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1. Resumo 
 

O tema em questão aborda o ramo de bar e restaurante conjugados. O 
propósito do trabalho é analisar as variáveis do processo de precificação e qual 
importância desse processo para que a tomada de decisão do preço final seja a 
mais assertiva possível, e para o negócio obter lucro com a mercadoria vendida. O 
estudo realizado levou em consideração várias formas que influenciam a decisão do 
preço. Assim como o estudo de custos, fixos e variáveis provenientes ao produto, 
levando em consideração o ponto de equilíbrio que visa reduzir a perda de produtos 
e analisar a proporção entre custos e despesas em relação ao lucro. 

 Foram abordados alguns fatores que devem ser observados durante a 
precificação, como inflação, impostos, mercado de atuação do comércio e a 
importância do mark-up para identificar o custeio da produção e distribuição entre 
outros. Outro ponto relevante aborda o assunto pesquisa de mercado, quando na 
precificação deve fazer uma análise e levantamentos de dados de mercado. 
Destacando também a importância da gestão de estoque e os métodos de inventário 
no qual a empresa pode identificar o custo da mercadoria vendida.   

O tema discorre sobre as variáveis e fatores de como deve se portar diante do 
processo de precificação. O comerciante deve estar atento e basear em alguns 
assuntos abordados neste artigo para que a formação de preço seja um ponto 
positivo para a organização com isso formular a melhor precificação possível. 

   
Palavras-Chave: Preço, Custos, Finanças. 

 
 

2. INTRODUÇÃO  
O presente trabalho visa entender as variáveis que influenciam sobre o preço 

de venda do produto final, preço de venda é a troca de moeda por um produto ou 
serviço. A formação de preço é complexa porque envolve quem oferta e quem 
procura o produto e o valor tem que ser justo para os envolvidos no processo de 
compra e venda.  

 Segundo Lorentz (2015 p. 240): 
O preço de venda é o valor que deverá cobrir o custo do 
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produto, as despesas variáveis (impostos, comissões etc.) as 
despesas fixas proporcionais (aluguel, água, luz, telefone, 
salários etc.), e ainda sobrar um lucro líquido adequado. 

 
Dessa forma o preço de venda deve gerar receitas suficientes para arcar com 

os custos e despesas que a empresa tenha e gerar lucros, principal objetivo de toda 
organização com fins lucrativos. E assim dar andamento ao seu ramo de atividade 
perante o mercado a qual a mesma está inserida. 

O ambiente macro exerce sobre a empresa variáveis das quais não 
conseguem controlar, sendo elas inflação, crescimento da economia, taxas de juros 
e câmbio, aspectos sociais e políticos entre outros. Esses aspectos podem afetar o 
desempenho do negócio de forma positiva ou negativa, para isso é preciso ter um 
plano contingente para que a empresa consiga superar as expectativas em qualquer 
caso tendo um plano para que não corra tanto risco devido à instabilidade da moeda 
no Brasil (TOSCANO. et. al., 1999). 

A administração financeira tem um papel fundamental para as organizações 
porque é através do administrador financeiro que são tomadas as decisões tais 
como planejamento, investimento, financiamentos entre outros (SANTOS, 2010). 
Situação problema-Problema de Pesquisa  
Quais são as variáveis que interferem no processo de preços de produtos finais? 
 

2.1  Objetivos  
2.2 Objetivo Geral: Analisar as variáveis que influenciam o processo de 

precificação do produto final de um bar e restaurante.  
2.3 Objetivos Específicos:  
 Analisar os fatores que impactam sobre a precificação do produto final; 
 Identificar pontos relevantes de macro e microambiente que podem influenciar 

na precificação; 
 Analisar os riscos que podem influenciar o processo de preço;  
 Avaliar as melhores condições de precificação diante de fornecedores; 
 Estudar os critérios para o estoque; 
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3. METODOLOGIA  
 

A metodologia de pesquisa tem como princípio estabelecer a forma de chegar 
a determinado conhecimento, diferente da ciência que se propõe a captar e entender 
a realidade da metodologia, com isso estabelece os meios para chegar ao 
conhecimento através de pesquisa científica. Mesmo com boas fontes, bons 
professores e bons livros, apenas isso não é necessário, para isso é tem que ter 
atitude, método e disciplina para atingir o objetivo (MICHEL, 2009). 

Para o artigo científico em questão será adotada a pesquisa bibliográfica para 
coleta de dados do tema abordado, segundo Michel (2009) a pesquisa bibliográfica 
se dá por meio de livros, onde autores com teorias e práticas vivenciadas inserem 
em bibliografias assuntos especializados.  

Segundo (Severino, 2016) a documentação bibliográfica capacita o leitor para 
pesquisar um determinado tema e/ou assunto, para dar segmento ao trabalho deve 
se aprofundar nas leituras referentes ao conteúdo que se tem sobre um determinado 
artigo. 

Para o artigo foi adotada a metodologia da pesquisa qualitativa. Severino, 
(2016) afirma que a pesquisa qualitativa é um método de investigar, analisar e 
entender particularidades e experiências atribuídas, ou seja, entender o porquê das 
coisas que estão relacionadas com o mundo real, assim colocando em prática as 
experiências vivenciais.  

O artigo trata de um estudo de caso segundo Yin (2005) o estudo de caso é 
uma das maneiras de realizar pesquisas científicas, o pesquisador deve escolher 
qual a melhor estratégia para elaboração da pesquisa dentre algumas, está a 
pesquisa exploratória descritiva. O estudo de caso pode ser utilizado em diversas 
situações para obter conhecimento em situações individuais, organizacionais, 
sociais, políticos e de grupo. 

Para melhor compreensão do estudo de caso será utilizado o método de 
entrevista exploratória no qual terá perguntas abertas. Segundo Michel (2009) A 
entrevista é um processo de interação entre duas pessoas, sendo um o 
entrevistador e o outro o entrevistado, onde o entrevistador deve conduzir a 
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entrevista através de um roteiro para obter as informações através de uma conversa, 
a entrevista é uma das formas de se obter dados sobre o objeto de estudo em 
questão, tratando de estudo de caso a entrevista face a face é uma das maneiras 
mais confiáveis de obter informação de uma empresa. 

4. DESENVOLVIMENTO 
 

4.1 Formação de preço 
O preço é o valor monetário estipulado para o produto, podendo variar de 

acordo com o mercado econômico, público que frequente o estabelecimento entre 
outros.O preço é a relação entre a oferta e a procura de produtos ou serviços do 
(BRUNI; FAMÁ, 2011). 

Para Biagio (2012) A formação do preço decorre de acordo com o mercado e 
se o preço praticado está de acordo com os custos para ofertá-lo, a empresa deve 
estar atenta aos custos da fabricação do produto, porque assim poderá ter o retorno 
do valor investido e o lucro. 

Os custos podem ser diretos ou indiretos, os custos diretos são os produtos e 
mão-de-obra diretas na fabricação do produto, já os indiretos estão relacionados a 
aluguéis, energia elétrica entre outros que não está ligado diretamente a fabricação 
do produto, mas interfere nos custos da empresa (BRUNI; FAMÁ, 2011).  

4.2 Fornecedores 
Segundo Kotler e Keller (2010) A escolha do fornecedor implica diversos 

fatores, os mais relevantes são: preço, confiabilidade da entrega e reputação do 
fornecedor. 

A empresa deve cotar com vários fornecedores para identificar qual se 
adequa melhor á suas necessidades, buscando acordo entre ambos e para 
fidelização alguns fornecedores oferecem descontos. 

Para algumas empresas o preço é o mais relevante na busca por 
fornecedores. Embora haja esse poder de negociação muitas empresas ainda 
reclamam que gastam muito tempo nesse período de negociação com os 
fornecedores (KOTLER; KELLER, 2010). 
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4.2 Custos 
Segundo Dutra (2003, p.29): O custo pode ser definido como o valor da 

matéria-prima somado a todos os valores agregados a ela e necessários à obtenção 
de novos bens. 

O custo é integrado diretamente na fabricação do produto, desde a matéria-
prima ao produto final. (RIBEIRO, 2009). 

4.2.1 Custos diretos e indiretos 

Segundo Martins (2003) Bruni e Famá (2011) A classificação aqui feita será 
entre produto feito e serviço prestado. 

Custos diretos refere-se ao produto, para melhorias, finaliza-lo, envolve todo o 
processo em relação ao produto, como: matéria-prima, materiais de consumo, mão-
de-obra, energia elétrica, depreciação de máquinas. Os custos indiretos refere-se a 
alugueis, energia elétrica, supervisão, chefias, manutenção. 

4.3 Lucro 

Lucro é um rendimento que se ganha quando investe em algo, como 
investimento em um produto ou serviço. 

As empresas têm como objetivo maximizar os lucros seja investindo mais na 
escolha de seus produtos para que seja um diferencial no mercado, dessa forma um 
produto de qualidade será mais aceitável no mercado, com isso a empresa terá o 
lucro desejado de curto ou em longo prazo. Mas para se obter o resultado desejado 
a empresa precisará focar no valor do produto para poder fornecer para o público-
alvo, com a venda do produto e com preço acessível o consumidor poderá obter 
cada vez mais o produto e a empresa poderá lucrar cada vez mais e assim chegar 
no resultado desejado (VASCONCELLOS; GARCIA 2008). 

4.3.1 Ponto de equilíbrio 
O ponto de equilíbrio é uma base de segurança de qualquer empresa que 

possui um negócio, pois mostra exatamente o quanto é fundamental vender para 
que as receitas se uniformizem as despesas e em custos, assim incluindo os custos 
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fixos e as variáveis (MENDES, 2009). 
Segundo Mendes (2009 p. 77): 

Em outras palavras o objetivo do ponto de nivelamento é 
determinar a quantidade que a empresa deve produzir de um 
determinado produto de modo que sua receita – aquela 
advinda da venda dessa produção – cubra exatamente os 
custos totais (fixos e variáveis), ou seja: a empresa não terá 
prejuízo bem lucro. Isso é importante porque, a partir desse 
nível de produção, a empresa sabe que já passará a ter lucro e 
que, produzindo menos, terá prejuízo. 

Para Dutra (2003) Ponto de equilíbrio é um parâmetro onde determina que a 
empresa possa equilibrar custos com receitas.   

4.4 Inflação 
  Conceitua-se como elevações sobre os preços o que representa uma 

instabilidade sobre o mesmo, esse movimento inflacionário representa um aumento 
em todo um bem produzido pela economia. Com a elevação dos preços o cenário 
econômico fica conturbado, dando ênfase a inflação de demanda, lei da oferta e da 
procura (PINHO, 2011). 

Segundo Brum (2013 p.289): 
Quando as taxas inflacionárias são elevadas, no entanto, a 
inflação torna-se um elemento perturbador das atividades 
econômicas e das políticas de preços e salários. Traz 
insegurança e dificuldades para a economia e para a 
sociedade.  

4.4.1 Impostos que influenciam o valor da mercadoria 

Para Megliorini, (2011 p. 237):  

As alíquotas dos impostos para o produto ou serviço que 
está sendo precificado (ISS, ICMS, IPI), bem como as dos 
impostos incidentes sobre as receitas da empresa (PIS, 
COFINS). Como os impostos são definidos por legislação 
específica, convém que o leitor esteja atento ás leis municipais, 
estaduais e federais no que se refere à alteração de alíquotas, 
novos impostos, critérios de cálculos etc. 

 ICMS 
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Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é um imposto que se 
encaixa ao obter um produto e ao vendê-lo também. Esse imposto é regulamentado 
pela chamada “Lei Kadir” nº 87/1996, alterada pela Lei Complementar 92/97 depois 
pela L.C. 99/99 e em seguida pela L.C 102/2000. 

Cada estado possui uma tabela com a porcentagem que se indica, por 
exemplo, em São Paulo usa-se 18% de ICMS, e somente o governo do estado é 
capaz de alterar esse recurso. 

Segundo Borges e Reis (2015 pg.1): 

O ICMS, com sua ampla faixa de incidência que alcança 
prestações de serviços de transporte e de comunicação e 
operações relativas á circulação de mercadorias, adquiriu esse 
perfil na Constituição de 5 de Outubro de 1988. 

4.5 Gestão de estoque 

Segundo Ribeiro (2009) Bruni e Famá (2011) para conhecimento da empresa 
é necessário que sejam elaborados inventário com todos os materiais para obter o 
conhecimento dos resultados. O inventário deve ser feito dentro do livro Registro de 
Inventário que é exigido pelas legislações do IPI, IR e ICMS.  

Quando houver diferenças no custo da fabricação e produtos estocados, isso 
é, quando a empresa adquire materiais em tempos diferentes, com valores e custos 
diferentes, é possível utilizar os seguintes critérios PEPS (Primeiro que entra, 
primeiro que sai) UEPS (Último a entrar, primeiro a sair) ou Custo Médio Ponderado 
(Representa uma média dos custos de aquisição, sendo móvel ou fixo). 

4.6 Caracterização da empresa 
 

A empresa Pirajá, localizada na região de Pinheiros, no estado de São Paulo, 
o comércio de bar e restaurante foi fundado no ano de 1995. Um bar carioca 
instalado em São Paulo, para vivenciar a gastronomia carioca, manteve-se o padrão 
usado nos bares/restaurantes da cidade do Rio de Janeiro, um tipo de ambiente 
descontraído com decorações típicas de um bar que lembra o estado do Rio de 
Janeiro. 
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As instalações do banheiro, por exemplo, são temáticas, no lugar de pias 
existem barris de Chopp que simulam estrategicamente a pia onde possam lavar as 
mãos, com uma música carioca de fundo saindo das caixinhas acústicas instaladas 
nas paredes, proporcionando um ambiente totalmente atrativo, sem contar na 
assepsia do local. 

Proporcionando aos clientes o que já se havia perdido no estado de São 
Paulo um local acolhedor e propício às visitas constantes, os fundadores visitaram 
vários bares para montar o Bar/Restaurante do Pirajá criando ideias e analisando o 
que faltava no ambiente para que pusessem tudo em um ambiente só, abrindo mais 
duas filias em centros comerciais na região do Morumbi em 2014 após três meses 
abre-se a em Alphaville, Rebouças e Eldorado, hoje é reconhecido na mídia e na 
área de gastronomia como um dos melhores na cidade de São Paulo. 

A empresa emprega funcionários na loja, sendo: gerente, coordenador de 
salão, maitre, garçom, cumin, barman, cozinheiros e equipe de limpeza terceirizada. 
Hoje a empresa emprega um time de 1.000 profissionais que têm orgulho e prazer 
em criar e viver experiências gastronômicas marcantes todos os dias. 

A história começa em 1995, quando eram jovens dando os primeiros passos e 
cabeçadas profissionais. Tentavam encontrar um ofício que nos sustentassem e, ao 
mesmo tempo, se apaixonassem. Os primeiros tropeços profissionais os uniram e 
trouxeram um sonho: criar um negócio que tivesse significado para as pessoas ao 
redor. Entre tragos e brindes, concordaram que se os bares e restaurantes mais 
simples e clássicos do passado voltassem a existir, eles seriam os lugares onde os 
sonhos se realizariam. 

Deram conta de que o fascínio por bares e restaurantes vinha do fato de 
serem lugares simples e sinceros, onde se trabalha com carinho e honestidade para 
reunir pessoas e proporcionar a elas experiências divertidas e significativas. 

Com isso, inspiraram-se nos mais tradicionais modelos de comércio de 
comidas e bebidas para recriar, no presente, lugares onde pudessem reviver 
momentos e valores do passado. 

5. Resultados 
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Entrevistada: Carla Moreira 

Cargo: Coordenadora Adm./Financeiro.  

P1: Quando na formação de preço, quais variáveis são levadas em consideração? 

R1: Fornecedores e pesquisa de mercado, quando na cotação dos preços com 
fornecedores usa-se uma base para saber os valores futuros que podem ser 
cobrados no produto final, já na pesquisa de mercado para saber o que os 
concorrentes costumam cobrar, para que os valores não sejam abusivos e que o 
cliente sinta satisfação tanto no produto quanto na conta. 

Análise: Para a pesquisa de mercado fica claro que os preços dos concorrentes é 
importante para que tenha uma base do quanto os concorrentes são capazes de 
aplicar e cobrar dos clientes. Para os fornecedores é importante que se mantenha 
um bom relacionamento, pois a negociação será crucial quando na formação de 
preço, a partir de 3 cotações ou acordo poderá se negociar o melhor valor tendo em 
vista um preço x qualidade do produto.  O que ajudará uniformemente ambas as 
partes, assim a empresa deve levar em consideração a reputação do fornecedor, 
para que não tenha problemas futuros. 

Para Bruni e Fama (2011) Biagio (2012) A formação do preço decorre de acordo 
com o mercado e se o preço praticado está de acordo com os custos para ofertá-lo. 

Segundo Kotler e Keller (2010) A escolha do fornecedor implica diversos 
fatores, os mais relevantes são: preço, confiabilidade da entrega e reputação do 
fornecedor.  

P2: Como o processo inflacionário afeta o negócio para a empresa? 

R2: Afeta gerando um custo maior para a empresa, que refletirá quando o cliente 
receber a conta. Geralmente quando passamos por um processo de inflação, 
estamos consequentemente sendo atingidos, para isso dependendo de nossas 
negociações junto a fornecedores, alguns conseguem segurar os valores outros não, 
e os que não conseguem automaticamente precisam de um reajuste na área de 
custo, levado a agregação do produto final. 
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Análise: A inflação é realmente um vilão para os custos dos produtos, pois reflete 
drasticamente no preço, afetando a empresa, pois precisará repassar o aumento 
para seus clientes, caso tenha uma negociação com fornecedores onde envolva um 
acordo ou um contrato, pode ser que consiga garantir o preço antigo, porém há 
controvérsias. Com isso a empresa sofre com a inflação com o aumento dos preços 
e consumidor tende a recuar. Segundo Pinho (2011 p. 390): A inflação de custos 
pode ser associado a uma inflação tipicamente de oferta. O nível de demanda 
permanece produtivamente o mesmo, mas os custos de certos insumos importantes 
aumentam e são repassados aos preços dos produtos. 

P3: Qual a importância do CMV (custo mercadoria vendida) para a empresa? 

R3: Para saber como estão as margens de venda sobre os produtos, é importante 
para conseguir manter o preço que chega ao cliente no cardápio, para que não se 
tenha variações de aumento. 
Análise: O custo da mercadoria vendida tem como objetivo ajudar no 
esclarecimento da formação de preço, levando em consideração as variáveis que 
não compõem o produto, como: fretes, impostos e etc. O CMV é importante dentro 
das organizações, pois é uma ferramenta onde usam para saber o quanto aquele 
produto está custando e se realmente está dando o lucro esperado. Para Lorentz 
(2015) tratando de empresa comercial os custos são os gastos com relação à 
compra de bens (mercadorias) que são transformados no custo da mercadoria 
vendida (CMV), a partir do momento da venda.  

P4: Quais as variáveis devem ser levadas em consideração diante o cenário de 
concorrentes para a precificação? 

R4: A pesquisa de mercado serve para ter noção do que os concorrentes estão 
oferecendo aos clientes, deve-se analisar o que os concorrentes estão oferecendo é 
realmente qualitativo com o que se paga, ou seja, se o produto realmente tiver 
qualidade para ter determinado preço para o cardápio.  

Análise: A pesquisa de mercado tem um papel fundamental nesse critério para 
identificar a melhor forma de realizar a precificação, o preço deve estar de acordo 
com o que a concorrência oferta, porém se a empresa atender as necessidades do 
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cliente o mesmo estará disposto a pagar o preço para sentir-se satisfeito. Para Bruni 
e Fama (2011) O preço é relação e a procura de produtos. O preço é estabelecido 
pela organização e este deve estar de acordo com o que o consumidor considere 
justo, porque se o cliente  entender como injusto  a empresa não terá sucesso nas 
vendas.  

P5: Antes de realizar a precificação são considerados os custos dos produtos, junto 
aos fornecedores? 

R5: Sim, é de suma importância que tenha uma noção de quanto o produto custará 
para que a formação de preço esteja dentro da margem sobre o lucro que se espera. 

Análise: Para encontrar o custo é necessário que a empresa identifique junto aos 
fornecedores o menor custo para obter o lucro desejado. Kotler e Keller (2010): a 
empresa deve cotar com vários fornecedores para identificar qual se adequa melhor 
as suas necessidades. 

P6: Em relação ao preço, para obter vantagem diante dos concorrentes qual a 
estratégia que a empresa adota? 

R6: É usada a pesquisa de mercado para saber como os concorrentes agem diante 
dos mesmos, e assim para encontrar melhor maneira para atrair os clientes, 
oferecendo produtos de qualidade, onde os padrões de qualidade x preço se 
encaixam. 

Análise: é importante estudar os concorrentes, para  que assim realize uma 
estratégia na qual irá atrair os consumidores.  

P7: Como conciliar qualidade e preço e quais problemas enfrentados com 
fornecedores? 

R7: Fornecedores de qualidade, tanto no produto quanto no preço, por isso precisa-
se ter fornecedores que não só tenham um produto barato e sim qualidade e custo 
benefício. 
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Falta de produto, atraso de entrega, faturamento incorreto, valores incorretos, 
pedidos enviados incorretamente. 

Análise: Escolher um fornecedor que atenda as necessidades da empresa levando 
em consideração o menor custo com o produto, porém precisa ter qualidade. Kotler 
e Keller (2010) Afirmam que a escolha do fornecedor implica diversos fatores, os 
mais relevantes são (dois pontos) preço, confiabilidade da entrega e reputação do 
fornecedor.  

P8: Qual a maior dificuldade enfrentada dentro do estoque? 

R8: Como a maioria dos produtos são perecíveis, não se pode estocar muito, pois 
pode acontecer do produto vencer, o que gera custo e perda desnecessária. 

Análise: Para evitar perda, deve estar atento aos prazos de validade dos produtos e 
ter um controle de estoque adequado a demanda de produtos dessa forma irá perda 
de produtos. 

Segundo Rodrigues (2007) por origem natural o estoque pode sofrer perdas, sendo 
no transporte, manuseio ou armazenagem. Algumas coisas são consideradas 
normais tais como aves que após serem descongeladas perdem peso. 

P9: Como é feito o controle de estoque? 

R9: Através de planilhas e fichas de estoque. 

Análise: A ficha de estoque é importante, para identificar as entradas e saídas de 
mercadorias do estoque, assim como o valor de custo dessas mercadorias, dessa 
forma a empresa terá um controle de todos os produtos estocados requisitando 
mercadorias quando necessário. Rodrigues (2007): afirma que quando tudo age de 
forma rápida entre fornecedores com parceria com os clientes, disponibilizando os 
produtos no tempo necessário, dentro do critério Just-in- Time. O ideal é não manter 
todos os itens necessário para a produção e só deve ser solicitado quando houver a 
necessidade do material.  

P10: Quais critérios são utilizados para avaliação de estoque PEPS, UEPS? 
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R10: PEPS 

Análise: Método PEPS, por ser o primeiro a entrar o primeiro a sair, por tratar de 
comércio com produtos perecíveis, é a forma mais eficiente para não perder 
mercadoria. 

6. Considerações Finais 
 

Conclui-se que para o presente trabalho, foi constatada a importância da 
precificação e todas variáveis que influenciam o processo de precificação, onde 
precisa estudar essas variáveis que impactam a estratégia que tem como finalidade 
de ter uma precificação adequada para o segmento diante dos concorrentes. 

A formação de preço é importante, pois através disso a organização pode 
obter as receitas com as vendas, com isso a empresa obtendo o lucro desejado, a 
mesma poderá cobrir todos os custos e despesas da organização, visando também 
o crescimento econômico.  

Portanto as variáveis que impactam no processo de precificação de um bar e 
restaurante encontra como exemplo: 

 Custo 
 Fornecedor 
 Inflação  

Os custos influenciam na formação de preço, pois estes podem alterar a 
margem de receita da empresa e consequentemente o risco da empresa não atingir 
resultados esperados, porque os custos podem variar pelo fato de serem entre fixos 
e variáveis. Os custos variáveis podem alterar e de um mês para o outro, o fator 
lucro reduzirá. 

Outro fator relevante está com o assunto fornecedor, pois a partir desse pode-
se estabelecer várias negociações para a empresa, seja sempre de forma positiva, 
pois é o que busca quando se negocia para obter o menor valor de produtos no 
mercado, para que assim a margem de lucro para com a empresa seja a maior 
possível.  
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A inflação é outro ponto que deve ser analisada, pois essa situação econômica 
influencia no poder de compra dos consumidores dessa forma a estrutura dos 
preços praticados devem aumentar, impactando nos clientes de tal forma que o 
cliente poderá recuar ao mercado e a empresa acaba sofrendo com essa situação, 
porque diante dos fornecedores a mesma também é um consumidor e acaba 
comprando menos e pagando mais. 
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