
PRECIFICAÇÃO
Dicas para calcular seu preço final

Conhecer todas as finanças de sua empresa, mesmo que seja
uma empresa de uma pessoa só, é de extrema importância. 
Somente assim você poderá ter claro se o preço cobrado em
seus produtos e/ou serviços é justo. 

Liste tudo o que você gasta com a empresa, mesmo que à primeira
vista não pareça importante. Foi comprar material e pagou 
estacionamento? Esse custo é da empresa, e não seu.

Separe imediatamente as contas pessoais das da empresa, mesmo
que seja em uma conta poupança. Saber o que entra e o que sai é
o primeiro passo para uma vida financeira saudável

Recuperar o valor inicial de investimento é imprescindível, mesmo que
“já esteja tudo pago”. Esse é um ato de responsabilidade, que 
demonstra o seu compromisso com os negócios.

Ter um fundo para manutenção e depreciação é fundamental. Assim 
você garante que não vai comprometer as contas da família caso
a impressora quebre ou o computador apague. 

Por fim, não tenha medo de fazer as contas. O primeiro passo é 
sempre o mais difícil, mas depois de pouco tempo esse processo
se torna natural, se torna um hábito, e todo o seu negócio terá mais
chances de prosperar.

Aproveite este guia. Ele foi feito com muito carinho.
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1. Tenha clareza sobre seus custos e despesas fixas

Despesas Administrativas

 Aluguel
 Água
 Luz
 Internet
 Contabilidade
 Material de escritório e de limpeza
 Tarifas bancárias

Despesas com salários

 Seu salário
 Do seu ajudante
 Suas férias e 13º
 Férias e 13º do ajudante
 Plano de saúde

Impostos

 DAS
 FGTS
 Complementos de INSS

Custos com assinatura de serviços de tecnologia

 Domínio e hospedagem de site 
 Loja virtual
 Email marketing
 Disco virtual
 Outros serviços
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2. Liste todos os seus custos variáveis de produção

Insumos
 Papel Offset ou fotográfico
 Adesivo
 Tinta para impressora
 Papeis ColorPlus
 Canudos
 Palitos
 Saquinhos
 Fitas e laços de cetim
 Fita dupla-face
 Fita banana
 Cola
 Outros

Marketing e publicidade

 Anúncios no Facebook
 Anúncios no Instagram
 Google Adwords
 Cursos e eventos
 Anúncios em blogs
 Brindes

3. Conheça as suas despesas variáveis

Envio e pagamento

 Embalagem
 Correios
 Taxas do cartão de crédito ou Pagseguro/Paypal/Moip/BCash
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4. Lembre-se de calcular (e recuperar) o investimento inicial

Equipamentos

 Computador ou notebook e periféricos 
 Impressora
 Silhouette ou outra máquina de corte
 Plastificadora
 Câmera fotográfica
 Outros

Ferramentas

 Tesoura
 Estilete
 Régua
 Bases de corte
 Lâminas

Softwares

 Licença do Adobe ou Corel
 Silhouette Designer Edition
 Outros
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Depreciação

5. Calcule a reposição e manutenção dos seus equipamentos

Caixa para emergências e manutenção

Aprenda a calcular o custo fixo da sua hora de trabalho

1. Some todos os valores do seu investimento inicial e defina o prazo 
de recuperação (por exemplo: 24 meses)

2 Divida o valor pelo tempo (por exemplo: R$ 6 mil/24 meses = R$ 250/mês

3. Some todos os valores do tópico 1 (custos e despesas fixas) e do tópico 5
(reposição e manutenção)

4. Calcule a sua capacidade produtiva, conforme abaixo:

Retorno do investimento inicial

Horas de trabalho diárias
x

Dias trabalhados no mês
x

Pessoas trabalhando
=

Total de horas mensais
x

Taxa de produtividade
=

Capacidade produtiva

8 horas
x

20 dias
x

1 (somente eu)
=

160 horas mensais
x

0,7 (70%)
=

112 horas

Tempo do dia

que você passa

realmente trabalhando,

e não navegando nas redes sociais

ou acudindo as crianças
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5. Divida a soma dos custos e despesas fixas + reposição e manutenção pela sua 
capacidade produtiva (por exemplo: R$ 7 mil/112 horas = R$ 62,50).
 
6 Esse é o custo fixo da sua hora. Ou seja, tudo o que você faz em uma hora, 
tem que considerar esse custo. 

7. Para calcular o valor, por exemplo, de 100 caixinhas, é preciso então somar todos
os custos variáveis + as despesas variáveis (divididas pela quantidade de horas no mês)
+ o custo da sua hora multiplicado pelo número de horas que você vai trabalhar 
naquele projeto + o lucro que você deseja (lembrando aqui que lucro e salário são coisas 

diferentes. O seu salário já está embutido no cálculo da sua hora. O lucro é a grana extra que 

vai garantir a sustentabilidade do seu negócio).

100 caixinhas
=

10 horas de trabalho
+

Soma dos custos variáveis (material)
+

Parte das despesas variáveis
+

Lucro desejado
=

Preço do projeto

100 caixinhas
=

R$ 625
+

R$ 102
+

R$ 68
+

R$ 150
=

R$ 945

8. Isso significa que para produzir 100 caixinhas que te consomem 10 horas de trabalho,
o valor a ser cobrado por cada caixinha é de R$ 9,45.

Importante!
Essa é uma maneira simplificada, mas bastante prática e
confiável de calcular os seus preços. É importante lembrar que 
existem inúmeras variáveis e conhecer bem o seu negócio e todo 
o dinheiro que circula em torno dele é de extrema importância.
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