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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por tema critérios utilizados para formação do preço de venda dos 

microempreendedores individuais do comércio varejista da cidade de Rondon do Pará/PA. 

Diante disso o objetivo é identificar os critérios que os microempreendedores individuais do 

comércio varejista da cidade de Rondon do Pará/PA, utilizam para auxílio da formação do 

preço de venda. Com implantação da Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro de 2008, o 

governo passou a oferecer melhores benefícios e incentivos fiscais e tributários, incentivando 

assim essa categoria de empresário e o mercado de trabalho, pois empreendedores que antes 

atuavam na informalidade buscaram formalização. A pesquisa é de caráter exploratório e 

descritivo, questão problema de forma quantitativo, realizando-se a pesquisa com 10 (dez) 

empresários, aplicando-se questionários e posteriormente os dados foram discriminados em 

quadros. Nota-se a importância dos gastos pela maioria, assim como levam a qualidade do 

produto em consideração, pois melhores produtos tendem a gerar mais custos, por outro lado 

constatou-se que a maioria dos empreendedores possui escolaridade baixa e atuam há pouco 

tempo no mercado. Percebe-se que não possuem nenhuma orientação sobre o assunto, assim 

todos eles utilizam algum tipo de cálculo de preço, mas que esse método é deficiente e 

rudimentar, uma vez que não contempla a empresa no todo, sendo utilizado um conjunto de 

critérios visando uma harmonia com todas as características que julgam essenciais, 

procurando atender as suas expectativas. Nesse sentido entende-se que essa categoria 

necessita de auxílio para gestão do seu empreendimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Percebe-se a cada dia a crescente necessidade de geração de renda e a procura por 

independência financeira entre os trabalhadores brasileiros. Muitos encontram no trabalho 

informal uma maneira de garantir a sua subsistência, envolvendo as atividades que estão à 

margem da formalidade que não possuem características como firma registrada. 

Devido esse cenário do crescimento do número de trabalhadores informais no país, 

surge a Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro de 2008, a qual institui a figura de uma 

nova categoria de empresas ao Microempreendedor Individual (MEI) (BRASIL, 2008). O 

normativo permite que essa classe de trabalhadores tenha suas atividades formalizadas, 

possibilitando que se tornem pequenos empresários. 

A criação dessa categoria de empresa incentiva o mercado de trabalho para 

empreendedores que antes atuavam na informalidade, procurando a formalização com intuito 

de obter os benefícios oferecidos pela implantação da lei, pois o governo confere incentivos 

fiscais e tributários, podendo assim o microempreendedor investir mais em seu próprio 

negócio. 

Compreende-se que independentemente do tipo de empresa é necessária uma correta 

formação do preço de venda da mercadoria ou serviço, conhecendo os métodos e 

características, sendo considerada uma parte primordial, pois é um dos principais 

influenciadores do sucesso empresarial (SILVA, 2013). Uma vez que a lucratividade da 

empresa está diretamente ligada aos preços assim como a quantidade produtos vendidos, 

sendo essencial uma política de formação de preço de venda e análise dos critérios que serão 

utilizados para esse processo, como por exemplo os custos envolvidos no processo (SILVA, 

2010). 

O Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) tem como objetivo 

auxiliar esses empresários na questão da formalização, além de oferecer uma gama de cursos 

que tem como finalidade e orientação de melhorias, planejamento, controle, organização, 

visando o crescimento e permanência da empresa no mercado competitivo que atua 

(CHUPEL, SOBRAL e BARELLA, 2014). 

Diante do exposto, o referido trabalho teve a seguinte problemática: questão- problema: 

Quais os critérios utilizados pelos microempreendedores individuais do ramo de comércio 

varejista de mercadorias no município de Rondon do Pará para estabelecer o preço de venda 

de suas mercadorias? 

Para atender ao problema supracitado o presente estudo possui o objetivo de 

identificar os critérios que os microempreendedores individuais do comércio varejista da 

cidade de Rondon do Pará/PA, utilizam para auxílio da formação do preço de venda. 

Percebe-se a necessidade de averiguação sobre o tema, primeiramente pela sua 

relevância e por sua atualidade dentro do contexto de globalização e competitividade, e por 

outro lado devido o número ínfimo de pesquisas direcionadas a este assunto no município da 

pesquisa. 

O trabalho se justifica devido à importância social e econômica dos 

microempreendedores individuais na região. Com crescimento significativo no número de 

MEIs e a participação do comércio dessa forma de empreendimento na economia do 

município de Rondon do Pará, fez-se necessário traçar um perfil para o entendimento mais 

profundo e específico das pessoas que se enquadram nessa configuração jurídica. 



  

O artigo é composto por cinco seções. Após essa introdução é apresentada a revisão da 

literatura, que aborda os aspectos relacionados à formação do preço de venda e aos 

microempreendedores individuais. A terceira seção contempla a metodologia utilizada para 

efetivação da pesquisa. A quarta trata da análise dos resultados que foram obtidos. E por fim 

na quinta, apresenta-se a conclusão. Além de tais seções, são apresentadas as referências 

bibliográficas que embasaram a realização da pesquisa. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

 

A formação do preço de venda é um processo extremante relevante para a empresa no 

que concerne a gestão empresarial, posto que uma precificação de modo inadequado poderá 

gerar prejuízos financeiros para a empresa e por outro lado quando se faz de maneira correta, 

se obterá o lucro almejado e sucesso da organização (OLIVEIRA e SOUZA, 2012). 

A estratégia da administração dos preços pode ser dividida em três objetivos principais 

sendo estes, a) financeiro, tendo o intuito de alavancar os lucros em pequeno ou longo período, 

além de aumentar volume de vendas e recuperar investimentos, b) mercadológico, alcançando 

crescimento rápido das vendas com um preço atraente, c) estratégico, estabilização do valor 

dos produtos, procurar liderança de mercado e conseguir manter o controle dos preços dentro 

do ramo (CREPALDI, 2010). 

No mesmo sentido, destaca-se que a concorrência do mercado, os custos de cada 

produto e os consumidores existentes no mercado são os três principais critérios utilizados 

pelas entidades para estabelecer o preço de venda (MACHADO, FIORENTIN e SCARPIN, 

2016). 

Com isso é perceptível que em quase todos os ramos dos comércios existe 

concorrência, desse modo faz-se necessário que a empresa tome conhecimento do mercado 

que atua, favorecendo assim a gestão e especialmente o preço de venda praticado, evitando 

danos futuros para a organização (SILVA, 2013). Visto que o valor dos produtos dos 

concorrentes é capaz de afetar a organização forçando estes a se adequar conforme o mercado, 

quando estes oferecem mercadorias alternativas ou semelhantes fazendo com que a empresa 

diminua os valores e assim permaneça com demanda, em contrapartida, se não houvesse essa 

concorrência a entidade poderia estabelecer ou elevar o preço sem acarretar distúrbios 

(CALLADO et al., 2005). 

Por outro lado, o método da utilização dos custos para formação do preço é algo 

comum entre as organizações, estas incluem a totalidade dos gastos e custos que foram 

necessários para venda da mercadoria, estabelecendo uma determinada margem (SILVA, 

2013). Sendo está margem denominada markup, que quando aplicada ao custo do produto que 

foi adquirido, deverá sobre-exceder os gastos que não estão inclusos no custo de aquisição 

como imposto, comissões, e o percentual de lucro (MARTINS, 2003). 

A empresa terá uma maior capacidade de fornecer os produtos ao mercado na medida 

em que os custos da mercadoria forem menores em relação ao preço, pois quando se tem 

custos menores o valor dos produtos é reduzido, ocasionando assim mais vendas, entretanto 

se ocorre a elevação dos custos, será necessário aumentar os preços e consequentemente as 

negociações de venda diminuirá (CALLADO et al., 2005). 



  

Por conseguinte, é imprescindível definir o mercado consumidor e conhecer as 

características para que assim os varejistas determinem o valor que irão praticar sendo este 

um fator externo a organização (OLIVEIRA e SOUZA, 2012). A entidade deve analisar a 

predisposição e as mudanças que ocorrem com os consumidores, que por vezes há uma 

elevação ou decréscimo do consumo e a tendência de aceitar a troca de um produto, bens ou 

serviço por outro similar (SÁ, 2007). 

Por outro lado, há uma rejeição por parte do cliente quando percebe o aumento do 

preço praticado em relação aos produtos semelhantes, constando assim que essa determinação 

de preço está ditada em especial pelos consumidores e não pelas indústrias dos produtos 

(PEREZ JR. e OLIVEIRA, 2012). 

Nesse sentido os produtos poderão estar direcionados as classes com poder aquisitivo 

maior ou menor, sendo que a formação do preço de venda é baseada no valor que o cliente 

está disposto a pagar, conforme as características e benefícios que o produto proporciona, e ao 

mesmo tempo em que o vendedor tem como objetivo obter uma lucratividade com a venda 

deste produto oferecido (CALLADO et al., 2005). Os autores ressaltam ainda a influência da 

demanda na precificação, pois tais verificam se os preços das mercadorias são similares em 

estabelecimentos diferentes. 

Outro critério utilizado para a formação do preço de venda são as estratégias mistas, 

que compreende não somente um fator para determina o valor de um produto, sendo que as 

utilizações de um método não impediram a utilização de outro, podendo assim haver uma 

mistura em que os custos dão embasamento por ser um elemento interno da empresa, e os 

clientes e os concorrentes têm papel de manter o equilíbrio, pois são fatores externos a 

empresa (CREPALDI, 2010). 

Com isso a formação do preço de venda é importante para a empresa devido estar 

pontualmente ligado ao lucro (OLIVEIRA e SOUZA, 2012). Tendo como objetivos 

primordiais permitir que a empresa obtenha maior lucratividade ao decorrer do tempo, 

consequentemente aumentando a sua influência no mercado, proporcionar maior produção 

prevenindo perdas de materiais e potencializar o valor do capital empregado inicialmente 

concretizando a sua existência no mercado (BRUNI e FAMÁ, 2004). 

 

2.2 MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) 

 

A formação da categoria do microempreendedor individual apresentou-se 

efetivamente a partir da criação da Lei Complementar nº 128 de dezembro de 2008 que 

proporcionou aos trabalhadores informais a possibilidade de atuarem de forma legal, 

alterando assim parte da Lei Complementar nº 123 de 2006 que tratava apenas das Micro e 

Pequenas Empresas (BRASIL, 2008). 

Segundo a Lei Complementar nº 155 de 2016, são enquadrados como 

Microempreendedores Individuais (MEI) aquele empresário ou empreendedor individual que 

trabalhe na indústria, prestação de serviços ou comercialização de produtos, e que gere uma 

renda bruta de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) por ano, sendo este optante pelo 

regime do simples nacional. Ressalta-se ainda que em inícios de atividades este valor será de 

R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) por cada mês que exerceu as atividades, 

do ano em questão, (BRASIL, 2016). 

É considerado dentro dessa categoria o indivíduo que trabalhe de maneira particular e 

informalmente, possuindo registro de pequeno empresário que não seja sócio, administrador 



  

ou dono de outra empresa e que esteja exercendo alguma das 400 (quatrocentos) modalidades 

existentes podendo ser comercial, industrial ou de serviços, e pode contratar somente um 

funcionário (SOUZA, 2017). O autor enfatiza ainda que possuem direito a previdência social, 

ao auxílio-doença, maternidade, além de emitirem notas fiscais e terem uma redução da 

quantidade de impostos a pagar como o Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL, em 

contrapartida têm a obrigação de quitar o Documento de Arrecadação do Simples Nacional 

aposentadoria (DAS), prestar relatório das receitas mensalmente, prestar informações da 

previdência e da guia do FGTS ao funcionário. 

Do mesmo modo é perceptível que os empreendedores que estão enquadrados como 

MEI desfrutam de outros diversos benefícios, dentre eles se destaca a menor burocracia, 

facilidade na abertura de contas bancárias e linhas de crédito, admissão do funcionário com 

menores custos, isenção de pagamento de taxa de registro, carga tributária inferior, facilidade 

via internet, podem vender para o governo e possuem apoio do SEBRAE (CHUPEL, 

SOBRAL e BARELLA, 2014). 

Podendo ser representado em especial pelas atividades dos trabalhadores individuais, 

na qual é notável que o papel do empreendedor na sociedade é de construção, criando 

oportunidades de geração de renda e melhoria na qualidade de vida das pessoas através dos 

seus produtos e serviços, cumprindo uma etapa importante na manutenção dessa dinâmica 

social pelo retorno por meio recolhimento de impostos que devem ser revertidos em 

benefícios para a população (BARROS e PEREIRA, 2008). 

O microempreendedor não é obrigado mediante a lei ter um contador em seu 

estabelecimento, de modo que cabe ao próprio empresário se responsabilizar pelo total 

controle da sua atividade, devendo guardar notas fiscais de compra e venda de mercadorias, 

cupons fiscais entre outros documentos existentes, zelando assim pela entidade (SPÍNOLA, 

2010). 

Está desonerado da escrituração de livros contábeis e fiscais, bem como a declaração 

eletrônica de serviços, por outro lado deve manter mensalmente o relatório das receitas brutas 

para comprovação da veracidade, devendo anexar notas dos serviços ou mercadorias assim 

como as notas fiscais de venda e divulgar anualmente declaração para o MEI, chamada de 

DASN-SIMEI (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2018). 

Em contrapartida percebe-se que o número das empresas que fecham em até dois anos 

de funcionamento é de 23% no Brasil sendo que não há um fator exclusivo para essa 

mortalidade, mas há uma série de características dessas empresas das quais podem ser citadas 

a abertura por necessidade, falta de linha de crédito, mercadoria sem diferencial, falta de 

controle de entradas e saídas, não capacitou os funcionários, sem planejamento em longo 

prazo, falta de cursos para gestão (SEBRAE, 2016). 

A falta de conhecimento para gestão faz com que os empresários como o MEI não 

separem o que é da empresa do que é pessoal, faltando planejamento e um gerenciamento 

financeiro, desse modo compreende-se a necessidade que possuem de suporte contábil para 

que assim possam gerir e ter expectativa de crescimento no âmbito empresarial (ANDRADE 

e BOFF, 2014). 

Fazendo com que o contador tenha o papel de auxiliar, uma vez que os 

microempreendedores assim com qualquer outra empresa possuem diversas vulnerabilidades 

que podem gerar fracasso do estabelecimento, assim o profissional deve trazer 

esclarecimentos que corroborem para acompanhar o sistema de gestão empresarial, 

alcançando objetivos com um plano de negócios, controlando e planejando, pois na maioria 



  

das vezes somente o empreendedor não consegue fazer (CHUPEL, SOBRAL e BARELLA, 

2014). 

O varejo ou comércio de varejo é qualquer estabelecimento comercial direcionado a 

venda, seja de uma mercadoria ou que estejam voltado para a prestação de serviço, estando 

relacionado a satisfazer os consumidores, tendo como característica para obtenção de receita 

vender os produtos em pequenas proporções (KOTLER, 2000). 

Verifica-se uma diversidade de varejistas em diversos setores e é notável o 

crescimento com o passar dos anos, podendo atender as expectativas dos clientes e tendo 

como desafio a procura pela modernização para conquista e realização das necessidades dos 

clientes e estratégias de gestão para melhoria do comércio (OLIVEIRA e SOUZA, 2012). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho constitui-se com características de natureza exploratória e 

descritiva. Exploratória, visto que existe uma pequena quantidade informações e trabalhos a 

respeito do tema abordado, visando assim propiciar por meio da pesquisa a sua expansão e 

possibilitar que posteriormente sejam feitas maiores discussões ou estudos sobre o assunto 

(DIEHL e TATIM, 2014). E descritiva, pois procurou relatar e identificar os critérios 

utilizados pelos microempreendedores para elaboração do preço. Assim, tendo como meta 

primordial descrever as peculiaridades de um fenômeno ou grupo, estabelecendo as suas 

relações com os fatores externos, utilizando padrões para coleta de dados (GIL, 2008). 

Em relação à abordagem do problema este é de modo quantitativo, pois está 

relacionada a utilização de meios para quantificar os dados coletados, utilizando técnicas 

estáticas simples ou mais complexa para tratamento correto das informações, 

(RICHARDSON,1999). 

Nesse sentido, com intuito de alcançar o objetivo estabelecido foi utilizado como 

instrumento de coleta de dados um questionário com 17 (dezessete) perguntas abertas e 02 

(duas) perguntas fechadas, tendo como público-alvo desta pesquisa os comerciantes da cidade 

de Rondon do Pará. O objetivo das perguntas foi avaliar quais são os fatores influenciadores 

para formação do preço de venda, de modo a vislumbrar as características utilizadas nesse 

tipo de atividade. 

A coleta de dados foi realizada com visita a cada comerciante para que assim obtivesse 

melhores resultados, o período de levantamento das informações foi do cinco de outubro ao 

dia quinze do mesmo mês no ano de dois mil e dezoito. 

Ademais, no Portal do empreendedor (2017) consta que na cidade de Rondon do Pará, 

no estado do Pará e localizada na região Norte a quantidade de MEI é de 793, para delimitar a 

pesquisa foi utilizada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) tendo o 

código de número 4712100 que é do ramo do comércio varejista de mercadorias em geral, 

com predominância de produtos alimentícios, possibilitando constatar no referido portal que 

estes totalizam 71 microempreendedores. 

De tal modo, para a amostra da pesquisa foram selecionados 10 (dez) comerciantes do 

comércio de varejo que possuem minimercados, mercearias e armazéns, sendo estes 

escolhidos aleatoriamente em bairros distintos do referido município. Por fim, os dados 

obtidos foram analisados com auxílio do software Excel, possibilitando a criação dos quadros 

para interpretação das informações. 



  

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com a finalidade de conhecer sobre o perfil dos microempreendedores do comércio 

varejista de Rondon do Pará, foram realizadas perguntas a respeito de gênero, idade, nível de 

escolaridade, a influência para se tornar empreendedor, e o tempo de atuação no mercado. 

Dessa forma foi possível observar que quando se trata do sexo dos empreendedores 

tem-se a sua predominância pelos homens, como é demonstrado no quadro 1, em que 60% 

dos entrevistados eram homens e 40% eram mulheres. Conforme os dados divulgados pelo 

Gem (2016), esse percentual equivale a 57,3% masculino e 43,7% feminino, desse modo 

percebe-se que estes percentuais encontrados são semelhantes aos que foram constados com 

uma pequena distorção percentual. 

 

TABELA 1 – Gênero do Microempreendedores 

Gênero Quantidade Porcentagem 

Masculino 6 60% 

Feminino 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por conseguinte, indagou-se sobre a faixa etária do entrevistado sendo exposto no 

quadro 2, no qual foi possível constatar que 50% da amostra está enquadrada na idade de 41 a 

50 anos e que apenas 10% estão na faixa de 18 a 30 e entre 51 e 60 anos (Tabela 2). 

 

TABELA 2 – Faixa Etária 

Faixa Etária Quantidade Porcentagem 

18 a 30 anos 1 10% 

31 a 40 anos 3 30% 

41 a 50 anos 5 50% 

51 a 60 anos 1 10% 

Mais de 60 anos 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O resultado enfatiza a predominância de empresários com mais idade, sendo 

perceptível que estes possuem mais experiência de vida assim como de comércio, em 

contrapartida a quantidade inferior de jovens reflete a falta de novas iniciativas 

empreendedoras no município por parte destes. 

Em seguida foram feitas perguntas em referência ao grau de instrução, com 

alternativas de níveis diferentes que são discriminadas no quadro 3, assim verificou-se que 50% 

possuem o ensino fundamental incompleto, 20% fundamental completo, 10% o ensino 

superior incompleto e nenhum ensino superior completo, firmando que a maioria não 

finalizou ao menos o ensino básico de instrução pedagógica. 



  

É notório que os microempreendedores individuais, assim como todos os demais 

segmentos passam por inúmeros desafios. Nesse sentido um desses percalços pode estar 

interligado a baixa escolaridade desses empresários do ramo de varejo da cidade da pesquisa. 

Assim, é compreendido que o conhecimento auxilia na tomada decisões, estrutura, em 

todo o gerenciamento da empresa, de modo que a falta de instrução afeta a empresa, tornando 

favorável o término precoce e elevando assim os níveis de mortalidade dessa categoria. 

 

TABELA 3 – Nível de Escolaridade 

Escolaridade Quantidade Porcentagem 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

5 50% 

Ensino Fundamental 
Completo 

2 20% 

Ensino Médio Incompleto 1 10% 

Ensino Médio Completo 1 10% 

Ensino Superior incomplete 1 10% 

Ensino Superior complete 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Percebe-se na sociedade que o microempreendedor é uma das atividades que crescem 

diante do cenário econômico vivido, pois trazem inúmeras facilidades para os que estão 

iniciando o um novo negócio. 

Desse modo inferiu-se sobre os fatores que influenciaram para a formalização e 

abertura da empresa, sendo analisados critérios como a oportunidade para se tornar uma 

empresa formal, ter um negócio próprio, fiscalização e necessidade financeira. 

Assim, o quadro 4 indica que 70% da motivação está voltada para a necessidade de 

renda, ou seja, a escassez de recursos financeiros e a ausência de outras oportunidades fizeram 

com que optassem pela constituição da empresa.  

Em contrapartida, com um percentual de 10% teve a instigação principal de possuir 

uma empresa formalizada. 

 

TABELA 4 – Motivo se tornar MEI 

Motivo Quantidade Porcentagem 

Ser formalizado 1 10% 

Oportunidade de novo 

negócio 

2 20% 

Problema com a Fiscalização 0 0% 

Necessidade de renda 7 70% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Quanto ao tempo que atuam no mercado, sabe-se que quanto maior o tempo que a 

empresa está no mercado mais favorável ela está de se consolidar. Os resultados da pesquisa 

foram expressos através do Tabela 5. 



  

Nota-se que 70% dos entrevistados estão de 1 a 5 anos no comércio e que 30% estão 

de 6 a 10 anos. Subentende-se que esses empresários conseguem se manter no mercado com 

um desenvolvimento econômico e com possibilidades de permanência por mais tempo nessa 

atividade. 

 

TABELA 5 – Tempo de Atuação 

Tempo de Atuação Quantidade Porcentagem 

1 a 5 anos 7 70% 

6 a 10 anos 3 30% 

11 a 15 anos 0 0% 

16 a 20 anos 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dado da pesquisa. 

 

Para averiguação dos meios utilizados para a formação do preço de venda dividiu-se 

em critérios internos e externos, e os empreendedores assinalaram ‘‘sim’’ quando levava em 

consideração o critério ou ‘‘não’’ quando não consideravam. Dessa forma primeiramente no 

quadro 6 são relatados os critérios internos para o preço de venda. 

É imprescindível que o empresário tenha formas para encontrar a precificação 

adequada, assim verifica-se que 100% dos empresários têm um meio de calcular o preço de 

venda. Esses recursos utilizados podem abranger fatores internos ou externos da entidade ou 

até mesmo englobar uma gama de objetivos que foram traçados. 

Sabe-se da importância do conhecimento dos gastos da organização, uma vez que eles 

influenciam diretamente na lucratividade da empresa, pois se houver muitos gastos o lucro 

será reduzido, do mesmo modo esses custos e despesas podem intervir no preço da 

mercadoria. 

Assim, é notório que 70% das empresas levam em consideração esse fato relatado, 

subentende-se que esse se refere a valores da matéria-prima, mão de obra, energia, água, 

aluguel e outros gastos que existem. Por outro lado, uma parcela de 30% não utiliza esse 

critério como forma para estabelecer o preço de venda. 

Consoante a isso se verificou a utilização do método markup para estabelecer o valor 

da mercadoria, e percebe-se através do quadro 6 que 90% atribuem um percentual de lucro a 

cada produto encontrando assim o valor, sendo a maioria das pessoas entrevistadas. Os que 

responderam com não representam uma parcela de 10%. 

Em seguida indaga-se sobre a relevância da qualidade dos produtos para a formação e 

80% averiguam, uma vez que produtos melhores tendem a ser mais caros assim eles vêm a 

necessidade de atribuírem essa característica ao preço, e ao mesmo tempo agregam um 

diferencial as mercadorias. Já 20% não utilizam, pois não consideram um fato que venha a 

influenciar o produto. 

 

TABELA 6 – Critérios Internos para o Preço de Vendas 

Critério Sim Não 

Cálculo do Preço de Venda 100% 0% 

Custos e Despesas da 

Empresa 

70% 30% 



  

Margem de Lucro 90% 10% 

Qualidade do Produto 80% 20% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por conseguinte, foram analisados os critérios externos a empresa como o custo de 

aquisição, mercado, público-alvo, e a concorrência, que podem ser usados como método para 

a formação do preço de venda. 

Nesse sentindo, observa-se que todos os empresários consideram o valor de aquisição 

na precificação, pois consideram que o valor que adquiriram aquela mercadoria deve ser 

repassada para os clientes de modo a obterem ainda uma lucratividade, nenhum dos 

entrevistados deixa essa característica sem ser utilizada. 

Sabe-se que o mercado também é um dos critérios utilizados, devido os clientes por 

vezes estarem ou não dispostos a pagar determinado valor para adquirir um produto, fazendo 

com que os comerciantes sejam influenciados, pois quando há muita procura do produto eles 

aumentam o preço, mas quando há menos procura esse valor tende a ser menor. 

Assim, verificou-se que 100% dos entrevistados também consideram importante o 

consumidor no momento que cria os valores dos produtos, mostrando dessa forma a 

importância desse mercado. 

Por outro lado, instigou-se para saber se possuíam um público-alvo e notou-se que a 

maioria, 60%, tem um mercado consumidor específico que direciona as mercadorias, isso cria 

mais possibilidade de venda, pois faz com que o comerciante conheça mais seus clientes, já 

outros 40% não têm clientes específicos, vendendo para todas as classes e consumidores, 

sendo uma desvantagem. 

Sabe-se que a concorrência existe em todos os segmentos, da mesma forma que essa 

age como um balizador de preço para que eles não sejam muito baixos e nem tão elevados. 

Assim, em seguida percebe-se que os 90% desses microempreendedores levam em 

consideração os concorrentes e 10% não possuem essa preocupação, utilizando os outros 

critérios. 

 

TABELA 7 – Critérios Externos para o Preço de Venda 

Critério Sim Não 

Considerar o Valor de 

Aquisição 

100% 0% 

Considera Mercado 

Consumidor 

100% 0% 

Possui Público Alvo 60% 40% 

Concorrência de Mercado 90% 10% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para saber de uma forma geral quais os meios utilizados, foram questionados com uma 

pergunta aberta em que puderam descrever esses critérios, assim relataram que ‘‘procuram 

preço com o mercado que vender o mesmo produto, para ter um preço parecido e os clientes 

voltarem’’, ‘‘o valor do mercado, mas depende do quanto devo de gastos e assim aplico uma 

porcentagem’’. 



  

Descrevem também que usam o ‘‘valor real mais porcentagem, dependendo do 

produto o percentual é menor por que os clientes não compram quando tá alto’’, também 

afirmam ‘‘valor dos produtos mais 30%’’. 

Com isso percebe-se que os entrevistados não possuem um único método para 

formação do preço de venda, mas utilizam um conjunto de características como os clientes, 

concorrências e despesas que influenciam esse procedimento. 

Nota-se que o método misto de estabelecer preço é o mais utilizado pelos 

empreendedores uma vez que este proporciona vantagens, por outro lado é perceptível que 

esses empresários atuantes no município não possuem um controle exato de todos esses 

gastos, fazendo assim com que haja possibilidades de atuação de um profissional da área para 

está auxiliando. 

Compreende-se que a precificação é essencial para o lucro assim como para a empresa, 

desta forma procurou compreender se o empresário consegue mensurar esses valores e quais 

as formas que faz isso, perguntando de forma aberta e informal sobre o assunto. 

Desse modo, compreende-se que essa lucratividade é vislumbrada primordialmente 

pelas anotações em livro de caixa, pois colocam os valores das compras e vendas dos 

produtos assim como demais gastos que obtenham, e o valor restante no caixa consideram o 

lucro. 

Os entrevistados relatam que ‘‘consigo identificar através do livro de caixa que tudo é 

registrado nele’’, também afirmam que ‘‘faço anotação no caderno do que entra e sai, pago o 

restante das contas, daí o que sobra é meu’’, ‘‘sim, o caixa diz o que ganhou’’. 

Todavia a grande parte por mais que tenham uma forma de controle dos gastos não 

conseguem identificar o valor real de seu lucro, pois muitos deles não fazem a separação entre 

as finanças do estabelecimento e pessoais. Afirmam ‘‘não, consigo dizer’’, ‘‘procuro oferecer 

qualidade, mas também tenho meu gasto pessoal’’. 

Para conhecer a forma de gerenciamento dos entrevistados, foi questionado qual é esse 

método tendo como opções anotações em cadernos, planilhas manuais e no computador, 

assim como não utilizar, as informações foram relatas no quadro 8 a seguir. 

 

TABELA 8 – Controle dos Gastos 

Controle dos Gastos Quantidade Porcentagem 

Anotação em caderno 8 80% 

Planilhas manuais 1 10% 

Planilha do Excel 0 0% 
Não possui nenhum tipo de 

controle 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verificou-se que 80% desses empreendedores fazem anotações em cadernos, a 

importância se dá pelo fato de que quando se tem um controle é possível saber o quanto é 

necessário vender para se obter retorno financeiro, mesmo sendo um método com 

características rudimentares este gera informações que bem utilizadas geram benefícios para a 

empresa. Também é possível perceber que 10% não possui nenhum tipo de controle diário ou 

mensal sobre as informações. 



  

Com o intuito de verificar acerca do conhecimento sobre gestão por meio de cursos, 

foi questionado se os MEI possuem algum tipo de instrução a respeito do assunto abordado, 

que foi demonstrado no Tabela 9. 

 

TABELA 9 – Curso para a Gestão 

Curso para Auxilio Quantidade Porcentagem 

Sim 0 0% 

Não 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com isso verificou-se que nenhum dos empresários fizeram algum tipo de curso 

voltado para o gerenciamento e gestão, subentendendo que esse dado está relacionado ao 

quadro 3 em que é verificado a baixa instrução fazendo com que tenham dificuldades em 

acessar a plataforma do SEBRAE, uma vez que não há no município uma unidade física. 

Percebe-se também que não possuem nenhum tipo de orientação presente com esses 

empreendedores, fazendo com que haja espaço para uma gestão que resulte em danos futuros 

para a empresa. Por outro lado, cria a oportunidade para instituições e profissionais 

procurarem meios de auxiliar e orientar estes comerciantes, seja por palestras, cursos ou 

consultorias nos estabelecimentos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a crescente competitividade no mundo globalizado que vivemos surge a 

necessidade de propostas eficazes para atender ao mercado, diante disso a precificação é uma 

ferramenta extremamente importante para colaborar com os gestores das empresas, visando o 

crescimento e prosperidade financeira. 

Nesse sentido, o estudo procurou identificar os critérios que os microempreendedores 

individuais do comércio varejista da cidade de Rondon do Pará/PA, utilizam para auxílio da 

formação do preço de venda, assim como descrever os métodos utilizados nesse processo e as 

características desse setor. 

Com relação as características dos empresários foi possível constatar que a maioria são 

homens e que a metade dessas pessoas se enquadram na faixa etária de 41 a 50 anos, percebe-

se que são indivíduos com conhecimento de mundo, mas 70% possuem pouco tempo de 

atuação no negócio de 1 a 5 anos. 

Outro fato significativo é a baixa escolaridade, em que 50% dos entrevistados 

possuem apenas o nível fundamental incompleto, sendo preocupante pois para gestão da 

empresa é necessário procurar conhecimento para aperfeiçoamento. 

No mesmo sentido constatou-se que 70% abriram sua atividade por questões 

financeiras, ou seja, apenas pela necessidade de renda, esse dado influencia a empresa pois as 

pesquisas do SEBRAE apontam que empresas que começam negócios apenas por essa 

finalidade são mais tendenciosas ao fracasso. 

Em relação aos critérios, foram divididos em critérios internos da empresa que 

abrangem a utilização de algum cálculo para o preço de venda, a utilização dos custos e 



  

despesas gerais, o estabelecimento de uma margem de lucro e se avaliam a qualidade do 

produto como instrumento de auxílio. 

Percebeu-se que todos os empresários utilizam algum tipo de cálculo de preço, mas 

que esse método é deficiente pois não contempla a empresa no todo, também é notado a 

importância que é dada para os gastos pela maioria, assim como levam a qualidade do produto 

em consideração pois esses produtos melhores tendem a gerar mais custos. 

Em relação a margem de lucro que estabelecem não é possível perceber se realmente 

alcançam o esperado, uma vez que em alguns produtos conseguem atribuir o percentual total e 

em outros não, pois se fizerem isso, segundo eles, irão estar com um preço elevado no 

mercado do varejo. 

Em relação ao controle, de alguns é feito pelas anotações em cadernos e livros de 

caixa, dos quais é retirado o valor restante das vendas efetuadas considerado como a 

lucratividade, mas subentende-se que este valor não é exato pelo fato de que a maioria dos 

empresários misturam as finanças pessoais e do comércio. 

Por conseguinte, foram analisados os critérios externos a empresa como o custo de 

aquisição, mercado, público-alvo, e a concorrência, que também podem ser usados como 

método para a formação do preço de venda. 

Em relação ao valor de aquisição e o mercado consumidor todos os entrevistados 

utilizam como critério, pois consideram uma ferramenta importante. Já no que diz respeito ao 

público-alvo 40% não têm uma população específica que aqueles produtos são destinados. 

Por outro lado, 90% levam em consideração a concorrência. 

Assim, se pode concluir que os entrevistados não possuem um único método para 

formação do preço de venda, mas que utilizam um conjunto, fazendo uma harmonia com 

todas as características procurando atender as suas expectativas. 

Um outro dado relevante é que nenhum dos empreendedores possuem orientação ou 

instrução de cursos para favorecer a gestão e precificação, fazendo com que haja espaço para 

uma gestão que resulte em danos futuros para a empresa. 

Nesse sentido, verifica-se a carência para programas de gestão capazes de gerar 

oportunidade para instituições e profissionais procurarem meios de auxiliar e orientar estes 

comerciantes, seja por palestras, cursos ou consultorias nos estabelecimentos. 

Os resultados limitaram-se apenas ao setor de varejo, o que pode representar a situação 

dos demais microempreendedores, auxiliando a compreender sobre os critérios da formação 

do preço de venda. Como pesquisas futuras, recomenda-se a análise de outros ramos dentro 

do município, servindo de apoio para que os contadores e instituições de ensino percebam a 

necessidade de auxílio gerencial para esses microempreendedores. 

 

  



  

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, S. P.; BOFF, C. D. S. Ferramentas de planejamento para tomada de decisão 

aplicadas a um microempreendedor individual (MEI). Revista de Contabilidade, Ciência da 

Gestão e Finanças, Faculdade da Serra 

 

BARROS, A. A.; PEREIRA M. A. C.M; Empreendedorismo e crescimento econômico: uma 

análise empírica. RAC- Revista de Administração Contemporânea. v. 13, n. 27. 2016 

Disponível em: <http://google.redalyc.org/articulo.oa?id=84012405>, Acesso em: 30 de 

outubro de 2020. 

 

BRASIL, Lei Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 2008. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp128.htm>. Acesso em: 25 de outubro de 

2020. 

_______. Lei Complementar n° 139, de 27 de outubro de 2016. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm>. Acesso em: 25 de outubro de 

2020. 

 

BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. Contabilidade e finanças. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

CALLADO, Aldo Leonardo Cunha et al. Análise da gestão de custos e formação de preços 

em organizações agroindustriais paraibanas. In: Anais do Congresso Brasileiro de Custos- 

ABC. 2005. 

 

CREPALDI, S. A. Curso básico de contabilidade de custos. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

CHUPEL, J. F; SOBRAL, E.; BARELLA, L. A. A importância da contabilidade para 

microempreendedor individual. Revista Eletrônica da Faculdade de Alta Floresta, v. 3, n. 

2, 2014. 

 

DIEHL, A. A.; TATIM, D. C. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. 

São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

KOTLER, P. Administração de Marketing. 10 ed. São Paulo: Pretice Hall, 2000. 

 

MACHADO, Débora Gomes; FIORENTIN, Marlene; SCARPIN, Jorge Eduardo. Formação 

de preços: um estudo em empresas do setor metalúrgico do estado de Santa Catarina. Revista 

De Administração E Contabilidade-Rac (CNEC), v. 14, n. 28, 2016. 

 

MARTINS, E. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

OLIVEIRA, D. P.; SOUZA, A. A. Formação de preços no comércio varejista de micro e 

pequenas empresas. CURVELO/MG. 2012. 

 



  

PEREZ JR. J. H.; OLIVEIRA, L. M; COSTA, R. G.; Gestão estratégica de custos. 8 ed. São 

Paulo: Atlas 2012. Gaúcha, Caxias do Sul–RS, v. 2, n. 1, p. 57-85, 2014. 

 

PORTAL DO EMPREENDEDOR. Disponível em: 

<http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas>. Acesso em: 10 de outubro de 2018. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

SÁ, Antônio Lopes de. Fundamentos da contabilidade geral. Curitiba: Juruá, 2007. 

 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Site Disponível 

em: <http://datasebrae.com.br/wp- 

content/uploads/2017/04/Sobreviv%C3%AAncia-de-Empresas-no-Brasil-2016-FINAL.pdf>. 

Acesso em 28 de outubro de 2020. 

 

SILVA, A. L. C. Formação de preço: uma análise sobre os métodos de formação do 

preço de venda dos microempreendedores individuais (MEI's) da cidade de Sertânia- PE. 

2013. 

 

SILVA, E. M. A importância da formação correta do preço de venda e como este 

processo influencia na lucratividade da microempresa varejista. 2010. 

 

SOUZA A.; Você sabe o que é um Microempreendedor Individual – MEI? Disponível em: 

<http://blog.sebrae-sc.com.br/voce-sabe-o-que-e-um-microempreendedor-individual-mei/>, 

Acesso em: 30 de outubro de 2020. 

 

SPÍNOLA, A. Como fica a contabilidade do Empreendedor Individual (EI/MEI)? In: 

Direito & Gestão. Disponível em: <http://www.andrespinola.com/2010/08/como-fica- 

contabilidade-do.html/>. Acesso em: 26 de outubro de 2020. 

 

 

 


