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RESUMO  

 

Considerando que a sustentabilidade é um elemento que agrega valor aos produtos e 
serviços, elevando o conceito da organização para o consumidor, fornecedores e 
concorrência, podemos analisa-la também, dentro de um aspecto financeiro em como 
as empresas inserem este investimento dentro da formação do preço de venda que 
está diretamente ligado a obtenção da receita. Assim, este estudo tem como objetivo 
principal, propor um artefato que comtempla a sustentabilidade na formação do preço, 
propondo a partir da revisão da literatura, uma metodologia que incorpora um 
coeficiente que eleva a margem de lucro original dos produtos e serviços. Esta 
proposta do coeficiente, bem como suas delimitações, foi validada através das 
entrevistas realizadas com empresas que visam um desenvolvimento sustentável. 
Como direcionador das etapas da pesquisa, utilizou-se o método da Designer Science 
research, que consiste em elaborar e construir artefatos que agregam valor, geram 
benefícios ou preencham lacunas de estudos, produzindo conteúdo científico que 
contribua para o desenvolvimento de uma inovação, trazendo uma solução prática para 
as organizações e para a sociedade. A metodologia apresentada, dá início a um 
estudo que contribuirá para um amadurecimento maior de como um aspecto intangível 
como a sustentabilidade, pode compor objetivamente o preço de venda de produtos e 
serviços. Este estudo abre espaço para pesquisas futuras que possam aplicar o 
conceito dentro de segmentos e estruturas organizacionais específicas podendo rever 
seus processos de construção de preço, margem de ganho e relevância dos 
investimentos em sustentabilidade.   

 

Palavras chaves: sustentabilidade; desenvolvimento; preço de venda; Designer 

Science research, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ABASTRACT 
 

Considering that sustainability is an element that adds value to products and 
services, elevating the concept of the organization to the consumer, suppliers and 
competition, we can also analyze it, within a financial aspect of how companies insert 
this investment within the formation of the selling price, which is directly linked to 
obtaining revenue. Thus, this study has as main objective, to propose an artifact that 
contemplates sustainability in the formation of the sale price, proposing through the 
literature review, a methodology with a coefficient that improves the original profit 
margin of products and services. This coefficient proposal, as well as its delimitations, 
was validated through interviews with companies that aim at sustainable development 
As a driver of the research stages, Designer Science research method was used, which 
consists of elaborating and building artifacts that add value, generate benefits or fill 
study gaps, producing scientific content that contributes to the development of na 
innovation, bringing a practical solution for organizations and society. The presented 
methodology initiates a study that will contribute to a greater maturation of how an 
intangible aspect such as sustainability, can objectively compose the sale price of 
products and services. This study is a precursor to future research that can apply the 
concept within specific organizational segments and structures and can review its price-
building processes, profit margin and relevance of sustainability investments. 
 
Keywords: sustenability; economic development; sales price; Designer Science 

research. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As organizações iniciam suas operações no objetivo de gerar retorno financeiro 

sobre o capital investido por meio da oferta de produtos e serviços. Fazem parte do 

seu planejamento estratégico aspectos que norteiem a valorização da marca perante o 

mercado e a sociedade, trazendo também, vantagem competitiva que refletirá no 

aumento das vendas.  

Quando se fala de gestão ambiental empresarial, ela norteia estes objetivos 

financeiros, com a intenção de proporcionar desenvolvimento, respeitando os limites do 

desenvolvimento ambiental e social, atendendo as necessidades das gerações atuais, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de fazerem o mesmo, como 

afirma Veiga (2005). 

O Artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, esclarece que: 

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações. (Brasil, 1988, Art. 225) 

 

Pensando no desenvolvimento financeiro, mas que também vise a 

sustentabilidade, as empresas trabalham na gestão dos gastos e veiculam na mídia 

uma imagem que demostra processos produtivos ecologicamente corretos e 

preocupados com os aspectos ambiental, social e econômico, refletindo positivamente 

na percepção do consumidor e por consequência elevando o resultado financeiro da 

organização. 

Munck e Souza (2009) afirmam que aspectos relacionados a sustentabilidade 

estão inseridos em uma esfera estratégica dentro das organizações; desde as 

necessidades de cumprimento a regulamentos, exigências, leis e na exposição da sua 

marca como uma organização que caminha no cumprimento do seu propósito, sem 

ferir as preocupações da sociedade, governo e demais entidades, visando um 

desenvolvimento mais sustentável. 

Se as empresas buscam aumentar a sensibilidade do consumidor para o valor 

agregado ao preço de um produto ou serviço, haverá um investimento em processos 

sustentáveis na intenção de melhorar a sua reputação perante o consumidor, que tem 

se mostrado propenso a pagar mais por produtos e serviços que seguem uma linha 

ecológica e responsável socialmente. 
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A consolidação da marca perante o mercado posicionando-se com 

preocupações ambientais gera no consumidor uma percepção que vai além do fato 

dele estar adquirindo algo, ele está contribuindo para o bem maior da sociedade.  

Alexandre (2008) destaca que os valores e preocupações dos consumidores 

vem mudando e tirando o foco individualista de seu consumo para uma visão mais 

ampla em termos de consciência e preocupação global, trazendo maior necessidade e 

força para um consumo consciente em uma sociedade que vem constantemente 

mudando os seus hábitos. 

Essa evolução para um consumo mais responsável, não leva apenas em conta 

a qualidade e preço do produto, mas também o seu modelo de produção, em como o 

meio ambiente foi considerado em todo o processo e quais legados positivos o 

consumo desse determinado produto deixará para as próximas gerações. 

Quando as empresas conseguem essa reação e entendimento do consumidor, 

torna-se mais palpável compor no seu preço esses aspectos que são considerados 

como diferenciais por parte do seu nicho de clientes, aproveitando a busca que o 

consumidor tem pelo equilíbrio entre satisfação pessoal e o impacto das suas escolhas 

nas esferas ambientais e sociais, como afirma Lourenço e Silva (2010). 

Para uma grande fatia do público consumidor, existe uma relação direta entre 

preço e qualidade, e nesta linha de pensamento interpreta-se que quanto maior o 

preço maior é a qualidade percebida. Churchill e Peter (2000) destacam a importância 

desses fatores psicólogos e que eles devem ser considerados na estratégia de venda 

dos produtos e serviços, como preços quebrados, influência da marca, exclusividade e 

domínio.  

Sendo assim, medir os custos e investimentos de toda esta construção 

estratégica e de custos é fundamental, pois afetará o preço de venda de seus produtos 

e serviços e errar nesta formatação pode comprometer todo o negócio, já que o fator 

preço está ligado diretamente a obtenção da receita. 

Considerando que a sustentabilidade é um aspecto que também eleva 

positivamente a imagem da empresa e por consequência agrega valor ao preço, este 

estudo propõe uma metodologia de preços que considere estes investimentos em 

sustentabilidade, trazendo um artefato que afetará a margem de ganho, demonstrado 

neste estudo como coeficiente de sustentabilidade.  
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Marques 2013, afirma que a construção do preço deve comtemplar os custos 

do produto ou serviço e ainda proporcionar a margem de lucro desejada pela 

organização.  

Sendo assim, nesta linha de considerar custos, despesas e margem de lucro 

para estruturação de preços, a sustentabilidade aparece como um aspecto intangível 

na composição do preço de venda mas, que agrega valor a este  preço, portando 

poderá ser inserido como um coeficiente que eleva esta margem de ganho sendo um 

multiplicador para a margem de lucro.  

Como afirma Voltolini (2014), produtos sustentáveis podem ser mais onerosos 

para o comprador, devido ao investimento necessário no desenvolvimento tecnológico 

e modelo de produção em menor escala, o que reforça a necessidade das 

organizações em estudarem como repassar estes custos e investimentos na 

composição do seu preço sem elevar a sensibilidade negativa do consumidor para o 

montante proposto.  

Assim sendo, para desenvolvimento do tema, foi realizado uma revisão da 

literatura pesquisando a relação da sustentabilidade com a formação do preço de 

venda e os aspectos que as empresas utilizam para estruturação de preços, 

incorporando a sustentabilidade como componente importante nesta composição.   

Realizou-se também, entrevistas com organizações que investem em 

sustentabilidade e como elas inserem este investimento/desembolso em seu processo 

de formação de preços validando o impacto do artefato desta pesquisa, na margem de 

lucro de seus produtos e serviços.  

Como direcionador das etapas da pesquisa, utilizou-se o método de pesquisa 

da Designer Science research, que consiste em elaborar e construir artefatos que 

agregam valor, geram benefícios ou preencham lacunas de estudos produzindo 

conteúdo científico que contribua para o desenvolvimento de uma inovação, trazendo 

uma solução pratica para as organizações e para a sociedade. Outro aspecto 

incorporado na Design Science é o abdutivo possibilitando a introdução de uma nova 

ideia com possível solução (Dresch, Larcerda, Antunes 2015) e que será apresentado 

na etapa da metodologia.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Diante do exposto, surgem algumas questões norteadoras:  
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Como os investimentos em sustentabilidade que se fazem necessários para as 

organizações que visam um desenvolvimento, aliado ao ambiental e social, impactam a 

formação do preço de venda?  

Dentro desta composição de preço que comtempla custos, despesas e 

margem de lucro, como a sustentabilidade pode elevar a margem de ganho da 

organização considerando que desembolsos com aspectos ligados à área ambiental 

são interpretados como investimentos e subjetivos em uma construção apenas 

numérica de preços? 

Para percorrer o caminho em busca de respostas, pretende-se, além do 

objetivo de pesquisa e apresentação da justificativa, trazer a revisão da literatura para 

investigar como as empresas consideram que os investimentos em sustentabilidade 

elevam sua margem de lucro na composição do preço de venda, apresentando um 

artefato, nomeado neste estudo como coeficiente de sustentabilidade, que foi validado 

através das entrevistas com CEO’s e gestores de empresas que possuem um 

desenvolvimento sustentável e validado em uma aplicação pratica dentro de uma 

organização que possui um processo de prestação de serviços voltado a 

sustentabilidade.   

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

Nesta etapa são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos deste 

trabalho 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Este trabalho tem como objetivo principal propor um artefato que comtempla a 

sustentabilidade na formação do preço de venda, elevando a margem de lucro dos 

produtos e serviços.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

Para alcançar o objetivo principal desta pesquisa, os seguintes objetivos 

específicos deverão ser respondidos:  

 

 Identificar a relação da sustentabilidade com a composição do preço de venda; 
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 Analisar o impacto da sustentabilidade na composição do preço de venda no 

dentro da margem de lucro de produtos e serviços 

 Propor uma metodologia de formação de preços que incorpore a 

sustentabilidade através de um coeficiente multiplicador da margem de lucro. 

 
1.3 JUSTIFICATIVA 
 

É importante observar qual o principal interesse das organizações, com um 

tema que atualmente traz uma determinada visibilidade mercadológica e posiciona a 

empresa em um segmento específico de consumidores e principalmente, qual a 

relação destas ações sustentáveis na construção do preço de venda de seus produtos 

e serviços e onde esse investimento entraria nesta composição. 

A sustentabilidade organizacional visa a capacidade das empresas de 

alavancarem seu capital econômico, social e ambiental, contribuindo também para o 

desenvolvimento sustentável nas esferas onde atuam, Léon-Soriano et al. (2010) 

Veloso e Augustinho (2012) afirmam que ao adicionar ações de 

sustentabilidade socioambiental, as organizações podem conquistar os consumidores 

o que consequentemente trará resultados positivos financeiramente. Já uma má 

atuação em temas relacionados ao meio ambiente, poderá afetar o custo de capital da 

empresa, impactando o seu desempenho financeiro a longo prazo. 

Sendo assim, a temática de interesse escolhida para a elaboração desta 

pesquisa propõe analisar qual o impacto da sustentabilidade na composição do preço 

de venda no que tange a margem de lucro de produtos e serviços, propondo um 

coeficiente de sustentabilidade que eleva a margem de ganho da organização. A 

pesquisa trará contribuições práticas para as empresas e uma metodologia aplicável as 

organizações que podem utilizar a sustentabilidade como um aspecto que agrega valor 

ao preço.  

Na revisão da literatura e entrevista com gestores de empresas que estão 

diretamente envolvidas com a sustentabilidade trazendo preocupações reais com os 

impactos de seus processos de produção, observa-se que a sustentabilidade vem 

ganhando um espaço ainda maior, não sendo apenas um tema que atende ao 

cumprimento de leis e exigências, mas faz parte da esfera estratégica da empresa, 

fazendo apontamentos quanto aos seus produtos e serviços, definindo sua imagem 

perante o mercado e gerando impactos financeiros.  
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Portanto, investimentos em sustentabilidade também estão inseridos em um 

contexto de esfera financeira e esta pesquisa traz contribuições relevantes que 

relacionam o desenvolvimento sustentável com a composição do preço de venda 

destes produtos e serviços. Estes investimentos podem alavancar financeiramente e 

estrategicamente as organizações, necessitando assim, de orientação nesta 

administração e em como a sustentabilidade pode ser inserida objetivamente neste 

contexto de valorização da margem de ganho.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Nesta etapa foi realizado a revisão da literatura que traz os conceitos do 

desenvolvimento sustentável no âmbito social, ambiental e econômico, a estruturação 

e composição do preço de venda, a sensibilidade do consumidor e a relação dos 

investimentos em sustentabilidade, como aspecto que agrega valor ao preço de venda 

de produtos e serviços.  

  

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

Sachs (2017) afirma que os objetivos do desenvolvimento sustentável estão 

baseados em um crescimento econômico social inclusivo e ambientalmente 

sustentável. Embora o conceito de desenvolvimento sustentável tenha surgido no início 

da década de 1970, foi em 1987 que o termo entrou em evidência, pois foi publicado o 

relatório Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, destacando o foco nas questões atuais, sem trazer 

prejuízo para o futuro.  

O relatório (1987, parágrafos 246-7, apud Sachs, 2017) ainda cita que os 

objetivos estabelecidos no desenvolvimento sustentável entre outros pontos, precisam 

focar em ações práticas, de forma global e respeitar as políticas e prioridades de cada 

país. Salienta ainda que a aplicação desses objetivos deve ser realizada com a 

participação ativa de todas as partes interessadas. 

Alguns anos após a publicação desse relatório (1994), Jhon Elkington elencou 

três esferas que integram o desenvolvimento sustentável, sendo elas o crescimento 

econômico, as relações com o meio ambiente e a sociedade nos empreendimentos 

humanos, chamando de Triple Bottom Line (Jhon Elkington, 1998). 

Com o passar do tempo a definição de desenvolvimento sustentável baseada 

no equilíbrio desse tripé foi sendo aceito pela maioria dos autores da atualidade, 

embora ainda haja algumas divergências de conceito Junior Matallo (2012), classifica o 

conceito moderno do tema como aquele em que os sistemas sócios-econômicos 

devem buscar a satisfação das necessidades da população atual, sem reduzir a 

satisfação das necessidades que as gerações futuras terão. Os autores Caldelli e 

Parmigiani (2004) defendem que a sustentabilidade possui uma relação entre o papel 
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social e ambiental de uma organização com a obtenção de um desempenho estável e 

satisfatório. 

Para Barbosa (2007), sustentabilidade é a distribuição igualitária do bem-estar 

associada aos recursos naturais classificadas em duas dimensões a intra temporal, 

que considera o custo de degradação àqueles que a geraram, impedindo ou 

compensando a perda do bem-estar dos indivíduos, que podem ser afetados direta ou 

indiretamente.  

Já a dimensão intertemporal busca a garantia de acesso das gerações futuras 

aos recursos naturais atualmente existentes, trazendo uma perspectiva sobre a relação 

de sustentabilidade e equidade, Rattner (2002) cita que a degradação ambiental 

também gera a iniquidade social, uma vez que a distribuição dos recursos naturais tem 

sido realizada de forma injusta. 

Outro relatório, citado por Iglesias (2004, apud Evangelista, 2010), chamado 

Estado do Mundo, elaborado pelo Worldwatch Institute (2004), corrobora com a 

importância da necessidade de uma visão sustentável para o futuro, quando aborda a 

necessidade de otimização da gestão e direcionamento dos recursos naturais e 

ambientais. 

O consenso comum entre os autores citados, é que o desenvolvimento 

sustentável deve ter uma visão a longo prazo. Sendo assim, a maior parte das ações 

sustentáveis adotadas levarão um tempo para ter os seus resultados percebidos. 

As diferentes perspectivas dos autores em relação ao desenvolvimento 

sustentável, originou o surgimento de várias teorias a partir dos anos 1990, entre elas o 

Capitalismo Natural, The Natural Step e Triple Bottom Line, explanados abaixo: 

a) The Natural Step: O Instituto Atkwhh definiu essa teoria em seu artigo The 

Natural Step WHH (1999) como uma estrutura que atua com planejamento 

estratégico, visando o sucesso das gerações futuras. Atua com uma metodologia 

ecológica para aplicação nas organizações, de forma que tenham processos 

sustentáveis e não percam competitividade; 

b) Capitalismo Natural: O site Segurança tem Futuro (2017) aborda essa teoria 

em seu artigo Capital Natural: Entenda o que é e suas aplicações as empresas, 

como àquela que busca atribuir um valor monetário aos recursos naturais e aos 

serviços dos ecossistemas. Buscando com que a economia vá além da aquisição 

de bens para o fluxo de produção da empresa, se preocupando com a conservação 

e a expansão dos estoques de capital natural; 
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c) Triple Bottom Line: Jhon Elkington (1998) considera o desenvolvimento 

sustentável das organizações englobado em três pilares para agregar no seu valor 

econômico, ambiental e social. 

Essa última teoria é o mais aceito entre os especialistas devido a mensagem 

de equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais, além de alertar sobre 

a necessidade de desenvolvimento de uma visão a curto prazo e longo prazo. Pois 

uma vez que todas as ações, mais sutis que sejam, geram impactos para as gerações 

futuras, é necessário focar também em ações que tenham resultado na sociedade 

atual. 

De acordo com Veloso e Augustinho (2012) no conceito de Triple Bottom Line 

as organizações precisam considerar a complexidade de estarem inseridas em uma 

sociedade e que os três pilares não podem ser tratados de forma isolada. Essa teoria 

diz que o sucesso sustentável ocorre quando esses três aspectos andam em 

harmonia, respeitando as fronteiras que há entre eles. 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA  
 

A Sustentabilidade ambiental visa preservar as condições ambientais para as 

gerações futuras. Sendo assim, as ações realizadas atualmente, não podem degradar 

os recursos naturais e clima do planeta, conforme abordado no relatório de Brundtland 

em 1987. Existe um limite que deve ser respeitado e o foco principal do equilíbrio 

sustentável na esfera ambiental está na utilização reduzida e consciente de produtos 

que não são renováveis, que prejudicam o meio ambiente e no desenvolvimento de 

tecnologias que se baseiam cada vez mais na utilização de recursos renováveis. 

A atenção do mercado para questões ambientais tem crescido fortemente ao 

longo dos anos e medidas para alcançá-la podem ser adotadas, principalmente na 

conscientização no consumo de produtos prejudiciais ao meio ambiente e na utilização 

sem recomposição de recursos esgotáveis.  

Para Bellen (2005) as ameaças sobre a sustentabilidade precisam ter uma 

atenção mais urgente ao passo que o sistema ambiental não é capaz de responder 

adequadamente à carga que ele recebe. 

Manzini e Vezzoli, (2005, apud De Almeida, 2010) apontam que o relatório da 

World Commision on Environment and Development elaborado em 1987 aborda que 

“em nível regional e planetário, as atividades humanas não devem interferir nos ciclos 
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naturais em que se baseia tudo o que a resiliência do planeta permite e, ao mesmo 

tempo, não devem empobrecer seu capital natural, que será transmitido às gerações 

futuras. (Mazini e Vezzoli, 2005, p. 27). 

Alguns recursos naturais essências para a sobrevivência humana precisam ter 

um cuidado maior, estão cada vez mais escassos. A Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio – AEM (2005, apud De Almeida, 2010) aponta que o capital natural, ou seja, o 

resultado que são retirados do ecossistema para beneficiar os seres humanos, está 

criticamente comprometido. 

Dessa forma, é fundamental a conscientização de cada indivíduo ou 

organização de modo a utilizar esses recursos ambientais para atender o bem comum 

acima de seus próprios interesses. 

 
Um fato concreto e indiscutível é que as atividades humanas estão utilizando 
os serviços ambientais em um ritmo tal que já não é mais garantida a 
capacidade dos ecossistemas de atenderem às necessidades das futuras 
gerações (ALMEIDA, 2005,p. 15). 

 

. 

A internalização do conceito de desenvolvimento sustentável ganhou maior 

visibilidade no Brasil ao sediar a Rio 92, uma das conferências iniciais sobre o tema, 

ressaltando que as questões políticas públicas, também influenciam na 

sustentabilidade. Ferreira (1998, apud Barbosa 2008) alerta que o padrão de produção 

e consumo que caracteriza o atual estilo de desenvolvimento tende a consolidar-se no 

espaço das cidades e estas se tornam cada vez mais o foco principal na definição de 

estratégias e políticas de desenvolvimento. 

A conferência Rio 92 contribuiu para a ascensão da temática ambiental, que 

continuou ganhando força com a Rio +20 que ocorreu em 2012. 

Com o tema cada vez mais em evidência, as empresas buscaram a aumentar 

o investimento em desenvolvimento de produtos e serviços que estavam de acordo 

com as práticas sustentáveis e ambientais. Para Silva e Quelhas (2006) as 

organizações buscam ações de melhorias dos padrões ambientais, porém a falta de 

interesse do mercado pode elevar os custos. 

Considerando que estas ações relatadas ou até mesmo preocupações, elas 

tendem a impactar custos e despesas das empresas e por consequência seus 

produtos e serviços fazendo com que as organizações comecem a buscar meios de 
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manter a lucratividade, digamos que, de maneira sustentável e vendendo isso para o 

consumidor. 

A sustentabilidade social afirma que todos os indivíduos devem ter as suas 

necessidades básicas atendidas a fim de ter uma vida digna, mas sem que haja 

prejuízo dos recursos naturais. 

Para Jose Eli da Veiga (2005) o conceito de uma sociedade com 

desenvolvimento sustentável ainda está em construção, pois não se pode medir com 

exatidão quais as necessidades da sociedade atual e principalmente qual serão as 

necessidades futuras.  

Esse desenvolvimento social e ambiental é diretamente afetado pelo 

desenvolvimento, sendo assim, uma maior assertividade neste aspecto somente será 

possível estudando o comportamento humano e seus hábitos, o que para Veiga ainda 

é um mistério considerando a velocidade com que a sociedade evolui e se desenvolve. 

Se analisarmos que o desenvolvimento proporciona uma alavancagem 

mercadológica das organizações e estas organizações são formadas por pessoas, há 

uma relação direta entre o crescimento econômico e uma melhora automática do poder 

aquisitivo e qualidade de vida da população. Porém, há uma trava especifica nesta 

relação considerando que esse desenvolvimento depende diretamente da mesma fonte 

que o desenvolvimento social, ou seja, o uso dos recursos naturais, o que para 

Almeida (2005) há uma necessidade urgente de um olhar mais criterioso para a 

escassez destes recursos, pois em um esgotamento, toda a cadeia será prejudicada. 

Sendo assim, o desenvolvimento sustentável aliado ao crescimento e 

desenvolvimento social, só acontecerá quando houver um engajamento entre as 

organizações e a sociedade, com uma utilização responsável dos recursos naturais, 

visando o consumo consciente e a reconstrução ambiental. 

Uma organização capitalista tem como objetivo final o retorno sobre o capital 

investido. Para alcançar tal resultado as empresas fazem uso de ferramentas para 

obterem vantagens em relação ao mercado em que estão inseridas. É nesse cenário 

que surge a gestão ambiental empresarial, necessitando obter meios de gerar 

resultado respeitando os limites para o desenvolvimento ambiental e social. 

Nesse panorama as organizações necessitam trabalhar com modelos de 

negócios conscientes e que preservam o meio ambiente, até mesmo porque de acordo 

com o relatório da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005) parte dos recursos 

naturais essenciais para o ser humano está em processo de degradação acelerada e 
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considerando a continuação dessa perspectiva, a perda do capital natural, terá grandes 

impactos econômicos.  

Sendo assim, é fundamental que a classe empresarial se posicione e tome 

decisões que preservem o meio ambiente, pois cada vez mais haverá pressões das 

mídias, governo e sociedade por um posicionamento do setor privado.  

Para fortalecer esse tema em 1999 foi lançado o Pacto Global das Nações 

Unidas, que é uma iniciativa de extrema importância que foi adotada pelas 

organizações, como parte de suas estratégias de negócios. 

Os princípios desse pacto estão baseados na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção 

(Global Compact, 2007). 

Nos últimos anos foi possível perceber uma movimentação das empresas para 

uma onda sustentável. Como os casos que a revista Época Negócios publicou em 

2013 sobre a fabricante de bebidas Ambev, que definiu em sua linha de produção, um 

ciclo de reciclagem ao usar garrafas PET para produzir novas garrafas de Guaraná e 

também sobre a Viação Águia Branca que apresentou uma ideia simples de aproveitar 

a água condensada pelo sistema de ar-condicionado do ônibus para limpar o para-

brisa. 

De forma a ser relevante para o meio ambiente onde está inserida e agir de 

forma sustentável, as empresas precisam visar processos produtivos ecologicamente 

sustentáveis, ou seja, buscar a melhoria dos seus processos, visando a preservação 

ambiental. Os investimentos em informações sobre os aspectos e impactos ambientais 

serão cada vez mais necessários para que as empresas possam exercer às suas 

atividades. 

Por definição da NBR ISO 14001 de 2004 os impactos ambientais 

caracterizam-se como alterações no meio ambiente, positivas ou negativas que uma 

organização pode efetuar para o processo de construção de seu produto ou serviço, 

seja, esse impacto parcial ou total. 

Podemos analisar os três níveis de abordagem empresarial, elencadas por 

Barbieri (2007, apud De Almeida 2010), conforme abaixo: 
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a) Abordagem de controle: É reativa, busca evitar os efeitos negativos de um 

produto, processo ou serviço sobre o meio ambiente e, tem como objetivo principal 

atender às exigências legais e às pressões de grupos; 

b) Abordagem preventiva: Atua nas causas com ações corretivas e preventivas. 

Traz uma percepção de redução de custo e aumento de produtividade, pois busca 

estabelecer o uso eficiente dos recursos de produção, a substituição de insumos e 

o emprego de tecnologias limpas; 

c) Abordagem estratégica: A atuação na preservação ambiental e soluções 

sustentáveis são percebidas como meio de obter vantagem competitiva. Com ações 

corretivas, preventivas e antecipatórias, a empresa buscar se diferenciar no 

mercado. 

 

O artigo Sustentabilidade Empresarial: a contribuição da fumicultura e da 

Souza Cruz no desenvolvimento social e ambiental da Região Sul, ressalta os avanços 

tecnológicos elencados por Coral (2002, apud Araújo, Bueno, Sousa, Caetano e 

Mendonça 2010) com o intuito de promover a sustentabilidade nas três esferas abaixo: 

 

a) Econômico: Vantagem competitiva; Qualidade e custo; Foco; Mercado; 

Resultado; Estratégias de negócios. 

b) Ambiental: Tecnologias limpas; Reciclagem; Utilização sustentável de recursos 

naturais; Atendimento a legislação; Tratamento de efluentes e resíduos; Produtos 

ecologicamente corretos; Impactos ambientais. 

c) Social: Assumir responsabilidade social; Suporte no crescimento da 

comunidade; Compromisso com o desenvolvimento dos RH; Promoção e 

participação em projetos de cunho social 

 

Desse modo se a empresa está atuando de forma ecologicamente sustentável, 

ela também será socialmente responsável, atendendo os desejos de todos os 

envolvidos em seu negócio. 

 

2.3 A SUSTENTABILIDADE COMO VANTAGEM COMPETITIVA 
 

Como visto no tópico acima, a sustentabilidade empresarial visa o crescimento 

econômico respeitando os limites estipulados pela sustentabilidade ambiental e social. 
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Faucheuxm Gowdy e Nicolai (1998, apud Júnior & Gomes 2010) ressaltam a 

importância de uma economia sustentável, tendo como requisito um paralelo entre a 

preocupação com a preservação do meio ambiente e a livre economia de mercado. 

Baseado na premissa de que empresas podem atuar de forma sustentável 

para a obtenção de vantagem competitiva, uma das principais ações, adotada pelas 

principais empresas do mundo, é o Índice de Sustentabilidade Dow Jones - DJSI, 

criado em 1999. A empresa Telefônica S.A, do ramo de telecomunicações, por 

exemplo, trabalha na gestão cautelosa no que tange a contratação de empresas 

terceiras ou parceiros de negócios, se utilizando de pré-requisitos pré-definidos 

internamente, de modo a saber se eles também atuam de forma responsável 

socialmente e ambientalmente.  

Ações como essa, fortalece a credibilidade das empresas na bolsa de valores 

de Dow Jones, por manter um bom índice de sustentabilidade. No Brasil, 2005 a 

Bovespa criou o índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE. De acordo com a 

Bovespa (2019) esse indicador também visa medir o nível de engajamento das 

empresas no que tange a responsabilidade social e sustentabilidade. 

O Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP da Fundação Getúlio 

Vargas (2007, apud Júnior & Gomes 2010), classificou o ISE como uma ferramenta 

importante para ampliar o entendimento sobre as empresas e grupos empresariais 

comprometidos com a sustentabilidade empresarial. 

Borba, Borgert e Rover (2008) elaboraram uma análise para verificarem como 

as empresas classificadas no ISE evidenciam os custos e investimento ambientais, 

apontando que 38% evidenciaram custos ambientais e 97% investimentos ambientais, 

normalmente por meios quantitativos, nas demonstrações financeiras, relatórios 

anuais, balanço social e relatórios de sustentabilidade. 

As questões ambientais não resolvidas, podem afetar o cenário financeiro das 

companhias, pois terão que buscar certificações, investir em tecnologias para tratar o 

tema, matéria-prima renovável, entre outros. 

Entretanto, os impactos não são apenas negativos, o investimento em ações e 

estratégias de sustentabilidade ambiental podem gerar impactos positivos. Veloso e 

Augustinho (2012) destacam que tais ações melhoram a reputação da empresa, 

conquistando o respeito e preferência dos consumidores, que geram reflexos positivos 

para os seus indicadores de rentabilidade e lucratividade. 
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Um perfil ambiental, além de oferecer uma imagem positiva perante o 

mercado, oportunizará menor exposição em processos judiciais. No entanto, uma má 

atuação nas questões ambientais, poderá afetar o custo de capital da empresa, 

afetando o seu desempenho financeiro, sendo assim, a reputação perante o mercado 

pode ser fortemente potencializada com iniciativas ambientais. 

Não é novidade que companhias estão investindo em processos e produtos 

sustentáveis para melhorar a sua reputação perante o consumidor, que tem se 

mostrado propenso a pagar mais por produtos e serviços que seguem uma linha 

ecológica e responsável socialmente. Como é o caso da Nestlé que anunciou, de 

acordo com a revista Época Negócios (2019), a intenção de até 2020 aumentar a 

produção de leite orgânico, desenvolver projetos de inovação ligados ao cultivo de café 

e criar embalagens sustentáveis.  

A consolidação da marca como uma empresa responsável nesses quesitos, 

fortalece a reputação social, logo pode sustentar um novo nicho de consumidor criado 

com o surgimento dessas questões. O investimento em publicidade nas ações 

adotadas para o cumprimento de exigências legais tem se tornado cada vez mais 

comum, passando uma imagem ao consumidor de empresa responsável e preocupada 

com a sociedade e o meio ambiente. 

Os autores Schiavo e Fontes (1997), definiram o marketing social como a 

gestão estratégica do processo de introdução de inovações a partir da adoção de 

comportamentos, atitudes e práticas individuais e coletivas orientadas por preceitos 

éticos, fundamentada na igualdade social e nos direitos humanos. 

Dessa forma, as empresas precisam ver a publicidade no meio social de forma 

séria e relevante. Tais divulgações precisam refletir a completa realidade, de suas 

ações e planejamento estratégico voltado a sustentabilidade. 

Além de afetar a reputação das empresas a sustentabilidade afeta diretamente 

as decisões estratégicas da liderança e dos investidores, sendo um ponto crucial nas 

empresas, pois ao afetar o processo decisório, as responsabilidades social e ambiental 

deixam de ser algo apenas superficial e passam a fazer parte de seu modelo de 

atuação, cultura e demonstrações financeiras. 

Na revista de Gestão Social e Ambiental – RGSA (2011) os autores citam as 

características que são adotadas nas organizações sustentáveis, de acordo com 

Scharf (2004, apud Junqueira, Maior & Pinheiro 2011):  
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a) Manutenção de uma perspectiva de rentabilidade econômica no médio e longo 

prazo; 

b) Operações dentro da lei, não gerando passivos e prejuízos inesperados; 

c) Minimização da dependência de recursos esgotáveis ou sujeitos à escassez; 

d) Desenvolvimento de produtos e ou serviços que, contribuam para o que é 

percebido pela sociedade como um benefício social ou ambiental; 

e) Estabelecimento de uma relação de respeito e minimização do conflito com os 

stakeholders, ou seja, qualquer pessoa ou entidade que afeta ou é afetada pelas 

atividades de uma empresa; 

f) Cultivo da eficiência no uso dos recursos renováveis e não-renováveis, por 

meio de investimento em tecnologia avançada e soluções de longo prazo; 

g) Redução de resíduos e reciclagem dos materiais que descarta; 

h) Prática da transparência na gestão, promovendo a confiança entre os vários 

grupos de stakeholders; 

i) Não utilização de propagandas que induzam o público a confundir a verdadeira 

atuação da empresa; 

j) Relacionamento com as demandas de ordem global (como aquecimento do 

planeta) e local (a comunidade que sua atuação afeta), simultaneamente. 

 

De acordo com Bertolino (2009) as estratégias ambientais podem melhorar a 

imagem da empresa, trazer diferenciação aos produtos, redução de custos, melhoria 

na produtividade e de inovação. 

 

2.4 O VALOR DA SUSTENTABILIDADE PARA O CONSUMIDOR 
 

Segundo Mowen e Minor (2003), o comportamento do consumidor pode ser 

definido como o estudo de produtos comprados e processos de troca envolvidos na 

aquisição, consumo, disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias. 

As mudanças na prática de consumo dos indivíduos estão ligadas as crenças e 

ao momento cultural em que eles estão inseridos. Santos, Leite, Tacconi e Alexandre 

(2008) declaram que estão surgindo novas preocupações por parte do consumidor, as 

quais mudam o foco individualista de seu consumo para uma visão mais ampla em 

termos de consciência ambiental. Dessa forma, o consumo consciente ganha força em 

uma sociedade que vem constantemente mudando os seus hábitos. 
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Essa evolução de pensamento para um consumo mais responsável, não leva 

apenas em conta a qualidade e preço do produto, mas também o seu modelo de 

produção, em como o meio ambiente foi considerado em todo esse processo e quais 

legados positivos o consumo desse determinado produto deixará para as próximas 

gerações. 

Portilho (2005) aponta que a prática de um consumo não consciente, 

principalmente ligado a tecnologia, estava sendo a maior evidenciada e observou-se 

uma necessidade de direcionamento e maior envolvimento não apenas para essa 

variável, mas também a consideração de outros processos como de produção e 

distribuição, na busca por um equilíbrio junto aos resultados de suas ações. 

O próprio consumo em si, pode colaborar para o desenvolvimento sustentável, 

de acordo com o Instituto AKATU (2002), relata que o consumo consciente se tornará 

mais efetivo, uma vez que os impactos positivos e negativos sejam percebidos pelo 

consumidor, direcionando assim, as características de consumo de acordo com os 

princípios estabelecidos pela sustentabilidade. 

Os autores Lourenço e Silva (2010) seguem essa mesma linha, apontando a 

definição de consumo consciente como “o ato ou decisão de compra ou uso de 

serviços, de bens industriais ou naturais, praticado por um indivíduo levando em conta 

o equilíbrio entre satisfação pessoal, as possibilidades ambientais e os efeitos sociais 

de sua decisão”. 

Para Oliveira e Cândido (2010), o consumo sustentável precisa ser visto como 

um ato de equilíbrio, colaborando assim para a proteção ambiental, utilização de forma 

sábia dos recursos naturais e promovendo a qualidade de vida atual e para as 

gerações futuras. Vieira (2010) destaca o papel do consumidor como aquele que deve 

perceber a sua responsabilidade por meio do consumo socialmente responsável e 

consciente. 

Com isso, como aborda Portilho (2005) o consumo sustentável desponta como 

uma nova perspectiva em meio ao mercado, às estratégias públicas ligadas ao 

consumo e as inovações no processo de produção das organizações para se 

adaptarem as mudanças de comportamento no consumo da sociedade. Betiol, et 

al.(2012) destacam que para que o cliente considere as compras sustentáveis no seu 

dia a dia é necessário criar um ambiente menos impactante sem a necessidade de 

adição de um esforço ou custo considerável para o consumidor. 
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Sendo assim, apesar dos esforços das empresas em se adequarem e fazerem 

uma publicidade efetiva para que possam representar uma imagem confiadamente 

sustentável e preocupada com as próximas gerações, a decisão de comprar tal produto 

e serviço é do consumidor final. 

Para Sheth, Mittal e Newmann (2001), a publicidade ambiental é a 

comercialização de produtos e serviços de uma forma que tenta minimizar os danos ao 

meio ambiente, sendo uma resposta e uma preocupação crescente, do público e dos 

consumidores, com a proteção do meio ambiente. 

De acordo com Polonsky (1994), a divulgação dessa classe de produtos 

envolve uma série de atividades, entre elas, a modificação de produtos, mudanças no 

processo de produção, mudanças nas embalagens, assim como, adequação das 

propagandas. Polonky ainda pontua que a publicidade ambiental engloba todas as 

atividades planejadas para gerar e facilitar trocas com o fim de satisfazer as 

necessidades e desejos do indivíduo, para que a satisfação dessas necessidades e 

desejos aconteça com o mínimo de impacto sobre o meio ambiente. 

O instituto AKATU realizou pesquisas em 2004 ressaltando que os padrões 

éticos das empresas e suas ações sustentáveis haviam começado a influenciar a 

decisão de compra do cliente. 

A pesquisa da AKATU contou com mil entrevistas pessoais e domiciliares, 

baseadas em questionário de perguntas abertas e fechadas. Os entrevistados foram 

separados em quatro grupos, considerando o número de comportamentos que os 

entrevistados costumavam “fazer sempre”. 

 

a) Indiferentes: Adotam, no máximo, 2 comportamentos; 

b) Iniciantes: Adotam entre 3 e 7 comportamentos; 

c) Comprometidos: Adotam entre 8 e 10 comportamentos; 

d) Conscientes: Adotam entre 11 e 13 comportamentos. 

 

Os grupos resultantes da segmentação comportamental distribuíram-se pelo 

total da amostra. 

 

a) Os indiferentes somam 3%; 

b) Os iniciantes 54%; 

c) Os comprometidos 37%; 
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d) Os conscientes 6%. 

 

Tabela 1: Comportamento que os entrevistados exerceram nos últimos seis meses 

 

 

 

 
     

    Fonte: PESQUISA AKATU (2004) 

 

A pesquisa mostra que estes comportamentos estão diretamente relacionados 

ao grau de consciência, pois 76% do grupo Conscientes compraram produtos 

reciclados há menos de seis meses, contra 4% do grupo Indiferentes. Da mesma 

forma, 72% do grupo Conscientes compraram produtos orgânicos há menos de seis 

meses, contra 5% do grupo Indiferentes. 

 

Tabela 2: Comparação dos grupos comprometidos e conscientes com a população da 

pesquisa. 

 

    
  Fonte: PESQUISA AKATU (2004) 

 

É possível reparar que na pesquisa a grande maioria de consumidores com 

hábitos sustentáveis são da categoria “conscientes”. Isso se acentua que embora 

sejam comportamentos em crescimento, ainda são pouco disseminados, a ponto de 

um indivíduo que não entende o impacto dessas práticas para a geração atual e 

futuras não estar engajado. 
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Outra questão da pesquisa AKATU (2004) mostra as atitudes empresariais que 

estimulariam o consumidor a comprar os produtos e serviços de uma empresa. 

 

Tabela 3: Atitudes empresariais que estimulariam o consumidor a comprar os produtos 

e serviços de uma empresa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: PESQUISA AKATU (2004) 
 

Essa questão mostra que questões sustentáveis estimulam a compra de 

produtos e serviços de uma empresa. A atitude empresarial que mais atrai os 

entrevistados (46%) é a contratação de pessoas com deficiência física. Para o grupo 

Indiferentes, essa ação é ainda mais importante: 52% comprariam mais dessas 

empresas. Segue-se, com 34% das menções, a colaboração das empresas com 

escolas, postos de saúde e entidades sociais da comunidade. 

Manter excelente serviço de atendimento ao consumidor e programa de 

alfabetização para funcionários e familiares são atitudes que estimulariam 31% da 

amostra a comprar produtos e serviços das empresas que as realizam. A atitude de 

apoiar campanhas para acabar com o trabalho infantil vem em seguida, escolhida por 

30% dos consumidores. 

Em 2018 o jornal Folha de São Paulo, divulgou uma pesquisa chamada 

“Panorama do Consumo Consciente no Brasil”, também realizada pelo mesmo instituto 
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AKATU. A pesquisa mostrou uma evolução na quantidade de pessoas que buscam a 

utilização de práticas sustentáveis nas atividades diárias: em 2012, eram 32% dos 

entrevistados, já em 2018 houve um crescimento de 6%, uma média de 1% ao ano, 

passando para 38%. Abaixo segue o detalhamento da pesquisa: 

 

Tabela 4: Panorama do Consumo Consciente no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: INSTITUTO AKATU (2018) 

 

Darolt (2002) reforça que estudos tem refletido que os agricultores orgânicos 

que seguem um enfoque agroecológico conseguem resultados satisfatórios em vários 

aspectos ligados à sustentabilidade. 

Com o interesse em produtos orgânicos e sustentáveis, as empresas 

buscaram investimentos para prepararem os seus produtos para terem diferenciais 

sustentáveis. Possíveis custos adicionais em equipamentos e manejo durante a 
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preparação da mercadoria são considerados pelo cliente, disposto a pagar mais por 

um produto que lida de uma forma mais respeitável com o meio-ambiente, como por 

exemplo produtor orgânicos. 

Porém para Matteucci e Verano (2005) o custo de produção da hortaliça 

orgânica é o mesmo da convencional, mas o volume produzido é suficiente apenas 

para um reduzido número de pessoas. Sendo assim, o que ocorre é uma 

supervalorização do produto pelos pontos de vendas finais, uma vez que o cliente 

enxerga um diferencial em relação aos demais itens do mercado. 

O Globo (2017) mostrou que produtos que seguem as normas ambientais, que 

tem um processo de reciclagem definido, são mais apreciados pelos consumidores 

brasileiros. A reportagem utilizou como base a pesquisa Environment Research, 

realizada pela Tetra Pak, que obteve respostas de 6.500 pessoas em 13 países. O 

jornal evidencia que no Brasil 95% dos entrevistados entendem que temas 

relacionados ao meio ambientem ficarão cada vez mais em evidência nos próximos 

anis. 

A pesquisa também abordou a importância que os brasileiros dão para os 

selos sustentáveis, como o FSC® (Forest Stewardship Council), que indica que o 

produto utiliza em sua composição materiais de fontes renováveis. No momento da 

compra, 81% dos brasileiros consideram muito relevante a presença desse logo na 

embalagem. 

O sistema FIEP realizou em 2019 uma pesquisa para analisar o perfil de 

sustentabilidade nas indústrias paranaenses, onde apontou que 87% da população 

brasileira prefere comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis. 70% dos 

entrevistados também afirmaram que não se importam em pagar um pouco mais por 

isso. De acordo com Augusto Machado, pesquisador no Observatório do Sistema Fiep, 

declara que os gestores industriais têm percebido que, para seus negócios 

perdurarem, é fundamental gerenciar os recursos de toda a sua cadeia produtiva, além 

de atuar de maneira transparente e responsável, gerando maior competitividade e 

diferenciação no mercado. 

Os produtos com diferenciais sustentáveis estão em crescimento no Brasil, 

sendo necessário as empresas ter a preparação de seu modo de produção e 

conhecimento do perfil do cliente alinhados, para fazer uma comunicação clara e 

impactante ao público-alvo. Considerando o cenário que está se formando, Buainain & 

Batalha (2007), citam a importância de se fazer novas investigações, uma vez que as 
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projeções indicam que o país deve ficar entre os maiores produtores mundiais, nos 

próximos anos. 

 

2.5 PREÇO DE REFERÊNCIA 
 

Para avaliar a relação entre o impacto de ações sustentáveis no preço de 

venda, é necessário considerar a perspectiva do mercado em dispensar mais de seus 

recursos em produtos com diferenciais sustentáveis. 

De acordo com Kotler (2000), a demanda dos clientes, o custo e os preços dos 

concorrentes são fatores fundamentais para a determinação do preço. A diferenciação 

de um produto tem influência na decisão de compra dos clientes e distingue o 

posicionamento da organização perante a concorrência. Quanto maior for tal 

singularidade, maior a possibilidade de elevação do preço do produto ou serviço. 

Dessa forma é necessário que o consumidor visualize o valor da diferenciação 

do produto. Nagle (2002, p.68, apud Serpa & Avila 2004) ressalta que o preço que o 

consumidor está disposto a pagar, está atrelado a percepção dos benefícios que ele 

tem do produto ou serviço, o autor ainda expõe alguns fatores que influenciam na 

sensibilidade do cliente em relação ao preço: 
 
“É óbvio que os compradores também se negam a pagar preços que 
consideram abusivos. Com certeza, não há critérios rigorosos para determinar 
quão justo é um preço, mas um bom ponto de partida é analisar certos fatores 
que influem na percepção dos consumidores: o comportamento histórico dos 
preços, a comparação com produtos similares e as necessidades básicas. As 
pessoas não gostam de pagar preços altos por produtos que cobrem 
necessidades básicas, como os de cuidado com a saúde”. (NAGLE, T., 2002, 
pp.68) 

 

Em um produto com posicionamento diferenciado no mercado, é fundamental 

uma comunicação alinhada com o consumidor, explicitando a sua singularidade e os 

benefícios que o consumidor terá ao adquiri-lo, mesmo que para isso tenha que pagar 

mais caro. De acordo com Churchill e Peter (2000), um dos elementos de influência na 

formação do preço de referência é a quantidade das informações disponíveis de cada 

comprador. 

Já na visão de Aaker (1998), a falta de informações disponíveis interfere na 

percepção do fornecedor no que tange a relação de preço e qualidade, sendo que o 

consumidor tente a associar o preço com a qualidade do produto.  
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Churchill e Peter (2000) também seguem essa linha de raciocínio ao relatarem 

que os compradores tendem a ver o preço elevado como sinal de que o produto é 

excepcionalmente bom, e que por ser caro, possui características especiais, 

desfrutadas por poucos. 

Embora, valores elevados em um primeiro momento, podem passar a ideia de 

qualidade do produto, a experiência que o consumidor terá ao experimentá-lo é o que 

irá formatar essa percepção final. 

 

2.6 ASPECTOS QUE NORTEIAM A PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR 
 

O preço está presente em todas as atividades mercadológicas e envolvem 

pessoas físicas e jurídicas em diversas atividades do dia a dia. Embora seja um fator 

presente nas relações financeiras nem todas as empresas sabem lidar de maneira 

adequada com todos os componentes e ferramentas para formação do preço. Entre os 

erros mais comuns (Kotler, 2000) podemos citar a má administração dos custos e 

despesas que sobrecarregam o preço, falta de revisão das movimentações do 

mercado quanto a procura por determinados produtos e serviços e a falta de pesquisa 

com o consumidor para fixação de preços. 

Atualmente a determinação dos preços de venda é uma questão fundamental 

para a sobrevivência e o crescimento das empresas, independentemente de seu porte 

e de suas áreas de atuação. (Werke 2005). 

Ao abordar os aspectos mercadológicos que interferem no preço como o 

aumento da concorrência, o crescimento da inflação e a maior exigência do 

consumidor por rapidez, qualidade e baixo custo, esse público ficou mais consciente e 

informado na identificação e percepção de valor agregado na hora de pagar por um 

determinado produto ou serviço. 

Por outro lado, a crescente sensação de falta de tempo e a busca por conforto 

e praticidade abrem uma brecha para as empresas explorarem novas alternativas de 

venda e tornarem o consumidor menos sensível ao fator preço. 

O preço é usado constantemente para justificar, por exemplo, quedas nas 

vendas de produtos e serviços, mas nem sempre é o principal fator responsável por 

uma baixa procura deste público alvo.  

Para fixar preço, as empresas precisam definir seu público alvo e estudar suas 

necessidades, percepções e como esse consumidor decide em pagar mais ou menos. 
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Adolpho (2011), confirma que um maior relacionamento, traz maior possibilidade de 

venda quando aliado ao conhecimento que se tem deste consumidor, sua linguagem, 

seus valores, seus desejos, suas críticas e experiências. O preço, assim como o 

produto, a comunicação e o canal de distribuição devem ser trabalhados de maneira 

que o consumidor perceba o melhor valor possível do total da compra. 

Treacy e Wiersema (1995) ressaltam que os clientes desejam mais por 

aquelas coisas as quais dão mais valor. Se o fator determinante for o preço, eles 

pagarão pelo menor. Se valorizam a rapidez, eles buscarão pelo mais fácil e prático. 

Se buscam diferencial e até mesmo status, eles pagarão pela exclusividade. 

Quando falamos do comportamento do consumidor, Kotler (2000) afirma que 

fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos são os principais determinantes. Os 

costumes, crenças familiares e valores transmitidos ao longo das gerações influenciam 

a forma na qual um indivíduo opta por um produto e serviço e paga para consumi-lo.  

A idade, ocupação profissional, condições econômicas e personalidade 

também são fatores que determinarão as necessidades básicas e logo influenciarão as 

decisões de compra. Na sensibilidade referente ao fator preço Etzel, Walker e Stanton 

(2001) ressaltam que a baixa renda e famílias com mais membros, tem o preço como 

principal determinante para sua decisão de consumir ou não um produto. 

No entanto há fatores mais subjetivos nesta decisão por pagar um determinado 

preço ou não que se encaixa em aspectos psicológicos como percepções, avaliações 

preconcebidas e influência da mídia que atualmente, não é mais apenas um canal de 

marketing, mas passou a fazer parte do cotidiano da sociedade influenciando 

comportamentos, tendências e escolhas. 

Analisar o comportamento do consumidor é fundamental para as empresas 

buscarem meios de agregar valor ao seu negócio seja em estratégias diretamente 

ligadas ao preço ou em determinadas campanhas de marketing e posicionamento no 

mercado que de maneira indireta trarão um diferencial para suas ofertas ao público 

consumidor. 

Nagle e Holden (2003) e Kotler (2000) descrevem os principais fatores que 

influenciam a sensibilidade do comprador em relação a preço e veremos três destes 

grupos específicos. 

 

2.6.1 Preço de referência 
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Refere- se aos limites de preço que os compradores estão dispostos a pagar. 

Esse limite quando inferior pode ser afetado pela qualidade (o consumidor pode 

desconfiar da qualidade do produto quando o preço parece baixo demais) já um limite 

superior, denominado como preço de reserva, é o valor máximo que o comprador 

pagará por algo considerando sua experiência anterior com um determinado produto 

ou serviço. Quando esses limites não são bem estabelecidos o preço passa a construir 

uma barreira a compra. 

De acordo com Assef (1997), a política de preços deve ser perfeitamente 

identificada com o mercado de atuação, devendo comtemplar a análise dos custos 

gerais da empresa, seu equilíbrio operacional e o retorno desejado pelos acionistas. 

 

2.6.2 Comparação com outros produtos e serviços 
 

A sensibilidade ao preço é menor quando o consumidor não pode comparar 

facilmente a qualidade com produtos e serviços similares de outros concorrentes, seja 

pela baixa exploração e oferta do mercado por um determinado item, pela limitação do 

próprio indivíduo em avaliar e fazer a comparação ou pela simples decisão em optar 

por não correr o risco de escolher errado. 

Marca e reputação por exemplo, são aspectos relevantes quando falamos de 

prestação de serviços, pois são diretamente influenciados pela confiança, reputação, 

experiência que levam o consumidor a pagar mais e são fatores subjetivos na 

composição de preço. 

 Zeithaml, Bitner e Gremler (2014) declaram que para desenvolver a fidelidade 

do cliente a empresa precisa oferecer mais do que um serviço adequado, o foco deve 

estar no nível de serviço e experiencia desejada pelo consumidor. 

 

 

2.6.3 Custo da mudança 
 

Percebe-se que quanto maior o custo (monetário ou não) associado a uma 

mudança de fornecedor, marca e qualidade, menor é a sensibilidade do consumidor 

em relação ao preço. As pessoas acabam sendo fiéis a determinadas marcas e 

empresas por muitos anos, simplesmente pelo fato de não estarem dispostas a lidar 
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com o fator, mudança. Sendo assim, quando a empresa apresenta tradição aliada a 

qualidade, o preço justifica-se como algo aceito pelo consumidor.  

 

2.7 INFLUÊNCIA DO MACROAMBIENTE 
 

O macroambiente é formado pelo conjunto de fatores externos que podemos 

chamar de mercadológicos e afetam a maneira como as organizações reagem ao 

comportamento do seu nicho de clientes. Chiavenato e Sapiro (2004) fomentam essa 

ideia de macroambiente o definindo como um ambiente mais amplo que influencia de 

maneira semelhante todas as organizações. Os autores ainda citam alguns aspectos a 

serem considerados na análise do macroambiente. 

O primeiro aspecto considerado pelas empresas são fatores demográficos que 

vão desde a taxa de natalidade a renda e distribuição da faixa etária. Esse aspecto 

pode prever com maior exatidão os tipos de produtos, serviços e preços a serem 

praticados em uma determinada região. 

Ambiente tecnológico, também é um aspecto que norteia o preço e é levado 

em consideração pelas organizações, pois na análise de consumidores a sociedade 

atual busca e valoriza novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas a maior 

conforto, aumento da qualidade de vida e gestão do tempo, fazendo com que o 

indivíduo perceba maior valor agregado e consequentemente pague preços mais 

elevados. 

Crepaldi (1998) considera que a fixação de preços é uma tarefa complexa e 

leva em consideração vários fatores tais como características da demanda do produto, 

existência ou não de concorrentes e o acordo entre produtores. 

No âmbito da empresa os fatores tecnológicos não só elevam seus produtos e 

serviços como podem contribuir internamente também, reduzindo custos, tempo de 

alocação da mão de obra e aumento da produtividade. De acordo com Burgelman, 

Christensen e Whelwrigth (2013) o desenvolvimento de um mercado inovador é 

primordial e uma inovação bem-sucedida proporciona um retorno do investimento 

acrescido de algum adicional. 

O desenvolvimento da tecnologia é algo que fomenta o mercado como um todo 

e faz com que as organizações invistam recurso para ganhar participação 

mercadológica gerando economia de escala e acelerando lançamento de novos 

produtos e serviços para criar a imagem de inovação e cobrar preços mais altos. 
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Impulsionado pelo avanço da tecnologia aspectos econômicos compõem 

diretamente a construção do preço e ao analisar as economias recessivas, a renda 

média tende a ser menor e há um aumento do endividamento. O comportamento do 

indivíduo quanto a gestão das suas finanças pessoais afeta as organizações levando-

as a se adequarem a oferta de preços mais baixos que só serão possíveis se houver 

uma decisão por menor lucro ou redução de custos e despesas envolvidos no 

processo de fabricação. 

Na sustentabilidade, é possível identificar também aspectos ecológicos nesta 

composição do preço e percepção do consumidor. O investimento da mídia como um 

todo para trazer maior conscientização do uso dos recursos naturais fez com que as 

empresas passassem a adotar estratégias ecologicamente corretas, gerando mais 

produtos com ingredientes naturais e até mesmo redirecionando suas marcas para 

ligação com projetos de preservação ambiental e despoluição dos recursos naturais.  

Lemes e Pisa (2019) destacam que o consumidor está atento às práticas 

sustentáveis e esse posicionamento tem feito as empresas a uma mudança de postura 

em relação ao assunto e aproveitando a oportunidade para fortalecerem suas marcas. 

Ainda de acordo com os autores esse posicionamento reverterá em diferencial 

competitivo e recompensará os custos da mudança. 

Quando olhamos o impacto do posicionamento de algumas organizações no 

âmbito ambiental, criou-se intencionalmente ou não, um novo público consumidor que 

passa a pagar mais por produtos naturais, pois o fator psicológico é de que se está 

contribuindo para algo macro como uma preservação do planeta, o uso consciente dos 

recursos, o que acaba agregando valor ao produto consumido elevando seu preço e 

sendo menos perceptível para o consumidor que não leva como principal fator esse 

“custo” no momento da decisão de compra. Questões subjetivas como a ligação da 

saúde do indivíduo a itens naturais, principalmente na esfera de alimentação, valorizam 

o preço também. 

Por fim, o ambiente político-legal é um grupo bastante influenciador do fator 

preço. De acordo com D.Hisrich, P. Peters e A. Shepherd (2014) essa influência cria 

problemas comerciais diferentes, abrindo algumas oportunidades de mercado para as 

empresas e eliminando outras possibilidades de crescimento. 

Em determinadas regiões os governos regulamentam os preços de setores 

específicos, principalmente os ligados a necessidades básicas como transporte, 

combustível, comunicação, alimentação, estabelecendo determinados limitadores 
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quanto à qualidade, distribuição e concorrência gerando maiores custos e despesas 

que consequentemente afetará o preço. 

 

2.8 DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 
 

Após a fase de reconhecimento e análise dos aspectos mercadológicos e 

percepção do consumidor, a formação do preço pode ser feita de maneira mais 

objetiva e para Siqueirda (2009) aspectos relacionados a estratégia competitiva 

também devem ser considerados como de grande relevância para a organização nesta 

construção. 

Sendo assim as empresas poderão adotar critérios de fixação de preços 

baseados em seus custos ou conforme as práticas do mercado ou ainda pela ótica de 

expectativa de seus consumidores. 

 
“Ao estabelecer preços como acontece com qualquer outra decisão de 
marketing, uma empresa não pode focar apenas em seus custos e lucros. Ela 
deve se concentrar também na decisão de seus clientes e trabalhar ações de 
marketing voltadas a estas necessidades.” (KOTLER; ARMSTRONG, 2003,p. 
262). 

 

(a) Primeiro fator que influenciara essa construção do preço de venda são os 

custos e despesas e a margem de lucro definida pela organização como mínima ou 

aceitável. Esse lucro é trazido como uma determinada porcentagem ao custo apurado 

pelo produto conhecido como mark-up que inclui além da carga tributária um valor para 

cobrir despesas indiretas na fabricação de produtos e o lucro pretendido. 

 

(b) Aspectos mercadológicos citados anteriormente também irão direcionar o 

preço, principalmente à margem de lucro que considera fatores psicológicos 

observados e criados pelo consumidor. Essa análise inclui a estratégia de lançando e 

inserção do produto no mercado bem como demais despesas que serão envolvidas 

neste processo até a fase de maturidade do produto ou serviço. 

 

(c) Verifica-se o ajuste necessário do preço em comparação ao volume de vendas 

e distribuição. Se a margem de lucro é unitária, ou seja, há lucratividade real em uma 

única venda ou se o ganho é em escala. 
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(d) Por fim a empresa vai analisar dentro do preço fechado a representatividade 

de custos e despesas e o que é lucro. Em um cenário de ajuste de preço é menos 

complexo a empresa reduzir sua margem de lucro do que seus custos porque envolve 

mexer no processo de como algo é fabricado ou no padrão de como é feito um 

determinado serviço. 

Essa análise de custos, despesas e margem de lucro, compõem em geral, os 

grupos básicos para formação do preço de venda que contará com aspectos objetivos 

e subjetivos nesta construção, principalmente quando se refere-se a margem de lucro 

unitária e rentabilidade geral da organização. 
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3. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 
 

Esta etapa apresenta a descrição do método de pesquisa utilizado, expondo o 

conceito do método aplicado e a construção da pesquisa. Posteriormente serão 

apresentados as etapas e técnicas adotadas.  

O método de pesquisa da design science research, é também conhecido como 

constructive research, que consiste em elaborar e construir artefatos que gerem valor e 

agreguem benefícios as pessoas e as organizações, trazendo uma abordagem que 

produza conteúdo cientifico que envolva o desenvolvimento de uma inovação, sendo 

uma solução para um problema do “mundo real” e ao mesmo tempo uma contribuição 

de caráter prescritivo. 

Recomenda-se ações práticas e aplicáveis que otimizem as estratégias 

adotadas pelas organizações que produzam melhores resultados em menor espaço de 

tempo, trazendo maior relevância para a pesquisa, sendo ela de maior abordagem 

exponencial quanto a sua aplicabilidade e aprimoramento de teorias. 

Abaixo há uma descrição e resumo dos conceitos principais do método de 

pesquisa adotado. (Dresch; Lacerda; Antunes, 2015) 

Conceito do Design Science: ciência que busca consolidar conhecimento 

sobre um determinado tema e desenvolve soluções práticas e aplicáveis para melhorar 

sistemas existentes, preencher lacunas e criar novos artefatos.  

Artefato: construção humana que está entre o ambiente interno e o ambiente 

externo de um determinado sistema.  

Soluções: apresentação de soluções adequadas ao contexto em questão e 

tem como objetivo a viabilidade e não necessariamente a exatidão.  

Esferas de problemas: orientação para construção e desenvolvimento do 

conhecimento no âmbito da design science.  

Validade pragmática: busca assegurar a utilização e aplicação da solução 

proposta para o problema analisando custo/benefício, particularidades do ambiente e 

reais necessidades dos interessados na solução proposta.  

Em seu livro, As ciências do artificial (The Sciences of the Artificial, 1969 com 

terceira edição em 1996) Herbert Simon relata que o artificial é algo produzido pelo 

homem, inventado ou que sofre sua intervenção, sendo a ciência do artificial algo que 

visa trazer uma solução aplicável e útil na solução de um problema ou na construção 

de uma ideia ainda inexistente (Dresch; Lacerda; Antunes, 2015) trazendo duas ideias 
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bases para o desenvolvimento deste raciocínio: (i) estruturação, referindo-se ao 

desenvolvimento do artefato para um propósito específico, (ii) validar este artefato 

quanto a sua aplicabilidade no ambiente para o qual ele foi projetado como solução. 

Há também, um outro aspecto incorporado ao design Science, o abdutivo. Ele 

possibilita a introdução de uma nova ideia com possível solução (Dresch; Lacerda; 

Antunes, 2015) que nesta pesquisa é apresentado como um coeficiente de 

sustentabilidade que agrega valor à margem de lucro de produtos e serviços como 

forma de inserir a sustentabilidade na composição do preço de venda.  

Algumas orientações devem ser observadas neste modelo de metodologia 

DSR que trazem o designer como um artefato: o objeto de estudo deve ser um 

artefato; (i) Relevância do problema: o artefato deve ter como propósito preencher uma 

lacuna ou contribuir para avanço de novos estudos; (ii) Avaliação do designer: 

avaliação da aplicabilidade e utilidade do artefato; (iii) Contribuição para pesquisa: 

contribuições claras e validadas dentro da área de conhecimento do artefato proposto; 

(iv) Designer como um processo de pesquisa: uso eficiente da revisão literária e 

aplicabilidade prática; (v) Comunicação: apresentação adequada dos resultados da 

pesquisa (Hevner, 2004).  

 

3.1 CONSCIENTIZAÇÃO 
 

Nesta etapa da metodologia DSR, a problemática da pesquisa é proposta. 

Para aprofundamento foi realizado uma revisão sistemática da literatura, trazendo os 

conceitos da sustentabilidade e as estruturações na construção de preço de venda, 

buscando a correlação entre os temas, no objetivo de ampliar o conhecimento já 

existente e na busca de estudos que apresentaram as mesmas problemáticas ou 

vínculo entre os temas (Dresch; Lacerda; Antunes, 2015). 

Com base na revisão sistemática da literatura, a introdução desta pesquisa foi 

estruturada com o objetivo de expor o tema e as principais abordagens que norteiam a 

sustentabilidade e a construção do preço de venda, a situação problemática, a questão 

norteadora da pesquisa, além dos objetivos e justificativas quanto a relevância, 

importância e contribuição da pesquisa no contexto das organizações brasileiras, 

sendo que as mesmas consideram que seu crescimento é verdadeiramente 

sustentável quando conseguem gerar lucro para seus proprietários e acionistas, 
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protegendo o meio ambiente e trazendo uma melhora na qualidade de vida para as 

pessoas com quem interage.  

Nessa etapa de Conscientização do método utilizado, são descritos as 

funcionalidades e o desempenho que se espera para o artefato, objetivo de estudo, e 

os requisitos necessários a serem considerados em seu desenvolvimento e na 

avaliação (Dresch; Lacerda; Antunes, 2015). 

Na revisão da literatura observou-se que a sustentabilidade tem relação direta 

na formação do preço de venda, ou seja, as organizações consideram que estes 

investimentos agregam valor ao seu preço, mas não foi encontrado uma metodologia 

que trouxesse a sustentabilidade como componente nesta estruturação de preço.  

  

3.2. SUGESTÃO 
 

Nesta etapa algumas sugestões são feitas pela pesquisadora com possíveis 

soluções para o problema em questão no objetivo de trazer melhorias atuais e 

contribuições aplicáveis as organizações com resultados obtidos na etapa de 

conscientização.   

Esta revisão trouxe o conceito de sustentabilidade ambiental, econômica e 

social, a percepção destes conceitos para as empresas, e a correlação deste fator com 

a formação de preço de venda e como as organizações interpretam esse 

custo/investimento dentro da sua estrutura. Na revisão literária não há exposições e 

evidencias claras da correlação entre sustentabilidade e formação de preços, 

principalmente uma metodologia que explique onde a sustentabilidade entra nesta 

construção e como a margem de lucro poderia ser elevada por este aspecto.   

Sendo assim, essa pesquisa pode contribuir para o preenchimento de uma 

lacuna ou despertar novos estudos quanto ao valor que a sustentabilidade agrega as 

empresas no âmbito mercadológico, financeiro e por fim, na elevação da margem de 

lucro que esta diretamente ligada a percepção de seus consumidores para o produto e 

serviço que oferecem.  

 

3.3 DESENVOLVIMENTO  
 

Dentro do método do Design Science research, esta terceira etapa de 

desenvolvimento, apresenta o artefato proposto na etapa anterior para a solução da 
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problemática. Se o artefato não atender totalmente as demandas da pesquisa, o DSR 

traz a possibilidade de retorno a etapa inicial para melhor compreensão da 

problemática e continuidade da pesquisa (Vaishnavi; Kuechler, 2004).  

O artefato proposto nesta pesquisa, que foi denominado como coeficiente de 

sustentabilidade, surgiu após a revisão da literatura que não traz objetivamente como a 

sustentabilidade pode entrar na composição do preço de venda, mas afirma que estes 

investimento sem dúvida contribuem positivamente para sua imagem perante o 

mercado, fornecedores e concorrentes e consequentemente elevam a margem de 

lucro de seus produtos e serviços.  

Sendo assim, dentro de uma composição comum de construção de preço que 

comtempla custos, despesas e uma margem de lucro, observou-se que a 

sustentabilidade pode entrar na etapa da margem de ganho, trazendo um multiplicador 

que melhora esta margem e será fixado conforme o investimento financeiro que a 

empresa faz em um processo economicamente sustentável.  

O primeiro fator que influencia a construção do preço de venda são os custos, 

despesas e uma margem de lucro que trata-se de um percentual colocado em cima 

destes gastos, conhecido como mark-up e que para uma definição mais assertiva, 

também considera aspectos mercadológicos e externos para sua definição, no objetivo 

de trazer o melhor retorno financeiro possível (Kotler, 2003).  

Na fase de desenvolvimento desta pesquisa, foi apresentado uma metodologia 

de formação de preços que comtempla os aspectos levantados na revisão da literatura 

e traz o artefato como um coeficiente que entra na etapa da margem de ganho, 

influenciado diretamente pela sustentabilidade.  

No modelo escolhido para a pesquisa não existem respostas certas ou erradas 

e o que se busca é a experiência e percepção dos entrevistados acerca do assunto 

abordado nesta pesquisa. Não há identificação da empresa e nem do nome do 

entrevistado por se tratar de perguntas que também envolvem uma esfera financeira e 

estratégica dentro da empresa.  

Esta etapa do desenvolvimento, apresenta o artefato dentro da metodologia 

proposta de formação de preços e que também, gera um conhecimento específico, que 

pode ser usado para futuras evoluções do artefato ou no desenvolvimento de novas 

pesquisas sobre o tema (Dresch; Lacerda; Antunes, 2015).  
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3.4. AVALIAÇÃO  
 

Esta etapa da metodologia da DSR é responsável por avaliar os artefatos 

apresentados para solucionar o problema em estudo no objetivo de demonstrar que 

possuem condições de cumprir com a sua função (Dresch; Lacerda; Antunes, 2015) 

apresentando e validando o coeficiente de sustentabilidade que ajuda no 

direcionamento das empresas no processo de construção do preço de venda.  

Nesta etapa surgiu o artefato, que com o progresso da revisão da literatura e 

as entrevistas realizadas com profissionais diretamente ligados à área de 

sustentabilidade e estratégia das organizações, foi apresentado dentro de uma 

metodologia de formação de preços que comtempla custos, despesas e margem de 

lucro, um coeficiente multiplicador desta margem de ganho nos produtos e serviços. 

Esta margem de lucro, por sua vez, sofre uma elevação por conta dos investimentos 

em sustentabilidade, que agregam valor ao preço de venda.   

Para contribuição a pesquisa, foram entrevistadas cinco empresas que tem 

relação direta com a sustentabilidade e que acreditam que este aspecto interfere 

positivamente na percepção do consumidor e eleva sua reputação perante os 

fornecedores, concorrentes e clientes, impactando de maneira direta e indireta no 

preço de seus produtos e serviços.  

Foram entrevistados profissionais que estão diretamente envolvidos com a 

parte estratégica da empresa sendo diretores, presidentes ou coordenadores, sendo 

eles, aptos para responder às perguntas que serão aplicadas para que seja feita a 

análise de conteúdo das entrevistas.   

Essas entrevistas foram para fins de levantamento da percepção dos 

entrevistados quanto a relação da sustentabilidade com a formação de preço e 

validação do coeficiente para a margem de lucro que é o artefato desta pesquisa.  

Os entrevistados foram três CEO’s e dois diretores jurídicos que estão a frente 

da área ambiental e agronegócio. As entrevistas foram realizadas por vídeo 

conferência. Algumas conversas foram gravadas e tiveram duração de trinta minutos a 

uma hora e meia.  

O roteiro de entrevista teve o objetivo de avaliar o quanto as organizações 

consideram que a sustentabilidade elava a margem de lucro de seus produtos e 

serviços através de um coeficiente multiplicador desta margem de ganho. Um segundo 

objetivo é avaliar se o método utilizado no processo de avaliação traz resultados 
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maduros e de contribuição para a problemática apresentada e aplicabilidade na 

realidade das organizações validando a metodologia de preços que será proposta. 

No desenvolvimento do trabalho será apresentado mais detalhes sobre as 

empresas e os entrevistados. As contribuições foram fundamentais para validar o 

coeficiente proposto dentro da metodologia de formação de preços que comtempla 

custos, despesas e margem de lucro. 

Caso a avaliação do artefato não seja satisfatória através dos resultados das 

pesquisas, o método de DSR permite o retorno para a etapa Conscientização 

(Vaishnavi; Kuechler, 2004) para mais estudo e aprofundamento. Do contrário, quando 

a apresentação dos resultados da pesquisa for positiva, eles caminharão para 

refinamento e posterior afirmação do artefato proposto.  

Questionário geral: Elaborado na intenção de entender o quanto a empresa 

acredita que a sustentabilidade impacta na formação do preço de venda e eleva sua 

margem de lucro: 

 

1. Qual o principal objetivo da empresa nos investimentos em sustentabilidade?  

 

2. A empresa acredita que preocupações ambientais ligadas ao seu produto ou 

serviço, podem agregar valor ao preço de venda? 

 

3. A empresa acredita que a sustentabilidade pode elevar a margem de lucro de 

um produto ou serviço? 

 

4. Na sua opinião a sustentabilidade pode elevar positivamente em quantos por 

cento a margem de lucro de um produto ou serviço? 

 

As entrevistas usaram como referência o questionário acima e teve como foco 

o impacto da sustentabilidade na margem de lucro, considerando estes desembolsos 

feito pelas organizações não como um custo ou despesas mas como fator intangível 

que deve ser considerado na formação do preço dentro da composição da margem de 

lucro, que poderá variar de acordo com o coeficiente de sustentabilidade.   
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Será apresentado um caso específico de formação de preços que comtempla 

custos e despesas, mas com foco na etapa da margem de lucro para validar o artefato 

proposto que é o coeficiente de sustentabilidade.  

A revisão da literatura e as entrevistas trouxeram aos pontos específicos que 

contribuíram para a formatação do artefato relacionando os aspectos mercadológicos 

do ambiente externo, aspectos operacionais, relatando as particularidades das 

organizações, e apontamentos financeiros quanto a estruturação geral de preços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

4. DESENVOLVIMENTO 
 

Nesta etapa do estudo, será apresentada a relação da sustentabilidade com a 

formação do preço de venda, trazendo uma metodologia de preços que evidencia o 

artefato, objeto de estudo desta pesquisa, como coeficiente de sustentabilidade e 

validado através das entrevistas realizadas com profissionais ligados a esfera 

estratégica das organizações.  

Será demonstrado também, a aplicação prática do artefato em uma das 

empresas entrevistadas analisando a formação de preço antes e depois do uso do 

coeficiente de sustentabilidade, como um multiplicador para a margem de lucro. As 

etapas do desenvolvimento seguiram a sequência apresentada no método de pesquisa 

da Designer Science research escolhido para este estudo. 

O aspecto principal que norteia esta pesquisa traz como artefato o 

investimento das empresas em sustentabilidade e sua relação com a formatação do 

preço de venda de seus produtos e serviços, propondo um coeficiente que eleva a 

margem de lucro.  

Quando se fala de investimentos em sustentabilidade fica evidente que ele traz 

uma contribuição positiva para a empresa seja no âmbito mercadológico, quanto no 

seu posicionamento, ou no aspecto financeiro, melhorando seu lucro. Porém, esse 

conceito de sociedade com desenvolvimento sustentável ainda está em construção, 

bem como, a maneira como as organizações introduzem este conceito dentro de suas 

esferas estratégicas (Veiga, 2005).  

A composição do preço de venda leva em consideração alguns fatores para 

sua construção no objetivo de repassar neste preço os custos e despesas decorrentes 

do desenvolvimento do produto e prestação do serviço, carga tributária e uma margem 

de lucro.  

Coral (2002, apud Araújo, Bueno, Sousa, Caetano e Mendonça 2010) traz um 

modelo de sustentabilidade empresarial, destacando as principais abordagens das 

empresas nos âmbitos econômico, ambiental e social, relacionando que no aspecto 

econômico as organizações buscarão seu posicionamento no mercado, vantagem 

competitiva e qualidade de custo de seus produtos e serviços. Já no âmbito ambiental, 

as empresas buscarão meios de contribuir com a sociedade local, incentivos a 

tratamento de resíduos, cumprimento da legislação e o uso consciente dos recursos 

naturais. 
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Quanto a formação de preços, os custos e despesas dentro desta composição 

que comtempla tanto aspetos mercadológicos como financeiros, traz uma clareza 

numérica mais objetiva, mensurando com maior precisão os custos e despesas dentro 

do processo produtivo, bem como a carga tributária que também, traz referências 

especificas conforme o enquadramento fiscal da organização.  

A margem de lucro, no entanto, é um aspecto da composição do preço que 

apresenta maior “intangibilidade” pois, em geral, esta margem de lucro que será 

inserida no preço precisa considerar alguns fatores que juntos determinem esse 

componente, muitas vezes exposto como um percentual e nesta pesquisa veio na 

forma de um coeficiente de sustentabilidade que eleva a margem de lucro.  

Se a margem de lucro é um fator que apresenta maior intangibilidade, observa-

se uma mesma semelhança na leitura que fazemos dos investimentos em 

sustentabilidade, considerando que estes nem sempre são tratados como um custo ou 

despesa dentro da organização, o que facilitaria sua inserção no preço de venda, mas 

elevaria ou “mesclaria” o custo final do produto.  

Sendo assim, pode-se tratar esse “desembolso” como um aspecto que compõe 

a formação do preço dentro da etapa da margem de lucro e que ainda contará com um 

coeficiente (multiplicador) para elevar sua margem (percentual) de acordo com o 

envolvimento direto da sustentabilidade com o produto ou o serviço. 

Nesta relação de desenvolvimento sustentável, as empresas precisam buscar 

meios de minimizar custos e aproveitar suas exposições na mídia, (como organizações 

que cumprem as regras e são ecologicamente corretas), para aumentar a sensibilidade 

do consumidor buscando meios de agregar valor ao preço, elevando o conceito da 

empresa no mercado e consequentemente refletindo positivamente no valor monetário 

de venda de seus produtos e serviços. 

Com a revisão da literatura, as entrevistas realizadas e a aplicação prática da 

metodologia dentro de uma empresa envolvida diretamente em processos de 

prestação de serviços sustentáveis, considera-se que os investimentos em 

sustentabilidade elevam o conceito das organizações perante o mercado e por 

consequência, aumentam a sensibilidade do consumidor de uma maneira positiva para 

seus produtos e serviços.  

Cabe agora, avaliar como este aspecto entra na construção do preço e qual 

seu impacto na margem de lucro de forma objetiva. Abaixo foi introduzido alguns 
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tópicos principais do levantamento bibliográfico e que contribuíram para definir a 

metodologia de formação de preço que apresentou o artefato desta pesquisa:  

 

a)   Desenvolvimento sustentável: Jhon Elkington (1998) elencou três esferas que 

integram o desenvolvimento sustentável, sendo elas o crescimento econômico, 

as relações com o meio ambiente e a sociedade nos empreendimentos 

humanos.  

 

b)   Preço de Venda: A definição do preço de venda deve levar em consideração 

fatores internos, como o custo e gastos da organização e externos, ou seja, do 

ambiente onde a empresa está inserida. Kotler (2000), salienta que a demanda 

dos clientes, o custo e os preços dos concorrentes são fatores fundamentais 

para a determinação do preço.  

  

c)   Preço de Referência: Refere- se aos limites de preço que os compradores 

estão dispostos a pagar. Nagle (2002, apud Serpa & Avila 2004) ressalta que o 

preço que o consumidor está disposto a pagar, está atrelado a percepção dos 

benefícios que ele tem do produto ou serviço, o autor ainda expõe alguns 

fatores que influenciam na sensibilidade do cliente em relação ao preço.  

  

d)   Custos do processo sustentável: É necessário mapear e entender os custos 

que a empresa terá ou obteve ao se adequar a um processo de produção 

sustentável. Barbosa & Lopes (2018) descrevem a importância de segregar os 

custos de sustentabilidade na elaboração de orçamento e no plano de contas 

de um projeto. Betiol, et al. (2012) salientam que mesmo o custo inicial mais 

caro, produtos mais eficientes no consumo de recursos, geram economias para 

a administração das organizações no médio e longo prazo.  

  

e)   Consumo consciente: De acordo com a pesquisa AKATU (2002), o consumo 

consciente se tornará mais efetivo, uma vez que os impactos positivos e 

negativos sejam percebidos pelo consumidor, direcionando assim, as 

características de consumo de acordo com os princípios estabelecidos pela 

sustentabilidade. Dessa forma, a procura por produtos com padrões de 
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produção sustentáveis nos âmbitos social, econômico e ambiental tendem a 

crescer.  

 

f)   Percepção do consumidor: Para a percepção do mercado consumidor o preço 

não está necessariamente ligado apenas aos custos reais de produção e 

serviço, sendo assim, a empresa precisa buscar meios de agregar valor para 

que sua oferta se diferencie dos demais concorrentes como afirma Lemes 

(2010).  

  

g)   Influências da mídia na decisão de compra: Em uma era de crescimento da 

informação e avanço da tecnologia, muitos meios tem o poder de influenciar a 

escolha de compra dos indivíduos, e neste âmbito surge a necessidade das 

organizações estudarem seu nicho de clientes e mercado específico onde 

atuarão para identificar quais são as principais influências na decisão de 

compra dos seus clientes, o que eles buscam e o que consideram ser o maior 

“peso” nesta decisão por adquirir bens e serviços.   

  

h)      Composição do Preço de Venda: Marques (2013) ressalta que um preço de 

venda assertivo deve cobrir os custos do produto ou serviço e ainda 

proporcionar o retorno desejado pela organização, além disso deve estar 

voltado a atender as necessidades do mercado.  

  

i)       Estruturação financeira: De acordo com Vasconcelos (2008), o planejamento 

financeiro é condição fundamental para o sucesso de uma organização, 

englobando a estruturação de ações e dimensionamento de recursos 

financeiros com o objetivo de operacionalizar projetos gerenciais.  

  

j)   Custos do produto: Voltolini (2014) alerta que os produtos sustentáveis podem 

ser mais onerosos para o comprador, devido ao investimento necessário no 

desenvolvimento tecnológico, que precisa ser remunerado. 

 

Sendo assim, observa-se que a estruturação de preços também faz parte da 

área estratégica da organização e será como um funil que consolida custos e 

despesas, mas, também visa o objetivo principal das organizações que é gerar lucro. 
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Este lucro por sua vez, estará ligado ao quanto a empresa consegue agregar valor ao 

seu produto e serviço para o consumidor final.  

A estruturação de preços, apresentada nas etapas da metodologia desta 

pesquisa, traz um coeficiente de sustentabilidade inserido na categoria da margem de 

lucro, trazendo uma variação para este percentual de margem de ganho de acordo os 

investimentos em sustentabilidade.  

Esta sugestão do artefato, surgiu através da revisão da literatura, 

apresentando a sustentabilidade como aspecto que compõem a estratégia das 

organizações e elevam seu conceito perante o mercado, contribuindo positivamente 

para a margem de ganho de seus produtos e serviços.  

Considerando que o desenvolvimento sustentável agrega valor ao negócio, 

observou-se uma oportunidade de trazer a sustentabilidade para dentro da composição 

do preço de venda como um coeficiente multiplicador da margem de lucro dos produtos 

e serviços. 

Dentro de uma metodologia de formação de preços que comtempla custos, 

despesas e margem de ganho, as empresas utilizam fatores mercadológicos para 

auxiliar na definição deste percentual de lucro, como foi apresentado na etapa de 

fundamentação teórica desta pesquisa, possibilitando assim, que a sustentabilidade 

seja introduzida dentro de uma estrutura de formação de preços como aspecto que 

eleva esta margem.  

Portanto, é um elemento que a organização considera para definição do seu 

preço e neste estudo é destacado dentro desta margem de ganho e não introduzido 

como um custo ou despesa, considerando que a empresa faz este desembolso 

financeiro e ele deverá ser repassado ao consumidor final através do preço definido em 

seus produtos e serviços.  

 

4.1 Apresentação do coeficiente de sustentabilidade e aplicação prática  
 

A proposta tem o objetivo de trazer uma fórmula aplicável tanto para empresas 

do segmento industrial como prestação de serviços, fazendo apontamentos mais 

assertivos para que todos os gastos da organização, sejam eles tangíveis ou não, 

possam fazer parte da formação do preço, destacando-se neste estudo a 

sustentabilidade como um aspecto intangível que aparece dentro do coeficiente 

multiplicador na margem de lucro.  
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Abaixo será apresentado esta metodologia que comtempla custos, despesas e 

uma margem de lucro, trazendo alguns conceitos mercadológicos, apresentados 

também na etapa da revisão bibliográfica em que os autores consideram componentes 

como custos, despesas, margem de lucro, aspectos usados na construção do preço de 

venda. KOTLER (2003), reforça que o primeiro fator que influencia a construção do 

preço de venda são os custos e despesas e posteriormente a margem de lucro que 

será aplicada. 

 

PIV= ((CD + MOD + DES) /HMG) / (I% - 100%) * (1+ML%*CS) 
 

• PIV = Preço ideal de venda 

• CD = Custo direto 

• MOD = Mão de obra direta  

• DES = Despesas estruturais  

• HMG = Horas mensais gerais 

• I = Impostos em percentual 

• ML = Margem de lucro esperada  

• CS= Coeficiente de sustentabilidade  

 

A metodologia de formação de preços que comtempla um coeficiente de 

sustentabilidade, apresenta nove componentes segregados em quatro grupos para 

construção deste preço e veremos de forma apartada cada um destes componentes e 

como os investimentos em sustentabilidade norteiam essa definição final do preço de 

venda:  

Preço ideal de venda: o preço de um produto ou serviço leva em 

consideração todos os seus custos e despesas de fabricação ou tempo alocado para 

execução de uma determinada prestação de serviços. Custos são gastos que estão 

diretamente ligados a atividade fim do negócio e despesas são gastos que dão suporte 

a esta atividade fim. Ambos fazem parte do grupo de desembolsos financeiros que a 

organização faz no seu processo produtivo.  

A separação dos custos para as despesas é importante, pois seu tratamento 

influência na construção do preço de maneira diferente. O custo está diretamente 

ligado ao processo produtivo, é o desembolso que está ligado a obtenção de receita 
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como por exemplo, uma empresa que produz automóveis tem como principal custo a 

matéria prima que engloba ferro, aço, plástico, vidro etc, e esses custos fazem parte de 

uma composição de preço unitária do veículo; é possível mensurar com maior precisão 

quanto deste custo foi alocado no produto, como por exemplo também os funcionários 

que trabalham na área de produção e alocar horas especificas para esta fabricação 

unitária.  

Quando se refere as despesas que são alocadas neste processo produtivo, 

não é possível trabalhá-las com tanta exatidão. Um exemplo é a área de staff que 

também é importante em outras etapas não ligadas diretamente a área de produção, 

mas são necessárias para a finalização do processo como o departamento 

administrativo e financeiro, a área comercial, diretoria etc.  

A carga tributária também pode ser considerado um custo neste processo, pois 

quando ocorre a venda do produto ou serviço é emitida a nota fiscal e esta tributação 

ocorre.  

Por último, dentro desta construção, entra a margem de lucro. Ela é definida 

por uma série de aspectos que determinam o percentual de ganho que será aplicado 

em cima dos custos e despesas de produção direta ou indireta. Ela pode considerar 

diversos itens que juntos definirão esta margem de lucro ideal para o produto e serviço.  

Custo direto: refere-se aos custos que são diretamente ligados a fabricação 

do produto ou compõem seu processo de construção onde o maior desembolso na 

indústria e comércio é a matéria prima.  

Quanto a prestação de serviços o principal custo está nas horas disponíveis 

dos profissionais ligados diretamente atividade fim, sendo sua matéria prima o quadro 

de colaboradores que executam um determinado serviço através da sua alocação de 

tempo na empresa.  

Mão de obra direta: mão de obra também se refere a equipe de produção que 

está diretamente ligada a atividade fim do negócio. Na indústria e comércio, é a mão 

de obra que executa ou fornece suporte ao processo produtivo e na prestação de 

serviços esta mão de obra é a própria matéria prima.  

Despesas estruturais e horas mensais gerais: são desembolsos 

necessários para dar suporte a atividade fim do negócio; estas despesas são 

compostas pela estrutura física da empresa, pela equipe de staff e todos os outros 

desembolsos que estão indiretamente ligados a geração do produto ou serviço, mas 

são necessários neste processo de entrega final para o consumidor.  
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Para estas despesas estruturais é preciso usar algum método para segregação 

destes valores e repasse unitário em produtos e serviços. Considerando que este 

grupo de despesas existe para dar suporte a atividade fim, pode-se dividir o valor de 

despesa total deste grupo pelas horas de trabalho da equipe de produção, por 

exemplo: se uma determinada fábrica tem mil e quinhentos funcionários que estão 

diretamente na atividade fim, eles dependem de uma área de recursos humanos que 

dará todo suporte no que se refere a contratação e demissão, pagamento de salários, 

benefícios, planos de carreira etc..  

Pode-se considerar que este colaborador da área de produção não apresenta 

como custo total somente seu salário mais encargos que será alocado no preço de 

venda, mas sim rateios de despesas de demais departamentos que dão suporte 

indiretamente a sua atividade, ou seja, essa despesa com área de recursos humanos 

como outros departamentos dentro da organização podem ser alocados dentro da 

composição do custo do colaborador que por consequência se alocará ao produto.  

Um dos critérios de alocação é considerar as despesas totais de todos os 

departamentos que dão suporte a esta atividade fim e dividir pelas horas mensais 

disponíveis da equipe de produção. Por exemplo: se em média um colaborador 

trabalha oito horas por dia sendo mais ou menos, vinte e dois dias uteis no mês, cada 

colaborador possui em média 176 horas de trabalho na empresa.  

Quanto a equipe de produção que está ligada a atividade fim, toda esta 

alocação de tempo é dedicada a atividade diretamente de produção. Referente aos 

demais colaboradores que estão em outros departamentos não ligados a atividade fim, 

seu gasto também precisa ser repassado no preço.  

Referente as áreas de staff, fica mais difícil mensurar sua alocação direta de 

tempo em cada produto ou serviço, sendo assim, podemos considerar a despesa total 

destes departamentos de staff como RH, administrativo, serviços gerais etc, que neste 

exemplo totalizam 250 mil e dividi-lo pelas horas desta equipe de produção que recebe 

suporte das demais áreas.  

Sendo assim, teremos um valor unitário de despesas estruturais por 

funcionário, neste exemplo, de R$ R$ 166,66 se considerarmos estes 1.500 

colaboradores da área de produção que recebem este suporte das áreas de staff. 

Impostos: quanto a carga tributária ela deverá entrar na composição do preço 

de venda. É um custo que compõem o preço de venda, mas apenas transitará 

financeiramente, pois deverá ser repassado ao governo. Se a carga tributária não for 
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considerada na construção do preço de venda a empresa erra na formação deste valor 

e este custo sairá da sua margem de lucro. Muitas empresas acabam enfrentando 

problemas financeiros por não possuir um planejamento tributário adequado a sua 

realidade de atuação ou não inserir corretamente na formação do preço de venda 

estas alíquotas que farão parte do custo de produção de produtos e serviços. 

Coeficiente de sustentabilidade: é na margem de ganho que entra o valor 

financeiro líquido que contribuirá para a lucratividade dos produtos e serviços e na 

metodologia proposta define-se como coeficiente de sustentabilidade da margem de 

lucro  

Quando a construção do preço é feita de maneira inadequada ou não 

trabalhada de forma estratégica no mercado, a empresa acaba recebendo um valor 

que cobre apenas custos e despesas frustrando seus acionistas e investidores no 

momento de analisar ou receber um lucro final ou retorno do seu investimento.  

A construção da margem de lucro considera fatores objetivos que interferem 

neste percentual, mas também aspectos mais subjetivos ou intangíveis que podem 

elevar seu produto ou serviço perante o consumidor final, concorrentes e fornecedores.  

Entende-se que os investimentos em sustentabilidade, como citados anteriormente, 

não devem compor o grupo de custos e despesas, pois não fazem parte direta deste 

processo, no entanto, como estes investimentos e desembolsos ocorrem ele precisa 

ser repassado e fazer parte desta composição de preço.  

Sendo assim, propõe-se que todo desembolso ou investimento com 

sustentabilidade deve ser repassado na margem de lucro e através do coeficiente 

(multiplicador), elevar este percentual em três categorias que poderão resultar em 

maiores ganhos. Estas três categorias têm o objetivo de trazer uma orientação para 

aplicação do coeficiente multiplicador da margem de lucro para determinar o quanto a 

sustentabilidade está elevando o preço do produto ou serviço.  

Como norteador para o coeficiente de sustentabilidade propõe-se que 

empresas que apresentarem um determinado percentual dos seus gastos destinados a 

ações, projetos ou investimento em sustentabilidade, considerem um valor agregado a 

sua margem de lucro e usem como referência as categorias abaixo para multiplicar a 

sua margem de ganho unitária, pelo coeficiente de sustentabilidade. 

A construção dos patamares do coeficiente de sustentabilidade trouxe uma 

relação com o percentual de custos/investimentos em sustentabilidade, em 

comparação ao gasto total da empresa, considerando que esse desembolso feito pelas 
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empresas e direcionadas a sustentabilidade, entram na composição de seus relatórios 

financeiros.  

Para empresas que possuem até 9% do seu total de gastos relacionados a 

sustentabilidade, será usado um coeficiente multiplicador de 1,2 na margem de lucro 

previamente fixada; para investimentos em sustentabilidade que representem de 10% 

a 19% dos gastos totais, o coeficiente será de 1,5 e para investimentos acima de 20% 

o coeficiente será de 2,0 na variação da margem de lucro.  

Esta margem de lucro inicialmente definida será apresentada em percentual e 

multiplicada pela categoria do coeficiente de sustentabilidade (1,2; 1,5; e 2,0) conforme 

os recursos que a organização destina ao desenvolvimento sustentável e será 

apresentada na tabela abaixo: 

 

Tabela 5: Coeficiente de Sustentabilidade – Referência para a variação da Margem de 

Lucro 

Percentual do gasto total em relação a 

investimentos em sustentabilidade 
0% a 9% 10% a 19% acima de 20% 

Coeficiente de sustentabilidade 1,2 1,5 2,0 
Fonte: a autora (2020) 

 

Se uma determinada empresa tem um gasto total de R$ 180 mil e é 

identificado que 5% deste valor por exemplo, foi destinado ao grupo de 

sustentabilidade que comtemplará investimentos, adequações, cumprimento de leis, 

exigências etc. propõe-se analisar este grupo de gastos, sem a categoria dos 

investimentos, para uma visão mais assertiva do que realmente são apenas custos e 

despesas do processo produtivo, sejam eles relacionados a um produto ou a prestação 

de um serviço. Sendo assim, a sustentabilidade será excluída da composição de 

gastos gerais para verificar qual o seu percentual de representativa em relação ao 

todo.  

 

Tabela 6: Exemplo de Custos e Investimentos de uma empresa 

Custos e despesas gerais R$    180.000,00 

Investimentos em sustentabilidade R$     9.000,00 

Custos e despesas (líquidos) R$     171.000,00 
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Representativa dos investimentos sustentáveis 5% 
Fonte: a autora (2020) 

 

Pode-se então, usar como referência este percentual de investimento em 

sustentabilidade para categorizá-lo dentro de um determinado patamar de elevação da 

margem de lucro dos produtos e serviços no momento de construção do preço. Ou 

seja, se a empresa investiu 5% do seu gasto total em sustentabilidade, como na tabela 

acima, esse percentual definirá qual coeficiente de sustentabilidade será aplicado na 

variação da margem de lucro, sendo neste exemplo o multiplicador de 1,2. Sendo 

assim, o percentual do coeficiente varia de acordo com o total de investimentos que a 

organização destina a aspectos ligados a sustentabilidade. 

Abaixo a aplicação da metodologia é proposta em um primeiro exemplo, 

considerando que a empresa precisa definir qual o custo unitário de 1 hora para 

fabricação de um determinado produto ou serviço, considerando os custos de 

fabricação que estão diretamente ligados a produção e as despesas indiretas que dão 

suporte a atividade fim.   

Na sequência, apresenta-se um exemplo específico trazendo dados de custos, 

despesas e margem de lucro para aplicabilidade do coeficiente de sustentabilidade. A 

empresa relatada trata-se de uma marcenaria especializada em guarda roupas.  

A empresa faz reflorestamento e parte da matéria prima é de reaproveitamento 

e sobras. Observou-se que em média 12% do seu gasto total é destinado ao 

desenvolvimento sustentável e os valores abaixo comtemplam custos e despesas já 

abatendo este investimento. Utilizou-se a tabela 5 como referência para definição do 

coeficiente de sustentabilidade.  

 

•   Custos diretos de fabricação: R$ 535 mil de matéria prima 

•   Mão de obra da equipe de produção: R$ 322 mil dos funcionários que estão na 

área de produção 

•   Despesas estruturais: R$ 171 mil considerando a estrutura mais as áreas de 

staff 

•   Carga horaria da equipe de produção: 22.880 considerando 130 funcionários 

da área de produção que trabalham em média 176 horas por mês.  

•   Carga tributária total: 12,6% 

•   Margem de lucro: 20% unitária 
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•   Coeficiente de sustentabilidade: 1,5  

•   Valores de referência para 1 hora de trabalho  

 

PIV= ((CD + MOD + DES) /HMG) / (I% - 100%) * (1+ML%*CS) 
PIV = ((535.000 + 322.000 + 171.000) / 22.880)) / (12,60% - 100%) * (1+ 20%*1,5)) 
PIV = ((1.028.000,00 / 22.880) / (87,4%)) * (1+30%) 
PIV = (44,93 / 87,4%) * (1+30%) 
PIV = (51,40 * 1+30%) 
PIV = 51,40 * 1,30 
PIV = 66,82 valor unitário da hora de trabalho   
 

Neste exemplo, para construção do preço, consideramos que a empresa 

possui um gasto mensal de RS 1.028.000,00 que comtempla o custo diretamente 

ligado a área de produção e os departamentos de staff que fornecem suporte a esta 

atividade fim. Todo este desembolso foi dividido pelas horas dos profissionais 

envolvidos neste processo produtivo (seja diretamente ligado a confecção do guarda 

roupas, pós venda e áreas administrativas) para verificar qual o custo de 1 hora de 

trabalho para produzir o guarda roupas chegando nesta analise a R$ 66,82 (pode-se 

usar esta análise de base hora porque a empresa produz um único produto, então 

todos os custos e despesas são alocados em um único item de vendas; o guarda 

roupas.)  

Na primeira etapa, a metodologia mostra que o custo de 1 hora desta empresa 

de marcenaria especialista em guarda roupas é de R$ 44,93 incluindo a carga tributária 

estimada em 12,6%.  

Ao chegar no custo de uma 1 hora de trabalho para confecção do guarda 

roupas a empresa definiu a margem de lucro unitária em cima deste valor hora como 

20%.  

Considerando que a empresa atua em uma área que utiliza matéria prima 

florestal (madeira), e mais de 10% dos seus gastos são destinados a preservação e 

reflorestamento, aplica-se o coeficiente de sustentabilidade de 1,5% para a margem de 

lucro (conforme tabela 5) para variação do seu percentual de ganho, sendo o valor de 

1 hora de trabalho para confecção do guarda roupas R$ 66,82. 

Se a marcenaria leva em média 49 horas para concluir todo o processo de 

fabricação, pode-se usar como referência o valor de R$ 3.289,60 para preço de venda, 
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que comtempla todos os custos e despesas de fabricação, carga tributária, margem de 

lucro e coeficiente de sustentabilidade que elevou a margem de lucro, considerando 

que a empresa engloba em seu processo produtivo aspectos de natureza sustentável.    

Sendo assim, a sustentabilidade embora um fator intangível nesta construção e 

formação de preço é um investimento que se faz necessário, pois se o mesmo não 

ocorrer, impactos ambientais poderão gerar maiores custos e desembolsos para a 

organização e para a sociedade.  

Apesar destes investimentos serem feitos particularmente pela empresa, ele 

busca proteger algo de bem comum e necessidade de toda a sociedade. Portanto 

entra na composição do preço de venda da organização tendo como benefício um 

retorno financeiro maior na variação desta margem de lucro.   

 

4.2 Contribuição das entrevistas para validação do coeficiente de 
sustentabilidade  

 
Em entrevista para contribuição a esta pesquisa, foi conversado com uma 

advogada, especialista em Direito Ambiental há 20 anos e que foi uma das 

contribuintes na formatação do Novo Código Florestal de 2012, afirmou que o Brasil 

começou a observar com maior propriedade as exigências ligadas as sustentabilidade 

devido a Amazônia e a grande produção de água doce o colocando como um país que 

geraria maiores custos e investimentos nesta área, sendo este custo mais caro para as 

empresas e para o produtor rural principalmente pela limitação em explorar estes 

recursos naturais e as delimitações das áreas para plantio.  

Esse custo “mais elevado” por consequência, passaria a ser tratado como 

diferencial mercadológico e agregar valor aos produtos e em seu preço final, 

considerando que investimentos em sustentabilidade não seria mais apenas uma 

exigência mais sim um diferencial, fazendo com que as empresas começassem a 

buscar meio de medir e trazer estes desembolsos financeiros na formatação do preço, 

“dividindo” assim com o consumidor final que de uma maneira indireta também, seria 

afetado por estes cuidados sustentáveis.  

A falta de sustentabilidade passou a gerar desconfortos e esse desconforto 

quando sanado, mesmo que parcialmente, começou a ser comercializado pelas 

empresas como diferencial mercadológico e por consequência agregar valor a seus 

produtos e serviços como fator de relevância para o consumidor e para a concorrência, 
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para a advogada, investimentos em sustentabilidade sem dúvidas, eleva a margem de 

lucro das empresas podendo variar de 10% a 20% na margem de lucro original, 

agregando valor não só para a organização mas na percepção dos consumidores, 

fornecedores e concorrentes.   

Embora o fator sustentabilidade não seja um aspecto financeiro e talvez 

interpretado como subjetivo dentro de uma composição de preço de venda, ele pode 

impactar ou influenciar essa construção de preço, pois é também, um tema bastante 

veiculado na mídia, principalmente quando está ligado a atividade fim do negócio ou a 

empresa usufrui de recursos naturais, além de fazer parte do escopo de discussão 

dentro das empresas.  

Organizações engajadas na tríade de sustentabilidade, que trazem uma 

preocupação genuína sobre o social, ambiental e econômico, tendem a rever seus 

processos produtivos e investir com maior propriedade, em inovações que tragam 

melhor aproveitamento de seus recursos e estes investimentos de alguma forma, 

devem trazer um retorno financeiro positivo.  

Foi entrevistado também, o CEO de um grupo empresarial que possui alguns 

negócios, entre eles um de reserva florestal, empreendimentos, investimentos e 

loteamento e construção sustentável, que foi o foco da entrevista. O CEO da empresa 

concedeu alguns detalhamentos referente ao segmento de loteamentos onde 

consegue-se uma receptividade unanime e positiva dos clientes por preverem em seu 

projeto aspectos sustentáveis e de preservação ambiental conseguindo agregar de 

10% a 20% no valor dos loteamentos e condomínios, desde empreendimentos do 

Minha Casa Minha Vida, até de altíssimo padrão.  

Ele afirma que os consumidores estão muito mais conscientes das questões 

ambientais e tem apreço às empresas que praticam sustentabilidade e afirma que os 

diferenciais do produto em questão, são muito bem trabalhados nas campanhas de 

marketing e pensados dentro da realidade e entendimento de cada público alvo.  

Todos os aspectos que são citados como diferencias são restritamente 

cumpridos e na sua opinião elevam a margem de lucro inicial, variando de acordo com 

o foco do empreendimento quanto a classe social. Ele citou aspectos como, redução 

de áreas impermeabilizadas com pavimentos e utilização de pavimentos permeáveis 

quando permitido pela legislação; ênfase em geração de energia solar; drenagem de 

águas pluviais; construção de bacias de retenção de drenagem para todo o 

empreendimento e individualmente nos lotes quando ocorrer a construção das casas, 
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reduzindo assim o impacto de águas pluviais nos cursos d´água; cuidado com a coleta, 

processamento e destinação de resíduos sólidos, etc.  

Todos estes diferenciais são apresentados para o consumidor final como 

vantagens financeiras a longo prazo, como a redução do consumo de energia; renda 

no destino de resíduos recicláveis (empreendimento visto como um ponto agregado a 

comunidade local, não visto como um imóvel destinado a segregação social) e 

certificações de sustentabilidade que também poderão agregar valor futuro aos imóveis 

do condomínio.  

Por fim, para o CEO, o maior valor agregado na margem de lucro somente é 

possível se a empresa conseguir transmitir para o consumidor final que ele também 

terá benefício financeiro. Ele considera que ainda é prematuro afirmar que as 

empresas investem em sustentabilidade apenas com a intenção de preservação e 

diminuição de impactos ambientais; para ele sempre o aspecto financeiro e econômico 

irá nortear estas relações.  

Pode-se complementar as considerações feitas pelo CEO com Coral (2002, 

apud Araújo, Bueno, Sousa, Caetano e Mendonça 2010) que propõe um modelo de 

sustentabilidade empresarial, destacando as principais abordagens das empresas nos 

âmbitos econômico, ambiental e social, relacionando que no aspecto econômico as 

organizações buscarão seu posicionamento no mercado, vantagem competitiva e 

qualidade de custo de seus produtos e serviços.  

No âmbito ambiental, as empresas buscarão meios de contribuir com a 

sociedade local, incentivos a tratamento de resíduos, cumprimento da legislação e o 

uso consciente dos recursos naturais. 

Em continuidade a pesquisa que visou validar o coeficiente de sustentabilidade 

na margem de lucro, foi entrevistado um diretor jurídico especialista na área ambiental 

no segmento de pecuária, prestando consultoria para grandes empresas do ramo de 

carnes bovinas no Brasil. Para ele, organizações ligadas a alimentação não tem opção 

a não ser cumprir os requisitos de vigilância sanitária e sustentabilidade coorporativa, 

afirmando que quem não tem uma preocupação genuína com estes temas não terão 

vida longa no mercado.  

Em sua opinião o país tem passado por uma curva de amadurecimento com o 

tema e vemos as empresas desta área começarem a se posicionar de forma diferente 

ou perceber que para o consumidor há um valor agregado mais positivo para as 
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empresas que possuem estas preocupações fazendo com que uma “imagem 

sustentável” também faça parte da estratégia do negócio.  

Quanto ao objetivo das empresas em investirem no cumprimento dos quesitos 

ambientas, para ele começa pelo cumprimento da legislação e depois usar como 

marketing é uma consequência, o que não haveria problemas, pois o retorno positivo 

acontece para ambos os lados; para a empresa e para a sociedade que também 

usufruí de benefícios.  

No entanto, o Brasil presenciou nos últimos anos alguns desastres gerando 

impactos ambientais e sociais consideráveis, fazendo com que muitas empresas se 

movimentassem de maneira mais efetiva quanto ao impacto das suas operações não 

só na diminuição dos impactos na natureza, mas também na  sociedade e podemos 

concluir que maiores avanços nesta área só ocorrerão ou acontecerão mediante 

efeitos negativos que forem acontecendo, pois gera uma maior pressão da sociedade e 

do governo no cumprimento da legislação e gerando uma verdadeira conscientização 

sobre o tema.  

Conforme a sustentabilidade corporativa for sendo introduzida nas empresas 

isso gera uma cadeia de um público que só fornece e consume dentro deste ciclo, o 

que contribuirá para os avanços positivos de preservação e manutenção ambiental. 

Por fim, afirmou que para algumas empresas que advoga, o valor do produto tem 

acréscimo de 7% na margem de lucro, sendo 3% para sustentabilidade, 3% pelo 

aproveitamento de sobras e 1% referente a estratégias internas que não são 

divulgadas.  

Para ele que está a frente do apoio e orientação a estas empresas no 

posicionamento correto quanto ao cumprimento da legislação e na redução de 

impactos ambientais e também financeiros, os investimentos em sustentabilidade 

passarão a deixar de ser fator de diferencial para se tornarem obrigatórios na 

manutenção e continuidade das atividades que dependem diretamente desta área.  

Um coeficiente que trará um direcionador mais claro deste percentual 

agregado a margem de lucro pode além de trazer referencias mais profissionais, 

impulsionar as empresas nestes investimentos, pois o conhecimento da metodologia 

minimiza o receio de como repassar estes desembolsos efetivamente no valor de seus 

produtos e serviços, afirma.  

Para esta pesquisa, foi entrevistado também, uma empresa de logística e 

transportes que afirmou constar em sua estratégia uma preocupação social, econômica 
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e ambiental em seus serviços de transporte, mas especificamente para cumprir as 

exigências que seus clientes fazem para que eles possam ser fornecedores. Suas 

contribuições estão ligadas diretamente a mostrar para o seu cliente e para a 

sociedade um modelo de transporte ecologicamente correto, principalmente quanto a 

sua frota de caminhões devido a emissão de poluentes que seria o fator mais 

agravante, assim a empresa busca estruturar rotas mais curtas, para diminuir a 

emissão de gás carbônico, consumo de combustível e depreciação dos veículos.  

O CEO ainda afirma que quanto ao preço de venda dos seus serviços, a 

empresa apresenta ao seu cliente o cumprimento de requisitos mínimos para 

atendimento das grandes organizações porque tendem a pagar mais pelo custo de 

transporte que atendem a estas preocupações, no entanto considera que embora 

fatores de sustentabilidade sejam extremamente importantes o consumidor sempre vai 

optar pelo menor preço fazendo com que a empresa enxugue ao máximo seus custos, 

despesas e investimentos para conseguir operar dentro do preço sugerido pelo cliente. 

Em sua opinião a sustentabilidade agrega valor ao preço de venda sim, mas depende 

muito do segmento.  

Em suas operações já chegou a ter variações positivas de até 15% na margem 

de lucro, mas depende muito de como a empresa consegue tornar mais positiva essa 

sensibilidade do consumidor para o seu preço de venda, fazendo com que ele pague 

mais por estar contribuindo para um “bem maior”. Por fim, afirma que no Brasil o 

transporte rodoviário é extremamente importante para toda logística do país, mas ainda 

possui muitos gargalos e oportunidades para melhorar seu custo benefício não só para 

as empresas que possuem esta relação, mas também para toda sociedade, fazendo 

com que uma logística sustentável ainda não seja tão valorizada.  

Em contribuição a pesquisa, foi entrevistado uma das diretoras de uma 

empresa que trabalha na assessoria e consultoria de ativos ambientais para diferentes 

setores da economia com ênfase no agronegócio na regularização ambiental de 

propriedades rurais. A empresa possui um projeto em construção que visa a 

estruturação de indicadores de sustentabilidade para classificar as empresas dentro de 

aspectos ambientais que visem preservação, diminuição de impactos e contribuição 

social. Para o grupo, a sustentabilidade ainda não ganhou a atenção e força 

necessária porque muitos empresários e até pequenos produtores não sabem por 

onde começar.  
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A empresa faz um diagnostico ambiental completo dentro do segmento da 

organização e mostra os caminhos corretos desde o cumprimento da legislação até os 

estudos econômicos e financeiros para viabilização do produto e serviços que serão 

oferecidos. Para a diretora, se o empresário tiver o conhecimento necessário de todo o 

processo, diferenciando o que serão custos, despesas e investimentos, esse 

desembolso será mais bem traduzido na construção do preço, publicidade e no 

marketing, elevando a percepção do seu consumidor final. 

A margem de ganho por consequência será maior, pois este processo de 

cumprimento dos requisitos de sustentabilidade fará parte do planejamento estratégico 

da organização e englobará sua missão, visão e valores e não apenas mais um gasto 

necessário para liberação e licenciamento do negócio.  

Referente a elevação da margem de lucro na construção do preço de venda, 

quatro dos cinco entrevistados concordam que depende da área de atuação e 

segmento da empresa para que investimentos em sustentabilidade realmente tenham 

um impacto direto e positivo na formação do preço de venda.  

Sendo assim, com a análise geral das entrevistas, podemos considerar que 

investimentos em sustentabilidade elevam a margem de lucro original de produtos em 

serviços, variando de 7% a 20% conforme a opinião dos entrevistados e contribui para 

uma imagem positiva da empresa perante o mercado englobando seus fornecedores, 

concorrentes, bancos e consumidor final.  

A proposta de um coeficiente para a margem de lucro é extremamente 

necessária para validar esta proposta e auxiliar as empresas de maneira prática no 

momento de formar o preço de seus produtos e serviços.   

Analisar o comportamento do consumidor é fundamental para as empresas 

buscarem meios de agregar valor ao seu negócio, seja em estratégias diretamente 

ligadas ao preço ou em determinadas campanhas de marketing e posicionamento no 

mercado, que de uma maneira indireta trarão um diferencial para suas ofertas ao 

público consumidor. Esta visão do “outro lado” do mercado pode ser fruto de pesquisas 

futuras e contribuir para o aperfeiçoamento ou até mesmo fazer parte de uma etapa do 

artefato proposto nesta pesquisa.  

Para contribuição final, foi entrevistado a diretora de uma empresa especialista 

em marketing sustentável, atuando na prestação de serviço específico neste 

segmento, no objetivo e ajudar as organizações a se posicionarem de forma que 

promova diversidade, inclusão e sustentabilidade.  
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A empresa presta consultoria para uma das maiores empresas do mundo no 

ramo de tecnologia, representando suas campanhas de marketing no Brasil, com 

atuação nas feiras que a mesma participa trazendo preocupações desde como expor 

os produtos e serviços e auxiliando em eventos, promovendo a inclusão de 

prestadores de serviços com deficiência, negros, uso de buffet orgânico, etc. fazendo 

com que a marca converse diretamente com seu consumidor, mas que vai além do 

produto em foco, mostrar que este consumidor também está contribuindo para 

inclusão, diversidade e sustentabilidade de forma geral.  

Munck e Souza (2009) afirmam que cada vez mais as organizações discutem 

internamente, temas relacionados a sustentabilidade, inserindo esses aspectos e até 

mesmo exigências, dentro do seu posicionamento estratégico no objetivo de caminhar 

no cumprimento do seu propósito, sem ferir as preocupações da sociedade, governo e 

demais entidades, na busca por um desenvolvimento sustentável. 

Embora a empresa relatou essa relação com seus clientes o foco da pesquisa 

foi direcionado para ela e seu serviço específico e especializado de marketing. A 

diretora considera que sua especialidade e atuação específica na área agrega valor ao 

seu preço e a diferencia de demais agências de marketing.  

Como ela também precisa cumprir uma série de requisitos para ser um 

fornecedor apto para estas empresas que visam terem processos dentro de uma 

cadeia de sustentabilidade econômica, social e ambiental ela faz desembolsos maiores 

e observou ao longo do tempo uma dificuldade para explicar ao cliente esses gastos 

maiores ligados a sustentabilidade e como isso afetava seu preço de venda final, pois 

não fazia uma segregação do que realmente seriam custos e despesas e do que 

seriam investimentos.  

Sendo assim, na composição do preço de venda este diferencial ou 

desembolso maior, passou a compor sua margem de lucro, caracterizando os 

desembolsos em sustentabilidade como um investimento que agrega valor ao seu 

preço, ou seja, a composição do preço de venda trouxe uma separação mais clara de 

custos, despesas e aspectos da margem de lucro. Quando o preço precisa ser 

negociado com o fornecedor a empresa sabe quais os patamares que compõem sua 

margem de ganho e seus limites de negociação, evitando dar descontos maiores e 

comprometer valores que seriam para cobrir ao menos seus custos e despesas.  

Em sua opinião, a margem de lucro dos seus serviços agregam de 10% a 15% 

a margem original, devido ao foco na sustentabilidade, mas ela também concorda que 
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esta percepção e valorização por parte do consumidor depende do segmento em que 

ele atua e percebe que quanto maior o envolvimento do seu cliente na tríade 

sustentável, mais positiva é a percepção dele para o serviço diferenciado e 

especializado que oferecem.   

Por fim, para ela um coeficiente de sustentabilidade trará uma clareza maior na 

construção do preço de venda, pois como sua atuação é prestação de serviços ela 

sente que este processo é um dos maiores desafios, considerando que seu 

produto/serviço é intangível para o cliente, ou seja, sua percepção torna-se menos 

sensível para o valor agregado.  

 

4.3 Aplicação prática do coeficiente de sustentabilidade  

 

No decorrer das entrevistas, a agência de marketing que contribuiu na 

validação do coeficiente, disponibilizou sua forma de construção de preço para 

identificação de como a sustentabilidade estava sendo inserida e transmitida ao cliente.   

A empresa Ambientale, especialista em marketing e publicidade de empresas 

com meios de produção e comercialização sustentável, forneceu seus dados 

financeiros e sua forma de metodologia de precificação de serviços para que pudesse 

sem comparado com uma nova proposta de formação de preço englobando o 

coeficiente de sustentabilidade.  

A sócia fundadora da agência afirmou que sempre considerou sua 

especialidade como fator relevante e de diferencial no mercado, mas, nunca descobriu 

como transmitir esse diferencial para o preço de venda, de forma que agregasse valor 

ao seu serviço de especialidade.  

A empresa analisada apresentou no ano de 2019 um gasto médio com equipe 

de R$154.445 por mês. Composta por 22 colaboradores, sendo 8 da equipe 

administrativa e 15 que atuam diretamente na atividade fim da companhia, em eventos 

específicos que promovem a inclusão social e a sustentabilidade.  

Sua fórmula de precificação baseia-se simplesmente em consolidar todos os 

custos e despesas e dividir pelas horas disponíveis de trabalho da equipe que está na 

atividade fim do negócio. A partir de um valor base hora, ela analisa a alocação de 

tempo em um determinado projeto para chegar a um valor fechado de honorários. 
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O custo da mão de obra direta é de R$94.601 por mês. Cada um dos 

colaboradores trabalha 8 horas por dia sendo 22 dias úteis, totalizando 176 horas. 

Sendo assim, a carga horária total da equipe destinada a atividade fim se resume em 

2.464 horas. O total da mão de obra dividido pelas horas mensais da equipe resultam 

no custo médio da mão de obra de R$ 38,39. 

Na avaliação de custos e despesas fixas, considera-se a remuneração da 

equipe administrativa. Sendo assim, a empresa apresenta uma média mensal de custo 

e despesas fixas de R$ 76.460, conforme tabelas abaixo: 

 

Tabela 7: Média mensal de custo e despesas administrativas da empresa analisada 

Descrição Média Mensal 

ADM - ÁGUA E ESGOTO R$ 221 

ADM – ALUGUÉIS R$ 9.211 

ADM – ASSINATURAS R$ 3.854 

ADM - ASSISTENCIA CONTABIL R$ 3.336 

ADM - CARTÃO CORPORATIVO R$ 782 

ADM – CURSOS R$ 1.391 

ADM - DESENVOLVE SP R$ 4.976 

ADM - DESP C/ CAIXINHA R$ 317 

ADM - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 264 

ADM – ENERGIA R$ 322 

ADM - FESTAS MCM R$ 93 

ADM – LOCAÇÕES R$ 231 

ADM - MANUTENÇÃO E REPAROS R$ 125 

ADM - MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ 289 

ADM - PROSPECÇÃO DE CLIENTES R$ 472 

ADM – REFEIÇÃO R$ 19 

ADM – SEGUROS R$ 224 

ADM - SERV. GRÁFICOS R$ 84 

ADM - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS R$ 6.177 

MÔNICA - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS R$ 261 

ADM - TAXAS DIVERSAS R$ 385 

ADM - TELEFONIA E INTERNET R$ 2.635 

ADM – TRANSPORTE R$ 481 

TOTAL ADM R$ 36.146 

Fonte: a empresa analisada (2020) 
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Tabela 8: Média mensal de gastos com equipe da empresa analisada 

Descrição Média Mensal 

CLT - 13º SALÁRIO R$ 1.917 

CLT - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL R$ 3.599 

CLT – FÉRIAS R$ 960 

CLT - SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 27.100 

CLT - VT E CESTA BASICA R$ 1.059 

IMP – FGTS R$ 1.435 

IMP – INSS R$ 4.244 

TOTAL SALARIOS R$ 40.314 

Fonte: a empresa analisada (2020) 

 

O valor total dos gastos fixos é dividido pelas horas disponíveis da equipe que 

atua na atividade fim, pois este gasto tem o objetivo de dar suporte a esta equipe, 

sendo assim o custo fixo por hora é de R$ 31,03. 

Após calcularmos o custo da mão de obra e o custo estrutural, os impostos 

também são inseridos na base de cálculo, sendo a empresa no regime tributário do 

simples nacional com alíquota de 12%.  

Referente a margem de lucro, a empresa sempre trabalhou com um padrão de 

100%, ou seja, se o seu custo é R$ 100,00 ela vende por R$ 200,00. Desde sua 

fundação, há 10 anos, a agência atua com esta especialidade e a sócia fundadora que 

concedeu os números para esta análise, afirma que sempre fez a precificação usando 

histórico de cobranças anteriores e a disponibilidade financeira do cliente, além do 

tempo alocado no projeto.  

Aplicando uma metodologia usada pela agência na construção do seu preço 

com base hora chegamos a seguinte análise:  

Mão de obra + custo com estrutura:  

R$ 94.601,00 + 76.460,00 = R$ 171.061 

Horas disponíveis de trabalho da equipe: 2.464 

Impostos: 12% 

Margem de lucro: 100% 
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171.061 / 2.464 = R$ 69,42 valor hora considerando custo com equipe mais 

despesas estruturais. Os impostos e a margem de lucro são somados a este valor 

sendo o preço ideal de uma hora da agência de R$ 147,17. 

Este valor de referência da hora é utilizado para precificar os projetos que 

demandam em média de 3 a 6 meses de execução com alocação diária de 6 a 8 horas 

em dias úteis.  

O objetivo de apresentar uma metodologia de formação de preços que 

incorpore a sustentabilidade como um fator que exerce influência sobre a margem de 

lucro, possibilita para as empresas construírem suas esferas de negociação, tornando 

a precificação mais clara e negociável com o cliente, variando o preço pela margem de 

lucro e evitando que a empresa acabe negociando aquilo que é custos e despesas. Na 

análise acima a empresas se sente totalmente sem parâmetros quando precisa 

negociar ou dar um desconto ao cliente, sua margem é pequena e uma desconto sem 

uma análise mais detalhada pode comprometer toda margem de lucro.    

Abaixo revemos a metodologia de formação de preço apresentada neste 

trabalho, sendo aplicada dentro da estrutura da empresa considerando suas 

particularidades e especialidade para variação da margem de lucro de acordo com a 

influência da sustentabilidade nos projetos específicos. 

A proposta é aplicar uma variação para a margem de lucro de acordo com o 

coeficiente de sustentabilidade usando como referência a tabela apresentada no 

capítulo anterior, que considera os investimentos que a empresa faz em 

sustentabilidade trazendo assim uma “compensação” para estes investimentos na 

margem de lucro utilizada. Se aplicarmos a fórmula usando as três referências para o 

coeficiente podemos ver o impacto deste percentual no preço final do valor hora e por 

consequência no projeto como um todo.  

Para projetos que envolverem até 9% do seu total orçamento total relacionados 

a sustentabilidade, usarão um coeficiente multiplicador de 1,2 na margem de lucro 

previamente fixada; para projetos que representem de 10% a 19% do orçamento total 

ligados diretamente a sustentabilidade, o coeficiente será de 1,5 e para investimentos 

acima de 20% o coeficiente será de 2,0 na variação da margem de lucro. Esta margem 

de lucro inicialmente definida será apresentada em percentual e multiplicada pela 

categoria do coeficiente de sustentabilidade (1,2; 1,5; e 2,0) conforme os recursos que 

a organização destina ao desenvolvimento sustentável e será apresentada na tabela 

abaixo: 
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Tabela 5: Coeficiente de Sustentabilidade – Referência para a variação da Margem de 

Lucro 

Percentual do gasto total em relação a 

investimentos em sustentabilidade 
0% a 9% 10% a 19% acima de 20% 

Coeficiente de sustentabilidade 1,2 1,5 2,0 
Fonte: a autora (2020) 

 

PIV= ((CD + MOD + DES) /HMG) / (I% - 100%) * (1+ML%*CS) 

PIV = Preço ideal de venda 

CD = Custo direto 

MOD = Mão de obra direta  

DES = Despesas estruturais  

HMG = Horas mensais gerais 

I = Impostos em percentual 

ML = Margem de lucro esperada  

CS= Coeficiente de sustentabilidade  

 

Aplicação da forma com os dados financeiros da agência:  

 

PIV= ((CD + MOD + DES) /HMG) / (I% - 100%) * (1+ML%*CS) 
PIV = ((94.601,00 + 76.460,00/2.464) / (12% - 100%) * (1+100%*1,2) 
PIV = (69,42 / 88%) * (1+100%*1,2) 
PIV = 78,88 * (1+100%*1,2) 
PIV = 78,88 * 2,4 
PIV = 189,31 
 
R$ 189,31 seria o valor de referência hora da agência considerando o primeiro 

patamar da variação da margem de lucro de acordo com o coeficiente de 

sustentabilidade. Se aplicarmos o segundo patamar do coeficiente de 1,5 temos uma 

referência de valor hora a R$ 236,64 unitário e aplicando o patamar três do coeficiente 

sendo 2,0 chegamos a um valor unitário de R$315,52 para a referência da hora.  

Sendo assim, foi apresentado a agência a seguinte tabela de preços abaixo, 

levando em consideração quanto do orçamento passado ao cliente traz desembolsos 
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ligados diretamente a sustentabilidade e para agência este valor agregado precisa ser 

repassado no preço entrando na margem de lucro como proposto pela  metodologia 

que destaca o coeficiente de sustentabilidade como fator que eleva esta lucratividade: 

 

Tabela 9: Coeficiente de Sustentabilidade – Valor de referência da hora da empresa 

analisada 

Coeficiente de sustentabilidade 1,2 1,5 2,0 

Valor de referência da hora  R$ 189,31 R$ 236,64 R$315,52 
Fonte: a autora (2020) 

 

A agencia afirmou que faz sentido usar esta metodologia para formar o seu 

preço pois, quanto maior o envolvimento da organização em aspectos sustentáveis, 

maior é o nível de exigência para que a agência seja um fornecedor apto, envolvendo a 

necessidade de certificações especificas, vinculação da imagem na mídia e 

profissionais ligados a inclusão social. A sócia afirmou que sempre teve muita 

dificuldade para explicar ao cliente todo o custo e despesa específico da sua empresa 

pelos diferenciais e especialidades que possui. 

 Quanto transmitimos parte desta compensação para a margem de lucro, 

fica mais claro negociar, tanto para nós que estamos formando o preço, quanto para 

explicar ao cliente, afirma.  

 Sendo assim, podemos concluir que a metodologia de formação de preço 

que apresenta um coeficiente para variação da margem de lucro, embora ainda em 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, pode ser aplicado a empresas que possuem 

especialidade ou investimentos em sustentabilidade, pois processos sustentáveis 

exigem maior investimento e aperfeiçoamento, interferem na percepção do consumido 

final de forma positiva e portanto devem elevar a margem de lucro de produtos e 

serviços.  

Separar a sustentabilidade, da composição do que seriam custos e despesas, 

proporciona uma visão mais clara para negociação de preços, uma vez que a empresa 

não correrá o risco de acabar negociando ou passando ao seu consumidor final um 

valor inferior ao que seria necessário para cobrir todo gasto e ainda gerar uma margem 

de lucratividade.   
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A revisão da bibliografia ratificou que a sustentabilidade é um aspecto que 

valoriza a imagem e a marca da empresa perante o mercado como um tempo, e este 

desembolso pode ser categorizado como um investimento que contribui positivamente 

para o negócio. 

Dentro de uma composição de preços que comtempla custos, despesas e 

margem de lucro, trazida na fundamentação teórica deste estudo, evidenciou a 

necessidade de incorporar nesta metodologia a sustentabilidade de forma separada 

dos gastos gerais. Quanto estes desembolsos, agora categorizados como 

investimentos neste estudo, incorporam um gasto total da empresa, fica mais difícil 

entender todos os elementos da composição do preço e principalmente definir a 

margem de lucro ideal.  

Com o desenvolvimento do raciocínio inicial deste estudo, através da revisão 

literária, foi possível observar está “lacuna” da inserção da sustentabilidade de forma 

mais assertiva na construção do preço de venda, propondo-se então, um artefato como 

coeficiente de sustentabilidade. Este artefato, e as referências numéricas trazidas a 

ele, foram validadas com as entrevistas, conversando com profissionais atuantes na 

esfera estratégica das empresas que entendem que um desenvolvimento sustentável 

agrega valor ao negócio em várias esferas, inclusive na variação da margem de lucro 

de seus produtos e serviços. 

Entende-se que como pesquisas futuras, este estudo pode ser aplicado dentro 

de organizações com segmentos e estruturas especificas, abrindo seus processos de 

construção de venda e estratégias comerciais para validar a utilização, importância e 

relevância do artefato dentro de suas particularidades. Observa-se como limitação 

deste estudo a falta de aplicação do artefato em metodologia científica que comtemple 

um estudo de caso.  

Com os resultados obtidos nesta etapa e nas anteriores, entende-se que a 

sugestão para solução deste artefato proposto para a problemática exposta nesta 

pesquisa (Propor um coeficiente de sustentabilidade que eleva a margem de lucro de 

produtos e serviços na composição do preço de venda.) torna este estudo original e 

relevante para o mercado atual. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esta etapa traz as considerações finais percebidas ao longo do desenvolvimento 

desta pesquisa, expondo o alcance dos objetivos propostos destacando as principais 

contribuições no âmbito acadêmico e prático e trazendo sugestões de pesquisas 

futuras.  

 Ao longo do desenvolvimento deste estudo considera-se que foi construído uma 

possível resposta para a questão norteadora da pesquisa e soluções para os 

problemas apresentados na relação da sustentabilidade e a composição do preço de 

venda de produtos e serviços.  

Léon-Soriano et al. (2010) relatam que uma empresa é verdadeiramente 

sustentável quando consegue gerar lucro para seus proprietários e acionistas, 

protegendo o meio ambiente e trazendo uma melhora na qualidade de vida para as 

pessoas com quem interage, ou seja, a sustentabilidade organizacional visa a 

capacidade das empresas de alavancarem seu capital econômico, social e ambiental, 

contribuindo também para o desenvolvimento sustentável nas esferas onde atuam. 

 Sendo assim, a sustentabilidade é um fator que agrega valor ao preço e pode 

ser inserido na composição do preço de venda dentro da etapa da margem de lucro, 

elevando o percentual de ganho da organização e que foi exposta nesta pesquisa, na 

etapa de desenvolvimento da metodologia, apresentando como artefato, um coeficiente 

de sustentabilidade que eleva a margem de lucro: 

A metodologia propõe as etapas comuns de formação de preços que comtempla 

custos, despesas e margem de lucro, inserindo o coeficiente de sustentabilidade como 

multiplicador da margem de ganho (ML*CS = margem de lucro x coeficiente de 

sustentabilidade) 

 Na etapa de avaliação do design Science research, foi validado o artefato, 

inicialmente desenvolvido com base na revisão da literatura e ratificado nas entrevistas 

individuais com as empresas que contribuíram com a pesquisa expondo sua vivência 

prática e opinando quanto ao impacto da sustentabilidade na formação do preço de 

seus produtos e serviços.  

 Os resultados obtidos mostraram que o artefato proposto pode ajudar na 

construção de um preço de venda que insere a sustentabilidade como um aspecto que 

eleva a margem de lucro.  
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 Os investimentos em sustentabilidade não devem ser incorporados na 

estruturação de preços como custos e despesas, pois podem ofuscar os gastos que 

estão ligados diretamente ao processo produtivo ou dão suporte a ele.  

 Como citado na revisão da literatura e na etapa do desenvolvimento com a 

contribuição das entrevistas; sendo a sustentabilidade um fator que agrega valor ao 

peço e eleva o conceito da organização perante o mercado, ele deve ser considerado 

dentro da margem de lucro, apresentando como um coeficiente multiplicador que eleva 

esse percentual de ganho nos produtos e serviços pelo fato da empresa investir em 

processos produtivos sustentáveis.  

Para Santos (2016) uma empresa só poderá praticar preços superiores se 

conseguir agregar valor aos seus produtos e serviços transmitindo algum diferencial 

que o cliente valorize e faça com que essa percepção seja superior a barreira que ele 

possa ter em relação ao preço.    

Sendo assim, o coeficiente de sustentabilidade embora eleve a margem de lucro 

e por sua vez, o preço final, essa majoração é justificada pela empresa de forma 

positiva, pois a sustentabilidade é um aspecto não só de interesse empresarial mas 

social, sendo esta política de preços perfeitamente identificada com o mercado de 

atuação, devendo comtemplar a análise dos custos gerais da empresa, seu equilíbrio 

operacional e o retorno desejado pelos acionistas, como afirma Assef (1997).  

Através das entrevistas foi validado o quanto o coeficiente varia a margem de 

ganho inicial das empresas, considerando que seus investimentos em sustentabilidade 

agregam valor ao preço de venda, trazendo assim referencias em percentuais que 

podem ser usados dentro da metodologia proposta.  

 

a. Limitações da pesquisa 
 

Devido ao procedimento metodológico adotado para esta pesquisa e alguns 

caminhos escolhidos durante o estudo foram identificadas algumas limitações. Entre as 

limitações esta a quantidade de entrevistas que foram realizadas devido há 

acontecimentos mercadológicos e globais, que afetaram a etapa da pesquisa em 

campo. Inicialmente a expectativa do estudo visava um alcance maior de contribuições 

por meio de entrevistas e que não foram possíveis devido a limitações de 

deslocamento e tempo.  



72 

O artefato, porém, não sofreu alterações, mas poderia ter sido validado com 

maior abrangência de opiniões apresentando contribuições mais assertivas quanto ao 

percentual de elevação da margem de lucro, onde foi inserido como coeficiente de 

sustentabilidade e é apresentada na etapa de desenvolvimento da pesquisa usando 

como referência a tabela abaixo:  

 

Tabela 5: Coeficiente de Sustentabilidade – Referência para a variação da Margem de 

Lucro 

Percentual do gasto total em relação a 

investimentos em sustentabilidade 
0% a 9% 10% a 19% acima de 20% 

Coeficiente de elevação da Margem 

de Lucro 
1,2 1,5 2,0 

Fonte: a autora (2020) 

 

b.  Sugestão de pesquisas futuras  
 

Tendo em vista as limitações citadas e alguns aspectos pouco ou não explorados 

nessa pesquisa, esta etapa apresenta sugestões de pesquisas e de novas análises 

que poderão serem feitas para desenvolvimento de novos estudos ou complementação 

a esta pesquisa. Uma das sugestões é a utilização de uma outra metodologia de 

pesquisa que apresente um estudo de caso mais aprofundado analisando dados reais 

de uma organização que relaciona a sustentabilidade com a formação do preço de 

venda.  

Outra sugestão é a inserção do coeficiente de sustentabilidade dentro de uma 

metodologia de formação de preços já existente onde o artefato pode ser explorado de 

acordo com as particularidades que são apresentadas quando falamos de indústria, 

comércio ou prestação de serviços e o segmento em que a empresa atua. Uma 

metodologia de pesquisa que comtemple estudo de caso, também pode agregar 

conhecimento e aperfeiçoamento ao estudo original.  
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