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Nós temos a solução

Consulte nosso curso 
Gestão Estratégica de Custos e Formação do Preço Final de Venda

Nos formatos Online ou Presencial!

Administramos grupos em toda parte do Brasil

Venha  aprender  como   construir  esta   inovadora  estratégia que

tem  auxiliado  centenas  de  empresas  a  recuperarem seus  lucros

industriais e de fabricação. (Fabricação e Serviços).

Faça seu cadastro no site falando do seu interesse de participar

de  um  de  nossos  cursos  presenciais.   Quando  reunimos  um

grupo  suficiente  para  realizar  o  curso, entraremos em  contato

com você e marcamos a data e local do curso.

Além dessa opção temos parceiros  divulgando  datas  fixa.  

CONSULTE NOS SEGUINTES ENDEREÇOS:

E-mail: rcincosadm@formacao-preco-venda-scj.com.br

Site: http://www.rcincos.com/#!treinamento/c1vw1
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        Nosso objetivo é de apresentar uma solução na gestão de custos e na formação do

preço final de venda e alertar ao empresário, da importância de ter bases reais e de utilizar

informações em um formato que possibilite uma análise criteriosa, produto a produto,  dos

lucros necessário e saudável para a empresa.
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Siegmund Beulke. Possui 25 anos de experiência na área de custos; Formado em
Contabilidade; Consultor de custos, administrador, financeiro, analista de custos, auditor,
palestrante, vendedor, professor, programador, contador, analista PCP, analista de logistica de
produção. Implantou ISO 9001, programa 5Ss, CCQ, experiência em gestão fabril, custo
estrutural e preço final de venda em centenas de empresas em SP, MG e SC. 
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     Um estudo realizado pela associação de micro empresa, demonstrou que 75% dessas empresas

e  as  de  pequeno  porte, fixam  seus  preços  com base  no mercado e em  alguns casos, o preço é

determinado pelo custo da matéria prima multiplicado por 3  (ou índice aproximado), um fator que

normalmente é desconhecido sua proveniência.

    O preço  de  venda precisa  ser  determinado  em função do custo industrial, de forma a atender

aos  interesses  da  empresa e satisfazer o mercado altamente competitivo. O preço de venda não

pode ser baseado unicamente no preço dos concorrentes. Por vezes, o concorrente vende a preço 

de custo ou mesmo sem pré cálculos,  para atender a compromissos inadiáveis a curto prazo.

    Outras  vezes  por  erro  no  cálculo,  vende  com  prejuízo ou ainda,  se o cálculo estiver correto,

vende abaixo  da  cotação  de mercado isto por que dispõe de melhores condições de organização

de técnica ou de processo e outros sem utilizar cálculos, apenas se baseiam no preço de mercado.

    Muitas empresas, tem  praticado  essas soluções generalizadas e de  aparente resultado, e como

consequência encontramos centenas de empresas a se enfartarem ou algo semelhante.

    Com o passar de algum tempo   o resultado é  inevitável:

 

               A  EMPRESA  PERMANECE POR LONGO TEMPO EM ESTADO

               DE RECUPERAÇÃO OU ATÉ MESMO ENTRAM EM FALÊNCIA.

    Nesta  apresentação  nós   estaremos   demonstrando  a  cada participante  uma  solução  sólida,

clara, objetiva, real  e  de aprendizado prático, com  a  garantia  de resultados eficientes que serão

vivenciados  neste  trabalho . E  sê  aplicados  de  forma  correta, o resultado de sua empresa será 

muito mais rentável com lucros sustentáveis.

    Nosso objetivo principal nesta apresentação, é  que o treinamento possibilite ao participante  ter

uma ferramenta de acesso fácil  na estrutura de  custo , um  aprendizado  dos principais  conceitos,

praticidade  para  construir os mapas adequados e ser capaz de fazer análises criteriosas para  uma

decisão firme e de curto prazo com resultados positivos e saudáveis.

    Neste mini curso estamos demonstrando o que fazer. Se você precisa de ajuda para desenvolver

o como fazer, nós temos a solução e o treinamento adequado para sua necessidade.

    Seja bem vindo a última apostila no. 04 MÓDULOS de Custos e Formação do Preço Final de Venda.

Siegmund Beulke
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INTRODUÇÃO

Sejam todos bem vindos!... 
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Custo   =   Preço Mercado  ( - )    Lucro
Esta é a visão atual onde precisamos aprimorar nossos custos fixos e variável a um nível onde

seja  sustentável  com lucros o maior possível. Muitas vezes é necessário tomarmos a decisão

de  eliminar certos  produtos  produzidos pela empresa, porque  a margem de contribuição , o

custo hora exigido para produzir e o lucro,  não são saudáveis para a empresa.

É hora de mudança.  É preciso construir uma plataforma capaz de demonstrar o custo da sua

empresa e ver se realmente  o  custo formado consegue  atender o preço de mercado e gerar

LUCROS SAUDÁVEIS. Lucros saudáveis é o lucro que fica na empresa após pagar toda a conta

 incluindo o passivo mensal. Vamos falar desse assunto mais a frente.
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– O momento histórico atual nos leva a pensar em custos de forma analítica e real se quisermos aumentar a

nossa competitividade.

– Neste senário atual é exigido das empresas competência, criatividade e agressividade na gestão de custos

para que se possa alcançar um grau de competitividade que nos permita sobreviver e lucrar de forma

sustentável num mercado complexo e altamente volátil.

– O momento histórico atual nos leva a pensar em custos de forma analítica e real se quisermos aumentar a 

– Neste senário atual é exigido das empresas competência, criatividade e agressividade na gestão de custos 
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   VISÃO DO MERCADO ATUAL

ANTES

• Preço  
Mercado =   
Custo  ( + )  
Lucro

HOJE

• Lucro  =  Preço 
Mercado ( - ) 
Custo

AMANHÃ 

• Custo   =   
Preço Mercado  
( - )    Lucro

• (Já está 
Acontecendo)

A Equação do 
mundo dos 

negócios 
mudou.

O nível de exigência aumentou

•O  cliente  quer  a  sua  qualidade  pelo  
preço  do  seu     concorrente

Não se aceitam aumentos de preço

•O  cliente  não  aceita  aumento s porque 
ele também  não consegue repassá-los

Os 
Clientes 

Mudaram
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Custo   =   Preço Mercado  ( - )    Lucro
Esta é a visão atual onde precisamos aprimorar nossos custos fixos e variável a um nível onde

seja  sustentável  com lucros o maior possível. Muitas vezes é necessário tomarmos a decisão

de  eliminar certos  produtos  produzidos pela empresa, porque  a margem de contribuição , o

custo hora exigido para produzir e o lucro,  não são saudáveis para a empresa.

É hora de mudança.  É preciso construir uma plataforma capaz de demonstrar o custo da sua

empresa e ver se realmente  o  custo formado consegue  atender o preço de mercado e gerar

LUCROS SAUDÁVEIS. Lucros saudáveis é o lucro que fica na empresa após pagar toda a conta

 incluindo o passivo mensal. Vamos falar desse assunto mais a frente.

A Busca de Resultados

• Queremos ter “Orçamentos competitivos”.

Porém o sistema de orçamentos reflete de forma real os custos da nossa empresa?

 Portanto

CUSTO REALIZADO E CUSTO PADRÃO - PARA FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA

CUSTO PADRÃO
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• Queremos melhorar o nosso sistema de formação e de preços para sermos mais

competitivos.

“ Ter os custos na mão é necessário, mas não é suficiente para se conseguir

formar preços com eles. É preciso organiza-los”

Devemos fazer uma análise nos custos da 

empresa, ANTES de revermos o sistema de 

formação de preços de venda.

O conhecimento sobre custos REALIZADO se faz necessário às empresas, principalmente, ao final de cada mês,

quando passam por uma avaliação gerencial para conhecer seus resultados econômicos. Nesse momento deve haver uma

correta avaliação dos estoques existentes. No entanto, quando esses estoques envolvem produtos acabados, produtos em

elaboração em diversos estágios, e ainda estoques de matéria-prima, sua mensuração torna-se complexa.

A apuração sobre O CUSTO PADRÃO deve ser realizado de forma o mais real possível. Para ser utilizado na

FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA , dependem de um REALIZADO bem mensurado. Na construção das estruturas destes, é

necessário o máximo de precisão, pois define o futuro sustentável ou não de uma empresa industrial e de prestação de

serviços.

É O MODELO PADRÃO PARA FORMAR PREÇO FINAL DE VENDA
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O PREVISTO E O REALIZADO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE DA EMPRESA.

Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido

Aplicações = Origens.
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“Demonstrativo de Resultado” é a apuração de resultados que equivale aos momentos de parada para conferir e

acertar o rumo, a direção. Já se dizia na fábula mais ou menos assim, “se você não sabe para onde vai, qualquer direção

serve”. Não é o seu caso. Na montagem do seu “Plano de Negócio”, bem como no dia-a-dia da empresa, muitas

estimativas você terá de fazer.

O custo-padrão são também aceitáveis se revisados e reajustados periodicamente, sempre que ocorrerem alterações

significativas nos custos dos materiais, dos salários, ou no próprio processo de fabricação, de forma a refletir as condições

correntes. 

O Custo-Padrão representa o custo estabelecido anteriormente à produção, baseando-se em condições planejadas,

com o fim principal de estabelecer uma meta contra o qual pode ser medido o Custo Realizado. Ainda que, o seu

benefício, seja encontrado na fase de Controle dos custos, ele é também utilizado na fase do Planejamento (junto com o

Orçamento) e na fase de Execução, por ser um ponto de referência ou ponto de partida para se chegar aos diversos tipos

de custos dos produtos. Normalmente são mensurados a cada três ou quatro meses , utilizando-se a sua média.

O custo-padrão são também aceitáveis se revisados e reajustados periodicamente, sempre que ocorrerem alterações

significativas nos custos dos materiais, dos salários, ou no próprio processo de fabricação, de forma a refletir as condições

correntes. 

Normalmente, o custo-padrão é dividido em dois tipos: padrão ideal e  padrão corrente.

- Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que

tem por finalidade apresentar a posição contábil, financeira e

econômica de uma entidade (em geral uma empresa) em

determinada data, representando uma posição estática (posição

ou situação do patrimônio em determinada data). O balanço

patrimonial apresenta os  Ativos (bens e direitos) e  Passivos 

(exigibilidades e obrigações) e o Patrimônio líquido, que é

resultante da diferença entre o total de ativos e passivos.

Na Contabilidade e no Direito, a palavra "balanço" decorre do

equilíbrio ou da igualdade expresso nas

seguintes fórmulas contábeis:

Padrão Corrente: É um padrão para um determinado período, para certas condições e para

determinadas circunstâncias, unindo aspectos teóricos e práticos. Toma o lugar de um custo real e

se endereça para os livros de contas e, mesmo, talvez, para os demonstrativos financeiros. Qualquer

variação entre custos real e padrão são encaradas como lucros ou perdas, devidos a eficiências ou

ineficiências relativas. Revisa-se tal padrão, para refletir a modificação de métodos e de preços. A

maioria das empresas  adota o padrão corrente e não o básico.

Padrão Ideal: Seria um custo desenvolvido em laboratório, com base em estudos minuciosos de

tempos e movimentos, com o trabalhador mais bem qualificado para executar aquela tarefa. As

perdas de matéria-prima  admitidas seriam somente aquelas impossíveis de serem eliminadas.
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O Custo-Padrão é um parâmetro e servirá de base para comparações. Real (versus) Padrão.

METODOLOGIA
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Um ponto forte, à partir do tratamento dado ao sistema de Custo-Padrão, a ser considerado, se dá na identificação e

análise das variações e da comparação de valor. A análise das variações é o processo que demonstra como o custeio

baseado em padrões insere-se no contexto da estratégia, por possibilitar a identificação das variações eventualmente

ocorridas entre o planejado (padrão) e o realizado.

Considerando um Sistema de Custos como um importante componente do Sistema de Informações da empresa, o

presente trabalho procurou demonstrar que o Custeio Baseado em Padrões constitui um instrumento útil de apoio

gerencial, na medida em que fornece os parâmetros mais adequados para a formulação dos planos e a avaliação do

desempenho alcançado. 

- O padrão a estabelecer, deve, sempre que possível, ser fixado em quantidades físicas e valores monetários, quer de

mão-de-obra, kWh, horas-máquinas, etc. A fixação final do Custo-Padrão de cada bem ou serviço produzidos depende de

um trabalho conjunto entre a Engenharia de Produção(cabe fazer as fixações físicas) e a Contabilidade de Custos (cabe

transformar as fixações físicas em valores monetários). É recomendado que sua implantação não seja imposto à empresa

totalmente e sim a certos produtos ou departamentos ou para certos tipos de custos, pois deve ser instalado onde se

julgue necessário. Recomenda ainda, que seja observado o aspecto dinâmico quanto a sua implantação, ou seja, para

melhor sucesso do próprio sistema, a implantação (na maioria dos casos) deve ser gradual e ampliada.

De igual forma, procurou-se destacar que os sistemas puramente baseados no "Custeio Real" não atendem as

necessidades informativas dos modelos decisórios num contexto de alta competitividade, pois não fornecem dados

relevantes para finalidades de planejamento e controle. Na falta do Sistema Baseado em Padrões, torna-se mais difícil a

localização de eventuais ineficiências ocorridas no processo produtivo e, por conseguinte, a própria adoção das medidas

corretivas.

Portanto, observa-se a exigência de ajuste, no mínimo a cada quatro meses, para as empresas que utilizam o custo

padrão.
Outra grande finalidade do Custo-Padrão é o controle dos custos, tendo como objetivo o de fixar uma base de

comparação entre o que ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido. O Custo Padrão não elimina o Custo Real, nem

diminui sua importância, aliás, a implantação do padrão só pode ser bem sucedida onde já exista um bom sistema de

custo real. Uma outra grande finalidade do Custo-Padrão, decorrente da adoção de qualquer base de comparação fixada

para efeito de controle, é o efeito psicológico sobre o pessoal. Este efeito pode ser positivo ou negativo. 

- O método , por sua vez, é efetivado pela pesquisa, como “um procedimento formal, com método de pensamento

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para se

descobrir verdades parciais”. 

- Percebe-se que o objetivo fundamental de uma pesquisa é descobrir respostas para problemas, mediante o

emprego de métodos. 

- “As técnicas em uma ciência são os meios corretos de executar as operações de interesse de tal ciência. O

treinamento científico  reside, em grande parte, no domínio destas técnicas”. 

- Sendo assim, o conjunto destas técnicas gerais constitui o método em si. Portanto, métodos são

técnicas suficientemente gerais para se tornarem procedimentos comuns a uma área das ciências ou a todas

as  ciências.
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a) · Qual a margem de lucro real alcançada de um produto ou serviço, uma vez que o preço

de venda é definido pelo mercado ?

b) · Qual o custo da estrutura fixa?  (margem de contribuição necessária) - MCN

c) · Como reduzir custos, despesas e desperdícios para aumentar resultados ?

d) · Qual o valor mínimo que a empresa deve vender cada produto?

f) · Quais são os produtos ou clientes mais rentáveis com maior MCN e lucratividade ?

       Perguntas que os métodos acima individualmente resolvem parcialmente.

DIFICULDADES DE IMPLANTAÇÃO
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Toda e qualquer implantação de uma tecnologia de gestão nas empresas é acompanhada, invariavelmente, de

algumas barreiras e dificuldades.

Por esta razão o método P P , é uma formadora de Gestão Estratégica onde ao mesmo tempo que analisa os custos

gerais , audita se o custo fixo está igualmente sendo recuperado, ou seja, consegue pagar os padrões de custo fixo, mais

os lucros desejáveis e apresenta análises mais profundamente nas estruturas da formação do preço final de venda de

forma global, individual e analítica.

O gerenciamento dos custos empresariais voltado para esses tipos de informações dá margem para a utilização de

vários métodos de custeio misturados e aproveitando o que tem de melhor em cada uma delas formando uma nova

ideologia de custo, tudo isto, baseados na análise dos processos operacionais, na melhoria contínua e na otimização dos

custos: custeio baseado em atividades (ABC - Activity-Basead Costing), custo-padrão, custo kaizen, custo por margem de

contribuição necessária, custeio por tempo, custeio por absorção de custos e custeio variável.

A convivência das empresas industriais nesse novo ambiente pode ser traduzida pela forte pressão em busca de

vantagem competitiva, o que intensifica a necessidade e a importância do uso de uma tecnologia de mensuração e gestão

de custos avançados capaz de fornecer respostas confiáveis à algumas questões como:

Cada um dos métodos apresentados anteriormente, não são capazes de individualmente apresentar o real valor de

rendimento na individualidade de cada produto produzido pela empresa. Como você vai ver a seguir o método de custeio

P P ( Paga Paga) vai utilizar praticamente todos os métodos acima, em algum momento da estrutura de custos, para

construir um modelo de formação de custos, muito mais adequado apurando com muito mais perfeição , a lucratividade

de cada produto. Apresenta uma forma de soluções que mudará o formato de Formação do Preço Final de venda e a

história de sua empresa no que diz respeito a lucros sustentáveis.

Neste caso haverá o envolvimento e o comprometimento de toda a organização, pois na sua elaboração todos os

setores participam e discutem seus objetivos, sempre sobre a supervisão da área de custos, sendo ela em síntese que

determina o modelo de dados que será desenvolvido para o nível mais analítico da informação, sempre relacionados com

os pontos de controle necessários ao fluxo dos elementos de custos, mantendo uma visão integrada com os demais

sistemas da empresa para permitir consolidar com os Demonstrativos Gerências e Estratégicos.

Resumidamente esclarecemos que incluímos no método que chamamos de P P (Paga Paga) , a mistura de vários

métodos, aproveitando o mais eficiente de cada um , criando assim a inovadora metodologia de GESTÃO 

ESTRATÉGICA DE CUSTOS NA FORMAÇÃO DO PREÇO FINAL DE VENDA para a industrialização e

serviços assemelhados.

Ao resgatar os conceitos e analises apresentados anteriormente quando se tratou dos métodos de custo asseguram-

se as condições para se efetuar  as relações entre os métodos de Custo e a Gestão Estratégica de Custos.
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a) · A barreira da cultura organizacional (quebra de paradigmas) do tipo: 

“Sempre fizemos dessa forma” ou mesmo, “será que vale a pena ?”

b) · A prioridade dada à outras áreas, como vendas, operacional, administrativo, financeiro e 

contábil, ficando custos geralmente em última instância.

c) · Dificuldade de compreensão do conceito real de custos, que deverá ser revestido de uma

abordagem mais profunda, indexada ao uso de recursos.

d) · A absorção de custos sob a ótica de uma revisão gerencial de um sistema processador de

informações e, finalmente, a adequação do sistema de custos aos softwares

                          (existentes na empresa).

e) · A maioria dos Softwares do mercado não estão preparados para a Formação do Preço Final

de Venda de forma adequada.

f) · Apoio e acompanhamento da alta direção da empresa.

Funcionalidade do Método P P  (Paga Paga)
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Em custos, essas dificuldades apresentam aspectos que merecem destaque, dada a frequência de ocorrência

observada nas instituições:

A trajetória estratégica escolhida pela empresa terá influência decisiva na definição e desenvolvimento do sistema de

custos a ser implantado.

A forma como a empresa está estruturada, no tocante à organização, constitui-se também num fator que

favorecerá  ou  dificultará  a  interação  dos  setores,  refletindo  no  sucesso  ou  ineficiência  do  sistema  de  custos.

A função econômica de uma empresa não é a principal, mas é a imprescindível. Auferir e aferir lucro é a exigência

maior de qualquer atividade econômica. As demais funções se revestem de significativa importância se a função

econômica for atendida. O lucro , sob qualquer título, é a seiva que nutre e robustece o patrimônio das entidades .  

Entretanto, o lucro não é apenas uma simples verificação de uma desigualdade entre o faturamento ( menos ) totais

de custos. É muito mais que isto:  É simplesmente o que torna a empresa saudável e sustentável.

       - Em mercados extremamente competitivos, a intervenção de concorrentes forçam a redução das margens de lucro, se 

os gestores não fundamentarem as suas decisões em controles internos adequados, tornar-se-á cada vez mais difícil as

empresas suportarem as intervenções dos concorrentes no mercado em que atuam. 

Constatamos ainda que, sem o adequado suporte de um sistema de Gestão Estratégica de Custos, dificilmente a

empresa conseguirá incorporar em sua cultura organizacional a filosofia da produção otimizada (P P ), para tornar

sua fábrica em uma produtora rentável.

- As preocupações como a rentabilidade de clientes, o valor gerado por projeto, atividade ou canal de

distribuição, são fundamentais para os gestores dos nossos dias, devendo a Contabilidade de Gestão adaptar-se a

esta  nova  realidade,  com  o  objetivo  de  tornar-se  um  verdadeiro  instrumento  de  apoio  à  decisão.

- Analisando os dois métodos de custeio abaixo ( figura A ) em separado, descobrimos que o custo hora cobrado na

estrutura de produtos fabricados é uma estrutura ideal para se desenvolver o preço final de venda , mas que sozinho fica

deficitário quanto ao valor real de lucro que a empresa arrecada. Se a margem de contribuição não é conhecida, a

empresa poderá ter um grande volume de vendas e mesmo assim acumular prejuízos. Então é preciso construir pelo

custo hora e conhecer a margem de contribuição do produto comparado com a margem de contribuição necessária geral

da empresa. ( Método P P )

        Como Calcular o Preço Final de Venda  
      Garantindo Lucros Saudáveis 

Direitos Autorais: Siegmund Beulke 10  de  20 Proibido  Reprodução total ou parcial. 



        

               FORMAÇÃO DO PREÇO FINAL DE VENDA - MODULO 04

Veja a figura abaixo        Figura A

OBSERVE AS SEGUINTES SITUAÇÕES 1 e 2 e 3 ABAIXO:

            Vamos ter condições de apurar se a margem está realmente sendo ( P ) PAGO ou ( N ) NÃO PAGO.

            Vamos ter condições de apurar se o custo hora está realmente sendo ( P ) PAGO ou ( N ) NÃO PAGO.

            Vamos ter condições de apurar o que se apresenta na figura A acima:

P  P  =  Paga a margem de contribuição e também paga (cobre) o custo hora.

N N =   Não paga a margem de contribuição e também não paga o custo hora.

P  N =   Paga a margem de contribuição , MAS não paga o custo hora

N P  =   Não paga a margem de contribuição, MAS  paga o custo hora

Os três últimos , você pode notar, criou um MIX ( PAGA PARCIALMENTE)

O PRIMEIRO P P  ,  paga tanto a margem de contribuição como o custo hora.
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 - 2) Utilizando apenas o método pelo custo hora

- Pelo que acabamos de descrever, fica notório que para sabermos o quanto de lucro temos na estrutura do custo hora

, necessitamos da análise da margem de contribuição do produto comparado com a margem de contribuição necessária

da empresa.

- Observe que para construir os dois modelos ao mesmo tempo, vamos necessitar aplicar um pouco dos outros

métodos de custeio, e que no momento oportuno estaremos apresentando.

 - 3) Analisando os dois ao mesmo tempo ( margem de contribuição + custo hora)

 - 1) Utilizando apenas o método pela margem de contribuição

- Na realidade quando desenvolvemos esse modelo, ele apresenta , SÊ o tempo hora e seu custo está sendo

arrecadado na estrutura de custo. O percentual de lucro que colocamos junto com o mark-up , na realidade não é o lucro

arrecadado e sim um valor que se acrescenta na margem de contribuição (custo fixo), e quando se retira da margem de

contribuição necessária, ai sim teremos o lucro, ou seja a diferença positiva entre a margem de contribuição arrecadada ,

retirando dela, a margem de contribuição necessária.

- Analisando agora o custeio pela margem de contribuição necessária, descobrimos o quanto estamos realmente

arrecadando de lucro para a empresa, mas que SÊ aplicado somente este método de custeio , não conseguimos saber se

está sendo pago o tempo e seu custo hora na estrutura. Por esta razão , na hora de calcular o preço final de venda de cada

produto, necessitamos calcular o preço pelos dois métodos juntos, ou seja ao mesmo tempo. Um completa o outro.
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arrecadados.
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        - Vamos ver agora um modelo completo para análise e formação do preço final de venda pelo método P P.

      - Para iniciar os cálculo vamos precisar construir algumas informações iniciais. Nós já construimos as informa-

ções que necessitamos na apostila 03 e 04. Então Estamos apenas trazendo aqui estes dados para o cálculo.

FORMAÇÃO DA ESTRUTURA DO PREÇO DE VENDA Utilizado por nós - resumidamente

O que você precisa para calcular o preço ideal de venda.

Conforme informações anteriores, você terá as seguintes informações: 

Estamos apresentando apenas um exemplo:

       - Estes serão os valores unitários que iremos utilizar nos cálculos de fabricação de nossos produtos.

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

26,08

INDICE ADMINISTRATIVO

7,68
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- Quando vendemos nossos produtos pelo MIX, vamos ter problemas na arrecadação, uma vez que não paga todos os

custos e obviamente não arrecadando o suficiente, vai ter que somar com o lucro dos produtos que estão pagando, e

produzirá uma quebra na nossa arrecadação da renda da empresa.

- Quando vendemos nossos produtos pelo Paga Paga, estaremos cobrindo todos os custos e gerando mais um valor,

que é o lucro de forma saudável para a empresa.

Este valor do custo hora 
você estará apurando   
no mapa de custo. 

  TABELA DE PRODUTOS E MAT. PRIMA

MATERIAL PRODUTOS PRONTO

PRODUTO               Descrição Custo Unit

Código

POZI100 Porca Sextav. Zinco 100 0,0462    

POOX100 Porca Sextav.Oxi 100 0,0593    

PORO100 Porca Roda Anel 100 0,1167    

AR100 Arruela Lisa 100 0,0081    

POBO100 Porca Borboleta 100 0,1751    

MATERIAL  p/ FABRICAÇÃO

MP Descrição Custo Unit

Código

ACO100 Aço 1020-100 5,3301    

CAR100 Aço Carbono AC - 100 6,7362    

LIG100 Aço Liga 980 - 100 6,8396    

MATERIAL DE  EMBALAGEM

Embalagem Descrição Custo Unit

Código

SPL100 Saco Plastico 100 0,0227    

CX100 Caixa 100 - 50 Unid 0,9783    

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Terceiros Descrição Custo Unit

Código

ZINCO ZINCAGEM 0,4900    

TEMPE TEMPERA 1,0900    

OXINEG OXIDAÇÃO NEGRA 0,8800    

CÓDIGO VALOR R$ Qt. Hora  Vlr Hora

MAQ01 22.203,36    340           65,30            

MAQ02 27.370,19    340           80,50            

MAQ03 14.971,38    340           44,03            

MAQ04 7.961,19      170           46,83            

MAQ05 8.287,56      170           48,75            

MAQ06 -               -             

MAQ07 5.815,63      170           34,21            

MAQ08 -               -             

AUX09 21.376,99    1.700        12,57            

ACA10 30.000,42    2.550        11,76           

137.986,72  5.780        23,87           TOTAL PRODUTIVO

Departamento Produtivo DIRETO

Prensa Automática Sextavado

Prensa Automática Cilindrica

Prensa Automática Chata

Rosqueadeira Automatica

CNC

 

Fresadora auto 500

 

Auxiliares

Acabamento e Embalagem
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Conforme apuração anterior agora temos os valores do custo hora, temos o índice administrativo

possiumos a lista de custo real dos materiais ( matéria prima, embalagem e mão de obra externa) e

o índice da margem de contribuição necessária.

MODELO PARA FORMAR PREÇO DE VENDA Preço de venda da empresa = R$ 0,75149 = P P

     Planilha de cálculo    RESUMO ANALITICO
%

Qtde 164.000           PRODUTO AB001-2 Vlr Venda 0,751490 100

Margem Paga

Vl Unitário Val Total Custo Hr Paga

Custo Matéria Prima 0,20273      33.247      Margem do Produto

Custo Embalagem 0,00241      396           Margem Arrecad Margem 0,27432      36,50      

Custo Produção 0,14146      23.199      0,14146+0,05771+ 44.988,02   

Custo Terceiros 0,01089      1.786        0,07515

Total Custo Fabricação 0,35749      58.628      26,08 Margem Necessária

32.142,13   

PREÇO DE VENDA 0,75149 123.244    10,42         Lucro pela Margem

Encargos 34,75              42.827        0,55152               Cálculo Venda Mínimo Margem

ICMS 17,00              20.952        Preço  P N

PIS 1,65                2.034          23.589,13 Margem Paga

COFINS 7,60                9.367          -6.555,98 Custo Hr Não Paga

COMISSÃO 5,00                6.162          Margem 0,14384      26,08      

Financ / INSS 2,00                2.465          Lucro -            

FRETE 1,50                1.849          0,62096               Cálculo Venda Mínimo Custo Hra

índice ADM 7,68                0,05771 9.465          Preço  P P

31.019,70 Margem Paga

Acréscimo 10,00 0,07515 12.324,24            Suposto Lucro 0,00 Custo Hr Paga

(suposto Lucro) Margem 0,18914      30,46      

Lucro 4,38           

O preço de venda praticado neste modelo é de R$ 0,75149. é um valor P P ( paga margem e paga custo hora )

O índice administrativo nós calculamos na planilha 04 e é de 7,68%

A margem de contribuição necessária nós calculamos na planilha 03 e é de 26,08%

A margem de contribuição arrecadado por este produto é de  R$ 0,27432 que corresponde a 36,50%

Calculado o lucro nós teremos a MCA  (-)  MCN  =  10,42%

A soma dos índices dos encargos de venda , cfm modelo acima é de 34,75%

Sem acrescentar nada no produto, com o preço final mínimo de 0,62096  temos um lucro de 4,38%. 

é um valor P P  pois paga a margem necessária, paga todos os custo hora e ainda produz 4,38 de lucro.

Veja agora que se vc calcular pelo custo da margem de contribuição o preço de venda será de R$ 0,55152

e com esse valor de venda , não cobre o custo hora. ( P N ) Paga margem - Não Paga custo hora

Este modelo de calcular é exatamente igual ao resultado de um DRE.

O custo fixo é o valor do custo de produção (MO) + custo do administrativo e + o valor de acréscimo.
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Aqui neste modelo que aplicamos observe o seguinte:

No suposto lucro ( Acréscimo) nós estamos acrescentando 0,17 % no preço.

O lucro real desse produto NÃO É 10%, é de R$ 10,42% que é a diferença da margem arrecadada comparada pela margem necessária.

Modelo de estrutura que utilizamos:
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É neste método que as indústrias e fábricas em geral, conseguem observar , analisar e corrigir possíveis desvios e

inclusive consegue corrigir a gestão de fábrica a ponto de muitos produtos que não estão gerando lucro possam

vir a ser rentáveis. E muitos produtos , serão descobertos, que sua empresa não deveria produzir se desejar obter

lucro. Por estratégia, sim , muitos dos produtos que não são P P, podem ser vendidos. Caba uma análise crítica.

CALCULO PELO PREÇO MÍNIMO DA MARGEM Preço de venda da empresa = R$ 0,551519 = P N

     Planilha de cálculo    RESUMO ANALITICO
%

Qtde 164.000           PRODUTO AB001-2 Vlr Venda 0,551519 100

Margem Paga

Vl Unitário Val Total Custo Hr Não Paga

Custo Matéria Prima 0,20273      33.247      Margem do Produto

Custo Embalagem 0,00241      396           Margem Arrecad Margem 0,14384      26,08      

Custo Produção 0,14146      23.199      0,14146+0,04236 23.589,13   

Custo Terceiros 0,01089      1.786        =-0,03998

Total Custo Fabricação 0,35749      58.628      26,08 Margem Necessária

23.589,13   

PREÇO DE VENDA 0,55152 90.449      -             Lucro pela Margem

Encargos 34,75              31.431        0,55152               Cálculo Venda Mínimo Margem

ICMS 17,00              15.376        Preço  P N

PIS 1,65                1.492          23.589,13 Margem Paga

COFINS 7,60                6.874          -6.555,98 Custo Hr Não Paga

COMISSÃO 5,00                4.522          Margem 0,14384      26,08      

Financ / INSS 2,00                1.809          Lucro -            

FRETE 1,50                1.357          0,62096               Cálculo Venda Mínimo Custo Hra

índice ADM 7,68                0,04236 6.946          Preço  P P

31.019,70 Margem Paga

Acréscimo -7,25 -0,03998 -6.555,98            Suposto Lucro 0,00 Custo Hr Paga

(suposto Lucro) Margem 0,18914      30,46      

Lucro 4,38           

Veja o cálculo pelo preço mínimo calculado só pela margem de contribuição necessária R$ 0,55152.

A margem de contribuição arrecadado por este produto é de  R$ 0,14384que corresponde a 26,08%. Paga MCN

Neste valor que paga a margem de contribuição , veja que não paga o custo hora , no acréscimo temos = R$ -0,03998

em percentual corresponde a -7,25 ou no total do pedido uma defasagem de R$ - 6.555,98

Essa é uma das razões do porque as empresas que não apuram dessa maneira correm o risco de trabalhar o mês

todo, na fábrica, e no final do mês não arrecadou o suficiente para pagar o custo fixo ou o custo total.
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- Como vimos anteriormente, para preparar o método P P , necessitamos de dois modelos principais de metodologia

de custos. O primeiro é a Margem de Contribuição Necessária e em seguida a formação do custo hora por centro de custo

produtivo direto.

Modelo de estrutura que utilizamos:

Aqui neste modelo que aplicamos observe o seguinte:
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Vamos ver agora o cálculo pelo custo hora e pelo valor mínimo que poderá ser vendido.

CALCULO PELO PREÇO MÍNIMO DA HORA PRODUTIVO Preço de venda da empresa = R$ 0,620957 = P P

     Planilha de cálculo    RESUMO ANALITICO
%

Qtde 164.000           PRODUTO AB001-2 Vlr Venda 0,620957 100

Margem Paga

Vl Unitário Val Total Custo Hr Não Paga

Custo Matéria Prima 0,20273      33.247      Margem do Produto

Custo Embalagem 0,00241      396           Margem Arrecad Margem 0,18914      30,46      

Custo Produção 0,14146      23.199      0,14146+0,04769 31.019,70   

Custo Terceiros 0,01089      1.786        

Total Custo Fabricação 0,35749      58.628      26,08 Margem Necessária

26.559,08   

PREÇO DE VENDA 0,62096 101.837    4,38           Lucro pela Margem

Encargos 34,75              35.388        0,55152               Cálculo Venda Mínimo Margem

ICMS 17,00              17.312        Preço  P N

PIS 1,65                1.680          23.589,13 Margem Paga

COFINS 7,60                7.740          -6.555,98 Custo Hr Não Paga

COMISSÃO 5,00                5.092          Margem 0,14384      26,08      

Financ / INSS 2,00                2.037          Lucro -            

FRETE 1,50                1.528          0,62096               Cálculo Venda Mínimo Custo Hra

índice ADM 7,68                0,04769 7.821          Preço  P P

31.019,70 Margem Paga

Acréscimo 0,00 0,00000 0,00            Suposto Lucro 0,00 Custo Hr Paga

(suposto Lucro) Margem 0,18914      30,46      

Lucro 4,38           

Veja o cálculo pelo preço mínimo calculado só pelo custo hora será de  R$ 0,62096. Produto P P

A margem de contribuição arrecadado por este produto é de  R$ 0,18914 que corresponde a 30,46%

Neste valor que paga a margem de contribuição , também paga o custo hora porque no acréscimo = R$  0,00

em percentual corresponde a 0,00 ou no total do pedido o valor de R$  0,00. Pagando tudo
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Modelo de estrutura que utilizamos:

Aqui neste modelo que aplicamos observe o seguinte:

- A formação adequada do preço de venda que garante a rentabilidade exigida pelos proprietários e que

inicia na estrutura da produção, torna-se essencial para a continuidade do negócio. Sendo assim, a estrutura do

produto precisa cada vez mais custar menos.

- O custo do produto passou a ser considerado como critério de sobrevivência onde só o mais preparado

consegue continuar no mercado, e com a concorrência global de países como a china , a índia e a África onde

existem alguns fatores que tornam seus produtos mais competitivos ( mão de obra de valor muito baixo,

matérias primas com custos bem menores que os nossos e incentivos de produção ), os empresários brasileiros

tem que investir em tendências e tecnologia para poderem estar preparados para competir. Agora é importante

termos em mente que a globalização , a competição atual são reais e quem não se adequar, vai estar fora. 
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Observe que foi pago todos os custos e no acréscimo não foi acrescentado nada e gerou 4,38% Lucro

Essa é uma das razões do porque as empresas que não apuram dessa maneira correm o risco de trabalhar o mês

todo, na fábrica, e no final do mês não arrecadou o suficiente para pagar o custo fixo ou o custo total.

Veja a figura abaixo        Figura A

OBSERVE AS SEGUINTES SITUAÇÕES 1 e 2 e 3 ABAIXO:

            Vamos ter condições de apurar se a margem está realmente sendo ( P ) PAGO ou ( N ) NÃO PAGO.

            Vamos ter condições de apurar se o custo hora está realmente sendo ( P ) PAGO ou ( N ) NÃO PAGO.

            Vamos ter condições de apurar o que se apresenta na figura A acima:

P  P  =  Paga a margem de contribuição e também paga (cobre) o custo hora.

N N =   Não paga a margem de contribuição e também não paga o custo hora.

P  N =   Paga a margem de contribuição , MAS não paga o custo hora

N P  =   Não paga a margem de contribuição, MAS  paga o custo hora

Os três últimos , você pode notar, criou um MIX ( PAGA PARCIALMENTE)

O PRIMEIRO P P  ,  paga tanto a margem de contribuição como o custo hora.
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- Analisando os dois métodos de custeio abaixo ( figura A ) em separado, descobrimos que o custo hora cobrado na

estrutura de produtos fabricados é uma estrutura ideal para se desenvolver o preço final de venda , mas que sozinho fica

deficitário quanto ao valor real de lucro que a empresa arrecada. Se a margem de contribuição não é conhecida, a

empresa poderá ter um grande volume de vendas e mesmo assim acumular prejuízos. Então é preciso construir pelo

custo hora e conhecer a margem de contribuição do produto comparado com a margem de contribuição necessária geral

da empresa. ( Método P P )

- Na realidade quando desenvolvemos esse modelo, ele apresenta , SÊ o tempo hora e seu custo está sendo

arrecadado na estrutura de custo. O percentual de lucro que colocamos junto com o mark-up , na realidade não é o lucro

arrecadado e sim um valor que se acrescenta na margem de contribuição (custo fixo), e quando se retira da margem de

contribuição necessária, ai sim teremos o lucro, ou seja a diferença positiva entre a margem de contribuição arrecadada ,

retirando dela, a margem de contribuição necessária.

 - 1) Utilizando apenas o método pela margem de contribuição

 - 2) Utilizando apenas o método pelo custo hora

 - 3) Analisando os dois ao mesmo tempo ( margem de contribuição + custo hora)
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Este método 
analisa  se o 
custo hora e 
as horas de 
fabricação 
estão sendo 
arrecadados.
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       Vamos ver agora um resumo de relatório com um mês de venda de uma empresa e observar o potencial do

método aplicado P P.
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- Quando vendemos nossos produtos pelo MIX, vamos ter problemas na arrecadação, uma vez que não paga todos os

custos e obviamente não arrecadando o suficiente, vai ter que somar com o lucro dos produtos que estão pagando, e

produzirá uma quebra na nossa arrecadação da renda da empresa.

- Como vimos anteriormente, para preparar o método P P , necessitamos de dois modelos principais de metodologia

de custos. O primeiro é a Margem de Contribuição Necessária e em seguida a formação do custo hora por centro de custo

produtivo direto.

- Quando vendemos nossos produtos pelo Paga Paga, estaremos cobrindo todos os custos e gerando mais um valor,

que é o lucro de forma saudável para a empresa.
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RELATÓRIO ANTES DAS MELHORIAS DE GESTÃO E MARGEM

Neste modelo a empresa :

Necessita de :  R$ 604.202,15

Arrecada o valor de R$ 542.109,54

Resultado negativo R$ 62.092,61

Ao vender produtos no mix não arrecada o

suficiente para pagar o seu custo fixo

Veja que neste exemplo temos produtos que pagam a margem , mas não pagam o custo hora, temos produtos que pagam

o custo hora mas não pagam o custo da margem , temos ainda produtos que não pagam o custo hora e não pagam o custo

pela margem. E não temos nenhum produto que paga a margem e que paga o custo hora.

Como resultado a empresa tem um prejuízo na fábrica de (-62.092,61 )   e um prejuízo depois dos compromissos do lucro no

valor de (-116.209,10).

OBS: Neste exemplo os produtos que pagam custeiam os que não pagam. Isto tem acontecido em várias empresas.

OBS: Observe agora abaixo, depois de ter aplicados várias correções no custo fixo, no custo dos materiais, na gestão da 

fábrica, nos custos administrativos , nos valores emprestados do banco etc. conseguimos obter um lucro na fábrica de

R$ 123.068,26 e um lucro pagando todos os compromissos inclusive do passivo mensal no valor de R$ 51.246,26.

No curso que ministramos ensinamos como alcançar essa mudança , produzindo lucro saudáveis para as empresas.

Veja agora abaixo como ficou os mesmo produto que no exemplo acima produziam prejuízo.

Agora só tem dois produtos com não paga margem ou não paga custo hora.
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Após calcular todos os produtos individualmente, colocar em uma planilha para análise.

ORGANIZAÇÕES TREINAMENTOS LTDAP      P Gera Lucro Menor Deseja utilizar o faturamento deste quadro ?

N      N CRITICO Maior 604.202,15    

P      N PROBLEMA MARGEM 1.923.500,00  

TREINAMENTO  DE  CUSTOS  PARA  A  INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM  GERALN      P Paga C.Hora Paga Marg 31,41

Cod.

 Vlr 

Venda 

Unit R$       

S / IPI 

Lote 

VENDA

 Vlr Faturado  Vlr Faturado TOTAL Custo 

c/Encargo

Acréscimo 

de MO

P P

Lucro da 

Margem %

Margem 

Arrecadado %
  5.300.000 1.923.500,00 1.923.500,00  1.992.854,45 -69.354,45 -62.061,81 -3,23 542.109,54 28,18

100,00                100,00                103,61                -3,61 -3,23 28,18

PRO01 1,9900    200.000    398.000,00       398.000,00       393.678,68 4.321,32 P N -63.947,12 -16,07 61.064,68 15,34

PRO02 2,2000    100.000    220.000,00       220.000,00       191.949,58 28.050,42 P N -5.775,79 -2,63 63.326,21 28,78

PRO03 1,3100    250.000    327.500,00       327.500,00       351.003,21 -23.503,21 N N -12.989,29 -3,97 89.878,46 27,44

PRO04 0,3500    500.000    175.000,00       175.000,00       184.422,18 -9.422,18 N P 2.343,48 1,34 57.310,98 32,75

PRO05 0,4000    500.000    200.000,00       200.000,00       229.930,99 -29.930,99 N N -8.006,37 -4,00 54.813,63 27,41

PRO06 0,0550    1.000.000 55.000,00         55.000,00         55.536,68 -536,68 N P 2.099,19 3,82 19.374,69 35,23

PRO07 0,0390    1.500.000 58.500,00         58.500,00         58.761,68 -261,68 N P 5.074,89 8,68 23.449,74 40,09

PRO08 0,5100    250.000    127.500,00       127.500,00       135.152,51 -7.652,51 N N -7.044,23 -5,52 33.003,52 25,89

PRO09 0,3100    800.000    248.000,00       248.000,00       269.493,58 -21.493,58 N N -327,82 -0,13 77.568,98 31,28

PRO10 0,5700    200.000    114.000,00       114.000,00       122.925,36 -8.925,36 N P 26.511,25 23,26 62.318,65 54,67

5.300.000 1.923.500,00  1.923.500,00 1.992.854,45 -69.354,45 -62.061,81 -3,23 542.109,54 28,18 1,49

100,00                100,00                103,61                -3,61 -3,23 28,18                  

Marg. NecessariaMarg Arrecad

604.202,15     542.109,54    -62.092,61 -3,23

-62.092,61 12.510,61 1,00

D E 37.793,84 3,02

FORMULA = ( E ) + ( C ) - ( D ) 1.788,52 0,00

-9.999,64 -0,52

6.342,50 0,33

19.850,00 1,03

23.451,56 1,22

36.890,40 1,92

19.675,00 1,02

-116.209,10 -6,04Lucro ou Prejuízo

Lucro Fábrica (A+B+C)

Vlr Arrecadado Financeiro

Vlr Arrecadado Depreciação

Resultado do Mês

(-) Invest. Imobilizado

(-) Invest. Estoque

(-) Emprestimos Bancario

(-) Financiamento Capital

Vlr Arrecadado Aplicação

(-) Parcelamento Impostos

Pga custo  

Paga Margem 

        Como Calcular o Preço Final de Venda  
      Garantindo Lucros Saudáveis 

Direitos Autorais: Siegmund Beulke 18  de  20 Proibido  Reprodução total ou parcial. 
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RELATÓRIO APÓS AS MELHORIAS DE GESTÃO E MARGEM

A margem necessária caiu para R$ 475.204,47

Gerando agora um lucro de R$ 158.018,32

VENHA APRENDER COMO REALIZAR ESTE LUCRO

Como vimos na apreciação acima, esta metodologia consegue demonstrar quais os produtos que geram lucro

e quais os que não geram lucros. A empresa precisa de lucros saudáveis. Precisa saber qual produto rende mais

e qual produto rende menos. 

O grande segredo está aqui revelado. É só seguir.

Chegamos ao final dessa apresentação. Esperamos que nosso trabalho tenha conseguido melhorar

a lucratividade de sua empresa.

Nossa empresa R5S Organizações e Treinamentos Ltda, em Joinville, na pessoa experiente e autor

dessa metodologia Siegmund Beulke, agradece a sua participação e ficamos nos colocamos a intei-

ra disposição para mais conhecimentos no nosso site e blog.
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34,16           

123.068,26 6,25 Reter Custo Cml.

12.966,07 1,00 19.693,00 6.726,93   

20.195,47 1,56 30.673,09 10.477,62 

1.788,52 0,00

158.018,32 8,02

6.342,50 0,32

19.850,00 1,01

23.451,56 1,19

13.453,00 0,68

24.000,00 1,22

19.675,00 1,00

51.246,26 2,60Lucro ou Prejuízo

Lucro Fábrica (A+B+C)

Vlr Arrecadado Financeiro

Vlr Arrecadado Depreciação

Resultado do Mês

(-) Invest. Imobilizado

(-) Invest. Estoque

(-) Emprestimos Bancario

(-) Financiamento Capital

Vlr Arrecadado Aplicação

(-) Parcelamento Impostos

(-) Lucro Distribuido

TOTAL CUSTO ADMINISTRATIVO 117.314,83         

TOTAL DO FATURAMENTO MÉDIO 1.923.500,00      

TOTAL DO INDICE ADMINISTRATIVO 6,10                     

Índice Administrativo

TOTAL CUSTO FIXO 475.204,47         

TOTAL DO FATURAMENTO MÉDIO 1.923.500,00      

TOTAL DO INDICE da MARGEM CONTRIBUIÇÃO 24,71                   

Índice da Margem de Contribução

Cod.

 Vlr Faturado TOTAL Custo 

Fabricação

TOTAL Custo 

c/Encargo

Acréscimo de 

MO

P P

Lucro da 

Margem %

Margem 

Arrecadado %
 1.969.300,00 1.038.240,22 1.850.753,52 118.546,48 111.658,70 5,67 598.272,73 30,38

100,00                  52,72                93,98                  6,02 5,67 30,38

PRO01 418.000,00         186.678,98 367.881,98 50.118,02 P N -13.363,85 -3,20 89.923,95 21,51

PRO02 224.000,00         92.563,92 180.707,92 43.292,08 P P 12.618,68 5,63 67.969,08 30,34

PRO03 330.750,00         184.811,66 324.884,29 5.865,72 P P 10.853,12 3,28 92.581,45 27,99

PRO04 175.000,00         98.005,68 171.243,18 3.756,82 P P 14.780,53 8,45 58.023,03 33,16

PRO05 210.000,00         139.842,05 213.027,05 -3.027,05 N P 13.003,26 6,19 64.894,26 30,90

PRO06 55.000,00           28.117,98 51.685,48 3.314,52 P P 6.194,80 11,26 19.785,30 35,97

PRO07 58.500,00           29.490,22 54.557,47 3.942,53 P P 9.360,06 16,00 23.815,41 40,71

PRO08 131.250,00         70.139,57 126.380,20 4.869,81 P P 4.737,27 3,61 37.169,15 28,32

PRO09 252.800,00         146.740,07 252.536,87 263,13 P P 19.212,25 7,60 81.679,13 32,31

PRO10 114.000,00         61.850,09 107.849,09 6.150,91 P P 34.262,58 30,05 62.431,98 54,76

1.969.300,00   1.038.240,22 1.850.753,52 118.546,48 111.658,70 5,67 598.272,73 30,38

100,00                  52,72                93,98                  6,02 5,67 30,38                    

Pga custo  Paga Margem 
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Venha  aprender  como   construir  esta   inovadora  estratégia que

que tem auxiliado centenas de empresas a recuperarem seus lucros

industriais e de fabricação. (Fabricação e Serviços) EM 4 MÓDULOS.

Envie um e-mail para nós, falando do seu interesse de participar

de  um  de  nossos  cursos  presenciais.   Quando  reunimos  um

grupo  suficiente  para  realizar  o  curso, entraremos em  contato

com você e marcamos a data e local do curso.

Além dessa opção temos parceiros  divulgados  datas  fixa.  Ver

nos site abaixo.

E-mail: rcincosadm@formacao-preco-venda-scj.com.br

Site: http://www.rcincos.com/#!treinamento/c1vw1

Desejo que o aprendizado deste curso possibilite o crescimento pessoal e

ao mesmo tempo o crescimento de sua empresa.

Abraços

Siegmund Beulke

PALAVRAS FINAIS

Mais do que nunca, a comunidade empresarial vem demonstrando grande preocupação no

que se refere a Saúde Financeira e às condições de caixa das organizações , isto porque na

recessão a capacidade de compra da sociedade é menor e a oferta maior que a procura. Isto se

chama "Briga de Preços", ou seja, quando os preços de mercado não possuem padrão definido e

duas empresas, com estruturas semelhantes, praticam preços completamente distintos, às vezes

até 50% de diferença. Com certeza a ajuda de um profissional de fora, ajudará a resolver muitos

problemas internos, por não estar envolvido emocionalmente com o negócio da empresa.

Com isto tudo, o empresário se vê forçado a praticar preços mais competitivos, diminuindo a

margem de lucro, não tem tempo para acompanhar a margem de contribuição de forma adequada

e como resultado terá a diminuição do seu lucro. Se neste momento o empresário não tiver muita

cautela, não tiver informação adequada e controle detalhado de seu custo do produto, o abalo

nas condições de caixa será enorme. E é dentro deste contexto que alertamos os empresários de

hoje a tomar medidas rápidas, eficientes e controladas. 

Para ser bem sucedida, uma empresa requer do profissional que "zela" por ela medidas

suficientemente agressivas que garantam tanto a sua competitividade no mercado, como a

viabilidade e o crescimento econômico do negócio.

Tomando como referência a frase de P.H. Whiting: "Não é o que você aprende que faz o seu

sucesso, mas aquilo que você aplica daquilo que aprendeu", destacamos a nossa crença de que

o emprego permanente no seu dia-a-dia dos conhecimentos transmitidos neste programa, aliado

à sua experiência profissional, o habilitará de forma crescente para enfrentar a concorrência de

qualquer tipo de mercado.
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