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FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA: UM ESTUDO DE CASO EM EMPRESA DE 

MÁQUINAS PESADAS  

MELO, Lucas 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo investigar a metodologia de formação de preço de venda 

adotada pelas empresas comerciais de máquinas pesadas. A pesquisa pode ser classificada 

como exploratória e qualitativa e desenvolveu-se sob o formato de estudo de caso, que foi 

realizado na Sotreq S/A. Os dados da pesquisa foram coletados mediante pesquisa 

bibliográfica na literatura existente sobre o tema, pesquisa documental em arquivos da 

empresa e por meio de entrevistas com gestores da Sotreq. Deve ser considerada ainda a 

observação ativa intensiva dentro da empresa. Os resultados apontam que a empresa utiliza o 

markup como metodologia de formação de preço de venda e possui um rigoroso controle e 

gerenciamento das informações necessárias para compor o seu preço. Além disso, a empresa 

monitora seu percentual de participação em vendas perante o mercado, suas vendas perdidas 

por não atingir preço competitivo e o preço que está sendo praticado pelas empresas 

concorrentes. Todas essas informações são levadas em consideração para tomada de decisões 

que visem maximizar o lucro.  

Palavras-chave: Formação de Preço. Análise de Custos. Markup. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the methodology used to build the sale price adopted by 

commercial enterprises of heavy machines. The research can be classified as exploratory and 

qualitative and developed under the form of a case study, which was conducted in Sotreq S/A. 

The research data were collected through a literature search on existing literature on the 

subject, documentary research in company files and through interviews with Sotreq managers. 

Should still be considered intensive participant observation within the company . The results 

indicate that the company uses the mark up as a method of formation of the selling price and 

has a strict control and management of information required to select their price. Moreover, 

the company checks its stake in sales towards the market, its lost sales by not reach a 

competitive price and the price that is being practiced by competing companies. All this 

information is considered for making decisions that aim maxime the profit. 

Keywords: Pricing. Cost Analysis. Markup. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No que diz respeito ao atual momento econômico vivido pelo Brasil, especialistas e 

críticos têm feito observações positivas em relação a um possível contexto favorável de 

desenvolvimento do país, conforme publicou o jornal britânico The Independent (BBC, 2010). 

O bem sucedido período é advindo principalmente da Copa do Mundo de Futebol que será 

realizada no país em 2014, das Olimpíadas de 2016 e da expectativa em exploração de 

petróleo. 

Portanto, o nordeste brasileiro, que está inserido nesse ambiente, vem se beneficiando 

fortemente desse impulso que a economia nacional vem vivenciando. Entre os diferentes 

setores beneficiados por essa fase do país, está o mercado de venda de máquinas pesadas para 

construção, conhecidas como “máquinas da linha amarela”. Em contrapartida, segundo uma 

publicação do Valor Econômico (2011), a invasão de fabricantes desse tipo de equipamento já 

estabelecidos em outros países, principalmente os asiáticos, preocupa as empresas que já 

vinham atuando nesse mercado anteriormente, pois esses concorrentes têm cobrado preços 

inferiores em relação às práticas normalmente adotadas no país. 

A determinação do preço de venda dos produtos e serviços está entre as decisões 

gerenciais mais relevantes dentro do processo de gestão empresarial. A importância desse 

tema é dada pelo estabelecimento do preço como sendo o fator mais objetivo que relaciona a 

empresa a seus clientes, funcionando como um contato direto entre esses indivíduos. Portanto, 

qualquer mudança nesse fator pode acarretar um comportamento, por parte dos clientes, não 

desejado pela entidade, como o afastamento (PADOVEZE, 2005). 

Logo, a fim de definir seus preços e gerar o lucro esperado pelos acionistas, as 

empresas devem estar munidas de informações internas e externas e saber gerenciar esses 

dados visando à tomada de decisão. Dentro desse contexto, o objetivo principal desta pesquisa 

consistiu em investigar a metodologia de formação de preço de venda adotada pelas empresas 

comerciais de máquinas pesadas. Para alcançar o objetivo geral foram elaborados dois 

objetivos específicos: levantar os principais elementos que compõem o preço de venda em 

empresas comerciais de máquinas pesadas; investigar políticas gerenciais e comerciais 

utilizadas pelas companhias com o objetivo de definir um preço de venda competitivo.  

Com a finalidade de atingir o objetivo proposto por esta pesquisa foi realizado um 

estudo de caso na Sotreq S/A, empresa que atua no comércio desse tipo de equipamento. 

O presente estudo é justificado por buscar evidenciar para sociedade em geral, bem 

como para os próprios consumidores deste mercado, o funcionamento da formação dos preços 

de venda de máquinas pesadas para construção. A pesquisa possibilita compreender os preços 

cobrados na venda desse tipo de máquina, revelar quais são os custos incorridos nessas vendas 

e abordar estratégias gerenciais e comerciais utilizadas pelas companhias para manter seu 

preço de venda competitivo. O estudo demonstra o funcionamento da política de formação de 

preços adotada nesse setor e a metodologia utilizada para alcançar um preço que satisfaça a 

empresa e seu mercado. 

Este trabalho está estruturado em cinco seções, esta primeira introduz o tema e o 

cenário atual do mercado de máquinas no Brasil. O segundo trecho é o referencial teórico, 

onde são abordados a importância da formação de preços, os métodos de custeio mais 

adotados pelas empresas e as principais metodologias de formação de preço. O terceiro tópico 

trata da metodologia de pesquisa utilizada para alcançar os objetivos propostos. A quarta parte 

apresenta os principais resultados atingidos pelo estudo. Por fim, a quinta seção encerra 

abordando as considerações finais e conclusões obtidas.  



 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 Formação de preço de venda 

 

Ao dar início à construção de uma plataforma teórica para esse estudo, faz-se 

necessária uma abordagem de algumas das principais obras publicadas nesse âmbito. O 

objetivo dessa abordagem é realizar uma revisão de literatura sobre preços, visando classificar 

a pesquisa realizada dentre os diversos aspectos da formação de preço e assim montar um 

corpo teórico para dar embasamento ao estudo. 

Buscando definir preço, Padoveze (2005) traz que o preço é comumente conceituado 

pelos economistas como um atributo de valor da utilidade que os produtos e serviços 

prestados têm para o consumidor; ou ainda, como o valor que a entidade está disposta a 

receber pelos produtos ou serviços que está oferecendo ao seu mercado direto. Este preço 

deve, obviamente, convergir com o interesse e a disponibilidade dos clientes em arcar com o 

gasto necessário em troca do produto ou serviço. O preço é também a variável mais 

importante para a obtenção da rentabilidade desejada pela organização, visto que é o resultado 

das vendas realizadas que trará o retorno esperado pelos seus administradores e acionistas, 

bem como demais stakeholders. 

Compete a uma boa gestão coordenar os preços e, quando necessário, realizar 

eventuais modificações nestes preços a fim de maximizar os lucros. Para tal, a gestão da 

empresa deve estabelecer políticas e estratégias de preço que levem em consideração as 

diversas consequências ocasionadas no relacionamento com seu mercado consumidor, em 

curto e em longo prazo, atentando sempre para uma possível não aceitação dos clientes caso 

os preços praticados pela empresa venham a subir. Neste caso, faz-se necessário que a alta 

gestão pondere se o momento para um aumento de preços é ideal (FIGUEIREDO; 

CAGGIANO, 2006).  

A complexidade da formação de preços é evidenciada por uma cadeia de fatores 

interdependentes que determinam o valor a ser cobrado pela empresa. O custo do produto, 

conhecimento essencial para determinação dos preços, é muito dependente do volume de 

produção realizada pela organização e este dependerá do volume de venda previsto no 

período. O volume a ser vendido no período, por sua vez, está em função da demanda do 

mercado pelo produto. E o mercado está sempre sujeito a uma infinidade de fatores que 

fogem ao controle da empresa (SARTORI, 2004). 

Com a finalidade de montar um fundamento para dar início à abordagem dos métodos 

de formação de preço, Sartori (2004) traz que a formação dos preços dos produtos a serem 

comercializados pela empresa sofre interferência de muitas variáveis, o que torna difícil para 

os gestores partir de uma base sólida para o cálculo do preço. No entanto, sabe-se que o 

conhecimento da estrutura de custos da entidade se faz indispensável à formação de preços, 

visto que antes de qualquer análise de valores cobrados pelo mercado, ou valores percebidos 

pelos clientes, a empresa necessariamente terá que cobrir os custos incorridos na realização de 

atividades relacionadas à venda de seus produtos, para que assim mantenha a continuidade de 

suas atividades com segurança. 

A fim de trazer precisas definições para as técnicas mais utilizadas na formação do 

preço, Warren, Reeve e Fess (2008) mencionam que os métodos de estabelecimento de preço 

dos produtos dividem-se em dois grandes grupos, são eles: os métodos que levam em 

consideração os custos dos produtos, onde as informações partem de dentro da empresa para 

fora e os métodos que levam em consideração o comportamento mercado, onde as 

informações necessárias para a formação dos preços partem de fora da empresa, ou seja, a 

análise do mercado para dentro da empresa. 



 

 

Logo, ao iniciar a abordagem aos métodos que levam em consideração o custo dos 

produtos e visando entender melhor o funcionamento da estrutura de custos das entidades, 

torna-se necessária a explanação de conceitos que dizem respeito à gestão de custos, tais 

como os métodos de custeio mais utilizados pelas empresas.  

Para o entendimento devido dos métodos de custeio é essencial antes explanar a 

distinção de duas definições primordiais dentro dessa temática: custos fixos e custos variáveis. 

Segundo Atkinson et al. (2011) custos fixos são gastos incorridos na produção de bens ou 

serviços que não sofrem alteração de acordo com o volume da produção, ou seja, não variam 

diretamente com a quantidade produzida, por exemplo, o gasto com o aluguel do espaço 

fabril. Neste exemplo de custo, independentemente da variação no volume a ser produzido, o 

gasto com o aluguel do espaço fabril permanecerá constante e deve ser atribuído ao valor do 

produto.  

Atkinson et al. (2011) complementam que ao contrário dos custos fixos, os custos 

variáveis sofrem alterações de acordo com o volume de produção, mudando 

proporcionalmente em função da quantidade produzida. Essa mudança proporcional à 

quantidade produzida ocorre devido à própria natureza desse tipo de custo, visto que estes 

custos são constituídos normalmente de materiais diretos, matéria prima básica na 

composição de cada uma das unidades produzidas. Um exemplo de custo variável, na 

fabricação de carros seriam os pneus. Portanto, não há como alterar o volume de produção e 

permanecer com os gastos de material direto estáticos, tendo em vista que os materiais diretos 

fazem-se totalmente necessários à fabricação do produto. 

Figueiredo e Caggiano (2006) trazem que na utilização do método de custeio variável, 

só deve ser atribuído ao custo dos produtos os custos variáveis, ou seja, os custos que são 

diretamente influenciados pelo volume de produção. Neste método, os custos fixos deverão 

ser atribuídos ao período em que incorreram. As empresas que utilizam esse método 

conseguem maior ênfase no comportamento dos custos fixos e variáveis, visto que estes são 

tratados separadamente na composição do custo do produto. Uma vantagem da adoção desse 

método de custeio consiste em uma projeção aprimorada nos fluxos futuros de caixa 

relacionados com as mudanças da produção e isso se torna possível em virtude justamente 

dessa separação dos custos fixos e variáveis que é própria desse método. A possibilidade 

dessas projeções torna este método muito utilizado em decisões internas e gerenciais da 

organização. 

Com a finalidade de definir outra forma de custeio, conhecida como custeio por 

absorção, Martins (2003) introduz que essa forma consiste em agregar todo e qualquer custo 

de produção aos bens produzidos, ou seja, todos os gastos relativos às atividades de produção 

devem ser integrados no custo dos produtos ou serviços realizados. A opção pelo custeio por 

absorção para fins fiscais é obrigatória na legislação brasileira, com poucas exceções, visto 

que dependendo do método de custeio utilizado pela empresa, enquanto o estoque não seja 

todo desfeito, haverá divergências na apuração dos resultados do período. Porém, visando 

finalidades internas e gerenciais, muitas empresas utilizam o método de custeio variável, que 

permite uma maior gama de informações. 

 Há ainda outro método comumente utilizado pelas empresas que possuem grande 

atividade fabril, principalmente por empresas que fabricam muitos produtos no mesmo 

espaço. Essa metodologia, conhecida como método de custeio baseado em atividades ou 

Actívity-Based Costing (ABC) busca reduzir as distorções causadas pelo rateio arbitrário dos 

custos indiretos. Essa redução é justificada pela departamentalização, que consiste na 

atribuição de custos de acordo com as atividades realizadas em cada um dos departamentos de 

produção da empresa. Normalmente, até que um produto atinja seu estágio final na 



 

 

fabricação, ele deverá passar por diversos departamentos da empresa. Neste método de 

custeio, apura-se o custo gerado pelos diversos departamentos de produção e realocam-se 

esses custos levantados nos departamentos somente aos produtos que passaram por esses 

departamentos, levando em consideração o tempo proporcional à utilização do departamento 

por parte do produto (MARTINS, 2003). 

 Após a compreensão dos principais conceitos relativos à gestão de custos e as 

principais formas de custeio, retomando a temática de formação de preço, Martins (2003), 

afirma que quando se utiliza de métodos que partem das informações apuradas nos registros e 

controles da empresa, ou seja, os métodos de dentro para fora, o ponto de partida sempre 

deverá ser o custo do bem produzido ou serviço prestado. Sobre esse custo a empresa deve 

agregar uma margem percentual, chamada markup. Esta margem visa cobrir os gastos não 

inclusos no custo dos produtos, tais como tributos incidentes direta e proporcionalmente sobre 

a receita, despesas administrativas, comissões de venda, bem como o lucro desejado pela alta 

gestão. Os responsáveis pelo estabelecimento do preço devem ainda agregar um percentual 

adicional para cobrir os custos fixos de produção, quando esses não forem abordados pelo 

método de custeio vigente na entidade. É dever da empresa atentar também para a inclusão de 

um percentual destinado a arcar com encargos financeiros no caso de vendas efetuadas a 

prazo. 

Segundo Atkinson et al. (2011, p. 250-251), o método do markup é utilizado por uma 

quantidade significante de empresas. Neste método, o preço é calculado acrescentando uma 

margem aos custos totais levantados, portanto o preço da proposta deve ser igual ao custo 

total levantado adicionado de um percentual que representa essa margem, denominada taxa de 

markup, ou taxa de remarcação. Essa taxa dependerá de muitas variáveis, tais como as 

estratégias globais do produto e do mercado atuante; a intensidade competitiva no mercado 

em que a empresa atua, ou seja, o número de empresas que concorrem diretamente; as 

condições da demanda e o lucro desejado pela alta gestão, que é estimado em acordo com os 

sócios. 

Quanto aos métodos de estabelecimento de preço que consideram o custo, esses 

podem ser subdivididos no método que aborda o custo total, o método que aborda o custo do 

produto e o método que aborda os custos variáveis. Todos esses métodos objetivam atingir 

um lucro-meta, obtidos a partir de um montante percentual de remarcação, denominado 

markup. No método de custo total, todos os custos de fabricação e todas as despesas são 

incluídas no custo total, igualando o markup ao lucro desejado. Já no método de custo do 

produto somente os custos de fabricação do produto representam o montante de custo sobre o 

qual o markup é adicionado, incluindo todas as despesas junto com os lucros dentro do 

markup. Por fim, o método que aborda os custos variáveis inclui no montante que será 

adicionado pelo markup apenas os custos variáveis, deixando todos os outros gastos da 

organização serem considerados apenas dentro do markup (WARREN; REEVE; FESS, 

2008). 

Pode-se observar que para estabelecer o preço de venda do produto deve ser dada 

grande importância ao entendimento do funcionamento da estrutura de custos dentro de uma 

entidade, visto que somente após o conhecimento dos custos do produto é possível formar um 

preço de venda que satisfaça os objetivos de retorno do capital investido pelos sócios da 

organização.  

Os métodos de formação de preço que levam em consideração o comportamento do 

mercado devem ser subdivididos em método baseado na concorrência e método baseado na 

demanda. Neste segundo método, visando estipular um preço ideal ao produto deve-se levar 

em consideração a procura por parte dos clientes por aquele produto, aumentando os preços 

nos períodos de maior procura e diminuindo os preços quando a demanda pelos produtos 



 

 

estiver em baixa. Todavia, no método baseado na concorrência a empresa deverá observar o 

comportamento de outras empresas atuantes na área no que diz respeito aos preços cobrados, 

notando também aspectos como aceitação dos clientes dessas empresas (WARREN; REEVE; 

FESS, 2008). 

De forma paralela, Padoveze (2005) afirma que existem três principais modelos de 

obtenção de preço de venda de acordo com a Controladoria, como ciência. Os três principais 

modelos citados são: o modelo de indução pelo valor percebido, baseado no valor da 

mercadoria que é percebido pelo consumidor; o modelo de formação de preços de acordo com 

o custo unitário, onde o preço é calculado sobre os custos e investimentos realizados visando 

desenvolver o produto; e o modelo de aceitação pelo valor de mercado, em que os preços são 

definidos com base nos valores praticados pela concorrência. Contudo, não é obrigatória a 

utilização por parte das empresas de apenas um desses modelos. A maior parte das entidades 

utiliza os três modelos conjuntamente. 

 Visando montar o preço de venda de uma entidade, após o conhecimento da estrutura 

de custos da companhia é preciso que a alta gestão faça uma análise entre o custo de 

produção, o volume de produção e o lucro desejado. A relação entre essas variáveis é 

conceituada como margem de contribuição e torna-se indispensável no planejamento 

empresarial, pois fornece a empresa dados sobre o seu potencial de lucro. Essa margem, que 

pode ser representada de forma unitária ou em lotes de produção, indica a porcentagem de 

cada unidade monetária de vendas disponível para cobrir os gastos relativos aos custos fixos e 

evidenciar o lucro operacional (WARREN; REEVE; FESS, 2008). 

Portanto, pode-se concluir que tal dificuldade em definir preços é explicada pela 

grandeza do mercado, onde a oferta e a demanda não são estáticas e, assim como as despesas, 

os investimentos e os insumos devem ser controlados pelos gestores através de instrumentos 

que permitam acompanhar essas mutações. No caso específico do mercado de vendas de 

máquinas para construção, objeto de estudo dessa pesquisa, os principais fatores 

determinantes para a elasticidade da demanda são os períodos climáticos e os incentivos 

governamentais e privados ao desenvolvimento, que agem aquecendo o mercado e 

estimulando as vendas das empresas que trabalham com o comércio desse tipo de 

equipamento. 

 

5.2 Pesquisas anteriores 

 

Tendo como objetivo analisar a forma como o tema de formação de preços vem sendo 

tratado pelas pesquisas recentes, convém realizar uma prospecção nessas pesquisas. O intuito 

dessa prospecção será exibir os principais pontos abordados pelos trabalhos, as metodologias 

utilizadas, amostras coletadas e os resultados encontrados pelos respectivos autores.  

Com o intuito de identificar a influência da utilização da gestão de custos na formação 

do preço de venda em uma indústria química de médio-grande porte, Santos, Leal e Miranda 

(2012) concluem que a empresa analisada apresenta certo grau de arbitrariedade na alocação 

dos seus custos, o que acaba por prejudicar a formação do preço de venda. Essa constatação é 

embasada em algumas políticas inadequadas da empresa, por exemplo: no fato de a empresa 

só levar em consideração o peso dos materiais para ratear o frete, fazendo com que os 

materiais mais pesados incorram em mais custos sem, no entanto, atentar-se para o volume 

desses materiais. Outro exemplo de arbitrariedade constatado foi que a empresa não faz uma 

clara separação entre custos fixos e despesas. 



 

 

O estudo de caso conta com uma coleta de dados baseada em entrevistas junto aos 

gestores da empresa e exame documental em relatórios de controle de custos. Foram 

sugeridas formas de aumentar o controle de custos e maximizar a acurácia das alocações dos 

custos aos produtos. O resultado foi a correção de falhas no processo de formação do preço de 

venda, causadas por apropriações inadequadas, que poderiam prejudicar sensivelmente o 

comportamento das vendas de determinados produtos, fazendo com que a empresa não adapte 

o seus preços as condições reais que o mercado lhe proporciona (SANTOS; LEAL; 

MIRANDA, 2012). 

Visando demonstrar o processo de formação de preço do etanol hidratado consumido 

no mercado nacional e permitindo um comparativo de preço entre as regiões do Brasil, Lima 

(2011) aborda os itens que normalmente compõe o preço desse produto e promove 

informações relevantes para tomada de decisão entre comprar o combustível etanol hidratado 

ou a gasolina comum. Os dados coletados para utilização da pesquisa foram obtidos através 

de contatos com diversas entidades públicas e privadas e também pela utilização de conteúdo 

disponibilizado por essas entidades na Internet, além de dados coletados em regulamentos 

ambientais. 

A partir da análise das variáveis coletadas, que dizem respeito aos preços praticados 

nas macrorregiões nacionais, pôde-se concluir que as regiões mais vantajosas para 

abastecimento com etanol hidratado são o Centro-Oeste e Sudeste. Outro resultado constatado 

na pesquisa foi que o principal item responsável pelas alterações de preço do etanol é a cana-

de-açúcar, que tem preço determinado em função da quantidade de cana produzida nas safras 

de cada período (LIMA, 2011). 

Possibilitando alternativas de precificação para uma loja de produtos agropecuários 

pertencente a uma cooperativa, Eckert et al. (2012) ressaltam a importância da identificação e 

gestão dos custos variáveis para o controle eficaz dos preços oferecidos ao mercado. No 

trabalho, foram utilizados dados relativos à saída de estoque em vendas e ao faturamento 

obtido pela cooperativa junto a 10 clientes selecionados aleatoriamente, não levando em 

consideração tamanho e capacidade de compra. 

 Objetivando a construção de estratégias de formação de preços, o estudo sugere que a 

cooperativa ajuste sua margem de contribuição de acordo com o perfil do cliente, fazendo da 

flexibilização de preços uma estratégia para aumentar o faturamento. Como exemplo, sugere-

se que em relação a clientes com grande potencial de compra, porém pouco fidelizados, a 

empresa deve atuar na tentativa de reduzir suas margens de contribuição unitárias, 

estimulando a negociação de volumes maiores de compras para assim aumentar sua margem 

de contribuição total, fidelizando o cliente e passando a obter maior lucro (ECKERT ET AL., 

2012). 

Acerca do processo de formação de preços em uma metalúrgica, Fernandes e Lorandi 

(2012) colocam que a empresa estudada não tem um faturamento constante ao longo do ano, 

uma das causas dessa inconstância é o fato de a empresa produzir por encomendas. Além do 

aspecto da inconstância há também de uma capacidade limitada de produção da empresa, 

visto que quando está diante de duas encomendas grandes a metalúrgica só consegue optar 

por uma delas. Por isso, é necessário fazer a escolha correta, visando uma maior lucratividade. 

Tendo em vista essa necessidade de tomar uma decisão mais eficiente financeiramente, a 

pesquisa visa estudar a fundo os custos de fabricação dos produtos e fornecer para a 

metalúrgica dados relacionados à rentabilidade.  

A entidade trabalha apenas com dois produtos, portões e grades de ferro e o principal 

objetivo do estudo foi auxiliar a tomada de decisões gerenciais pela empresa. Utiliza-se de 

uma amostra documental, baseada em dados retirados de relatórios internos e ainda de 



 

 

entrevistas com a alta gestão da empresa, classificando o estudo como uma pesquisa 

participativa. Realizando um levantamento minucioso dos custos incorridos na fabricação de 

cada um dos produtos foi encontrado que, de acordo com os preços praticados pela empresa, 

os portões proporcionam uma maior margem de contribuição unitária. Essa constatação faz 

deduzir que diante de duas encomendas, uma de portões e outra de grades, caso a empresa não 

tenha capacidade para atender ambas, deve optar pela encomenda de portões, visto que esses 

geram maior margem de contribuição. 

Por meio da coleta de dados em empresas varejistas que atuam no comércio de papel, 

Santos et al. (2012) colocam uma comparação na cadeia de criação do papel comum e do 

papel reciclável, proporcionando o entendimento a respeito do processo de formação de preço 

nesse produto. O artigo investiga ainda um projeto de lei que está em trâmite no Congresso 

Nacional que visa reduzir a tributação sobre o papel reciclável e aborda o impacto que essa 

redução terá no preço do mesmo. 

O estudo explica que o fato de o preço do papel reclicado ser normalmente maior é 

explicado pelos grandes custos que as empresas incorrem com tributação e com a aquisição de 

selos ambientais. Outro aspecto colocado pela pesquisa como fator de divergência dos preços 

praticados é a matéria prima utilizada nos dois produtos, pois enquanto o papel comum utiliza 

celulose de árvores, o papel reciclado utiliza restos e aparas de papeis já utilizados. A partir 

do trabalho, torna-se possível concluir que caso o projeto de lei que tem a finalidade de 

reduzir os tributos incidentes sobre o papel reciclado seja aprovado, esse produto terá preço 

mais competitivo e seria mais vantajoso do que o papel comum (SANTOS ET AL., 2012). 

Tendo como finalidade identificar a forma de utilização da análise de custos como 

ferramenta de precificação em uma empresa do setor de laticínios, Silva et al. (2012) trazem 

uma coleta de dados baseada em entrevistas semi-estruturadas com colaboradores e  exame de 

documentos e registros da empresa. 

O estudo permitiu concluir que a empresa tem grande preocupação com processo de 

formação de preços, evidenciando isso através de atitudes como a realização de pesquisas 

mensais a respeito dos preços praticados no mercado. Porém a empresa comete erros ao não 

possuir nenhum método definido de custeio, e não fazer distinção clara entre custos fixos e 

variáveis, visto que foi notada a alocação indevida desses gastos ao perceber que a empresa 

considerou alguns custos fixos como custos variáveis. O estudo sugeriu que a empresa 

definisse um método de custeio que fosse mais adequado ao mercado em que a empresa atua, 

e apontou o custeio variável como método ideal, tendo em vista o produto comercializado 

pela empresa (SILVA ET AL., 2012). 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada caracteriza-se, segundo Gil (2002), como exploratória, visto que 

objetiva proporcionar maior familiaridade com um tema, aprimorando os conhecimentos 

através de estudos práticos, onde, no caso desta pesquisa, será um estudo da formação do 

preço de venda no mercado de máquinas pesadas para construção. Quanto à natureza da 

pesquisa, esta se classifica como qualitativa, pois busca analisar o processo de formação de 

preço, estabelecendo variáveis, porém, não se valendo de nenhuma análise estatística 

(MARTINS, THEÓPHILO, 2007). 

Tratando-se dos procedimentos de pesquisa, ou delineamento da pesquisa, esta se 

caracterizou como um estudo de caso, que foi realizado na Sotreq S/A, uma empresa de 



 

 

médio-grande porte que atua no comércio de máquinas pesadas. De acordo com Martins 

(2008), essa modalidade de pesquisa tem caráter investigativo e apresenta-se como um recorte 

de uma situação real, oferecendo explicações, descrições e interpretações que possibilitam 

descobertas marcadas pelo ineditismo, sendo capazes de surpreender. 

A fim de compor uma plataforma teórica que se faz necessária em um estudo de caso, 

utilizou-se da pesquisa bibliográfica, recorrendo à literatura especializada para definir 

conceitos essenciais dentro do tema da formação de preço de venda e análise de custos.  

Visando recolher informações detalhadas e fidedignas a respeito da situação real da 

empresa, também foi utilizada pesquisa documental como método de coleta de dados, onde 

foi feito um levantamento dos documentos necessários para entender o processo de formação 

de preço utilizado pela entidade (MARTINS, 2008). 

Os dados coletados na pesquisa também foram obtidos através de observação direta 

intensiva realizada dentro da empresa, além da técnica de entrevistas estruturadas que foram 

realizadas junto a colaboradores que integram a gestão do setor de máquinas em uma filial da 

empresa. Os entrevistados foram identificados em um universo de 10 gestores da filial de 

Fortaleza (CE), meio de uma amostragem intencional que selecionou dois gestores de áreas 

relacionadas à formação do preço de máquinas.  

Foi utilizado na entrevista um questionário formado por perguntas abertas que 

contemplam os principais aspectos relativos ao processo de formação de preço na entidade. 

As entrevistas foram devidamente gravadas e transcritas para evitar perda de informações. A 

empresa será analisada de acordo com suas políticas de formação de preço e terá sua 

metodologia de formação de preço detalhada e classificada nesse estudo. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 Perfil da Empresa e Processo de Vendas 

A Sociedade de Tratores e Equipamentos Ltda (Sotreq) teve início de suas atividades 

em 1941, após firmar contrato de representação com a multinacional Caterpillar, empresa 

produtora de máquinas, motores e veículos pesados voltados principalmente para construção e 

mineração.  

No início, a parceria se limitava ao Distrito Federal e aos estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. No Transcurso do tempo, a empresa se expandiu, abriu novas filiais e 

incorporou outras empresas que atuavam como parceiras da Caterpillar. Atualmente a 

empresa conta com mais de 40 filiais distribuídas pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste 

e Sudeste do Brasil. Visando aumentar a eficácia da administração, em cada uma dessas 

regiões há uma sede denominada regional, onde são centralizadas as informações e diretrizes 

a serem seguidas nas filiais daquela região.  

O grupo econômico Sotreq, que conta com outras empresas de revenda, uma 

importadora e um instituto social vem se firmando como um dos maiores revendedores de 

Caterpillar do mundo, e totaliza em torno de 5.600 colaboradores. O Grupo apresentou no 

exercício de 2012 um montante de 4,9 bilhões de reais em receitas brutas. A  Sotreq oferece 

soluções aos seus clientes vendendo máquinas, peças, serviços além de atuar com aluguel de 

equipamentos. 

No estudo de caso realizado, os gestores entrevistados são grandes conhecedores da 

área de formação de preços da empresa. Um dos entrevistados tem formação em 

administração de empresas e é coordenador do setor administrativo de vendas de máquinas da 



 

 

regional nordeste, estando há três anos na empresa e com grande experiência em importações. 

Sua atuação faz o intermédio entre a matriz da empresa com as filiais pertencentes ao 

Nordeste brasileiro. O outro entrevistado é formado em engenharia mecânica, ocupa o cargo 

de gerente de máquinas da filial de Fortaleza e comanda a equipe de vendas de máquinas 

Caterpillar no Ceará, atuando na área comercial da empresa. Este possui nove anos dentro da 

entidade e ainda três anos de atuação com formatação de preços na Caterpillar.  

Os gestores entrevistados explicam que visando atender as necessidades dos clientes, 

as máquinas da Caterpillar possuem uma gama de itens, peças e componentes que podem ser 

substituídos. Portanto, para cada modelo de máquina existem várias configurações diferentes 

para venda, que irão ser escolhidos pelo cliente de acordo com o material que a máquina vai 

manipular, o solo em que ela atuará e até o clima da região. Devido a essas especificidades de 

cada máquina, não é vantajoso para a empresa manter estoque de máquinas nas filiais. 

Com a finalidade de reduzir custos com insumos de fabricação, a Caterpillar centraliza 

a fabricação de certos modelos de máquinas apenas em algumas sedes da empresa no mundo. 

Porém, maior parte das máquinas comercializadas pela Sotreq no Brasil tem fabricação 

nacional. Logo, durante a negociação da venda de um equipamento, a Sotreq confere se as 

fábricas dispõem daquele equipamento pronto naquela configuração específica. Caso a venda 

se concretize a Sotreq solicita o faturamento da máquina que virá da fábrica para a Sotreq. Se 

a fábrica não dispuser da máquina pronta, a Sotreq espera até que fique pronta para solicitar o 

faturamento.  

 

4.2 O Método de Formação de Preço de Venda Utilizado na Sotreq 

De acordo com os entrevistados, as máquinas fabricadas pela Caterpillar são 

reconhecidas como superiores em qualidade e em eficiência se comparadas com as máquinas 

de marcas concorrentes. Além do reconhecimento em qualidade do produto, os equipamentos 

Caterpillar contam com uma eficaz estrutura pós venda de suporte ao cliente, fornecida pelas 

empresas revendedoras e inclusive a Sotreq. Esta estrutura utiliza-se de programas de 

manutenção, reposição de peças e atendimento especializado em tempo hábil no local de 

trabalho em que a máquina atua além de outros benefícios que asseguram a produtividade do 

cliente. Tudo isso faz com que o preço da máquina seja superior às máquinas semelhantes na 

concorrência. 

De acordo com os gestores entrevistados, por conta do preço elevado se comparado 

com máquinas semelhantes da concorrência, a empresa perde vendas para clientes que 

priorizam o preço do produto e clientes que dispõe de menos capital no momento de investir 

na máquina. O gerente comercial coloca que a empresa tem absoluto controle desses dados e 

envia mensalmente relatórios de vendas perdidas para a matriz, fornecendo informações para 

tomada de decisões. Foi dito ainda que em torno de 40% das vendas perdidas na empresa são 

por causa do preço, ou seja, casos onde o cliente não aceitou pagar para a empresa o valor 

pedido pelos produtos vendidos. 

A Sotreq realiza um acompanhamento dos preços praticados pela concorrência. Esse 

acompanhamento é realizado junto aos próprios clientes da empresa. Segundo o gerente, para 

conseguir um bom preço na compra das máquinas, os clientes apresentam à Sotreq os 

documentos de propostas comerciais realizadas pela concorrência com preços inferiores aos 

da Sotreq. Então, o próprio cliente da Sotreq traz até a empresa as propostas da concorrência, 

as quais são utilizadas pela Sotreq para acompanhar o preço praticado pela concorrência em 

máquinas semelhantes. Essas propostas comerciais servem de fonte também para o relatório 

de vendas perdidas encaminhado para a matriz da empresa.  



 

 

Sobre esse tema, o coordenador do setor que administra as vendas no Nordeste 

ressaltou que os clientes focados apenas em custo de aquisição são imediatistas. Segundo o 

gestor, deve-se ter em mente que máquinas são bens de capital e que o cliente deve estar 

atento para os benefícios de um melhor investimento, como a produtividade da máquina e o 

tempo de retorno do capital investido. O gestor completa “[...]a máquina está sendo 

empregada para gerar ganho para o cliente, então ele não pode analisar a máquina só pelo 

preço dela. O ponto mais importante para o cliente é medir a produção[...]” (informação 

verbal). 

Sobre os colaboradores e os setores envolvidos em todo o processo de formação de 

preço, entendeu-se que existe na empresa um grupo de colaboradores envolvidos neste 

processo. Na matriz da empresa, há uma equipe denominada Inteligência de Produto (IP), que 

tem relações e contato com a fábrica da Caterpillar e negocia o preço de compra das máquinas 

que serão revendidas. Os integrantes deste grupo recebem o relatório de vendas perdidas e 

analisam a posição da empresa perante o restante do mercado.  

Caso a Sotreq esteja mal posicionada em vendas de algum equipamento, serão 

negociados com a fábrica os descontos nos preços de compras daquele equipamento em 

específico, para propor um menor preço ao consumidor final. Esta equipe é encarregada de 

encaminhar para cada regional da Sotreq os preços de compra das máquinas. De acordo com o 

depoimento dado pelos gestores nas entrevistas, essas informações são passadas através de 

planilhas e documentos, além de contato direto realizado entre a matriz e as regionais. 

Levando em consideração que as máquinas Caterpillar podem ser fabricadas em diversas 

configurações, todas as possíveis configurações da devem ter um preço de compra próprio. 

Dentro das regionais são consolidadas e centralizadas essas informações e repassadas 

para as filiais de acordo com a necessidade de cada filial. O final do processo é competência 

dos vendedores que, seguindo as diretrizes repassadas pela regional, vão negociar 

individualmente e diretamente com seus clientes o acerto do preço. Normalmente, para 

receber a comissão de forma completa, o vendedor deve praticar uma margem recomendada. 

Caso o vendedor não atinja na venda a margem recomendada, há ainda de uma margem 

mínima que pode ser praticada mas que reduz o percentual de sua comissão.  

Nos casos onde a negociação envolver algum acontecimento incomum, como a venda 

de um pacote com várias máquinas, ou um cliente diferenciado que deve ser fidelizado, onde 

o cliente pede melhor preço, o vendedor deve pedir autorização do gerente de máquinas da 

sua filial para se certificar de que pode praticar determinado preço ou condição especial. 

Tendo em vista que para satisfazer seus interesses comerciais a empresa pode abdicar de parte 

da margem de lucro que teria na venda, a autorização dada pelo gerente é necessária ignorar a 

regra de comissões e garantir o percentual do vendedor.  

Outro aspecto tratado no questionário utilizado na entrevista remete à satisfação 

demonstrada pelos clientes no quesito preço ao comprar a máquina. Nesse quesito, foi 

mencionado pelos entrevistados que os clientes mostram-se satisfeitos visto que grande parte 

do mercado consumidor da empresa já conhece a qualidade dos produtos. Porém, o gerente 

comercial apresentou que dentre os estados em que ele atuou ao longo de sua carreira na 

empresa, o Ceará é o lugar onde os clientes mais demonstram insatisfação.  

O gestor esclarece que isso ocorre porque os clientes frequentemente compararam os 

preços de venda no Ceará com os preços praticados em outros estados. E explica que a 

alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre vendas do 

Ceará é mais alta do que demais estados e em bens de muito valor essas diferenças 

percentuais representam muito dinheiro. O gerente explicou também que o Ceará é 

prejudicado por questões logísticas, já que está muito distante das fábricas da Caterpillar, 



 

 

situadas no Sul e Sudeste do país. Devido a essa distância, os custos com o frete de modal 

rodoviário costumam ser maiores do que em outros estados. 

A respeito do método de formação de preço de venda utilizado pela empresa, os dois 

gestores em suas entrevistas destacaram que as diretrizes da empresa apontam para a técnica 

do Markup, conceituada por Atkinson et al. (2011, p. 250-251) como um taxa percentual 

sobre o custo dos equipamentos que visa cobrir as despesas da empresa e ainda fornecer o 

lucro esperado pelos acionistas. 

 Em seu depoimento, o gerente de vendas explica que a empresa tem uma margem 

mínima recomendada para ser obtida em vendas, mas como cada negociação é feita 

individualmente o dever dele é de cumprir uma margem média nas vendas ao final de cada 

ano.  

Eu tenho que no final do ano entregar uma margem média para a diretoria de X, mas 

como eu cheguei lá não interessa. Vão ter negociações que eu vou obter X dividido 

por 2, e obviamente em outras negociações eu vou obter 2X, 3X de margem. O 

importante é entregar a margem média de X ao final do ano (informação verbal). 

 E o gerente completa ainda explanando que, por ocupar tal cargo, ele deve se 

responsabilizar por essas metas. Então, para clientes especiais a empresa tem um tratamento 

diferenciado, obtendo menos margem para propor um preço mais atraente visando fidelizar o 

cliente. O entrevistado colocou que essa prática é utilizada com grandes construtoras, ou 

clientes maiores que são formadores de opinião e que representam grande potencial de vendas 

futuras. E ressalvou ainda que a concorrência também estará mais focada nesses clientes. Por 

isso, deve-se sempre tomar cuidado e saber quais são os limites da empresa dentro de cada 

negociação. A negociação deve sempre proporcionar uma posição vantajosa para a empresa, 

indo de acordo com sua estratégia de vendas e fidelização de clientes. 

 De acordo com o depoimento dos gestores, concluiu-se que a empresa tem uma 

margem mínima recomendada e adota o Markup para formar seus preços, mas que não se 

limita somente a essa prática, estando sempre atenta ao comportamento do mercado para 

saber quando pode aumentar a margem sem perder o cliente e quando deve reduzir a margem 

para não perder a venda.  

 A respeito dos principais elementos que compõe o preço de venda dos equipamentos 

comercializados pela empresa, o coordenador da área que administra as vendas no Nordeste 

disse que como a empresa é apenas uma revendedora, então os custos de fabricação das 

máquinas são repassados da fábrica para a Sotreq. Por isso, o principal elemento que compõe 

o preço será o valor pago pela Sotreq à fábrica pela compra da máquina. O coordenador 

completou ainda ressaltando que sobre esse custo de compra incide o ICMS e a empresa arca 

também com o frete rodoviário de retirada das máquinas da fábrica para levar até as filiais, 

com seguro incluso. No caso de máquinas de fabricação internacional também é utilizado 

frete marítimo. 

As variáveis citadas formam o custo total da máquina, e sobre esse custo entra mais 

um elemento primordial para a formação do preço, que é a margem de lucro incidida sobre 

esse custo total. Esses são os principais elementos que compõe o preço de venda praticado 

pela empresa. Porém, segundo o mesmo gestor, outros elementos podem surgir. Isso ocorre, 

por exemplo, quando o cliente solicita que a oficina da filial da Sotreq faça a instalação de 

algum item extra em sua máquina, como uma tela de proteção para o motor. É possível surgir 

novos elementos também quando o cliente solicita que a Sotreq contrate o frete para deixar a 

máquina em sua empresa. Ou quando a Sotreq demora a recolher a máquina na fábrica, 

descumprindo prazos e acarretando em custo adicional com a armazenagem cobrada pela 

fábrica. 



 

 

O surgimento de novos elementos na composição do preço ocorre ainda quando a 

empresa vende junto ao equipamento algum plano ou programa adicional oferecidos pela 

Sotreq, como é o caso do Programa de Manutenção Preventiva (PMP) e do Equipament 

Protection Plan (EPP). Onde, no PMP o cliente tem direito a fazer, sem ônus, manutenções 

preventivas em seus equipamentos quando a máquina atinge determinados valores em seu 

horímetro, visto que o ciclo de vida das máquinas é medido por horas de funcionamento do 

motor. Esses valores são fixados previamente em contrato. A empresa vende também o EPP, 

que é uma extensão de garantia oferecida para os clientes que não estão satisfeitos com a 

garantia padrão. Então, caso a Sotreq comercialize qualquer um desses planos, esses custos 

irão obviamente compor o preço.  

Para melhor entendimento e exemplificação do conteúdo mencionado pelos 

entrevistados, segue uma simulação do processo de montagem de preço e de margem em uma 

venda unitária. Para efeitos de tributação, a simulação a seguir foi realizada com base na 

legislação em vigor no Ceará utilizada em faturamentos para dentro do estado. De acordo com 

a lei 13.378/03, a base de cálculo do ICMS para esse tipo de equipamento deve ser reduzida 

em 29,41%.  

Utilizou-se valores supostamente próximos aos reais para estimar o custo de compra 

da máquina, o frete e o preço de venda do produto. Para facilitar a compreensão, a simulação 

a seguir apresenta apenas os elementos primordiais e necessários para a composição do preço, 

dispensando todas as outras variáveis tratadas como secundárias e que poderiam surgir 

eventualmente nas negociações da empresa.  

Tabela 1: Simulação de Margem de contribuição unitária (Valores simbólicos). 

Referência Elementos que compõem o Preço de venda Valor Origem do valor 

A Custo de compra da Máquina R$ 220.000,00 Suposição 

B ICMS recuperável sobre a compra (7%) R$ 15.400,00 A × 7% 

C Custo de compra líquido R$ 204.600,00 A - B 

D Frete R$ 7.500,00 Suposição 

E Custo total da máquina. R$ 212.100,00 C + D 

F Preço de venda R$ 260.000,00 Suposição 

G Base de cálculo ICMS reduzida em 29,41 % R$ 186.134,00 F - (F × 29,41%) 

H ICMS s/ venda (17% × base de cálculo) R$ 31.642,78 G × 17% 

I Venda Líquida R$ 228.357,22 F - H 

J Margem líquida R$ 16.257,22 I - E 

K Margem líquida (em %) 6,25% J ÷ F 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Se ocorrer de o cliente manifestar interesse em adquirir algum serviço extra, como um 

frete até sua empresa, a instalação de algum item em sua máquina, algum dos planos de 

manutenção preventiva ou extensão de garantia citados, a empresa adiciona o valor do custo 

do serviço solicitado junto ao “custo total da máquina” e em contrapartida deve aumentar o 

valor do preço de venda do equipamento para manter a margem desejada.  

Uma das questões que foram abordadas na entrevista diz respeito à opinião pessoal 

dos gestores. Trata-se de um grande dilema no estudo de formação de preço de venda. A 



 

 

pergunta questionava se, na opinião do entrevistado, a formação de preços na Sotreq é mais 

influenciada por informações internas, tais como a estrutura de custos ou a margem de lucro 

obtida nas vendas, ou por informações externas, tais como o mercado consumidor e a 

concorrência. Inicialmente os dois gestores afirmaram que as influências externas e internas 

tinham igual tamanho. 

No entanto, ao ter que escolher somente uma entre informações internas ou externas 

como mais influenciadoras na formação do preço, a opinião dos dois gestores divergiu. O 

coordenador do setor administrativo de vendas da regional Nordeste, em seu depoimento, 

atribuiu mais influências internas na formação do preço, alegando que a empresa deve sempre 

manter a gestão dos seus custos e da margem esperada pelos acionistas. 

Já o gerente de vendas, em sua entrevista, atribuiu maior influência externa na 

formação do preço e explicou sua posição alegando que por a Sotreq ser uma empresa 

comercial, deve estar sempre bem posicionada no mercado. Dessa maneira, não é viável 

manter os preços muito distantes dos preços praticados pela concorrência. O entrevistado 

complementou alegando que o meio externo não pode ser influenciado pela empresa, por isso 

serve como base para a Sotreq definir suas políticas e se necessário, a estrutura interna, que 

pode ser influenciada é reduzida para caber nas metas traçadas pela empresa. 

 A respeito da periodicidade de mudanças na definição dos preços, os gestores 

responderam que não há datas precisas para que a definição dos preços mude, pois a definição 

dos preços depende de muitos fatores que a empresa não pode prever. Porém, normalmente 

anualmente há um reajuste natural dos preços passados pela fábrica, causado pelo aumento do 

preço do aço e demais insumos, aumento de encargos trabalhistas e outros custos da atividade 

fabril.  

As mudanças na definição de preços praticados pela empresa acontece em grande 

intensidade com máquinas importadas, que possuem seu preço de compra passado pela 

fábrica em dólar. Portanto, se o cliente se mostrar interessado em comprar algum desses 

modelos fabricados internacionalmente, a Sotreq terá que comprar a máquina da fábrica fora 

do Brasil e no despacho da máquina ao Brasil, pagar para a empresa importadora que faz a 

nacionalização do equipamento. Então, o preço da máquina será pago junto com os impostos 

de importação e demais custos de desembarque e frete cobrados pela importadora.  

Nesse trâmite de importação, a importadora fecha o câmbio utilizando o dólar da data 

da nacionalização da máquina. Por isso, em tempos de instabilidade da economia 

internacional o preço de compra das máquinas irá variar diariamente e só vai ser fixado após a 

nacionalização do equipamento. Deste modo, a importadora irá repassar à Sotreq uma nota 

fiscal de entrada do equipamento que já incluirá o custo de compra da máquina, o frete de 

modal marítimo, os impostos e demais custos com desembarque portuário e se necessário 

custo com armazenagem até que uma transportadora vá até o local transportar a máquina. 

Atualmente, todas as importações são feitas mediante outra empresa do Grupo Sotreq. 

O processo de formação do preço das máquinas importadas é bem semelhante ao 

processo de formação de preço nas máquinas nacionais. A diferença é que o custo da máquina 

importada será correspondente ao valor constado na nota fiscal de entrada repassado pela 

importadora. Sobre esse valor de compra, entrarão os mesmos elementos contidos nas 

máquinas nacionais: frete rodoviário, programas de manutenção ou extensão de garantia se 

solicitados pelo cliente, ICMS e margem de lucro. 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com o principal objetivo traçado neste estudo, que foi investigar a 

metodologia de formação de preço de venda adotada pelas empresas comerciais de máquinas 

pesadas, realizou-se um minucioso levantamento no processo de formação de preço utilizado 

pela Sotreq S/A. 

 A investigação realizada permitiu constatar que a Sotreq tem como principal 

metodologia de formação de preços o markup, porém, a empresa apresenta um considerável 

grau de flexibilidade no que diz respeito aos valores que devem ser obtidos como margem de 

lucro. As vendas são negociadas pelos vendedores individualmente com cada cliente. A 

diretoria estipula um valor percentual que deve ser obtido como lucro em cada venda, baseada 

no retorno esperado pelos acionistas da empresa. Porém, a flexibilidade está no fato de a 

empresa tolerar que este percentual não seja atingido, desde que em outra venda o percentual 

exceda o recomendado, exigindo portanto apenas um percentual médio nas vendas ao final de 

cada ano. 

 Em relação aos elementos que compõe o preço de venda, a pesquisa identificou que o 

elemento que representa o maior valor é o custo de compra da máquina, montante 

estabelecido pela fabricante Caterpillar. Também são elementos considerados na formação do 

preço os demais custos que estão presente em todas as vendas como frete, impostos e 

armazenagem. A margem de lucro também está presente como uma variável primordial na 

formação do preço. Além dos elementos essenciais citados, pode ocorrer a existência de 

outros elementos no preço que agregam valor a máquina e atuam aumentando o preço, como 

programas pós-venda de garantia estendida ou manutenções pré-acordadas em contrato.  

 Foi identificado como um processo gerencial da empresa realizar um 

acompanhamento de preços praticados pela concorrência e monitorar a quantidade de vendas 

perdidas por não atingir preço competitivo. Esses dados são analisados junto a matriz da 

Sotreq e a fábrica da Caterpillar para tomada de decisões que visem, quando necessário, 

reduzir o preço de venda para se estabelecer melhor no mercado de acordo com a estratégia de 

vendas da empresa. 

Com base nos resultados alcançados, foi possível constatar que a empresa exerce um 

grande controle das informações internas e externas que interferem na formação do preço de 

venda. A metodologia de formação de preços utilizada na empresa, bem como algumas de 

suas políticas gerenciais e comerciais são elaboradas com a finalidade de conciliar o preço de 

venda e a quantidade de vendas desejadas, buscando maximizar o lucro. A pesquisa realizada 

na Sotreq S/A contribui para a literatura existente sobre formação de preços, implementando 

os conhecimentos através de uma prospecção no âmbito do setor de vendas de máquinas 

pesadas.  
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