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APLICAÇÃO DE UMA PLANILHA PARA CÁLCULO DE PREÇOS EM  EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AUTO SOCORRO E REMOÇÕES B USCANDO 

A MELHORIA DA GESTÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância e resultados obtidos a partir 

da criação de planilha de cálculo de preço para serviços realizados pela empresa JC 

Guinchos de Limeira. A JC é uma empresa familiar de pequeno porte com 3 sócios e 

5 colaboradores, está há 10 anos no mercado de auto socorro de veículos de 

passeio e de carga, atuando também no segmento de remoções de equipamentos 

diversos. Possui 2 guinchos leves e 2 pesados, e atende a todo o território nacional. 

Não havia na organização um padrão para formação de preço, utilizava-se o 

conhecimento dos valores pagos por seguradoras e/ou em serviços anteriores sem 

levar em conta custos básicos como combustível, pedágio e funcionário chegando a 

ter prejuízo em alguns serviços ou perder a venda por preço muito alto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

“A maioria das empresas, por não dispor de adequados sistemas gerenciais de 

custos, opera com estimativas deturpadas de quanto lhes custam seus produtos e 

serviços [...] praticam-se preços altos demais em alguns casos e baixos demais em 

outros.” (CARNEIRO, 2011, p. 66). 

De acordo com Moreira (2004, p. 9) “Para muitos clientes, as mercadorias ou os 

serviços são selecionados apenas pela variável preço”. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é mostrar o aumento do faturamento e lucro depois da 

implantação da ferramenta para formação de preço em uma empresa prestadora de 

serviços de auto socorro e remoções. 

 

 



METODOLOGIA 

 

Através de ferramenta encontrada na internet no site do fornecedor de caminhões 

Volvo do Brasil, foi aplicada e adaptada para a realidade da empresa de estudo e 

com isso foi calculado o custo do quilometro rodado de cada um dos veículos da 

empresa. 

Após análise de custo do KM rodado e determinados os valores a serem utilizados, 

foi elaborada a planilha abaixo utilizando o Microsoft Excel®. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Uma saída do guincho inclui 40 KM rodados, este é valor para serviços realizados 

dentro da cidade. Para viagens é inserido o KM total, a planilha subtrai 40KM deste 

valor e multiplica pelo valor do KM, soma o valor do pedágio, as horas de execução 

e o valor da saída.  

 

PREÇO R$ 40,00

CUSTO R$ 0,00

LUCRO 100% R$ 40,00

SAIDA ATÉ 40 km R$ 100,00 KM TOTAL

KM EXCEDENTE R$ 1,50   

HORA TRABALHADA R$ 40,00 QTD HT

PREÇO R$ 150,00

CUSTO R$ 0,00

LUCRO 100% R$ 150,00

SAIDA ATÉ 40 km R$ 250,00 KM TOTAL

KM EXCEDENTE R$ 2,50

HORA TRABALHADA R$ 80,00 QTD HT

VALOR LIMEIRA-CLIENTE  QTD EIXOS 

VALOR CLIENTE-DESTINO  QTD EIXOS 

VALOR RETORNO  QTD EIXOS 

PEDÁGIO -R$                                           

GUINCHO LEVE - GL

GUINHO PESADO - GP

 

Planilha de cálculo de preços 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Para extração dos resultados foram considerados os serviços de remoções de 

veículos de passeio executados no estado de São Paulo para evitar serviços 

desproporcionais a média. Foram analisados dois trimestres antes da implantação 

da planilha e o primeiro trimestre de utilização. Em relação à média do faturamento 

dos meses de Fevereiro, Março e Abril houve um aumento de 14%. 

Os serviços realizados dentro da cidade de Limeira passaram de R$ 70,00 para R$ 

90,00, já um serviço de Limeira para Americana, por exemplo, passou de R$ 100,00 

para R$ 140,00; outro exemplo é para São Paulo, que custaria R$ 500,00 com a 

nova planilha o valor é de R$ 650,00, ou seja um aumento médio de 29%. 

 

 

Média de Faturamento antes e depois da implantação 

 

 

FONTES CONSULTADAS 

 

VOLVO DO BRASIL. Simulador de Custos Operacionais Disponível em: 

<http://apps.volvotrucks.com/toccalculator/?lama=pt-br>.  Acesso em: 03 ago. 2013. 

MOREIRA, J. C. Tavares. Administração de Vendas . São Paulo: Saraiva, 2004. 

CARNEIRO, J. M. Teixeira. Formação e Administração de Preços . Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2011. 


