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1. RESUMO 

Este artigo vem a se desenvolver com intuito de demonstrar a importância da atribuição correta do 
preço de venda no momento em que este está sendo integralizado, através da oferta de determinado 
produto ou serviço sendo considerados aceitáveis pela fatia de mercado que busca atender. Foi 
desenvolvido com base em um estudo bibliográfico de autores que compõe vasto conhecimento 
sobre métodos e técnicas para o cálculo do preço de venda durante o lançamento de um novo 
produto no mercado, além de sites e publicações digitais. Sendo assim é preciso que a organização 
conheça seu publico alvo e seus concorrentes além de entender o estágio em que a organização esta 
passando para poder posicionar estrategicamente de forma eficaz, além de atribuir sua precificação 
condizente com a porcentagem de ganho pretendido e a possibilidade de arcar com suas obrigações 
permitindo que permaneça no mercado e seja competitiva. As organizações só conseguiram atribuir 
preços justos se conhecerem realmente todos os que estão envolvidos com o negócio, dentre eles: 
fornecedores, clientes e concorrentes, através do conhecimento desses stakeholders ela poderá se 
posicionar estrategicamente e apresentar o diferencial competitivo que permitirá a sobrevivência das 
atividades da organização e posteriormente obter lucro.  Faz-se necessário salientar que é 
necessário um processo reinvestimento, pois concorrentes iram sempre estar buscando a fatia de 
mercado que a mesma obtém. 
 

2. INTRODUÇÃO 

É comum visualizar surgimento de inúmeras empresas todos os dias, porém o 

que chama atenção é a falta de capacidade que as mesmas têm para se manter no 

mercado, muito disso em questão da falta de conhecimento do segmento em que a 

mesma esta adentrando não conseguindo atribuir preços que sejam considerados 

justos pelos clientes, preços que sejam incompatíveis com os já existentes no 

mercado e preços que não conseguem suprir as suas necessidades impossibilitando 

seu funcionamento. 

Uma das formas mais eficiente para as organizações se manterem ativas é a 

de fazer um planejamento antes de encarar um novo negócio, nesse processo a 

empresa pode levantar questões como os preços que os supostos clientes estariam 

dispostos a pagar pelo seu produto/serviço. 

 

3. OBJETIVOS 

Identificar os métodos e técnicas para o cálculo do preço de venda durante o 

lançamento de um novo produto no mercado. 

 

4. METODOLOGIA 

O desdobramento desse artigo apresentado se dá através de um estudo 

bibliográfico de autores que compõe vasto conhecimento sobre métodos e técnicas 

para o cálculo do preço de venda durante o lançamento de um novo produto no 

mercado, além de sites e publicações digitais. 



Tem como base o artigo uma pesquisa exploratória. As pesquisas 

exploratórias visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo 

aproximativo, conforme Gil (1999, p. 43).  

Foi feita uma abordagem qualitativa onde segundo Minayo (2003, p. 16-18) é 

o caminho do pensamento a ser seguido. Seguindo essa linha de raciocínio, Creswel 

(2007) afirma que a preocupação com o processo é superior ao produto em si, o 

principal interesse do pesquisador é identificar como o problema se manifesta nas 

interações cotidianas, nas atividades e nos procedimentos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Ciclo de vida dos produtos 

Para Las Casas (2012), o ciclo de vida dos produtos são semelhantes ao ciclo 

de vida dos seres humanos, onde passam pelas seguintes fases: Introdução, 

Crescimento, Maturidade e Declínio. Respectivas fases são consideradas desde o 

primeiro dia de comercialização até a extinção do devido produto do mercado, a 

transição de uma etapa para a outra são consideradas através do histórico de 

vendas e lucros, ou seja, a oscilação de vendas de um ano para o outro 

caracterizam uma tendência e consequentemente uma nova fase do ciclo. 

Estágio de Introdução: Esse estágio se caracteriza pelo lançamento do 

produto no mercado, a preocupação neste estágio é apresentar as características do 

produto e não a marca específica, desta forma cria-se um determinado público alvo 

com o objetivo que o mesmo venha a experimentar o produto e posteriormente se 

fidelizando a marca, conforme Las Casas(2012). Há constantes ajustes tanto no 

produto como na estratégia mercadológica impossibilitando o lucro, nesse período 

deve oferecer estímulos que promova o produto o possibilitando de superar as 

marcas existentes no mercado. 

Estágio de Crescimento: Nesse estágio as vendas se tornaram mais fáceis 

subsequentes a maior aceitação no mercado, começa a surgirem os lucros e novos 

concorrentes no mercado de tal forma que obrigue a organização a se esforçar para 

a divulgação e o posicionamento promovendo melhor formação da imagem e 

consequentemente manter sua fatia de mercado em ativa, conforme Las 

Casas(2012). 



Estágio de Maturidade: É o momento onde a oferta e a demanda encontra-se 

estabilizados, existe um líder de mercado que tem enfoque em manter a maior fatia 

do mercado, enquanto os concorrentes desafiadores estão em constante ataque a 

esse líder, é comum também a existência de concorrentes que visam a menor fatia 

de mercado, Las Casas(2012). Em relação a esse estágio Kotler (2012 p.266), 

afirma o seguinte:“existe uma estrutura de mercado hipotética, em que 40% ficam no 

poder de um líder de mercado, 30% de um desafiante, 20% de um seguidor de 

mercado e 10% de ocupantes de nichos de mercado”.É o momento de grande 

investimento em propaganda e de oscilação no posicionamento com intuito de 

garantir vendas maiores, Las Casas(2012). 

Estágio de Declínio: É o momento onde há uma diminuição constante das 

vendas do produto, ocasionada devido aos lançamentos de produtos melhores ou 

inovação de produtos similares. Nessa fase a empresa busca diminuir os esforços 

em propaganda, e monitoram o melhor momento para se retirar de vez o produto do 

mercado, porém existem empresas que permanecem no mercado com intuito de 

atender as necessidades dos clientes fiéis, conforme Las Casas(2012). 

 

5.2. Posicionamento estrátegico para novos produtos 

Há uma constante luta para que a empresa se estabeleça no melhor 

posicionamento no mercado para Toledo, Hemzo(1191) o posicionamento não é 

somente a perspectiva que os clientes tem sobre um produto ou empresa, mas 

como ambos conseguem se destacar perante a concorrência de tal forma a serem 

escolhidos aqueles que agregam maior valor. 

Niño, Gouvêa (2003) diz que o processo de posicionamento inicia-se no 

momento em que é identificado o segmento de mercado deste, consequentemente 

possibilitando a analise potencial do negocio, onde seja possível identificar os 

concorrentes. Antoni, Medeiros, Muier (2013) posicionamento é a identificação dos 

consumidores e dos concorrentes, visando buscar um diferencial que seja nítido. 

Para Cavalcanti, Ferreira, Araujo (2012) é necessário um planejamento para 

poder identificar a posição de mercado. Um bom planejamento acarreta em 

condicionamento para encarar o mercado. A partir do momento em que a 

organização define seu, posicionamento ela define seu lugar de atuação, oque irá 

fornecer os clientes e como enfrentará os concorrentes. É de extrema importância 



de tal forma em que a empresa esteja preparada em caso de oscilação no segmento 

em que ela atua. 

Há seis estratégias para se posicionar um produto segundo Anker & Shansby 

(1982, p. 57-58 citado por OLIVEIRA, CAMPOMAR, LUIS, 2008, p.73): 

 Por atributo: ocorre quando se posiciona um produto com base em 
uma ou mais características ou benefícios oferecidos; 
 Por preço ou qualidade: associa-se o produto a um determinado nível 
de preço, qualidade ou valor, como, por exemplo, alta qualidade e preço 
alto; 
 Por uso ou aplicação: associa-se o produto como sendo o melhor ou 
mais adequado para uma determinada finalidade; 
 Por usuário ou classe de usuários: associa-se o produto um grupo 
específico de usuários, como, por exemplo, para atletas; 
 Pela classe de produto: associa-se o produto a uma determinada 
categoria, o que é comum em casos complexos para se apresentar o 
produto; 
 Pela concorrência: realizam-se comparações entre o produto da 
empresa e os produtos similares dos concorrentes. 
 

Sendo assim, posicionamento envolve o processo de agregação de valor que 

marca e produtos proporcionam ao seu publico, conforme Salvador (2014). 

 

5.3. Precificação de produtos 

De acordo com Casas (2007, p.104) “os preços são formulados para suprir 

custos operacionais, e também para obter lucro”. Para o autor, os serviços dão uma 

expectativa de qualidade acentuada e os clientes mostram-se mais rigorosos e 

exigentes comparados ao produto. 

Armstrong (2007), diz que o preço é a quantia em dinheiro, que é cobrada por 

um produto ou um serviço. Sendo assim, o autor diz que o preço é nada mais, que a 

soma de todos os valores que os clientes pagam, pelos produtos e serviços. 

Para Peter (2000), preço é a quantidade dinheiro, de serviços ou bens, que os 

clientes devem pagar para se obter um serviço ou produto. 

Com tudo o que os autores relatam, nota-se que preço é formulado de acordo 

com o produto composto. Varias empresas posicionam bem o seu produto, porém 

apresentam preços não condizentes ao produto. Ao final a uma discrepância entre o 

alinhamento produto e preço. 

Casas (2006 p.188) acredita que o preço contribui para dar valor ao produto, 

contudo ressalta o esforço feito pela empresa com as aplicações dos recursos 

provenientes. 



Kotler e Keller (2006) dizem que o preço é como o principal determinante na 

escolha dos compradores. Assim é também um elemento fundamental na 

determinação da participação de mercado e do lucro das empresas. 

E por fim, Casas (2006) comenta que para os mercadológicos a formulação 

do preço de venda é de extrema importância, uma vez que podem representar o 

retorno do investimento e assim garantir ou não a sustentabilidade da empresa. O 

autor faz ênfase à ideia de Kotler e Keller (2006) ao inferir que a boa formulação de 

preços leva a empresa a seu desenvolvimento como também pode ser o fator 

facilitador de sua falência. 

 

5.4. O Mercado 

O mercado é o ambiente onde ocorrem as condições de troca de bens ou 

serviços, é constituído por ofertantes (vendedores) e os demandantes 

(compradores), onde entre eles estabelecem um sistema de trocas comerciais. 

Antigamente o mercado funcionava através de um processo de troca de 

produtos distintos, por exemplo, um plantador de café iria até o local onde eram 

realizados esses processos de troca e através do fornecimento de seu produto iria 

receber outro produto no lugar, pois o mesmo produtor não poderia viver somente do 

produto que ele cultivava, esse processo é conhecido como escambo. 

  Com o aparecimento da moeda(dinheiro), houve surgimento também de 

intermediários que observaram a oportunidade através do processo de facilitar o 

transporte dos produtos a troco da moeda. 

O mercado ideal de concorrência perfeita é composto por compradores e 

vendedores que não tenham autonomia individual para influenciar na alteração do 

preço, ou seja, um mercado repleto de vendedores e compradores com 

fornecimento de produtos similares que atendam as necessidades e desejos da 

sociedade, impossibilitando o monopólio e o oligopólio. 

Segundo Hall; Lieberman (2003), o mercado pode ser definido como grupo de 

clientes e fornecedores que tenham a capacidade de negociarem entre si. 

 
Mercado de signa um grupo de compradores e vendedores que estão em 
contato suficiente próximo para que as trocas entre eles afetem as 
condições de compra e venda dos demais. Um mercado existe quando 
compradores que pretendem trocar dinheiro por bens e serviços estão em 
contato com vendedores desses mesmos bens e serviços. Desse modo, o 
mercado pode ser entendido como o local, teórico ou não, do encontro 
regular entre compradores e vendedores de uma determinada economia. 



Concretamente, ele é formulado pelo conjunto de instituições em que são 
realizadas transações comerciais (feiras, lojas, bolsas de valores ou de 
mercadorias, etc.). Ele se expressa, entretanto, sobretudo na maneira como 
se organizam as trocas realizadas em determinado universo por indivíduos, 
empresas e governos. Sandroni (2006 p. 528). 
 

Existem, no entanto, autores que abordam o tema somente na perspectiva do 

cliente, Kupler; Hasenclever ( 2002) falam que, mercado corresponde á procura por 

um grupo de produtos similares e próximos. 

 

5.5. METODOLOGIA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

No que tange ao processo de definição de preços, podemos citar três 

possíveis métodos de análise, sendo eles, o método baseado no valor percebido 

pelo consumidor; o método baseado na concorrência e o método baseado nos 

custos. Todos eles a serem estudados a seguir. 

 

5.6. MÉTODO BASEADO NO CONSUMIDOR 

Ao se tratar desse método, o valor percebido pelo consumidor serve como 

parâmetro balizador do preço a ser cobrado pelo produto/serviço. Ou seja, o preço 

assim definido, tem como principal característica, o fato de ser ajustado ao valor 

percebido pelo seu público alvo. 

As empresas ao definirem os preços dessa maneira, já sabem que este não é 

o único atributo a ser percebido e avaliado pelo cliente, sendo assim, se colocar no 

lugar do consumidor, entendendo suas necessidades, expectativas, mas 

principalmente, os preços que estão dispostos a pagar por certo produto que supra 

suas carências, sem dúvida, é o caminho correto para a precificação eficiente, já que 

as decisões de compra não são definidas com base num único atributo, mas sim, 

numa escala de valores que relaciona atributos diversos em virtude dos benefícios 

que são deles decorrentes. 

É possível saber, quanto o consumidor está disposto a pagar por um 

produto/serviço, através de técnicas de mensuração de valor do valor percebido, 

sendo deforma indireta, em que mesura a pré-disposição de compra a um 

determinado preço, havendo neste caso, perguntas ao consumidor como: “ao preço 

X você compraria esse produto?”, e também a forma direta, onde é apresentado um 

conjunto de produtos aos entrevistados, cada qual a um preço e questiona-se apré-



disposição de compra, também feita através de perguntas como: “qual destas 

alternativas você escolhe a este preço?”. 

As técnicas centradas no preço podem ser o price sensitive meter que se 

caracteriza por apresentar aos que são entrevistados um determinado produto ou 

serviço, que geralmente estão em fase de testes, e o consumidor é quem irá definir 

segundo a escala de preços que vai lhe sendo apresentado a que nível de preço 

este produto/serviço éconsiderado caro, muito caro, barato ou muito barato, 

indicando, como por exemplo, os níveis de motivadores ou inibidores de entrada 

para esse produto/serviço nesse mercado. 

Há também a técnica de gabor-granger, que se caracteriza por apresentar um 

produto ou serviço ao entrevistado e este indica sua intenção de compra em 

diferentes níveis de preços, possibilitando inferir a curva de possibilidade de venda e 

de lucro. Neste caso, as duas técnicas são criticadas, devido ao fato de ser 

considerado apenas o fator preço como relevante na decisão de compra não 

refletindo as demais variáveis. 

Podemos citar também as técnicas relacionadas ao preço, sendo cabível a 

aplicação do point-ofsale, que se dá pela apresentação de diversos produtos aos 

entrevistados, com preços pré-estabelecidos, devendo indicar sua pré-disposição 

pelo produto, como por exemplo, relacionando preços e produtos concorrentes. 

O brand-rice trade-off, que diz respeito a metodologia da análise conjunta no 

processo seleção de dados, em que é caracterizada por apresentar aos 

entrevistados, diferentes alternativas e estes, devendo escolher entre estas, 

produtos com seus preços e atributos específicos aquele que mais lhe agrada, 

através dela sendopossível inferir também as preferências de compra dos 

consumidores e os pesos (importância) relativa a cada atributo do produto/serviço na 

decisão de compra. 

 

5.7. MÉTODO BASEADO NA CONCORRÊNCIA 

Pelo fato de ter na concorrência seu único referencial no que tange ao preço, 

neste método a empresa não dá muita importância a seus custos, nem a sua 

demanda. 

Este método é visto como o mais simples, tendo em vista que consiste na 

observância dos preços praticados pelos concorrentes diretos, de forma a seguir ou 

não de acordo com os objetivos traçados para a empresa. 



Para os autores Bruni e Famá (2002, p.313), os preços definidos por este 

método podem ser de “oferta ou de proposta”, tendo em vista que os preços de 

oferta consistem no fato de a empresa cobrar acima ou abaixo dos preços 

praticados pela concorrência, já o preço de proposta ocorre quando a empresa fixa 

seu preço diante de um julgamento de como os concorrentes fixarão seu preço. 

Sabendo que a concorrência, entre vários outros fatores externos, deve 

constantemente ser monitorado e levado em consideração quando da definição dos 

preços, segui-lo indiscriminadamente não constitui comportamento estratégico por 

parte da empresa que assim define seus preços visto que muitos questionamentos 

vitais à própria gestão e operação da empresa ficarão sem resposta satisfatória. 

 

5.8. FORMAÇÃO DE PREÇOS BASEADO EM CUSTOS 

Quando os preços se formam com base nos custos, podemos dizer quesão 

preços definidos “de dentro para fora”, onde os custos exercem papel fundamental 

na tomada de decisão para formação do preço de venda, devendo ser observado 

três itens para a formação do preço de venda, sendo eles, o custo unitário, encargos 

tributários e margem de ganho desejado. 

Para Oliveira (2005, p. 33), a margem de ganho pode ser obtida pela receita 

de vendas ou pelo custo unitário. Bruni e Famá (2002, p.312) declaram que as 

precificações com base nos custos são além de simples, pois neste caso não é 

necessário preocupar-se com ajustes em função da demanda, a formação do preço 

de venda trás segurança aos gestores, pois se sabe que os custos incorridos estão 

inseridos no preço. 

O autor Assef (2005, p.58-59), diz que: “formar preço pelo custo implica 

repassar ao cliente seus custos de produção, distribuição e comercialização, além 

das margens propostas para o produto”. 

Martins (2008, p. 219) por sua vez coloca que algumas das deficiências de se 

formar preço com base em custos é “não considerar, pelo menos inicialmente, as 

adições de mercado, fixar o percentual de cobertura das despesas fixas de forma 

arbitrária”. 

Bruni e Famá (2002, p.314) apresentam algumas possibilidades quando a 

precificação for baseada nos custos sendo elas, os custos plenos ou integrais, custo 

de transformação, custo marginal, taxa de retorno exigida sobre o capital investido, 

custo padrão e mark-up. 



 

6. RESULTADOS 

Podemos concluir com esse artigo é que todos os métodos por mais distintos 

que sejam tem papel importantíssimo no momento de se elaborar o preço de venda, 

é preciso que haja um equilíbrio entre os variados métodos, pois não será possível 

manter a existência do negócio se for praticado um preço muito diferente do já 

praticado no mercado para oferecer um produto ou serviço similar. 

Faz-se necessário que os clientes estejam dispostos a pagar os valores 

oferecidos pela organização, pois eles são os responsáveis pela existência do 

negócio, sem compradores não existe negócio e todas as tarefas e processos 

executados na organização se tornam obsoletos e por fim os preços oferecidos tem 

que ser capaz de cobrir todos os custos, despesas além do lucro desejado, 

possibilitando a continuidade do negócio conforme as ideias apresentadas pelos 

diversos autores. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As organizações só conseguiram atribuir preços justos se conhecerem 

realmente todos os que estão envolvidos com o negócio, dentre eles: fornecedores, 

clientes e concorrentes, através do conhecimento desses stakeholders ela poderá se 

posicionar estrategicamente e apresentar o diferencial competitivo que permitirá a 

sobrevivência das atividades da organização e posteriormente obter lucro. 

 Faz-se necessário salientar que é necessário um processo reinvestimento, 

pois concorrentes iram sempre estar buscando a fatia de mercado que a mesma 

obtém. 
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