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RESUMO 

 

Objetivo geral do presente artigo foi verificar como a formação de 
preço contribuem para uma microempresa da área de tecnologia e 
entretenimento analisando os pontos fortes e fracos nas estratégias de 
preço usadas, tendo em vista entender como ampliar as vantagens 
competitivas com um serviço inovador no mercado. Com base nas 
técnicas de precificação, analisando a concorrência, valores que são 
atribuídos pelos clientes e como é importante para a manutenção de um 
pequeno empreendimento a apuração e levantamento dos custos para 
uma precificação mais assertiva, assim garantindo uma maior 
longevidade do negócio e retorno do investimento do empresário. Com a 
metodologia de estudo de caso com abordagem qualitativa de uma 
microempresa prestadora de serviços analisando perguntas feitas ao 
proprietário.  Observado que as estratégias usadas, eram analisadas as 
concorrências e consumidores para se ter base para a elaboração de 
preço, sendo visível uma ausência do controle eficiente dos custos, no 
qual prejudicava na apuração dos lucros. 

 

Palavras Chaves: Preço, Clientes e Custos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em vista da economia atual é observada a importância de se 

estudar a precificação e os custos de produtos e serviços. Para que haja 

um retorno de investimentos para micro e pequenos empreendedores. 

No Brasil os micro e pequenos empreendedores representam 

36,3% no setor de serviços mais de um terço da produção nacional, tem 

sua origem nestes empreendimentos individuais (SEBRAE, MG, 2014). 

As empresas de pequeno porte têm origens nas mais variadas regiões e 

com diversidade de pessoas, classes sociais e nível de instrução. Tendo 

em vista a importância destas empresas para a produção de riquezas no 

país, os empresários nem sempre estão preparados para fazer o devido 

estudo de como manter suas empresas lucrativas e em plena atividade, 

um dos fatores que podem interferir negativamente nos pequenos 

empreendimentos é a falta de um estudo adequado para a definição dos 

preços dos produtos e serviços. Com esse crescimento de micro e 

pequenas empresas o mercado torna-se bastante competitivo e as 

empresas tem que buscar inovações e soluções para se manter em alta 

possuindo algumas estratégias diferenciadas que levarão ao topo; 

diante das características e segmentos elaborados pela empresa em 

busca de sucesso e crescimento econômico o baixo preço de venda de 



serviço pode ser o diferencial, a formação do preço ainda é  o maior 

problema que as empresas tem na  buscam do objetivo principal a 

lucratividade conforme a demanda do mercado.  

O mercado consumidor é fundamental na fixação do preço, pois 

quando o cliente utiliza o produto ou serviço e sente que o valor pago 

não é adequado, tende a rebaixa-lo ou simplesmente deixa de consumi-

lo derrubando assim a lucratividade da empresa (LOVELOCK, 2001). 

 

2 Situação problema  

 

Muitas empresas não conseguem obter um retorno de 

investimentos positivos pela falta de planejamento e conhecimento na 

formação de preço para produtos e serviços, assim estipulando um valor 

no qual não se adequa nos fatores do que foram investidos. O preço se 

estimula de acordo com a situação do mercado econômico atual do 

país. Buscando condições favoráveis a competição, tendo-se a noção 

em que preço é formado pelo lucro e custos. Segundo (BRUNI; FAMÁ 

2011, p, 266) O sucesso empresarial poderia até não ser consequência 

direta da decisão acerca dos preços. Todavia, um preço equivocado de 

um produto ou serviço certamente causará sua ruína. 

"Qual a importância da formação de preço e quais as extrategias 

que podem ser utilizadas para elaboração de precificação para os 

microempreendedores"?  

 

3 Objetivo geral  



 

O objetivo deste trabalho é identificar de forma esmiuçada a 

formação de preços em uma microempresa a fim de entender as 

técnicas que melhor atenda às necessidades que as empresas e tem na 

elaboração de preços conforme a economia mercado e custos, visando 

a lucratividade e gerando uma boa longevidade ao negócio diante do 

mercado competitivo.  

 

3. 1 Específicos 

 

 Compreender a intervenção do valor do cliente para as técnicas da 

formação de preço. 

 

 Analisar a interferência dos custos para a tomada de decisão e o 

papel que exerce no preço de venda e conhecer a composição dos 

custos. 

 

 Estudar a influência da concorrência buscando analisar o 

posicionamento e como aspecto importante para considerar na 

hora da precificação. 

 

4 METODOLOGIA  



 

Para alcançar os objetivos pretendidos pelo estudo será feito 

uma pesquisa bibliográfica para determinar qual o método de pesquisa, 

mas eficaz para compreender o tema, o que remete a pesquisa 

qualitativa que explica as ações de um indivíduo ou grupo por 

observação ou entrevistas, e utiliza o método de pesquisa bibliográfica 

como comparação. Gil (2008) explana que pesquisa bibliográfica pode 

ser conceituada como sendo aquela que busca proporcionar ou 

fornecer ao pesquisador uma familiaridade sobre o tema que está em 

estudo. A finalidade principal da pesquisa bibliográfica é aprimora as 

ideias em relação ao tema sob investigação. 

A pesquisa bibliográfica é um passo inicial na confecção efetiva 

de um processo de investigação, quer dizer, após a escolha do tema a 

ser tratado é necessário fazer uma análise bibliográfica do assunto 

proposto. Essa pesquisa auxilia na escolha de um método mais 

apropriado e prático, assim como num conhecimento das variáveis e na 

validação da pesquisa. Gil (2008) afirma também que pesquisa 

bibliográfica, é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não se 

recomenda trabalhos oriundos da internet salvo conteúdo de estudos 

científicos que tenham sido veiculados por este tipo de mídia.  

Neste sentido este estudo utilizará o critério de explicar, o 

sentido da qualidade das respostas encontradas, com base no método 

qualitativo, como afirma também Bardin (2009) as análises qualitativas 

utilizam principalmente o critério de presença ou ausência. Quando os 

estudos não apresentam o critério de contagem ou enumeração, 

considerando que a pesquisa como qualitativa, pois ela engloba uma 

leitura aprofundada, do estudo com a interpretação do tema. 



O estudo de caso contribui para compreender melhor as 

atividades individuais e os processos organizacionais políticos da 

sociedade. É uma ferramenta utilizada para entendermos a forma e os 

motivos que levaram a determinada decisão. Conforme Yin (2001) o 

estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um 

método que abrange tudo em abordagens focadas em coletas e análise 

de dados. 

A tendência do estudo de caso é tentar esclarecer decisões a 

serem tomadas. O estudo verifica um evento atual partindo do contexto 

real, usando de fontes de dados e analisando os dados de forma 

qualitativa ou que não pode quantificar como reforça Yin (2001).  

O estudo de caso nada mais é do que um tipo especifico de 

estudo de campo, que é observar os fenômenos sem interferi 

ativamente buscando informações de forma direta, no foco do objeto da 

pesquisa, como confirma Gil (2008) define estudo de campo explorar o 

aprofundamento de uma realidade específica. É essencialmente 

realizada por meio da observação direta das atividades do grupo de 

estudado e de entrevistas com informantes para extrair as explicações 

e interpretações dos ocorridos naquela realidade. 

Para Chizzotti (2001) pesquisa qualitativa tem aspectos e 

características para a estrutura que devem ser levados em conta, como 

a delimitação do problema que não vem de uma afirmação prévia e 

individual, o autor formula o problema de forma que crie uma imersão 

do pesquisador na vida e no contexto, no passado e nas circunstancias 

presentes que condicionam o problema. 

O pesquisador é parte fundamental da pesquisa qualitativa, ele 

deve ser livre de preconceitos para assumir uma postura aberta sobre o 

tema de forma ampla.  



Os pesquisados na qualitativa, todo que participam da pesquisa 

devem ser sujeitos que elaboram conhecimentos e práticas a fim de 

alcançar uma compreensão global do objeto da pesquisa, assim os 

dados também é um dos aspectos a ser citados como as técnicas para 

mostrar a validade e mostrando a cientificidade dos dados colhidos e 

dos conhecimentos produzidos.  

E sobre a entrevistas não ser com perguntas fechadas, é uma 

forma de colher as informações com base em um discurso livre do 

entrevistado para manter um contexto realista da questão. Yin (2001) 

este método é útil quando o fenômeno a ser estudado é amplo e 

complexo e não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre 

naturalmente.  É um estudo empírico que busca determinar ou testar 

uma teoria ou ponto de vista, e tem como uma das fontes de 

informações mais importantes as entrevistas. Através delas o 

entrevistado irá expressar opiniões sobre um certo assunto, utilizando 

interpretações próprias. 

O que remete a etapa de análise de dados, que compreende 

texto escrito em qualquer comunicação como oral, visual, ou textual e 

análise destes dados de forma a confrontar e analisar o conteúdo é 

compreender criticamente o sentido das comunicações, o conteúdo 

manifestado ou latente, ao significado explícitos ou ocultos ou 

decodificar e dando significado a pesquisa, tudo pode ser dividido em 

três etapas determinação, definição, estratégia de ação de pesquisa, 

cumulativa da definição do tema até a análise dos dados coletados, se 

isto não for consistente  o autor da pesquisa pode redefinir nova 

estratégia de abordagem, como exposto por Chizzotti (2001). 

 

4.1 Estudo de caso: Caracterização da empresa.  

 



Empresa em seu primeiro ano de exercício fundada pelo 

empresário e funcionário público, Fabio Gregório de Jesus junto a sua 

esposa no ano de 2016 resolveu embarca no merca de entretenimento 

pois é um aficionado por games, que foi a grande motivação para 

empreitada no mundo dos negócios vendo na Realidade Virtual 

Interativa, uma oportunidade nova de mercado ainda pouco explorado 

mais unido ao mercado de games que em outubro de 2016,  o Brasil foi 

declarado como o 12º maior mercado do setor do mundo, com uma 

movimentação avaliada em US$1,3 milhão, no topo desta lista está 

países como China e Estados Unidos com 23,7 milhões em média de 

faturamento segundo a pesquisa da (Newzoo, 2016). 

A IRVI imersão em realidade virtual ME é um novo modelo que 

negócio que consiste em oferecer o serviço de imersão em realidade 

virtual para fins de entretenimento, com um público alvo de Crianças 

jovens e adultos de classe D em diante foca sua publicidade em redes 

sociais como Facebook, twitter, instagram, hoje com estande situado no 

Hipermercado Extra da Anhanguera, próximo à estação Domingos de 

Moraes da CPTM, Rua Samuel Klabin 193. 

Com planos de nova locação para os próximos meses, para 

reduzir o custo fixo com aluguel do espaço e pretende adquirir um novo 

equipamento para aumentar o número de atendimentos feitos por dia 

em uma local mais movimentado, para maior liquides do 

empreendimento, pois vem tendo um baixo faturamento no início deste 

ano e pretende recupera o dinheiro investido, no momento não teve 

lucro registrado pois não entende de assuntos contábeis, mas deve 

declara os ganhos nos próximos meses. 

 



5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

 
5.1 Formação de Preço   
 

Preço é a representação monetária do valor de um produto ou 

serviço. Há dois pontos de vista a serem considerados em relação ao 

preço. Primeiro, para a empresa, preço é a quantidade de dinheiro que 

poder estar disposto a aceitar em troca de um serviço.  

Determinar o preço dos serviços a serem vendidos é um fator 

indispensável da gestão de qualquer empresa, independentemente de 

seu porte ou atividade. Afinal, é através do preço que se pode equilibrar 

a oferta e a procura dos produtos, cativar clientes e obter lucro. Quando 

o preço é determinado de forma prática, a organização está caindo em 

riscos de como por exemplo, ter prejuízos, falta de disputa e perda de 

clientes. De forma simples, o preço de venda é determinado pela soma 

dos Gastos Gerais com a Prestação de Serviços, acrescido da Margem 

de Lucro e dos Impostos e Contribuições sobre a Venda. 

A formação de preços é uma modalidade do segmento da 

Contabilidade Gerencial, que não segue leis específicas nem princípios 

de contabilidade geralmente aceitos. A Contabilidade Gerencial é 

voltada para atender ao usuário interno e suas necessidades de 

gerenciamento e avaliação da performance do negócio. Logicamente, 

que o cálculo deve ter como base, princípios lógicos e viáveis para sua 

consecução. (MONTEIRO, 2002). 

De acordo com Crepaldi (2009), existem três critérios para 

fixação dos preços: do custo, da demanda e da concorrência.  

 

Segundo (Crepaldi, 2009, p. 323). 



 
Refletir sobre a importância de se conhecer e identificar que a 
formação de preço é um fator determinante para a 
sobrevivência da exploração da atividade da empresa; 
importância de ter os preços compatíveis com o mercado, além 
de aprender a calcular os custos reais da sua atividade, fazer a 
gestão estratégica da empresa e trabalhar na identificação de 
novas oportunidades de mercado e, consequentemente, 
aumentar a lucratividade.  

5.2. Formação de preço através de custo.  

 

Para calcular os preços a partir do custo de acordo com Martins 

(2003) de dentro para fora dá o ponto de partida é o custo do bem ou 

serviço apurado adotando critérios de métodos de custeio que melhor 

lhe convier. Sobre o custo deve ser aplicada uma margem, denominada 

de “Mark-up” que deve ser levantada para cobrir os gastos não incluídos 

no custo, como os impostos e comissões incidentes sobre o preço e a 

lucratividade que os investidores desejavam. O preço deve ser dado de 

modo que a lucratividade do volume seja multiplicada pelo volume de 

vendas gerando um faturamento na receita.  

O Mark-up é um dos métodos mais simples para a determinação 

dos preços dos produtos ou serviço pelas empresas. É uma prática 

muito comum e simples na determinação de preço, consiste em 

adicionar ao custo unitário as porcentagens relativas aos itens a serem 

incluídos no preço tais como: impostos; despesas variáveis; despesas 

fixas e lucro. A formação de preço por meio do Mark-up permitiria tanto 

a recuperação do custo total e também uma margem de lucro 

compatível como conjunto de variáveis estruturais existentes na 

indústria, aplicado sobre os custos diretos é administrado de forma a 

permitir a cobertura dos custos indiretos e a obter certa margem de 

lucro, destacando que a capacidade de administrar os preços está 



relacionada diretamente com a habilidade de gerar variedade e 

diferença de oferta. 

Com é perceptivo esse método de calcular preço com base em 

custo é muito usado pelas empresas, no entanto tem algumas 

fraquezas, como: não considerar, pelo menos inicialmente, como é a 

saúde do mercado, impõe um percentual de cobertura de despesas fixas 

de forma aleatória.  Para Bruni (2010) o preço de venda deve ser maior 

que os custos plenos adicionados dos tributos, devendo este valor ser 

satisfatório para garantir os gastos necessários para colocar a 

mercadoria à disposição do cliente.  

Segundo Martins (2003), para a utilização deste método se deve 

tomar alguns cuidados e fazer observações importantes como: 

 O custo deve ser para reposição, a vista, e em moeda corrente, 

assim o preço calculado também é para a venda à vista. 

 Se o calcular preço de venda a prazo, é necessário embutir os 

encargos financeiros em correspondência.  

 Quando o critério de custeio for variável, então o mark-up terá que 

ser acrescido de um percentual estipulado para fazer a cobertura 

dos custos fixos, que não estão incluídos no custo da produção do 

produto ou serviço. 

 Os tributos considerados são os incidentes diretamente e 

proporcionalmente sobre a receita, como ICMS, PIS, COFINS, 

ISS, etc. 

 O lucro desejado pode ser expresso de diversas formas, incluído 

em valor absoluto, tendo em base o capital investido, o custo de 

oportunidade etc. 

 



Na estratégia de concepção do preço o custo que uma empresa 

precisa recupera normalmente impõe um preço mínimo, um piso, para 

uma oferta específica de serviço, e o valor percebido da oferta para os 

clientes estabelece um o máximo, o teto quem mede é o cliente, o preço 

cobrado pelos concorrentes para serviços parecidos ou substitutos 

normalmente determina dentro da faixa de preço vai o mínimo e o 

máximo, o preço deve realmente ser estabelecido. Com isso mostramos 

os detalhes de cada um dos principais membros do tripé dos preços 

(LOVELOCK, 2003). 

Os principais motivos para a complicação é a ausência para administrar 

o tempo de realização, em relatividade à clientela com a ausência de um 

valor de investimento para remuneração. 

Como por exemplo:  

Com o aumento do tempo de finalização do serviço provoca além do 

aumento do custo, mão de obra também. 

Segundo Leone (2000, p 43) “o custo de produção ou de realização de 

um produto ou serviço é a soma do consumo de três recursos: os 

materiais, a mão de obra e as despesas gerais”. 

As empresas buscam corrigir seus pontos fracos e potencializar seus 

pontos fortes para maior rentabilidade. O propósito de Intervenção de 

valorização de clientes elaborado a partir de uma análise, deve ser 

elaborado de acordo com a realidade da empresa permitindo inclusive a 

definição dos métodos adotados para a valorização de clientes,  

McDonald et al (2001, p. 254) afirma que:  

 



Sendo assim, o valor para o cliente é a parte inerente do produto 
que a empresa pode ativamente gerenciar a fim de beneficiar o 
cliente. Na realidade, os clientes não compram produtos e 
serviços, mas benefícios e valores específicos da oferta total. 

 

 

 

 

 

5.3 - Formação de preços com base na concorrência. 

 

No caso do preço que considera o concorrente, as empresas que 

comercializam produtos e serviços que são muito parecidos com o dos 

concorrentes mantem-se atentas aos preços que os concorrentes estão 

cobrando e procuram dar um preço parecido com o deles. Se os clientes 

perceberem que a diferença é pouca ou nenhuma entre os produtos ou 

serviços oferecidos no mercado, preferindo escolher o mais barato. 

Nessa situação, a empresa que vai ter vantagem e a que tem o menor 

custo por unidade seja do produto ou serviço que ofereça e também 

desfruta de uma invejável vantagem de marketing (LOVELOCK 2003). 

Entende-se que é preciso haver uma estratégia de preço para 

uma empresa onde ela analisará o mercado a volta para que o preço 

decidido seja aceito. É indicado estudar a concorrência para que 

consiga estudar os preços à volta e escolher o melhor preço sem 

desvalorizar o produto ou serviço. Segundo Cogan (2002) “é definido 

como a estratégia onde uma organização estabelece preços iguais aos 

seus competidores. ” Entende-se que as estratégias nem sempre é 

escolher um preço inferior da concorrência pensando que os clientes 



estão em busca do menor preço, e sim buscando a qualidade. Deve ser 

estudado o comportamento, a busca. Em tanto MAHER (2001) entende 

que relações com os concorrentes podem influenciar nas decisões sobre 

a formação do preço, quando o seu concorrente traz preços muito 

agressivos pode obrigar a empresa a reduzir seus preços. 

 

 

McDonald et al (2001, p. 118) afirma que:  

 

O valor para o cliente é criado quando a oferta de uma empresa é 
melhor, mais barata e mais rápida que a dos concorrentes. Para 
atingir esses objetivos, no contexto de novos produtos e serviços, 
a empresa tem de estar próxima de seus clientes. Isso requer um 
pensamento inovador em todos os níveis da empresa e que ela 
em si seja inovadora. 

 

5.4 Clientes 

 

Cliente antes de efetuar a compra, buscam examinar preços no 

mercado, procurando qualidade, menor preço e garantias. Ao aumentar 

os preços pode correr o risco de perder os clientes que priorizam o 

menor preço, assim podendo fazer com que esses clientes escolham 

outros concorrentes (MAHER, 2001). Mas quando o produto é novo a 

formação do preço fica condicionada em um empasse mercadológico, 

onde se aplica o Preço de penetração,  

O preço de penetração é uma das políticas de preço, que uma 

empresa pode utilizar quando traz um preço inicial menor. Essa política 

explica dois pontos importantes: A meta de receita a longo prazo da 



concorrência, que são as perdas causadas pelo menor preço na fase de 

lançamento. E na vida útil do investimento espera-se que as perdas 

sejam recompensadas pelos lucros posteriores (SANTOS, 2010).  

Nesse contexto deve-se levar em consideração a demanda de 

mercado na formação de preço. O mercado geralmente exige um preço 

justo por bem e serviço, que é um processo estabelecido por relações 

entre preço e utilidade do bem e serviço. Cada pessoa tem uma 

classificação própria de quanto ela está disposta a pagar pelo produto 

ou serviço (sua necessidade). Por existirem diferentes tipos de pessoas, 

os produtos e serviços podem ser avaliados distintamente. Como o 

dinheiro, pode ter diversos significados para o mesmo indivíduo e 

ocasiões diferentes o conceito irá continuar o mesmo, caro ou barato 

(COBRA, 2011). 

 

5.5 – Lucro 

 

O lucro é todo o rendimento positivo arrumado através de um 

acordo econômico ou de qualquer outro modo. Na economia, o lucro é 

tudo o que foi recebido a partir de uma prática de comercialização 

financeira, assim gerando uma receita.  Aumentam a riqueza e, 

consequentemente, o patrimônio líquido da entidade (JUNIOR; 

BEGALLI, 2009, p.13).  

 

5.6 – Receita 

 



Tem como conceito apurar os resultados sobre a venda de uma 

microempresa, sendo vendas sobre serviços ou produtos. Segundo 

Junior e Begalli (2009, p.12), “ Representam os valores que uma 

sociedade recebe ou tem direito a receber, provenientes de suas 

operações de vendas, de prestação de serviços ou de investimentos. ” 

 

 

 

6 RESULTADOS E Discussão  

 

1. Quando você início suas atividades e determinou o preço do 

serviço ao cliente, ele apresentou algum tipo de reação referente ao 

valor e qual foi sua reação?  

Bom eu tinha uma base de preço que eu tinha da VR Games que cobra 

R$ 30,00 por 30 minutos, mas eles funcionam de maneira diferente com 

local fixo e com agendamento, o meu negócio é para o cliente casual 

que não conhece esta tecnologia, então sim o cliente achava que o valor 

cobrado era alto, mas como a demanda é relativamente grande, eu fiz 

um pequeno ajuste para agradar o consumidor, com o valor de R$ 5,00 

por 5 minutos e R$10,00 por 10 minuto com menos tempo pude atender 

mais e ajudou no faturamento.  

 

Análise: Seus clientes têm fortes laços com a empresa e com o serviço 

prestado. Isso faz com que o empresário busque melhoria, tanto para 

ele como para seu público alvo, diminuindo seu preço, assim aumento 

sua demanda de clientes e seu lucro para empresa. 

 

 



2. No momento em que você estabeleceu o valor que seria 

cobrado pelo serviço, você mensura os custos operacionais e 

como você trabalhou o custo das suas operações na sua atividade 

econômica?  

No caso não eu fui só investindo nem até então eu perdi a conta dos 

custos que eu tenho com a operação pois não tenho tempo para 

controle de custos, pois sou eu e minha mulher que fazemos tudo e 

ainda não temos como contratar um funcionário devido ao alto custo de 

mão de obra no brasil, mas pode ser que eu ajuste isso no futuro. 

Análise: Existem custos na hora de prestar um serviço ou vender um 

produto de uma empresa, pelo fato de ser um microempreendedor ele 

ainda está em planejamento, para ser relacionado os custos 

operacionais na hora de prestar seus serviços. 

 

3. Vendo que o mundo dos negócios é extremamente 

competitivo, quanto a valores você sente que a concorrência pode 

ser uma ameaça ou que ela pode ajudar gerando informações 

sobre quanto o mercado aceita pagar polo seus serviços?  

É como eu disse antes o meu concorrente é uma foi uma das fontes que 

ajudo na decisão do preço que eu cobraria e como a estrutura do meu 

negócio é menor, eu percebi que poderia cobrar menos que ele e ter 

mais público já que eu não tenho que agendar o cliente, então o 

concorrente não é uma ameaça, pois eu vejo onde ele errar e faço 

diferente, mas se surgir um concorrente que trabalha da mesma forma e 

mais barato pode ser uma ameaça, se ele for grande a sustentar o preço 

baixo até me quebrar. 

 



Análise: Sobre seus concorrentes ele usou uma base de preços para 

conseguir precificar seus serviços, portanto o concorrente que ele se 

sentir ameaçado é se usar os mesmos métodos que ele usa na 

prestação de serviço e se conseguir atingir seu preço ou menor. Por 

enquanto ele não tem adversários.   

 

 

 

4. Você traz um novo modelo de negócio ao mercado, quando 

você começou o seu preço foi pensado como uma tática de atrair 

os clientes, como você trabalho isso? 

Sim, foi o primeiro dia na locação foi grátis, e preço especial no mês 

inteiro o que gerou até um prejuízo pois tive despesas com propaganda 

também, mas no fim deu certo eu estava pagando as contas e sobrava 

algum dinheiro. 

 

Análise: Modelo novo exibido ao mercado foram as ofertas referentes 

aos preços e dias de experimentações gratuitas na divulgação do 

serviço. 

 

 

5. No seu planejamento de estratégia de preço, qual foi o papel 

da concorrência, como você analisou e trabalhou em cima do preço 

dos seus concorrentes? 

Como eu já comentei, o concorrente teve um papel crucial na decisão de 

qual o preço que seria cobrado e o comportamento do concorrente é 

importante pois serve como referência para como agir neste negócio até 

o atendimento deles serviu como uma modelo de como não agir pois a 

funcionária que me atendeu nem conhecia todos os games disponíveis 



na plataforma, por este motivo eu acho que o concorrente foi o que mais 

ajudo com a forma de trabalhar aqui na IRVI.  

 

Análise: O gestor da IRVI deu ênfase em analisar o concorrente devido 

à similaridade do serviço e ágil de maneira assertiva se ajustando as 

ações sobre o valor cobrado deixando em uma faixa menor que seu 

concorrente atendendo a técnica de estratégia de preço com base no 

concorrente onde aplico um tipo de análise de swot que entende na 

flexibilidade das ações administrativas para obter vantagem competitiva 

como as afirmações de (LOVELOCK, 2003), com o cuidado para não 

promover uma guerra de preço mas mantendo o preço baixo com 

serviço da mesma qualidade vai acrescenta a vantagem e maior fluxo de 

receita. 

 

6. Voltando agora nos custos é de conhecimento que há dois 

tipos de custos o direto e o indireto. Falando dos seus custos 

diretos e os indiretos e despesas extras, quando estabeleceu o 

preço estimado você tinha em mente uma margem de quanto devia 

cobrar para arcar com estes custos e ainda obter lucro?    

Neste ponto eu realmente pequei muito, eu não controlei os custos 

então sempre gastava o dinheiro com novas ideia então infelizmente 

todos os custos normais e gastos extra não foi nem levado em conta 

quando eu estabeleci o preço, mas agora que eu quero ir para um 

shopping em um local fixo para criar um modelo de franquia que é meu 

novo projeto para IRVI.  

 

Análise: Os custos diretos e indiretos tornam-se um processo decisório 

entre saber organizar o dinheiro e trazer novas ideias para o público 

alvo. A condição é que quando se estabelece um preço precisa saber 



das garantias que gestor da IRVI vai ter. Com os novos investimentos e 

projetos para a empresa, estima-se que que o lucro que ele terá vai 

disfarçar a falha que ocorreu por não controlar seus custos no começo. 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a formação deste artigo, foi possível notar a importância 
do tripé da formação de preço que mostra sua real importância do 
cliente, concorrência e custos para um micro negócio, com a observação 
desses aspectos é possível manter uma estratégia de preço que de 
alicerce para que o negócio tenha uma longevidade e um equilíbrio 
financeiro. Sob os objetivos identificados cujo o proprietário não tem 
formação teórica para formação de preço, onde o mesmo usa as 
estratégias feitas através da intuição e sobre informação na 
concorrência, assim tendo resultados positivos e negativos, quais 
podem vir a carretar prejuízos futuros na utilização do método. Neste 
contexto fica evidenciado que a necessidade de um microempreendedor 
ter a consultoria financeira para elabora sua estratégia de preço, devido 
ao déficit de conhecimento teórico e prático neste aspecto é visível que 
muitos negócios fecham as portas mais cedo por estar apoiados apenas 
em tentativa e erro.  

A contribuição deste artigo para o desenvolvimento acadêmico é 
notada com o olhar aprofundado no meio em que vive um 
empreendedor hoje no Brasil, onde muitas empresas fecham as portas 
antes de completar 3 anos de idade, isso é ligado inteiramente a falta de 
planejamento prévio e o baixo conhecimento do empresário na área que 
está aplicando e não dominar técnicas de marketing, Recursos 
Humanos e Finanças que são o pilar de qualquer negócio que queira se 



mante vivo, isso dá uma visão de como os futuros empreendedores 
devem observa e se comporta em seus projetos que vem pela frente. 

Este artigo aborda de forma relevante o quanto é vital no 
processo de precificação a utilização do tripé da precificação que 
abrange a análise do preço atribuído pelo cliente que no presente artigo 
mostra que o cliente é quem realmente define o máximo que uma 
empresa pode cobrar. O papel da concorrente no estudo apresentado foi 
de suma importância vendo que o preço do negócio estudado foi quase 
que inteiramente baseado nas ações de seu único concorrente, fazendo 
ajustes tanto nos processos da atividade como no preço pratica. A 
abordagem do custo que sem dúvida é o principal aspecto que deve ser 
estudado em uma empresa, pois toda tarefa tem em si um custo que 
deve ser remunerado nos retornos dos produtos e serviços de qualquer 
negócio, no entanto a empresa estudada pelo presente artigo 
negligencio, por falta de conhecimento do seu proprietário que está mais 
ligado na execução do serviço do que na administração do negócio que 
fica em segundo plano o que torna o ambiente de negócios instável e 
turbulento.   

 Com isso conclui-se que um processo de precificação deve 
sempre em sua essência carregar os três pontos principais para que 
surta o seu melhor efeito em um micro empreendimento a análise 
estratégica dos concorrentes para ter um equilíbrio e um preço 
competitivo, uma atenção no comportamento do cliente em relação a 
preço praticado e a aceitação deste preço pelo mercado consumido, e 
por fim fazer os levantamentos de custos de operação e custos indiretos 
para que sempre tenha em mente quanto de recursos estão em jogo e o 
quanto se deve recupera para que só então atribuir a margem de lucro 
desejada para que não tenha equívocos no processo de precificação, 
com isso bem estabelecido um microempresa terá um bom ponto de 
partida e com sua evolução técnicas mais complexas podem ser 
aplicadas.             
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