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  C ONCEITO DE PREÇO NOS SERVIÇOS 

 

Saber fazer uma gestão financeira é basicamente ter o controle total dos custos e saber 

determinar o preço do serviço, pois é importante que a empresa gere lucros e tenha 

menos perdas de clientes para o mercado concorrente. No entanto, a maior dificuldade 

as empresas prestadoras de serviço é formar o preço, isso se dá por ele ser um bem 

intangível e possuir variações em determinados ramos de serviços onde, uns são 

tabelados, mas não todos. 

 

 

 

Preço é a quantidade de dinheiro que um prestador de serviços 

cobra por seus serviços, pois é um componente fundamental na 

avaliação que o cliente-alvo faz do custo envolvido na troca. 

Trata-se de um fator decisivo na percepção de valor de cliente e 

no cumprimento dos objetivos da organização. 

 

 

O preço é um componente fundamental na avaliação do custo envolvido na troca pelo 

comprador-alvo e, ao mesmo tempo, a variável que determina o resultado para a 

organização. 

 

Para considerar os preços de serviços, os clientes têm muitas dificuldades. A razão disso 

é que os preços de serviços variam muito de profissional a profissional e não têm uma 

padronização, como no caso de bens.  

  



 

 

Os preços nos serviços são determinados para cobrir os custos operacionais da 

realização do serviço e também proporcionar o lucro, além de atingir as expectativas dos 

clientes. Quando o serviço tem um preço muito alto é criada uma expectativa muito 

grande no cliente quanto à qualidade. Por outro lado, o preço baixo pode trazer 

desconfianças dos serviços prestados. 

 

Dentro dessa linha de raciocínio, preço é o valor cobrado do cliente em uma prestação 

de serviços e para formá-lo, logo devemos pensar nos custos, nas despesas variáveis e 

fixas, e por fim definir a margem de lucro. 

 

 

 

 

  = 

 

 

 

 

O preço deverá ser verificado em conjunto com a demanda, pois a receita da organização 

é igual à quantidade de vendas/contratação multiplicado pelo preço da 

venda/contratação do produto ou serviço.  

 

 

 

É através do preço desta venda que as empresas buscam estratégias para a maximização 

dos lucros, possibilitar o retorno do capital investido e as metas de vendas.  

 

CUSTOS (FIXOS OU VARIÁVEIS)

DESPESAS (FIXOS OU VARIÁVEIS)

LUCRO (MARGEM DE LUCRO)

PREÇO DE VENDA

DO SERVIÇO

QUANTIDADE
DE

VENDAS

PREÇO 
DE VENDA

RECEITA DA ORGANIZAÇÃO



 

 

  F ATORES DETERMINANTES DOS PREÇOS  

 

O serviço é um bem intangível que cria um valor por meio de uma mudança desejada em 

benefício do cliente e suas principais características são as seguintes: há o envolvimento 

do cliente no processo, são perecíveis, não existe estoque e as pessoas constituem parte 

do serviço. Como o preço dos serviços também é intangível, então há a possibilidade de 

flexibilidade na configuração do preço oferecido, e a isso se dá o nome de 

heterogeneidade do preço. 

 

 

Na prestação de serviço, a política tributária é caracterizada de 

forma diferenciada, pois inclui o Imposto Sobre Serviços (ISS), pela 

mão direta associada. O ISS varia de acordo com o município, as 

alíquotas de Imposto de Renda (IR) são diferentes das aplicadas na 

comercialização de produtos. 

 

 

Segundo diversos autores, a questão de variabilidade de necessidades dos consumidores 

é, até certo ponto, positiva para o atendimento de necessidades de clientes específicos, 

pois os serviços podem ser adaptados sob medida. No entanto, fica mais difícil de ser 

estabelecido um referencial para perceber o tipo de serviços a ser contratado por 

determinados clientes.  

 

Para os administradores essa situação faz com que exista mais um desafio no preço dos 

serviços. É necessário educar o consumidor de acordo com o setor ou segmento de 

atuação da empresa. Em alguns setores, há maior consciência do que nos outros quanto 

ao preço, mas nem sempre esse é o caso. 

 

 



 

 

O preço dos serviços tem um aspecto muito importante a considerar que são os custos 

não monetários que incluem tempo, pesquisa e aspectos psicológicos que normalmente 

são levados em consideração do que a cliente paga. Esse esforço deve ser levado em 

consideração no ato de formação do preço, uma vez que o custo/beneficio será acrescido 

no preço final.  

 

Outro aspecto é a qualidade no serviço. Para prestar um serviço eficaz, no contato 

pessoal, é muito importante e recomendável ser educado e cortês; sorrir e se portar com 

naturalidade; falar em tom de voz agradável; tratar o cliente, sempre que possível, pelo 

nome e lhe dar atenção exclusiva; respeitá-lo independente de raça, sexo e formação 

cultural; demonstrar-se comprometido, orgulhoso e seguro na execução de seu trabalho, 

mostrando que conhece o trabalho que faz. 

 

Sabe-se que o aspecto humano no atendimento é determinante na fidelidade do cliente 

e, muitas vezes, assume maior importância que a qualidade objetiva do serviço. Nesse 

caso, ele não se importa de pagar mais, por valorizar o atendimento diferenciado 

recebido.  

 

 

Para conquistar e preservar satisfação do cliente deve 

haver um importante fator, que é a formação especializada. 

O conhecimento da tarefa que é executada é fundamental 

para obter a confiança do cliente tanto no funcionário que o 

atende como na organização que presta o serviço.  

 

 

Se não estiver preparado, o funcionário também não terá confiança nele mesmo e, em 

consequência, não prestará bons serviços, comprometendo a imagem de toda 

organização. 

 



 

 

  E STRATÉGIAS E ASPECTOS IMPORTANTES PARA 

A FORMAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO 

 

 

A principal necessidade das empresas prestadoras de 

serviços é aumentar a carteira de clientes, visando o 

aumento dos lucros e combater a concorrência.  

 

 

Antes de formar o preço do serviço é importante analisar o objetivo da empresa para 

definir a estratégia que será utilizada para o serviço almejado. Os objetivos podem 

variar de acordo com a situação financeira da empresa ou resultados em curto ou longo 

prazo.  

A seguir alguns objetivos comuns considerados na formação de preços: 

 

  AUMENTO DOS LUCROS: os preços são determinados para receber o maior lucro 

possível; 

 

  AUMENTO DAS VENDAS: neste caso o preço é alinhado ao do mercado 

concorrente, visando o aumento das vendas e contratações de serviços. Além de poder 

reduzi-lo com a intenção de vender mais que os concorrentes; 

 

 AUMENTO DA FATIA DE MERCADO: os preços podem ser aumentados ou 

reduzidos para ganhar os clientes, visando maiores fatia do mercado; 

 

  PARIDADE COMPETITIVA: nesse caso, a empresa alinha os seus preços conforme 

ao do concorrente. 



 

 

Geralmente a estratégia adotada na formação de preço para licitações é a de abaixar o 

preço para vender mais que os concorrentes. Há, muitas vezes, uma “prostituição” dos 

preços dos serviços, pois as empresas abaixam seus preços de formas absurdas, às 

vezes, ficando sem nexo a execução pelos valores arrematados. Neste caso, as empresas 

podem ser desclassificadas do processo licitatório, por isso devem tomar muito cuidado 

ao abaixar seus preços. 

 

As decisões de preços, geralmente, começam com uma análise do mercado, a fim de 

identificar que preços estão sendo cobrados pelos principais concorrentes para depois 

serem ajustados. 

 

 

COMPONENTES QUE AFETAM OS PREÇOS DE SERVIÇOS 
 

Há na prestação de serviços três componentes que afetam os preços, que são: preços 

baseados em custos; preço baseados na concorrência e; preço com base no valor.  

O preço constitui desses principais elementos que podemos destacar: tributação, lucro, 

custos, comissões etc.  

 

 

A formação dos preços é determinada com base nos aspectos financeiros da empresa, 

formando o preço de serviço dessa forma os custos totais mais a margem de lucro. Os 

preços baseados na concorrência são realizados a partir de alinhamento aos preços de 

acordo com os praticados pelo mercado. Por último, os preços com base no valor são os 

clientes que tende a decidir pela preferência. Essa é a oportunidade da empresa oferecer 

um serviço de qualidade diferenciada para a fidelização do cliente. 

    



 

 

  D ETERMINANDO O PREÇO DE VENDA 

 

 

Estabelecer preços de venda do serviço de forma competitiva é uma 

tarefa que exige do empresário o conhecimento da formação de preço 

de forma criteriosa, além dos gastos praticados pela empresa. A 

definição da estrutura de custos é parcela importante neste processo, 

uma vez que possibilitará ao administrador saber quanto lucrou. 

 

 

Muitas empresas não apuram seus custos e despesas de maneira precisa, e os preços de 

venda do serviço são obtidos empiricamente. Essa prática mascara os custos e o lucro da 

empresa, acarretando diversos problemas, tais como:  

 

 Preço de venda abaixo do real, o que diminui os lucros da empresa; 

 

 Preço de venda acima do real, o que dificulta a contratação do 

serviço; 

 

 Dificuldades para identificar e fixar ações para redução de custos e 

despesas, o que poderá levar a empresa a operar com custos e 

despesas mais altas do que deveria. 

 

Como consequência de um ou mais desses problemas citados acima, a empresa 

terá lucro e rentabilidade menores, o que representa uma ameaça ao seu crescimento e 

até a sua própria estabilidade econômico-financeira. 

 

O empresário deve ter sempre em mente que, numa economia de mercado, quem define 

o preço de venda é o mercado. 

 



 

 

 

Uma característica muito comum em uma empresa prestadora de serviços é, 

principalmente, ter a maior parte dos custos investidos em mão de obra. Isso é o 

esperado, já que o que a empresa vende são serviços. 

 

Vamos usar como exemplo uma empresa que cria ou desenvolve sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine que os custos com os profissionais que fazem o site somam, por exemplo, o 

valor de R$ 4.000,00. As despesas com impostos, comissões, e as despesas fixas 

proporcionais (água, luz, aluguel, etc.) somam, por exemplo, o valor de R$ 1.500,00; e a 

margem de lucro definida seja, por exemplo, o valor de R$1.200,00 (ou 30% sobre os 

Custos). Logo, o preço de venda do site seria o valor de R$ 6.700,00. 

 

 

 

 

=   

CUSTOS (R$ 4.000,00)

DESPESAS (R$ 1.500,00)

LUCRO (R$ 1.200,00)

PREÇO DE VENDA

DO SERVIÇO

(R$ 6.700,00)



 

 

FLEXIBILIZAÇÃO DE PREÇOS 
 

Essa política permite à empresa definir preços diferentes de acordo com o perfil de cada 

tipo de prestação de serviço.  

 

No caso do serviço com um quantitativo muito alto de funcionários, o percentual de 

lucro, pode e, geralmente, é diminuído, pelo fato de a empresa ganhar na quantidade de 

contratação do mesmo. 

 

Nos contratos de terceirização de mão de obra para órgãos públicos, por exemplo, os 

pagamentos de férias, décimo terceiro, dentre outros itens, em 95% dos editais são 

determinados que sejam itens provisionados pagos parcialmente todos os meses.  

 

Essa política de flexibilização também se dá pela região geográfica, pois de acordo com 

cada município pode haver mudança nos impostos. 

 

Pode haver também uma flexibilização no preço de acordo com o cliente, pois, às vezes, 

determinado cliente pode ter importante representação na carteira da empresa. 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

  C RITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO PREÇO 

 
Na hora de atribuir preço aos produtos ou serviços, devem-se levar em consideração os 

seguintes fatores: 

 

 LUCRO;  

 VANTAGEM EM RELAÇÃO À CONCORRÊNCIA E;  

 POSICIONAMENTO. 

 

 

LUCRO 
 

O lucro é o que sobra depois de descontar das receitas brutas os custos e as despesas.  

 

 Ao estipular determinada margem bruta como meta, as empresas 

devem acompanhar a concorrência, que pode estar cortando sua 

margem bruta. O mesmo serviço com qualidades semelhantes, 

dependendo do ramo, pode ser encontrado em poucas esquinas. 

 

 

 

Por este motivo, como já dito neste curso, é interessante ficar atento ao preço de serviço 

dos concorrentes para, assim, planejar e estabelecer o seu preço de serviço, logo, sua 

margem de lucro. 

 

Muitas empresas querem aumentar o lucro de imediato. Entretanto, ao fazer esta opção, 

em detrimento ao praticado pelo mercado dificilmente levará a empresa a obter sucesso 

num processo licitatório. 

 
  



 

 

VANTAGEM EM RELAÇÃO À CONCORRÊNCIA 
 

Os serviços normalmente apresentam algumas características diferentes para o cliente.  

 

Cada prestador de serviço conta com uma vantagem e uma desvantagem, 

respectivamente. Saber manejar suas vantagens na prestação de serviço é uma ótima 

tática para se sobressair frente aos concorrentes.  

 

Alguns exemplos de vantagem competitiva: 

 

 Performance (execução impecável do serviço) 

 Entrega mais rápida do serviço finalizado 

 Suporte 24h 

 Relacionamento (educação no atendimento, ligar para saber se ocorreu tudo 

certo na execução do serviço, etc.) 

 

 

Ter competitividade significa que a empresa dispõe de condições para competir em 

determinado segmento comercial, e a tarefa do empresário é saber focar neste e 

aprimorá-lo cada vez mais. 

 

Uma boa dica é conhecer seus principais concorrentes diretos, ou seja, as empresas que 

atuam no mesmo segmento e oferecem os serviços nas mesmas condições, porém como 

já dito, em características diferentes.  

 

 

 
  



 

 

POSICIONAMENTO 
 
 

Posicionar-se é fazer com que seus clientes tenham a empresa como referência em 

menor preço de serviço e melhor qualidade do mesmo. É uma balança.  

 

 

 

Ser bem posicionado é querer ser líder no mercado. Sempre que 

um cliente pensar em adquirir uma mercadoria ou um serviço, ele 

pensará na sua marca e na sua empresa. 

 

 

 

O importante é que, para adotar esse posicionamento, a empresa tenha um conjunto de 

vantagens competitivas, como por exemplo, em uma consultoria de negócios, deve-se 

ter: 

 

 Marca forte no mercado; 

 

 Parceria com fabricantes diversos; 

 

  Um conhecimento individual (ou grupal, de preferência) do assunto.  

 
 Saber trabalhar com todos os tipos de empresas possíveis: micro, pequena, 

média, grande porte e até mesmo multinacionais. 

 
 Ser claro e ao mesmo tempo expressivo e direto.  

 

  Ter um preço acessível e uma qualidade impecável, independente do porte da 

empresa no qual atuará. 

    



 

 

  C ONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A competitividade do mercado tem exigido a busca contínua cada vez mais em 

aprimorar a qualidade em todos os processos e atividades que executam, buscando 

obter a aceitação dos seus produtos e serviços e alcançar não apenas a permanência no 

mercado que atuam, mas também, outros objetivos desejados.   

 

Alguns dos aspectos que impactam fortemente a obtenção desses objetivos são os que 

falam a respeito da análise dos custos e suas influências nas decisões que impactam a 

formação do preço de venda de produtos ou serviços.  

 

As organizações têm buscado cada vez mais o conhecimento da contabilidade de custos 

para tornar se cada vez mais atraentes, respondendo de forma positiva às várias 

mudanças ocorridas tanto no âmbito interno quanto externo de sua organização. Os 

concorrentes, os clientes, o governo, os avanços tecnológicos e outros são fatores que 

diretamente influenciam no crescimento e, consequentemente, na existência de uma 

organização. Assim sendo, as mesmas devem exercer um constante controle de seus 

gastos a fim de se manterem no mercado e para isso, devem ter consciência de que a 

formação do preço de produtos ou serviços é algo extremamente importante. 

  



 

 

 
 

PARABÉNS! 
VOCÊ CONCLUIU O CURSO DE 

FORMAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO 
 
 

AGORA VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR  
SEU CERTIFICADO. 
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