
WORKSHOP DE PRECIFICAÇÃO
Mediador:  Mauro Negrão

Junho-2022









CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Parte 1(manhã -04h)-Presencial
-Precificação para Indústria e outros;
-Mindset do precificador;
-Custos-Produtos e Serviços;
-Conceitos, definições e Métodos de precificação (composição de preços);
-Itens /ingredientes para formar  o preço com base nos custos;
-Custos de: Mão de obra direta, apuração custos diretos de produção;
-Despesas fixas e de comercialização;
-Margem sobre o custo, contribuição e Lucro;
-Parte 2 (tarde-04h) –presencial
-Aplicação de fórmula/cálculo do preço de venda e tomada de decisão e praticas do markup;
-Markup/Ponto de equilíbrio;
-Encargos financeiros para venda e prazo;
-Tomada de decisão do preço - prática;
-Apresentação  e disponibilização de modelos /templates   de ferramentas de precificação e 
 controles;
-Disponibilização: Material didático em pdf e vídeo do treinamento com duração de 1h.
-Metodologia: Expositiva, vivencias - Exercícios  - Dinâmicas, cases.



Pré-julgamento ou sei tudo;
Desligar o celular ou ativar modo silencioso;
Ser participativo

COMBINADO

1.
2.
3.



Você já participou de
Workshop dePrecificação? Qual a

sua expectativa  ao final destetreinamento?



Desafio: Nosso
Ao final deste Workshop/Capacitação, 
você terá o “repasse de conhecimento” para
“Seu contínuo exercício para Precificação”. 
Só depende de  “mim”... 
Aplicar conhecimento no dia a dia (vídeo  Hiperlink )



Facilitador:  Mauro Negrão 
Formação: Contador- Administrador / Especialista em Gestão
Empresarial /Controladoria, auditoria e  Consultoria Empresarial
Atuação: 22 anos atuando em Controladoria, Gestão contábil, 
 Financeira ,  comercial, facilitador em treinamentos, workshops
e consultor empresarial
E vocês: Empresa, atuação e quanto tempo?

APRESENTAÇÃO-QUEBRA GÊLO



08:00 - INÍCIO
10:00 - INTERVALO
12:00-  ALMOCO
13:00 - RETORNO
15:00-  INTERVALO
17:00 - TÉRMINO

PROGRAMAÇÃO: 23/06/2022



PRECIFICAÇÃO PARA INDÚSTRIA E OUTROS



Mindset precificador
Como pensar na hora de
Precificar?

Que tipo de mentalidade você
deve ter na hora de precificar um
produto?



Custos de produtos e Serviços



Custos de produtos e Serviços



Conceitos, definições e métodos de
precificação (composição de preços)



Itens/ ingredientes para formar o
preço com base nos custos)



Itens/ ingredientes para formar o
preço com base nos custos)



Itens/ ingredientes para formar o
preço com base nos custos)



Itens/ ingredientes para formar o
preço com base nos custos)



Custos de mão de obra direta, apuração
custos diretos de produção.)



Custos de mão de obra direta, apuração
custos diretos de produção.)



Apuração de custos diretos de produção



Apuração de custos diretos de produção



Apuração de custos diretos de produção



Despesas fixas e de comercialização



Despesas fixas e de comercialização



Despesas fixas e de comercialização



Margem sobre o custo, contribuição e lucro

Margem sobre custo



Margem sobre o custo, contribuição e lucro

Margem sobre custo



Aplicação de formula/calculo de preço de venda e
tomada de decisão e pratica de markup



Aplicação de formula/calculo de preço de venda e
tomada de decisão e pratica de markup





Markup/ponto de equilíbrio



Encargos financeiros para venda e prazo



Tomada de decisão do preço -prática



Tomada de decisão do preço -prática



Tomada de decisão do preço -prática



Tomada de decisão do preço -prática





Referências Bibliográficas



ALINHAMENTO DE IDEIAS /DÚVIDAS?



Seja feliz e bons negócios!



MAURO NEGRÃO
Consultor Sênior
CONTATO:91- 99253 9800


