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FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 
 

Um dos maiores questionamentos do empresário durante a administração de seu 
empreendimento é: POR QUANTO DEVO VENDER MEUS PRODUTOS? 
 

A formação do PREÇO DE VENDA é algo fundamental para a continuidade saudável 
de qualquer negócio, seja ela Comércio ou Prestador de Serviços. É através de uma formação 
correta e adequada ao mercado que o empresário saberá que terá lucro e capital suficiente para 
realizar o cumprimento de todas  
suas obrigações. 
 
 É imprescindível dizer que existem várias formas para se formar o PREÇO DE VENDA 
para seu produto ou serviço. Mas para todos, é necessário seguir os seguintes passos: 
 
1) CUSTO FIXO:  Definir o custo real da mercadoria ou serviço, considerando o valor de 

compra, impostos, frete e outros custos. 
 
2) IMPOSTOS: Reconhecer o percentual de impostos incidentes sobre o faturamento da 

empresa. 
 
3) CUSTO FIXO: Calcular o percentual de participação dos custos fixos (água, luz, telefone, 

aluguel, salários, INSS, FGTS, etc...) no faturamento médio mensal anual da empresa. 
 
4) COMISSÃO: Definir o percentual de comissão sobre as vendas. 
 
5) MARGEM DE LUCRO: Definir a margem de lucro ideal para o produto ou serviço.  
 
6) ÍNDICE: Calcular o índice de comercialização  para o produto ou serviço, conforme 

fórmula abaixo. 
 

EXEMPLOS DE FÓRMULA 
 
 Abaixo, demonstramos umas das fórmulas mais utilizadas pelo empresariado: 
 

(100% - (% impostos + % custo fixo + % comissão + % frete + % margem de lucro) ) 
100% 

 
Após, DIVIDA 1 pelo RESULTADO encontrado. 

 
Exemplo Prático: 
 
A) Custo Produto: R$ 10,00 / B) Imposto: 5,0%  / C) Custo Fixo: 20,0% 
D) Comissão:       2,0% / E) Frete Entrega: 6,0% / F) Margem de Lucro: 10,0% 
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Aplicação da Fórmula 
(100 – (5 + 20 + 2 + 6 + 10)) 57 0,57 1 1,7543

100 = 100 = = 0,57 = (índice)

 
 Assim, aplicando o ÍNDICE encontrado, considerando o PRODUTO com custo de R$ 
10,00, teremos o seguinte PREÇO DE VENDA: 
 

Preço de Venda (PV) = 10,00 x 1,7543 = R$ 17,54 
 
 Portanto, seguindo os passos acima e estando sempre atento às alterações ocorridas nos 
custos, o empresário terá um melhor conhecimento de seu lucro, podendo ainda identificar 
qual área de sua empresa precisa estar melhorando para obter melhor competitividade no 
mercado. 


