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RESUMO «- 

Num mercado que cada vez exige mais eficiência, o despreparo pode trazer 
problemas de sobrevivência para as empresas. Destacam-se as dificuldades para a 

formação dos preços de vendas, especialmente nas empresas de menor porte do 
comércio varejista. O objetivo deste trabalho é dar sugestoes para formar, de maneira 
mais eficiente os preços de venda. ã 

Foram colhidas informações, levantamentos de dados e estudos os quais foram» 

baseados em algumas teorias econômicas. A técnica de formação do preço de venda foi 
identificada como uma importante ferramenta para o sucesso empresarial. 

Assim, preocupou-se em buscar informações e oferecersugestões que servisse de 
apoio para as empresas do comércio do vestuário no que diz respeito a formação de 
preço.
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CAPITULO I 

1. O PROBLEMA 

1.1. Introdução 

As empresas, em sua maioria, utilizam-se de várias estratégias para crescerem, ou 
no mínimo, para se manterem no mercado. Uma empresa pode ser vitoriosa sem ter tido 
como causa a decisão do preço, contudo o preço equivocado de um produto ou serviço 
a levará certamente ao insucesso. 

É exatamente neste aspecto que o presente estudo está fundamentado, mostrando 
a importância da formação do preço de venda para a eficiência e competitividade de uma 
empresa. Para tanto, serão observados alguns conceitos da teoria econômica e certas 

práticas comerciais, que darão sustentação ao trabalho. 

1.2. Problemática 

` A formação do preço é, sem dúvida, um dos itens mais importantes dentro de 
uma empresa. Se o lucro é o que toda empresa almeja, somente com métodos 
ciiteriosos de fonnação dos preços e com levantamentos sérios dos custos, é que esse 
objetivo poderá alcançar o sucesso. 

É verdade que os preços também estão sujeitos a influência de outros fatores que 
não apenas os custos, muitos deles fora do controle das empresa, tais como a 

regulamentação do govemo, as condições do ambiente econômico, o desenvolvimento 
tecnológico, a competição nos mercados e os padrões de compras dos consumidores
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(demanda). Daí a necessidade de uma correta avaliação na determinação dos preços 
colocados em prática. ' 

A importância de minimizar os erros que comumente ocorrem nas empresas do 
comércio varejista, relativamente à fixação do preço de venda, constituindo-se em fator 
de sobrevivência da empresa no mercado, faz desse problema o objeto de nosso estudo. 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Geral 

Buscar identificar como é realizada a fixação do preço de venda das empresas 
varejistas do comércio de vestuário e sugerir ferramentas para tomá-las mais ágeis e 

competitivas em relação as empresas concorrentes no que diz respeito a formação do 
preço de venda. 

1.3.2. Específicos 

a) Fazer levantamentos das estruturas de custos das empresas envolvidas. 

b) Expor teorias que possam servir de base para a formação do preço de venda 
no comércio varejista. 

c) Diante das teorias, dar sugestões as empresas varejistas do vestuário, para 

melhor formar suas estratégias de apreçamento.
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1.4. Metodologia 

O estudo a ser realizado nas empresas do comércio do vestuário da grande 
Florianópolis, terá como período de análise para a coleta de dados, os últimos três anos, 
que compreende mais precisamente ao período que vai de junho de 1993 à julho de 

1996.
' 

O trabalho terá por base algumas das teorias mais recentes sobre o tema, além de 
algumas fontes de pesquisa, como, por exemplo, o C.D.L. ( Câmara de Diretores 
Lojistas) e Associação Comercial de Florianópolis e as próprias empresas do ramo. 

Serão utilizados informações e dados, fornecidos pelas empresas, como também 
conversas com os seus administradores para saber quais as estratégias utilizadas na 
formação de seus preços. Elaborar-se-ão algumas tabelas que ajudarão a atingir 

resultados aos quais o trabalho se propõe, além da análise secundária de dados sobre a 

estrutura e formação de preço de venda de uma empresa do comércio varejista. 

O método a ser utilizado no trabalho será o analítico descritivo. _



11 

CAPITULO 11 

V 2. FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA No COMÉRCIO VAREJISTA 

2.1. Histórico do Preço 

O preço é a expressão do valor de alguma coisa que ,se necessita ou que se 
deseja. Nas sociedades antigas, com a inexistência da moeda, os preços pagos para se 
adquirir algo era o oferecimento de um bem ou prestação de um serviço. Essa troca de 
mercadorias e serviços denomina-se escambo. 

~ Quando da entrada da moeda nas relações econômicas, a produção típica de uma 
nação consistia em matérias-primas e bens de consumo básicos. Esses produtos eram 
muito padronizados. Pouco ou nenhum esforço era feito para diferencia-los por meio de 
marcas, embalagem ou propaganda, sendo O preço a única variável capaz de gerar 
alguma vantagem competitiva. Nessa época, O preço provocava uma sensibilidade 

extraordinária, já que a população em geral possuía baixíssimo poder' aquisitivo. As 
famílias tinham de ser econômicas para poderem simplesmente subsistir. 

Na sociedade contemporânea, a renda familiar cresceu substancialmente e as 
unidades familiares passaram a dar menos importância relativa aos produtos domésticos 
relacionados apenas à sobrevivência e seus itens orçamentários sofreram uma mudança 
significativa. Outrora, a renda era totalmente dirigida à aquisição de necessidades 

básicas, como trigo, açúcar, roupas, etc. Hoje, seu padrão de consumo inclui aquisições 
de itens duráveis, como carro, geladeira, etc., e de consumo mais sofisticados, como 
viagens,'divertimento, etc. 

Com a evolução das estruturas sociais para economia centrada no mercado e o 

conseqüente surgimento de entidades, como o movimento organizado dos consumidores, 
a gerência de preço torna-se um assunto cada vez mais delicado. Isto porque a busca da 
melhoria de qualidade de vida exige um padrão de transações, cuja eficiência e satisfação 
resultantes sejam as máximas possíveis para as partes envolvidas. O preço de um bem ou
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de um serviço deve ser ótimo para a empresa que o oferta e ótimo para o consumidor 
que o demanda, numa relação recíproca de ganho. 

2.2. Fatores Externos para a Decisão de Preçó 

É de grande importância para a estratégia competitiva de uma empresa seu 
relacionamento com o ambiente comercial. As empresas mostram-se à comunidade 

através de seus produtos e serviços, naturalmente a falta de competitividade ameaça sua 
sobrevivência a longo prazo. Desta forma, seus produtos passam a ser encarados pelo 

mercado como obsoletos ou caros. No final, a demanda pelos produtos é reduzida 
drasticamente, produzindo prejuízos para empresa. 

Para a sobrevivência de uma empresa a longo prazo, sua estratégia de marketing 

e política de preços tem que estar coerentes com os estímulos gerados pelos fatores do 
mercado.. Para o sucesso da empresa, os fatores macroambientais deverão ser, as 

principais variáveis enfocadas pela gerência. Por sua vez, as decisões gerenciais pouco 
ou nada podem afetar esses fatores. Portanto, as decisões sob o controle da gerência, 
isto é, as decisões das variáveis endógenas, devem ser coerentes com o ambiente ao qual 
estão relacionados. 

As Relações e Interações dos Fatores do Macroambiente 

. Fatores 

Tecnológicos 

Fatores 
. Político - Legais 

Ciclo de Vida /' produto. 

Figura 1 As Relações e Interações dos Fatores Externos
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O modelo apresentado, sugerido por José Sardinha, é um modelo amplo e 

generalista, mas, mesmo assim, tem razoável aplicabilidade ao ramo de atividade, objeto 
de nosso estudo. 

É bom ter com clareza que não se pretende determinar ou expor todos os fatores 
macroambientais. Pretende-se apenas achar ferramentas que integrem a teoria à prática 

das decisões de preço de bens e serviços, para aqueles que o formam. As relações» e 

interações dos elementos sugeridos na figura 1, são explicados a seguir. A idéia principal, 
segundo Sardinha, é mapear o macroambiente que envolve a empresa e, 

primordialmente, destacar os fatores que mais diretamente influenciam a detenninaçao 

dos preços que a empresa oferece. 

2.2.1. Estrutura do Mercado 

Para as finalidades deste estudo, define-se mercado, pela abordagem da oferta, 
como sendo as condiçoes em que produtores de bens e serviços de mesma natureza 
organizam-se e ofertam os seus produtos aos consumidores.

i 

Usar-se-á como conceito teórico para a caracterização de cada um dos 

relacionamentos verificados entre as finnas ofertantes, a classificação feita por Marchal 
para estrutura de mercado. 

2.2.1.1. Concorrência Perfeita 

O mercado de concorrência perfeita é um conceito exato e forma a base dos mais 
importantes modelos de comportamento econômico. Esse mercado é inteiramente 

impessoal, ou seja, não há rivalidade. As firmas nesses mercados 'ofertam produtos 
homogêneos, tendo como estratégia de preço a simples adoção daquele patamar 

determinado pelo conjunto de agentes no mercado. 

"A "concorrência perfeita" fomece ao economista um modelo analítico útil, 

embora as condições exatas do modelo não existam no mercado real." (Fergunson, 
1939)
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As principais características na concorrência perfeita, são: 

- Grande número de pequenas empresas; 

- Produtos homogêneos; 

- Livre mobilidade de recursos; 

- Perfeito conhecimento do mercado. 

A curva de demanda de uma empresa em concorrência perfeita, é paralela ao eixo 
do volume/quantidade, como verificado na figura 2, significando que os preços 

superiores ao estabelecido pelo mercado fabricante não venderá nenhuma quantidade. 
Como o mercado é composto de muitos produtores e muitos compradores, não haverá 
estímulo ao comprador em adquirir um produto de um produtor, a preço superior, se os 
outros estão vendendo mais barato. Além do mais, por maior que seja a produção de 
uma empresa, ela é insignificante para o mercado, razão pela qual uma companhia por si 
só não poderá afetar a demanda do mercado. 

- Curva de Demanda da Empresa 

Preço 

V Curva -de Demanda da Empresa 

Quantidade 

Figura 2 Curva de Demanda da empresa
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2.2.1.2. Monopólio Puro 

_ O monopólio puro existe se houver apenas um vendedor num mercado bem 
definido, ou se`a não há concorrentes nem substitutos ara o seu roduto. Não há um7 

preço de mercado ao qual ele deva subordinar-se.
' 

A principal característica de um produto monopolista é a curva da demanda da 
firma negativamente inclinada, quase vertical. Por não haver substitutos próximos do 
produto, o empresário supõe que uma alteração do seu preço ou da sua produção não 
causa as mesmas reações por parte de produtores de outros bens ou serviços, visto ser a 

elasticidade cruzada da demanda entre seu produto e qualquer de seus potenciais 

substitutos, praticamente nula. Em outras palavras, a curva de demanda é 

negativamente inclinada como a da indústria de concorrência perfeita, só que a inclinação 
é superior. Note na figura 3 esta diferença. 

Comparação entre Curvas de Demanda de Indústria: 
Monopólio e Concorrência Perfeita 

PICÇO Curva de Demanda do monopólio 

Curva de Demanda da Ind. 
de Cone. Perfeita 

Quantidade 

Figura 3 Comparação entre Curvas de Demanda de Industria: 
Monopólio e Concorrência Perfeita
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2.2.1.3. Concorrência Monopolística 

A Concorrência monopolística é uma estrutura de mercado situada entre os 
extremos da concorrência perfeita e do monopólio. O número de empresas é 

suficientemente grande, mas o produto é real ou imaginariamente diferenciado. De forma 
geral, a política de preços de determinada empresa não afeta as condições de equilíbrio 

das demais. Cada empresa vende um produto diferenciado, fazendo dos valores positivos 
da diferenciação uma das armas principais para a conquista do mercado. 

A teoria descreve a curva de demanda da firma como negativa e suavemente 
inclinada porque o seu produto é diferente dos demais. A inclinação da cuwa será tanto 
maior quanto maior for a exclusividade do produto, isto é, havendo uma mudança do 
preço, a variação na demanda de um produto será proporcionalmente menor do que a 

variação no seu preço. Portanto, o aumento do preço de um produto provocará uma 
queda proporcional na demanda, menor do que o aumento relativo do preço, 

conseqüentemente aumentando a receita total. Isto, certamente ocorrerá até um certo 
nível, pois quando os preços atingirem a patamares muito elevados a demanda perdera a 

característica de ter uma queda proporcionalmente menor do que o aumento relativo de 
preços e começara a diminuir suas demandas, até que o preço estejam tão alto que os 

consumidores desistam da opção de comprar. 

2.2.1.4. oligopólio 

O oligopólio é uma situação intermediária entre os casos já expostos. Diz-se 
existir o oligopólio quando mais de um vendedor estiver no mercado, porém quando o 

número não for tão grande a ponto de se poder negligenciar a contribuição de cada um. 

Se existirem apenas dois vendedores no mercado, fala-se no caso especial do duopólio. 

A indústria oligopolista pode dividir-se em duas grandes categorias: 
0 Os oligopólios concentrados ou puros, onde produtos disponíveis no mercado 

são quase homogêneos ou facilmente substituíveis do ponto de vista do 
consumidor.
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0 Os oligopólios diferenciados, cujos produtos incorporam grande esforço de 
diferenciação uns dos outros, no sentido de se tomarem insubstituíveis aos 
olhos do consumidor, mesmo sendo destinados à satisfação das mesmas 
necessidades. 

àr 2.2.1.5 Estruturas Intermediarias de Mercado 

Adotando uma terminologia própria , Marchal admite que a oferta e a procura 

podem apresentar-se sob três formas: Atomizadas, moleculares e monolíticas. As 
estruturas em que a oferta e a procura se apresentam perfeitamente atomizadas 

dificilmente ocorrem na realidade. A atomização pressupões um número elevado de 
produtores e de consumidores de tal sorte que nenhum deles tenha condições para 
distorcer o justo equilíbrio do sistema. Na maior parte dos casos, as estruturas 

apresentam-se moleculares (a oferta e a procura exercidas por poucos) ou monolíticas 

( quando exercidas por apenas um). 

Segundo Marchal, para que haja concorrência perfeita, é preciso que a oferta e a 

procura sejam atomizadas. Em todos os outros casos, quando não são atomizados, 
estabelecem-se formas de concorrência imperfeita. Certas hipóteses são clássicas e 

recebem denominações particulares. Quando a oferta é monolítica e a procura 

atomizada, falamos em monopólio. Quando a primeira é» molecular ea a segunda 

atomizada, teremos oligopólio. Quando a procura se toma monolítica, continuando 
atomizada a oferta, há monopsônio. Quando ambas são monolíticas, haverá monopólio 
bilateral. 

Mas não ficam apenas aí os elementos dessa classificação. Pode-se notar que a 

concorrência,. nas estruturas em .que ocorre grande número de compradores ou de 
vendedores, pode estar ainda submetida a um desdobramento, caracterizado, segundo 
Marchal, pela viscosidade ou fluidez, no mercado. A estrutura será fluida, quando não 
ocorrerem realmente, quaisquer obstáculos à livre manifestação das forças do mercado. 

Será viscosa quando ocorrerem situações capazes de .impedir o funcionamento perfeito 

do sistema de preços. Nesse segundo caso, ainda que subsista a atomização da oferta e



18 

da procura, faltarão as demais condições que realmente completem e caracterizam os 

regimes de concorrência perfeita. 

Isso .significa que aatomização do mercado, .quanto ao número dos que .nele 

intervêm, não basta para caracterizar a concorrência perfeita. É preciso que a atomização 
seja, em ambos os lados, fluida não contendo quaisquer elementos por .minimos que 
sejam, que impeçam a manifestação realmente livre e perfeita do sistema de preços. 

Assim, o extremo teórico da concorrência perfeita pressupõe, juntamente com a 

atomização, as seguintes condições de fluidez: A 

0 Perfeita .homogeneidade e padronização dos produtos ofertados, pois 

quaisquer possibilidade de diferenciação tirará a- fluidez do regime e
~ conduzirá à formaçao de viscosidades; 

0 Perfeita mobilidade empresarial, caracterizada pela ausência de 

quaisquer obstáculo que possam dificultar o .ingresso de novos 

produtores no mercado; 

0 Perfeito conhecimento de todas as condições do mercado por parte de 

todos os agentes que nele atuem; 

0 Inexistência de qualquer tipo de preferência dos compradores com 
relação a qualquer uma das empresas que atuem no mercado 

correspondente. 

Como o as empresas que está se estudando, fazem parte de um mercado onde 
existe um grande número de compradores com viscosidade, ou seja, os compradores 
através de suas práticas de compra, são capazes de impedir o perfeito fi1ncionamento do 

sistema de preços, e um grande número de vendedores também com viscosidade, pode- 
se através do modelo de classificaçao de Marchal, dizer que as empresas do comércio 

varejista do vestuário fazem parte de uma concorrência duplamente imperfeita. 

2.2.2. Demanda 

As necessidades dos consumidores é que dão sentido à própria existência dos 
ofertantes. Bens e serviços são criados a partir do esforço de materialização de tais
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necessidades e suas características em grande parte detenninam-a melhor forma de 
ofertá-los. 

"A procura dirigida a determinado produto pode ser definida como as várias 
quantidades que os consumidores estarão dispostos e aptos a adquirir, em fimção dos 
vários níveis de preços possíveis, em determinado periodo de tempo." (Rossetti, 1987) 

Em certos mercados, a demanda é facilmente atraída a qualquer produtor que 
oferte a preços inferiores, porque o consumidor não percebe qualquer diferença entre a 

qualidade dos produtos oferecidos pelos vários produtores. Este é 0 perfil de demanda 
tipicamente encarado por firmas que se organizam em concorrência perfeita e oligopólio 
concentrado. Neste caso, o lado da demanda poderia, em princípio, determinar o nível de 
preços. Ocorre que a estrutura concorrencial perfeita é pouco mais que uma idealização 
dos economistas, enquanto no oligopólio puro, o que se observa é a vigência de acordos 

entre as poucas empresas ofertantes no sentido de manter o preço em um nivel 
gratificante. 

No outro lado, são os vendedores que, na situação de.monopólio, criam uma 
demanda relativamente inelástica. 

Em geral, o mercado das economias modemas são caracterizados pelos 

oligopólios diferenciados e concorrências monopolísticas. Neles o desenvolvimento de 

investimentos de diferenciação como a propaganda, a marca e a percepção de qualidade, 
conseguem conquistar alguma fidelidade dos consumidores. Porém, estes não deixam de 

ser levados a alterar seus padrões de compras como reaçao a variações dos preços, o que 
dá à política de preços da firma uma importância especial. 

É importante para as empresas ofertantes saber quais os elementos que podem 
inferir na decisão da compra de um produto para o consumidor. São eles: 

0 O tipo e o grau das necessidades dos consumidores; 
0 A efetiva capacidade de gastos dos consumidores, em relação aos 

seus rendimentos; 

0 O beneficio agregado ao uso do produto da finna, do ponto de vista 

do consumidor;
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0 A relação beneficio-custo percebida pelos consumidores acerca dos produtos da 
firma e de seus concorrentes de mesma faixa de preço. 

0 Os modismos e tendências comportamentais em uso na sociedade. 

2.2.2.1 Métodos para Estimar a Demanda 

Para Kotler a maioria das empresas tentam medir suas demandas. Ao 
pesquisar a demanda, o pesquisador precisa partir de algumas suposições com relação ao 
comportamento da concorrência. Existem duas maneiras de se estimar a demanda. Uma 
é de supor que os preços dos concorrentes permanecem constantes em relação ao preço 
cobrado pela empresa. A outra é de supor que os concorrentes cobram um preço 
diferente para cada preço que a empresa estabelecer. 

Para medir a demanda é necessário adotar vários níveis de preços. Isto pode ser 
feito através de um teste, no qual se pergunta a alguns compradores potenciais quantas 
unidades de determinado produto eles comprariam a diferentes preços. 

Ao medir a relação preço-demanda, o pesquisador deve controlar ou acompanhar 
outros fatores que podem afetar a demanda. Se uma empresa aumentar seu orçamento de 
propaganda e, ao mesmo tempo, reduzir seu preço, ficará dificil saber quanto a demanda 
aumentou devido ao preço mais baixo e quanto aumentou devido à intensificação da 

propaganda. Os economistas mostram o impacto dos fatores que não seja o preço sobre 
a demanda, através das mudanças da curva de demanda, em vez dos movimentos ao 
longo da curva de demanda. 

2.2.2.2 Elasticidade - Preço da Demanda 

Se a demanda quase não se altera, diremos que ela é inelástica. Se a demanda 
muda consideravelmente, diremos que ela é elástica. Especificamente, a elasticidade - 

preço da demanda é dada pela seguinte fórmula: .
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Elasticidade - Preço = % de variação da quantidade demandada 
% de variação de preço 

Suponhamos que a demanda sofra uma queda de 10% quando a empresa 

aumento seu preço em 2%. conseqüentemente, a elasticidade - preço da demanda será - 

5% (o sinal de subtração confirma a relação inversa entre o preço e a demanda). Se a 

demanda cair 2%, com a ocorrência de um aumento de 2% no preço, então a elasticidade 
será de -1. Neste caso, a receita total permanece a mesma: a empresa vende menor 

quantidade, mas a um preço mais elevado que presewa a receita total. Se a demanda 
sofrer uma queda de 1% quando o preço for aumentado em 2%, então a elasticidade será 
de -1/2. Quanto menor for a elasticidade da demanda, mais compensador será para a 

empresa aumentar seu preço. 

Para Kotler, a elasticidade - preço demanda provavelmente será menos elástica 

sob as seguintes condições: existem poucos ou nenhum produto substituto; os 

compradores não percebem o preço mais alto; os compradores são lentos quanto à 

mudança de sues hábitos de compra e com relação à busca por preços menores; os 
compradores pensam que os preços altos são justificados por melhorias de qualidade, em 
função da inflação e assim por diante. 

No caso específico em que está se trabalhando, observa-se que o comércio 

varejista do vestuário, tem uma demanda bastante elástica, ou seja, este ramo é sensível 
as variações de preço. Chega-se a esta conclusão, tendo por base que o acirramento de 

preço neste mercado é muito grande, lojas concorrentes tentam formar o seu preço o 

mais razoável possível, para que esta não perca uma fatia do mercado. 

2.2.3. Ciclo de Vida do Produto. 

O estudo do ciclo de vida dos produtos é algo recente, sendo de extrema 

importância no processo de decisões de preços a serem atribuídos a bens e serviços. O 
ciclo está dividido em quatro estágios que são:
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a) Na primeira fase do ciclo de vida do produto, quase não existem 

competidores, a demanda é reduzida pelo fato de os consumidores 

desconhecerem ou saberem muito pouco sobre 0 produto. 

b) No segundo estágio, a fase é a do crescimento, quando a demanda pelo 
produto aumenta em volume, à medida que os consumidores vão aderindo ao 
uso do produto. 

c) A fase seguinte é da maturidade, na qual o volume de vendas continua a 

crescer, porém a taxas decrescentes, até atingir um patamar máximo. 

d) E na última fase do ciclo de vida de um produto observa-se que a demanda 
declina em função de recentes inovações, seja pela obsolescência do produto 

ou pela mudança das preferências e padrões de compra dos consumidores. 

2.2.4. Fatores Tecnológicos 

As mudanças e inovações pelo avanço tecnológico são cada vez mais rápidas e 

radicais, sendo vital o monitoramento do desenvolvimento dos novos paradigmas 

tecnológicos. Na atividade produtiva, as principais modificações advindas da tecnologia 
concentram-se na redução de custos e na melhoria da qualidade dos produtos.

u 

O tipo de inovação tecnológica incorporada por cada empresa em particular está 
diretamente relacionado à estrutura de mercado onde opera. As firmas de um mercado 
caracterizado como oligopolista do tipo concentrado tendem a encarar a tecnologia 
como uma potencial fonte de redução de custos, fortalecendo a posição da firma 
inovadora frente à demais. 

No caso do oligopólio diferenciado e da concorrência monopolística, as 

tecnologias são dirigidas à melhoria da qualidade e desenvolvimento de novos atributos 

aos produtos, o que em geral possibilita um aumento dos preços' cobrados pela firma 
inovadora. 

O esforço de diferenciação representado pela aquisição de inovações 

tecnológicas pode ser bastante vantajoso em termos competitivos, caso obtenha sucesso
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em tomar os atuais consumidores mais fiéis a empresa e ainda conquistar os clientes de 
outras finnas. 

Por fim, o que se observa no caso dos monopólios é que estes, em geral, 
desenvolvem suas próprias inovações tecnológicas e utilizam-nas com objetivos que 
visam a redução de custo quanto à melhoria dos bens e serviços que ofertam. 

As inovações tecnológicas atuam ainda significativamente sobre as condiçoes de 

demanda. À medida que são introduzidas e incorporadas ao cotidiano das pessoas, tais 
inovações modificam os hábitos, a escala de preferências e os padrões de compra dos 

consumidores. 

2.2.5. Fatores Político-Legais 

ambiente político-legal compreende as leis que regulam a atuação das empresas e 

protegem os direitos dos consumidores. 

Uma primeira consideração neste campo consiste no fato de que os 

administradores de empresas têm a responsabilidade social de atuar dentro dos marcos 

legais. Leis são feitas em determinadas situações históricas e, como os cenários podem 
transformar-se com o tempo, elas não devem ser consideradas imutáveis. Assim sendo, é 

lícito que segmentos se organizem com objetivos de alterar, criar, revogar ou manter leis. 

Observa-se nos países liberais-democráticos, mais desenvolvidos que os fatores 

políticos-legais quase sempre funcionam como limitadores das decisões de preços pelas 
empresas. Quanto maior tende a ser o controle, maior é o poder do lado da oferta em um 
mercado. Ou seja, quanto mais concentrado um mercado, maior deverá ser a regulação e 

a fiscalização das autoridades governamentais sobre as práticas de preços. Neste sentido, 

não é por acaso que a grande maioria dos monopólios em todo o mundo tem seus preços 
e margens de lucro determinados diretamente pelos governos. 

Já no caso dos oligopólios, a prática mais comum é o estabelecimento de um teto 
máximo para os preços cobrados ou mesmo o tabelamento. Além disso, não raro, exige- 
se a apresentação de detalhadas planilhas de custos. Segundo alguns estudiosos da teoria
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da regulação, todo esse controle é mais do que recompensado pelas benesses que estas 

empresas acabam obtendo dos governos. 

É interessante notar que as estruturas da oferta em determinados mercados 
surgem como reflexos diretos de políticas govemamentais ou imposições legais. Os 
exemplos mais típicos de monopólios são aqueles criados e protegidos por leis, como no 
caso de fomecimento de serviços de serviços básicos ( energia, telefonia, etc.) ou da 

exploração de reservas naturais ( petróleo, minério, ouro, etc.). Outros casos clássicos 

são aqueles cuja exclusividade da produção e comercialização do bem é garantida pela lei 
de marcas e patentes. Também outros mercados altamente concentrados, como 
oligopólios, surgem como conseqüências de políticas econômicas govemamentais que 
restringem o crédito a poucos investidores, impõem barreiras alfandegárias para 

inviabilizar a competitividade do produto importado e até estimulam a conglomeração 

industrial, sob o pretexto do atingimento de maiores economias de escala, seguindo uma 
orientação que os economistas denominam “capitalismo de estado”. 

Para as empresas do comércio varejista do vestuário, são poucas as implicações 

polílico-legais, visto que essas finnas não fazem parte, pelas suas características, das 

estruturas de mercado mais visadas pelo governo e pelas leis que regulamentam os 

monopólios e oligopólios. Não obstante, essas empresas também tem suas obrigações 
político-legais, em relação ao govemo, pelos impostos que recolhe, e em relação ao 
consumidor , pelas leis que os protege. Desta forma, não existem restrições politico- 

legais, para as empresas varejistas, com relação a decisão de preço. 

2.3. Estrutura de Custo 

Como todo o objeto deste estudo está relacionado aos custos das empresas, nada 
mais necessário que saber classifica-los. Para isso mostrar-se-ão as conceituações 

teóricas acerca dos custos, para montar as estruturas de custos das empresas envolvidas. 

De acordo com Santos, certos custos e despesas tendem a aumentar ou diminuir 
no total, em proporção às mudanças ocorridas nos volumes de produção ou venda. 
Outros gastos são necessários para manter a estrutura operacional da empresa em estado
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de prontidão para produzir, entregar e administrar um produto, normalmente conhecidos 
como custos e despesas fixas, que independem do volume de atividade. 

2.3.1. Custos e Despesas Variáveis 

São aqueles custos que estão diretamente relacionados com o volume de 

produção ou vendas. A principais caracteristicas dos custos e despesas variáveis são: 

0 Em tennos de custos e despesas variáveis totais, quanto maior for o volume 
de produção, maiores serão os custos variáveis; 

0 Em termos unitários, os custos e despesas variáveis permanecem constantes. 
Exemplos: comissões sobre vendas, COFINS, PIS, etc... 

2.3.2. Custos e Despesas Fixas 

São aqueles que independem do volume de produção ou venda. Representam a 

capacidade instalada que a empresa possui para produzir ou vender bens ou serviços. As 
principais características dos custos fixos são: 

0 Quanto maior for o volume de produção ou venda, menores serão os custos e 

despesas fixas por unidade. 

0 Independem das quantidades produzidas ou vendidas. Exemplos: aluguel, 

IPTU, salários de pessoal burocrático, seguros, equipamentos, depreciação, 

etc.
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2.3.3. Custos e Despesas Semivariáveis 

Sao aqueles que variam em funçao do volume de produção ou venda, mas não 
exatamente nas mesmas proporções. Estes custos tem uma parcela fixa, a partir da qual 

passam a ser variáveis. Exemplos: energia, telefone, água, etc. 

2.3.4. Custos e despesas semifixas 

São aqueles gastos que permanecem constantes dentro de certos intervalos, 

alterando-se em degraus até atingir um novo patamar de atividade. Exemplos: gastos 
com salários de mestres ou supervisores de fábrica. 

2.4 Composição do Preço da Matéria-Prima 

A matéria-prima (custo primário) é formado pelos materiais consumidos no 

processo de produção e que fazem parte integrante da produção final de um bem ou 
serviço, cujo custo poderá ser assim composto para a hipótese de venda final de produto 

tributado pelo ICMS e IPI: 

(=) Preço total da Nota Fiscal de compra. 

(-) [PI a ser recuperado, destacado na Nota Fiscal. ( se houver) 

(-) ICMS a ser recuperado, incluso no preço. 

(+) Gastos com compras, recebimentos, controle de qualidade e 

armazenamento. (se houver) 

(+) Gastos adicionais com importação, se for o caso.
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2.5 A importância do Custo como Instrumento de Controle e Planejamento 
para Avaliação de Desempenho. 

Qualquer atividade que manipule valores está sujeita ao controle dos custos. 

Desde o pequeno agricultor até o microempresário e a grande empresa necessitam de 

controles de custos. O lucro ou o excedente da receita sobre o custo (no sentido amplo) 
representa, na maioria das vezes, uma questão de sobrevivência empresarial. Por isso, se 
a empresa não souber quanto custa, ela não saberá se está perdendo ou ganhando 

dinheiro. 

Existem empresas que participam de mercados altamente competitivos, onde elas 

individualmente não têm forças para manipular os preços de mercado. Mesmo assim, há 
necessidade de controlar custos, porque possuem estruturas instaladas diferentes. 

Na maioria das empresas, os preços de venda são fonnados antecipadamente. Faz 
parte integ/rante do preço a parcela do lucro. Se não houver controle dos custos e do 

volume realizado, essa parcela poderá se absorvida, podendo os negócios realizados 

gerar prejuízos. 

A análise de custos, no contexto contábil, formaliza os planos, expressando-os na 
linguagem dos números em forma de orçamento. O controle é fonnado pelos relatórios 
de desempenho, que comparam o que deveria ser (planejado) com o que foi (realizado) 
executado, relatando as exceçoes. Em seguida, os planos sao avaliados dando origem a 

um novo replanejamento através da busca das exceções ou desvios mais significativos. 

O controle está entrelaçado com o planejamento, porque implica a decisão 
antecipada do que deveria acontecer. O planejador é na realidade, muito mais vital do 
que o controle, isto é, de nada adiantam excelentes controles se são implantados planos 

falhos. 

Para que a administração alcance a maximização de resultados, através da análise 

de custos como instrumento de avaliação de desempenho e de tomada de decisão, os 
seguintes objetivos básicos deverão ser levados em consideração: 

0 custo por produto; 

0 resultado de vendas;
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0 custo fixo da infra-estrutura instalada; 

0 eficiência da força de trabalho humano; 

0 nível mínimo de vendas desejado; 

0 maximização de lucros 

0 formação do-preço de venda; 

0 planejamento e controle das operações; 

0 tomada de decisão etc. 

O demonstrativo de resultado, pode ser comparado a uma radiografia e através 
dele podemos identificar todos gastos e todas as receitas das empresas. Também é 

possível calcular o markup utilizado pelas empresas, como veremos mais adiante, 

utilizando os demonstrativos de resultados das empresas envolvidas neste trabalho, nos 

anexos 1,2 e 3.



` 

29 

CAPITULO III 

3. ESTRATEGIAS DE PREÇO 

3.1 Estratégias 

Para Kotler o preço e a concorrência de preço foram considerados os 

principais problemas para os executivos de marketing, em meados da década de 80. 
Contudo, ainda existem muitas empresas que não manipulam bem seus preços. Os erros 
mais comuns são: o estabelecimento de preços excessivamente orientado pelos custos; o 

preço não suficientemente revisado para capitalizar sobre mudanças no mercado; ele é 

estabelecido independentemente das demais variáveis do mercado, em vez de .ser um 
elemento intrínseco da estratégia de posicionamento no mercado, e o preço não é 

suficientemente diferente para diferentes itens de produtos e segmentos de mercado. 

3.2 Objetivo de Preço 

A empresa deve primeiro decidir qual o propósito especifico do produto em 
questão. Caso a empresa já tiver escolhido seu público-alvo e seu posicionamento de 

mercado, -sua estratégia de composto de marketing, inclusive de estabelecimento de 

preço, estará no caminho certo. Por exemplo, se .uma empresa de confecções masculinas 

desejar montar uma loja com as melhores marcas do mercado para o segmento de 
consumidores de maior poder aquisitivo, isto implicará a fixação de um preço alto. 

Assim, a estratégia de preço é amplamente determinada pela decisão prévia de 

posicionamento de mercado. 

Ao mesmo tempo, a empresa pode visar outros objetivos. Quanto maior a clareza 
de seus objetivos, mais fácil será o estabelecimento de um preço. Cada preço possível 
terá um impacto diferente com relação a esses objetivos, tais como lucro, faturamento e 

participação de mercado.



30 

3.2.1 Sobrevivência 

As empresas vêem sua sobrevivência como seu principal objetivo, 

particularmente quando enfrentam capacidade ociosa, concorrência acirrada ou 

constantes variações dos desejos do consumidor. Para manter sua estrutura, bem como o 

giro do estoque, as empresas freqüentemente reduzem seus preços. Os lucros são menos 
importantes do que a sobrevivência. Contudo a sobrevivência constitui somente um 
objetivo a curto prazo. A longo prazo a empresa deve encontrar uma fonna de continuar 
no mercado ou enfrentar sua extinção. 

3.2.2 Maximização de Lucros 

Muitas empresas querem estabelecer um preço que maximize seus lucros atuais. 
Elas estimam a demanda e os custos associados com preços altemativos, optando por 
aquele que produz lucro máximo, fluxo de caixa ou taxa de retomo sobre investimento. 

Ocorrem alguns problemas associados à adoção do objetivo da maximização de 

lucros. Ele parte do pressuposto de que a empresa tem conhecimento das funções 

demanda e custo, quando na verdade elas são dificeis de estimar e avaliar. Além disso, a 

empresa da ênfase ao seu desempenho financeiro atual e não a longo prazo. Por fim, a 

empresa ignora os efeitos das outras variáveis do mercado, das reações da concorrência 

e das restrições legais do preço. 

3.2.3 Maximização de Faturamento 

Algumas empresas optam por estabelecer um preço que maximize o faturamento. 
Enquanto é dificil estimar a função custo, a maximização do faturamento requer somente 

a estimativa da função demanda. Esse objetivo é também mais simples de ser 

implementado à medida que a força de venda é comissionada em firnção do faturamento. 
Muitos gerentes acreditam que a maximização do faturamento levará à maximização do 

lucro a longo prazo e o crescimento da participação de mercado.
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3.2.4 Maximização do Crescimento de Vendas 

Outras empresas optam pela maximização do crescimento de vendas. Acreditam 

que uma maior venda propicia um menor custo unitário e um maior lucro a longo prazo. 
Tais empresas optam pelo preço mais baixo, pressupondo que o mercado é sensível a 

preço. Isso é chamado de preço de penetração de mercado. Este tipo de estratégia 

incorpora um certo risco, tendo em vista que as empresas concorrentes podem seguir os 
mesmo preços, e dessa fonna, alem de não conseguir um aumento de vendas, irá 

diminuir o faturamento e o lucro. 

3.2.5 Maximização da "desnatação" de mercado 

Algumas empresas optam pelo estabelecimento de preços altos, de forma a 

extrair a “ nata “ do mercado. 

O desnatamento do mercado faz sentido sob as seguintes condições: 
0 um número suficiente de compradores apresentam uma alta demanda; 

0 o custo unitário de produção de um volume de unidades não é tão mais 
alto a ponto de anular a vantagem de sua comercialização; 

0 preço inicial alto desencoraja a concorrência;
_ 

0 o preço alto gera a imagem de um produto de qualidade superior. 

3.2.6 Liderança de Qualidade 

Uma empresa pode visar à liderança de qualidade em determinado mercado. Ela 
estabelecerá um preço alto para cobrir a alta qualidade e o alto custo em pesquisa e 

desenvolvimento.

v
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3.3 Análise de Preços e das Ofertas dos Concorrentes 

Enquanto a demanda de mercado pode estabelecer um teto e os custos um piso 
para do estabelecimento de um preço, as possíveis reações da concorrência auxiliam a 

empresa a detenninar o nível de seus preços. A empresa precisa conhecer os preços e a 

qualidade dos produtos dos concorrentes. Isto pode ser feito de diversas maneiras. A 
empresa pode fazer comparações de preços em lojas, obter as listas de preços dos 

concorrentes e comprar seus produtos para analisá-los. Ela pode perguntar aos 

consumidores como eles percebem o preço e a qualidade de cada oferta dos 

consumidores. 

Uma vez que a empresa está a par dos preços e ofertas dos concorrentes, ela 
pode utilizar tais conhecimentos como referência para o estabelecimento de 'seu próprio 

preço. Se a oferta da empresa for semelhante à oferta de uma de suas principais 
concorrentes, então pode estabelecer um preço em tomo daquele do tal concorrente. Se 
sua oferta for inferior, ela pode estabelecer um preço equivalente. Se sua oferta for 
superior, ela pode cobrar mais do que o concorrente. Entretanto, a empresa deve estar 

ciente de que os concorrentes podem alterar seus preços em resposta ao preço fixado 
por ela. Basicamente, a empresa utiliza o preço para posicionar sua oferta face a face 

com as da concorrência.
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CAPITULO IV 

4. SELEÇÃO DE UM MÉTODO PARA ESTABELECIMENTO DE 
PREÇO 

A empresa tendo em maõs a previsão da demanda, da função de custo e dos 
preços da concorrência' elazestá› apta para-fixar-um preço. 

Este ficará entre um patamar mínimo, que seja suficiente para gerar lucro, e um 
patamar máximo, de forma a produzir algumavdemanda. 

4.1 Markup 

O método mais elementar é acrescentar uma taxa padrão sobre o custo do 
produto (markup). A taxa deverá cobrir todas as outras despesas ainda não inclusas nos 
custos do produto além de permitir um retomo razoável aos investidores. 

Para ilustrar este método vamos considerar o .seguinte exemplo: Uma empresa 
varejista tem por política que o preço de venda de seu produto seja determinado por 

meio de uma porcentagem de 100% sobre seu custo, o preço de um produto que foi 
adquirido por R$ 50,00 será, para o consurnidor: 

Preço do Produto = 50,00 + (50,00 x 1.00%)= R$ 100,00 

Ao estudar um demonstrativo de resultados de uma empresa varejista podemos 
conhecer sua política de preços. Sendoassim utilizaremos como exemplo, os dados reais 
das empresas aqui pesquisadas. Para tanto colheremos dados das tabelas 1, 2, 3 que 

estão presentes nos anexos 1, 2, 3 deste trabalho.
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Empresas "A " em jul/96 

Receita .......................................................................................... .. 1 .606. 578,40 

Menos: Custos das mercadorias vendidas .................................. .. 755.091,85 

Lucro Operacional anual em jul/96 ............................................. .. 851.486,55 

Preço = Custo + (Custo x Porcentagem) 

1.606.578,40 = 755.091,85 + ( 755.091,85 x Porcentagem) 

Porcentagem ou .Margem dasempresas "A" = 1,12 ou 112,76% 

Empresas "B " em jul/96 

Receita .......................................................................................... .. 1.378.262,72 

Menos: Custo da mercadoria vendida ........................................... .. 702.913,99 

Lucro operacional ........................................................................ .. 675.348,73 

1.378.262,72 == 702.913,99 (702.913,99 X Porcentagem) 

Porcentagem ou Margem das empresas "B" = 0,96 ou 96% 

Empresas "C " em jul/96 

Receita ......................................................................................... .. 2.140.723,00 

Menos: Custo da mercadoria vendida ........................................... .. 1.177.397,65 

Lucro operacional ........................................................................ .. 963.325,35 

2.140.723,00 = 1.177.397,65 + (1.177.397,65 X Porcentagem) 

Porcentagem ou Margem das empresas "C" = 0,81 ou 81% 

Generalizando, o preço final do produto, por meio da abordagem orientada para 

o custo, é definida em função do seu custo e de uma margem estabelecida pela
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~ administracao. Não importa se a fórmula utilizada para computar os custos é sofisticada 
como de uma indústria ou simples como a de um varejista; no final, a definição da 
margem de lucro é similar. 

As margens podem variar consideravelmente entre produtos de naturezas 

diferentes. Algumas margens comuns nos supermercados são de 9% para alimentos 
infantis, 14% para produtos de tabacaria, 20% para padaria, 27% para alimentos 
desidratados e vegetais, 37% para temperos. No nosso caso específico, podemos 
constatar com os cálculos que foram realizados para determinar a margem das empresas 
do varejo que atuam no setor do vestuário que estas giram em tomo de 96%. ` 

A primeira vista, comparando com os outros ramos de atividade, pode-se achar 
que este setor tem uma ótima lucratividade, porem existem outras variáveis a ser 

consideras, que influenciam diretamente no resultado final de uma empresa, como: giro 
do estoque; estrutura de custos, especialização da mão de obra; etc. 

O markup, não é método mais indicado para o estabelecimento de preços, pois 
ele ignora a demanda e a concorrência, correndo-se o risco de se gerar um preço 
inadequado. O processo de markup somente é útil quando o preço estabelecido gera de 
fato o nível de vendas estimado. 

Mas mesmo assim este método permanece popular por várias razões. Primeiro, as 
empresas têm mais certeza a respeito dos custos do que sobre a demanda. Ao vincular o 

preço ao custo, elas simplificam sua tarefa de estabelecer o preço; elas não precisam 

efetuar ajustes freqüentes em fimção da variação da demanda. 

Segundo, quando todas as empresas de uma indústria utilizam este método, seus 
preços tendem a ser semelhantes. A concorrência de preço é minimizada, o que não 
ocorreria caso as empresas estivessem atentas às variações da demanda. Terceiro, muitas 

empresas sentem que este método é mais justo tanto para os compradores, quanto para 

os vendedores, visto que estes últimos não tiram vantagem dos compradores quando a 

demanda se toma acentuada. Assim, os vendedores ganham um retomo justo sobre o 

investimento. ' 

E deve-se aos três apontamentos listados acima, que 100% das empresas 
pesquisadas no comércio varejista do vestuário, utilizam o markup como método para 
estabelecer seus preços. Não de fonna rígida, pois alguns comerciantes expuseram sua
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preocupação em relação ao preço da concorrência, o que os levou a rever seus preços 
visto que as mercadorias vendidas, muitas das vezes são iguais ou similares. 

4.2 Taxa de Retorno 

Outra forma de abordagem para o estabelecimento de preço orientado pelo custo 

é o método da taxa de retomo. A empresa tenta determinar um preço que obtenha uma 
taxa de retorno sobre investimento. Este método é utilizado pela General Motors, que 

estabelece os preços de seus automóveis de forma a obter uma taxa de retomo de 15% a 

20% sobre seu investimento. Ele também é utilizado por empresas de utilidade pública 
que são obrigadas a obter um retomo justo- sobre seus investimentos. 

A fórmula utilizada para se conseguir o preço através deste método é dada, da 
seguinte maneira: 

Preço = Custo Unitán'o + Retomo desejado x Investimento 
i 

estimativa de vendas 

Este método de formação de preço, é mais utilizado em indústrias, não se 

verificando sua utilização nas empresas do comércio varejista, primeiro .pela sua 

complexidade. Segundo que as empresas deste ramo trabalham com muitos itens o que 
dificultaria sobre maneira a fixação de seus preços através deste método. 

4.3 Valor Percebido 

Este método observa a percepção de valor do comprador e não o custo como 
chave para o estabelecimento do preço. Estas empresas fazem uso de outras variáveis do 

composto de marketing para chegar ao valor percebido pelos compradores. 

Este método, segundo Kotler se enquadra bem com o modemo pensamento do 
posicionamento de produto. Uma empresa desenvolve um conceito de produto, visando
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um mercado alvo específico, com uma qualidade e preço planejado. Então, a empresa 
estima o volume que espera vender no preço estabelecido. Isso indica a capacidade da 

fábrica, o investimento e 0 custo unitário. Posteriormente, ela verifica se o produto irá 

obter um lucro satisfatório. Se a resposta for positiva, a empresa prossegue com o 

desenvolvimento do produto. Caso contrário ela abandona a idéia. 

4.4 Concorrência de Preço 

O método de estabelecimento de preço orientado pela concorrência de preço é 

usado pelas empresas que apresentam propostas no caso de concorrências. A empresa 
baseia seu preço nas expectativas de como as concorrentes estabelecerão os seus e não 
com base em seus custos e na demanda. A empresa quer vencer a concorrência e isto 
requer que ela estabeleça preços inferiores aos das outras. 

Contudo, a Empresa não pode estabelecer seu preço abaixo /de certo nível. Ela 

não pode estabelecer um preço tão baixo que venha comprometer sua reputação. Quanto 
mais elevado for seu preço menores serão suas chances de ganhar a concorrência. 

No comércio varejista, este método não é utilizado, baseado no fato de que essas 
empresas não exercitam a prática das licitações. 

4.5 Escolha do Preço Final 

A finalidade dos métodos de estabelecimento de preços é criar uma faixa de 
preços para a escolha de preço final. Para isso a empresa deve considerar alguns fatores 

adicionais. 

0 Estabelecimento psicológico de preços. As empresas devem considerar os 

aspectos psicológicos dos preços e não somente aspectos econômicos. Muitos 

consumidores utilizam o preço como um indicador de qualidade. A imagem de preço é 

especialmente eficaz com relação aos produtos sensíveis ao ego, tais como perfumes e 

automóveis caros. Um vidro de perfume de R$ 100,00 pode conter uma essência que
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vale somente R$ 10,00, mas as pessoas estão dispostas a pagar R$ 100,00 porque este 
valor sugere algo especial. 

ø Preço de Mercado. Neste método, a empresa baseia seu preço em fimção dos 
preços das concorrentes, dando menor ênfase ao próprio custo ou na demanda. A 
empresa pode cobrar preços equivalentes, superiores ou inferiores aos da concorrentes. 

Nos oligopólios que vendem commodities, como aço, papel ou fertilizantes, as empresas 
costumam "seguir a líder". Variam seus preços à medida que a líder de mercado o faz em 
vez de considerar sua própria demanda ou variações de custo. ~ 

o Influência de outros elementos de mercado para a formação de preço. O preço 
de levar em consideração a qualidade e a propaganda, com relação à concorrência. As 
marcas com qualidade média e orçamento de propaganda elevado praticam preços altos. 
Os consumidores aparentemente estavam mais dispostos a pagar preços maiores para 
produtos conhecidos do que para produtos desconhecidos; As marcas com qualidade alta 
e orçamento de propaganda elevado praticam os maiores preços. Inversamente, as 

marcas de qualidade baixa e orçamento de propaganda baixo praticam os menores 

preços; A relação positiva entre os preços e orçamento de propaganda alto é mais forte 
nos estágios posteriores do ciclo de vida do produto, tanto para os líderes de mercado 

quanto para os produtos de baixo preço. 

0 Políticas de preço da empresa. O preço escolhido deve ser verificado quando à 

sua consistência com relação às políticas de preço da empresa. Muitas empresas criam 
um departamento de apreçamemto para o desenvolvimento de politicas de preço. Seu 
propósito é assegurar que os preços sejam razoáveis para os consumidores e rentáveis 

para a empresa. . 

0 Impacto do preço sobre terceiros. A empresa deve também considerar as 
reações de terceiros com relação ao preço escolhido. 

4.6 Adaptações de Preço 

As empresas não estabelecem somente um único preço para seu produto, criam 
uma estrutura de preços que cobre os diferentes produtos e itens da linha e que reflita as
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variações de demanda, custos, intensidade de demanda de detenninado segmento de 

mercado, ocasião de compra e outros fatores. Examinaremos as seguintes estratégias de 

adequação de preços que mais são utilizados pelas empresas do comércio varejista do 

vestuário. 

a) Descontos e Concessões. Muitas empresas costumam modificar seu preço 
básico utilizando: 

0 Descontos para pagamentos a vista. Este desconto constitui uma 
redução' no preço em favor dos compradores que pagam suas contas a 

vista. Esses descontos servem para melhorar a liquidez dos 

intermediários, bem como para reduzir os custos de cobrança e os riscos 
de insolvência. 

0 Descontos sobre volumes. O desconto sobre volume constitui uma 
redução de preço em favor de compradores que adquirem grandes 
volumes. 

0 Descontos funcionais. Os descontos funcionais são oferecidos pelo 
fabricante aos intermediários no caso de desempenharem certas 

funçoes, tais como: venda, estocagem e informações de mercado. 

0 Descontos de baixa estação. Um desconto de baixa estação constitui 
uma redução de preços em favor dos compradores que adquirem 
produtos ou serviços fora da estação. 

b) Preços Promocionais. Sob certas circunstâncias empresas podem 
temporariamente fixar seus preços abaixo dos preços de lista. Eles assumem diversas 

fonnas: 

0 Preço isca. As empresas reduzem os seus preços de marcas famosas, 
de forma a atrair maior freguesia. 

0 Preço de ocasião. As empresas, em certas ocasiões, para atrair mais 
clientes, oferecem preços especiais. 

0 Cupons de desconto. São oferecidos aos consumidores, de forma a 

incentivá-los a comprar. O cupom pode auxiliar na liquidação de 

estoque sem ter de reduzir seus preços de lista.
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0 Financiamentos a juros baixos. Constitui outra ferramenta para 

estimular as vendas, sem” que haja necessidade de redução de preço. 

0 Desconto psicológico. Envolve o estabelecimento de um preço 

artificialmente elevado e oferecendo um desconto substancial. 

A dificuldade em relação ao estabelecimento de preços promocionais é que os 
concorrentes acompanham rapidamente e eles perdem sua eficácia. 

c) Preços Dzferencíados. As empresas modificam seus preços em função das 
diferenças dos clientes, produtos, localização e assim por diante, O estabelecimento de 
preços diferentes descreve a situação em que a empresa vende um produto ou serviço 
por dois ou mais preços, que não refletem uma diferença proporcional nos custos. O 
preço diferenciado assume diversas formas: 

0 Preço por segmento. Neste processo são colocados preços diferentes 

para diferentes grupos de clientes. Os museus costumam cobrar 

ingressos mais baratos para estudantes e pessoas idosas. 

0 Preço por versão do produto. Neste caso, versões diferentes do 

produto recebem preços diferentes, embora não proporcionais a seus 

respectivos custos. 

0 Preço por imagem. Algumas empresas estabelecem preços diferentes 

para um mesmo produto, com base nas diferenças de imagens do 
mesmo. Assim, um fabricante de perfumes pode colocar a essência em 
um vidro, estabelecer uma marca e imagem para a mesma cobrar 
R$10,00. Ou ainda colocar este mesmo perfume em vidro mas 

sofisticado com uma marca e imagem igualmente sofisticadas e cobrar 
R$30,00. 

0 Preço por localização. Neste caso são estabelecidos preços diferentes 

para locais diferentes. 

0 Preço por pen'odo. Neste caso, os preços variam por estação, dia e 

mesmo horário. As empresas de utilidade pública, tais como água, luz



41 

e telefone variam suas taxas em função dos tipos de usuários e horário 
de consumo. 

Os preços diferenciados, tem muita importância em alguns tipos de empresa, 
sejam elas da indústria ou de utilidade pública, mais de pouca utilidade no comércio 

varejista visto que seria um erro querer cobrar preços diferenciados e desta forma 

discriminar este ou aquele' cliente. Mais cedo ou mais tarde os clientes iriam tomar 

conhecimento, acarretando com isso muito provavelmente a perda deste cliente. 

4.7 Variações de Preço 

Após os desenvolvimentos de sus estratégias e estruturas para o estabelecimento 
de seus preços, as empresas enfrentam ocasiões em que precisarão reduzir ou aumentar 
seus preços. 

4.7.1 Reduções de Preços 

Diversas circunstâncias levam uma empresa a reduzir seus preços, mesmo que tal 
procedimento venha provocar uma guerra de preços. Uma dessas circunstâncias é a 

capacidade ociosa, em que a empresa necessita de negócios adicionais e não consegue 
obtê-lo através de um maior empenho de vendas, aperfeiçoamento do produto ou outras 
medidas. Lembra Kotler, que no final dos anos 70 diversas empresas abandonaram o 

método de estabelecimento de preço na base do "siga o líder" e adotaram a estratégia de 
"preços agressivos", de forma a implementar suas vendas. Mas, ao iniciar uma redução 
de preços em uma indústria que apresenta custos fixos, elevadas margens de contribuição 
e capacidade ociosa, esta redução pode levar a uma guerra de preços, à medida que os 
concorrentes tentam segurar a qualquer custo sua participação no mercado. 

Outra circunstância é a perda de participação de mercado em face de vigorosa 
concorrência de preços. 

As empresas também iniciam reduções de preços para dominar o mercado através 
de custos mais baixos. Ou a empresa inicia com custos mais baixos do que seus
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concorrentes ou ela reduz os preços na esperança de ganhar participação de mercado, o 

que leva a custos menores em função do maior volume. 

4.7.2 Aumentos de Preços 

Muitas empresas tiveram de aumentar seus preços em anos recentes. Fizeram isto 
tendo consciência de que tal aumento de preços será sentido por seus clientes, 

intermediários e pela própria força de vendas da empresa. Todavia, um aumento nos 
preços pode aumentar consideravelmente os lucros. 

A principal circunstância que provoca o aumento de preços é a ocorrência da 
inflação. Custos ascendentes que não são compensados por ganhos de produtividade 

comprimem as margens de lucro e levam as empresas a círculos viciosos de aumentos de 

custo, em antecipação a uma possível inflação ou controle de preços por parte do 
govemo; tal procedimento é denominado remarcação antecipada. As empresas evitam 
compromissos que envolvem preços com clientes, temendo que uma eventual inflaçao 
venha a corroer suas margens de lucro. 

Outro fator que leva ao aumento de preços é a demanda aquecida. Quando uma 
empresa é incapaz de suprir as necessidades de todos o seus clientes, ela pode, como 
conseqüência, aumentar seus preços, selecionar pedidos ou ainda ambos. 

4.7.2 Reações dos Clientes às Variações de Preços 

Qualquer variação de preços certamente afetará clientes, concorrentes e 

fomecedores. Neste caso especifico consideraremos as reações dos clientes. 

_ Os clientes nem sempre dão uma interpretação exata às variações de preço. 

Uma redução de preços pode ser interpretada das seguintes maneiras: O item está 
prestes a ser substituído por um modelo mais novo; o item apresenta algum defeito e, 
por isso, não está vendendo bem; a empresa está passando por dificuldades financeiras e
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não pode permanecer no mercado para fomecer componentes de reposição; o preço 

cairá ainda mais e assim compensa esperar um pouco; ou houve queda de qualidade. 

Um aumento de preço, que normalmente reduz vendas, pode trazer alguns 

significados positivos para os compradores: o item é bom e é dificil de ser encontrado, a 

menos que seja adquirido logo; o item apresenta um valor incomum; ou o fabricante é 

ganancioso e está cobrando o que o mercado permite. 

As reações dos clientes às variações de preços também variam em função de sua 
percepção sobre o preço do produto em relação aos seus gastos totais. Os clientes são 
mais conscientes a preços de produtos mais caros e ou que são comprados com maior 
freqüência. Por outro lado, dificilmente notam aumentos de preços em produtos mais 
baratos e ou que são comprados esporadicamente. Além disso, os clientes, 

normalmente, estão mais preocupados com o custo total de sua obtenção, operação e 

manutenção. Uma empresa pode estabelecer um preço maior do que da concorrência e 

ainda e ainda assim vender mais, desde que o cliente esteja convencido de que o custo 

total é menor. 

4.7.3 Reações dos Concorrentes às Variações de Preços 

Uma empresa que objetiva uma variação de preço deve preocupar-se com as 
reações de seus concorrentes, bem como com as de seus clientes. É muito provável que 
os concorrentes reajam onde o número de empresas seja pequeno, o produto 

homogêneo, e os clientes altamente informados. 

A empresa pode antecipar as prováveis reações de suas concorrentes, da seguinte 
forma: uma seria supor que o concorrente reage de forma estabelecida e neste caso sua 
reação pode ser antecipada. A outra seria supor que esse mesmo concorrente trata cada 
variação de preço como um desafio recente, reagindo de acordo com seus próprios 
interesses a cada vez. 

O problema é complicado, devido ao fato de que o concorrente pode dar 

diferentes interpretações a uma redução de preço da empresa.
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Nas situações em que haja vários concorrentes, a empresa deve avaliar a provável 
reação de cada um deles. Se todos apresentarem reações semelhantes poderá ser feita a 

análise de apenas um i 

dos concorrentes. Se os concorrentes não se comportam 

uniformemente, em virtude de diferenças em tamanho, participações de mercado ou 
políticas, então far-se-ão necessárias análises separadas. Caso alguns concorrentes 

aceitem o desafio da variação de preço, isto constitui um bom motivo para se esperar 
que os outros também o farão. 

4.7.4 Reações da Empresa às Variações de Preços 

Nos mercados caracterizados por uma alta homogeneidade do produto, a 

empresa não terá muitas opções de competir com um concorrente que reduz seu preço. 
A empresa deve buscar maneiras de diferenciar seu próprio produto. Caso isto não seja 
possível, ela terá de partir para uma redução de preço. 

Sempre que um concorrente aumenta seu preço em um mercado de produtos 
homogêneos, as outras empresas não devem proceder da mesma forma. Só devem 
concordar se o aumento for benéfico para a indústria como um todo. Caso contrário, a 

não concordância com o aumento pode fazer com que o líder cancele seus aumentos. 

Nos mercados de produtos heterogêneos, uma empresa dispõe de maior espaço 
para reagir a uma variação de preço por parte de um concorrente. Os clientes escolhem a 

empresa, com base em algumas considerações: serviço, qualidade, confiabilidade e 

outros fatores. Tais fatores desincentivam os clientes a optarem por pequenas diferenças- 

de preço.
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CAPITULO V 

5. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

5.1 Conclusão 

Após realizar contatos, através da Câmara de Diretores Lojistas e Associação 

Comercial de Florianópolis, com empresários do comércio varejista do vestuário da 
grande Florianópolis e junto a eles fazer levantamentos de dados das estruturas de custos 

e revelar algumas práticas comercias, para a formação do preço de venda de suas 

empresas, e orientados por algumas teorias econômicas. Podeêse chegar a algumas
~ 

constatações e sugerir alguns procedimentos a respeito da formaçao do preço de venda 

no comércio varejista. 

Constatou-se que essas empresas, na sua maioria de cunho familiar, estão 

participando de um mercado concorrencial duplamente imperfeito, segundo critérios 

colocados por Marchal, através da teoria de estrutura de mercado. 

E estas empresas por participarem de um mercado altamente competitivo, devem 
estar atentas a muitos detalhes. 

Ao estabelecer o preço de um produto a empresa deve seguir alguns 

procedimentos, para minimizar suas perdas e tentar maximizar seus ganhos. 

Primeiro a empresa deve selecionar cuidadosamente seus objetivos de preço. 

Segundo, a empresa deve determinar uma previsão de demanda. Terceiro, a empresa 
através de sua estrutura de custos, estimar a variação de seus custos. Quarto, a empresa 

tem de estar de olho nos preços e nas ofertas dos seus concorrentes. Quinto, selecionar 

um método de estabelecimento de preço, que lhe traga mais vantagens. Sexto, formar 
seu preço de venda final. 

Além disso, as empresas devem adequar seus preços às condições de mercado, e 

sempre que uma empresa considerar a iniciativa de um variação de preços, ela deve levar 
em consideração as reações dos clientes e dos concorrentes.
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A empresa que dá inicio a uma variação de preço deve também antecipar as 
prováveis reações de seu fornecedor, intermediário e do govemo. 

A empresa que se deparar com uma variação de preço, iniciada por um 
concorrente, deve tentar compreender sua intenção e a provável duração de tal variação. 

Se for necessária uma reação mais ágil por parte da empresa, esta deve planejar suas 
reações a diferentes ações possíveis de seus concorrentes. 

Para que essas empresas tenham essa agilidade de modificar seus preços, além de 

uma boa equipe, as empresas devem contar com uma estmtura de custos, muito enxuta 
para que ela possa ter margens significativas de segurança de sua rentabilidade, para no 

caso de uma briga muito intensa de preços não seja prejudicada a longo prazo. 

Diante de tudo que foi colocado, espera-se que este trabalho tenha contribuído 

para que as empresas do comércio varejista do vestuário, possam estabelecer um preço 
de venda mais consciente. 

5.2 Recomendações 

Recomendo aqueles que ,queiram trilhar este caminho, que o façam, pois é um 
conteúdo muito rico e interessante, que nos força a aprofiindar muitas teorias, que em 
nossas cadeiras na universidade passaram despercebidas.

\
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ANEXOS



ANEXO 1 

Tabela 1 Resultados Estatístico Anuais das Empresas "A" que 
tem um Faturamento Médio Mensal de R$ 110.000,00 

(Junl93 à JuIl96) 
H|sTÓR|co Jul/94 JuII95 

' 

Jul/96 

Venda á vista 486.790,49 429.154,47 488.432,85 
Venda á prazo 1.096.930,55 719.383,90 1.118.145,55 
REC. OPERACIONAIS 1.583.721,04 1.148.538,37 1.606.578,40 
Cust. merc. vendida 744.348,89 539.813,03 755.091,85 
MARGEM DE CONT. BRUTA 839.372,15 608.725,34 851.486,55 
Salários Variáveis 71.717,44 43.584,22 74.546,02 
Enc. Sociais Variávies 24.957,67 15.167,31 25.942,01 
S.V. + E.S. 96.675,11 58.751,53 100.488,03 
Impostos sobre vendas 346.834,91 251.529,90 351.840,67 
CUST. VAR. TOTAL 1.187.858,91 850.094,47 1.207.420,55' 

MARGEM CONT. LIQ. 395.862,13 298.443,90 399.157,85 

Sal. Fixos 81.333,72 71.286,84 86.972,33 
Enc. Sociais Fixos 28.304,13 24.807,82 30.266,37 
S.F. + E.S. 109.637,85 96.094,66 117.238,70 
Desp. com Ocupação 87.359,84 72.525,21 92.572,35 
Desp. com Automóveis 780,00 690,00 750,00 
Desp. com Computador 1.352,00 1.196,00 1.300,00 
Desp. com Publicidade 
Desp. Gerais 

5.876,00 
45.273,11 

4.427,50 
32.981,54 

6.875,00 
31.735,80 

Luz, Agua, Telefone 8.089,17 
` 

7.287,92 9.273,00 
Sal. dos Sócios 75.141,98 56.121,56 70.032,00 
Man. ar condicionado 1.326,00 1.173,00 1.275,00 
TOTAL CUSTOS FIXOS 334.835,95 272.497,39 331.051,85 

LUCRO OP. BRUTO 61.026,18 25.946,51 68.106,00 
Rec. Financeira 2.099,77 585,85 2.931,12 
LUCRO GERENCIAL 63.125,95 26.532,36 71.037,12 

Fonte: Elaborado pelo autor



ANEXO 2 

Tabela 2 Resultados Estatísticos Anuais das Empresas "B" que 
tem um Faturamento Médio Mensal de R$ 100.000,00 

(Jun/93 à Jul/es). 
H|sTÓR|co Jul/94 JuII95 JuII96 

Vendas à Vista 472.915,76 393.177,80 478.746,28 
Venda à prazo 853.023,50 649.029,48 899.516,44 
REC. OPERACIONAIS 1.325.939,26 1.042.207,28 1.378.262,72 
Cust. Merc. Vendida 676.229,02 531.525,71 702.913,99 
MARGEM CONT. BRUTA 649.710,24 510.681,57 675.348,73 
Salários Variáveis 46.407,87 29.477,25 46.384,19 
Enc. Sociais Variáveis 16.149,94 10.258,08 16.141,70 
S.V. + E.S. 62.557,81 39.735,33 62.525,89 
Imposto sobre Vendas 290.380,70 228.243,39 301.839,54 
CUST. VAR. TOTAIS 1.029.167,53 799.504,44 1.067.279,41 

MARGEM CONT. LIQ. 296.771,73 242.702,84 310.983,31 

Salários Fixos 47.040,20 46.432,37 54.443,30 
Enc. Sociais Fixos 16.369,99 16.158,46 _, 18.946,27 
S.F. + E.S.

O 

63.410,19 62.590,83 73.389,57 
Desp. com Ocupação 67.199,88 63.065,40 74.057,88» 

Desp. com Automóvel 600,00 600,00 600,00 
Desp. com Computação 1.040,00 1.040,00 1.040,00 

Desp. com Publicidade 4.520,00 3.850,00 5.500,00 

Desp. Gerais 35.692,52 28.679,00 26.405,64 
Luz, Agua, Telefone 6.222,44 6.337,32 7.418,40 

Sal. dos Sócios 67.801,52 48.801,36 56.025,60 
Man. Ar Condicionado 1.020,00 1.020,00 1.020,00 

TOTAL CUST. FIXOS 247.506,55 215.983,91 245.457,09 

LUCRO OP. BRUTO 49.265,18 26.718,93 65.526,22 
Desp. Financeiras 
LUCRO GERENCIAL 

5.461,36 
43.803,82 

7.292,04 
19.426,89 

5.928,00 
59.598,22 

Fonte: Elaborado pelo Autor



Tabela 3 Resultados Estatísticos Anuais das Empresas"C" que 
ANEXO 3 

tem um Faturamento Médio Mensal de R$ 150.000,00 
(Jun/93 à Jul/96) 

H|sTÓR|co Jul/94 JuIl95 JuII96 

Venda à Vista 647.309,06 576.402,27 695.541,06 
Venda à Prazo 1.225.470,13 996.473,00 1.445.181,94 
REC. OPERACIONAIS 1.872.779,19 1. 572.875,27 2.140.723,00 
Cust. Merc. Vendida 1.030.028,55 865.081,40 1.177.397,65 
MARGEM CONT. BRUTA 842.750,64 707. 793,87 963.325,35 
Salários Variáveis 46.819,48 39.321,88 53.518,08 
Enc. Soc. Variáveis 16.293,18 13.684,01 18.624,29 
S.V_ + E.S. 63.112,66 53.005,90 72.142,37 
Imposto sobre Vendas 410.138,64 344.459,68 468.818,34 
CUST. VAR. TOTAIS 1.503.279,86 1. 262.546,98 1.718.358,35 
MARGEM CONT. LIQ. 369.499,33 310.328,29 422.364,65 

Salários Fixos 103.926,42 93.464,98 120.794,91 
Enc. Sociais 36.166,39 32.525,81 42.036,63 
S.F. + E.S. 140.092,81 125.990,79 162.831,54 
Desp. com Ocupação 
Desp. com Automóvel 

80.463,82 
897,00 

65.579,75 
814,20 

95.715,44 
937,50 

Desp. com Computação 1.554,80 1.411,26 ' 1.625,00 
Desp. com Publicidade 6.757,40 5.224,45 8.593,75 
Desp. Gerais 43.361,33 38.918,24 39.669,75 
Luz, Agua, Telefone 9.302,55 8.599,74 11.591,25 
Sal. Sócios V 46.413,27 36.223,45 47.540,00 
Man. Ar condicionado 1.524,00 1.384,14 1.593,75 
CUSTOS FIXOS TOTAIS 330.366,98 284.146,02 370.097,98 

LUCRO OP. BRUTO 39.132,35 26.182,27 52.266,67 
Rec. Financeiras 2.914,73 5.031,30 3.375,00 
LUCRO GERENCIAL 42.047,08 31.213,57 55.641,67 
Fonte: Elaborado pelo autor


