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Hello meu povo...
tudo bem com
vocês?? Por aqui
está tudo bem!!

Hello meu povo...

Me chamo Carolline,
mas prefiro que me
chamem apenas de
Caroll , sou casada e
muitos dizem que
isso muda a vida das
pessoas.

Antes de me casar já empreendia no ramo de
alimentos fazendo doces em geral brigadeiros, bolos
no pote e várias outras delícias mais pra frente vou
contar mais detalhadamente essa parte e vocês irão
entender.

Comecei a trabalhar com os doces por uma
necessidade e me descobri. Vi também que eu tinha
uma paixão muito grande por esse universo e me
joguei de cabeça nessa oportunidade.

Isso realmente é verdade, pois mudou muito minha vida
e eu descobri quão apaixonada eu sou por coisas de
casa, organização, limpeza, cozinhar e etc.



SOBRE A AUTORA

Mais um tempo depois, entendi que o rumo da minha
vida deveria ser exclusivamente em empreender, assim
deixei a faculdade, que já não fazia mais sentido para
mim e rumei para meu projeto pessoal.

Hoje tenho um perfil no instagram chamado
@vidadecasa.da, lá passo boa parte do meu dia dando
dicas de organização do lar, economia doméstica,
melhores formas de limpar e conservar sua casa limpa e
o principal do perfil, fazendo muitas coisas gostosas e
práticas na cozinha para seu dia a dia.

Continuo sendo empreendedora, abaixo vocês
entenderão melhor essa história, pois logo no próximo
capítulo desse e-book fala como comecei, das minhas
dificuldades e como dei a volta por cima para me tornar
uma pessoa (muito feliz por isso) que leva doçura para a
vida de outras pessoas.

Ah!!! Antes de entrar no conteúdo principal deste
e-book, se você ainda não está lá, me segue no

insta @vidadecasa.da.

No começo eu conciliava um trabalho formal em tempo
integral, faculdade de Ciências Biológicas noturno e
ainda fazia doces. Consegui levar tudo isso por um
tempo até que pedi demissão do meu trabalho para me
dedicar apenas aos doces e a faculdade.

https://www.instagram.com/vidadecasa.da/
https://www.instagram.com/vidadecasa.da/
https://www.instagram.com/vidadecasa.da/


Temos aqui a solução para você
calcular o preço de venda dos
seus produtos  numa planilha top,
e o melhor, sem ter que saber
Excel!!!

C L I Q U E  P A R A
S A B E R  M A I S

PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO
DE PRODUTOS

https://lp.educaenter.com/planilha-de-precificacao-oferta/
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Comecei minha jornada empreendedora com doces
a alguns anos atrás de forma despretensiosa.

Desde sempre tive problemas com preços, lucro,
custo, preço do produto isso tudo me amedrontava
de forma surreal, mas sempre tentei levar do meu
jeitinho, pois o dinheiro acabava entrando e saindo
e naquele momento só me preocupava com isso.

Meus doces começaram a fazer sucesso e algum
tempo depois fui convidada a fornecer bolos no
pote e palha italiana para a lanchonete da
Universidade em que eu estudava.

Fiquei extremamente feliz e empolgada pois seria
meu primeiro ponto fixo de vendas e seriam muitos
produtos por dia.

Comprei as melhores embalagens que vinham com
lacre, investi o que eu tinha e ainda pedi um pouco
emprestado para meu namorado (hoje meu
marido). Entrei de cabeça.

MEU COMEÇO E MEU FIM



No início estava muito feliz pois recebia um bom
dinheiro por dia, bem mais que vinha recebendo antes
deste ponto fixo. Mas quando ia ao supermercado
comprar os ingredientes e também comprar as
embalagens o dinheiro ficava todo ali.

Até que um dia meu namorado achou estranho o fato
de não sobrar nenhum dinheiro de todas as vendas que
fazia e decidiu fazer algumas contas e me ajudar a
entender como estava a situação financeira destas
vendas.

Ele fez o cálculo só usando os custos dos ingredientes
sem colocar nas contas as embalagens, nem minha
mão de obra ou qualquer outro tipo de gasto que eu
tinha e ele me mostrou que estava tendo um prejuízo
muito grande.

Isso tirou meu chão, pois estava
confiante de que estava fazendo
um grandes negócios. Fiquei
muito desmotivada com aquela
situação.

Foi tão frustrante pra mim
que joguei tudo para o alto
e desisti naquele momento
de algo que amava muito
por não querer mexer com
números. Sempre achava
tudo isso muito
complicado e tinha medo
de me aprofundar no
assunto.



Segui minha vida, mas algo me faltava, sempre vinha
aquela vontade de voltar a fazer doces para vender.
Então numa páscoa, mais ou menos uns 2 anos
depois daquela minha grande decepção, decidi fazer
ovos de páscoa.

Decidi deixar aquele trauma para trás e começar de
novo, mas dessa vez do jeito certo.

Eu não poderia perder dinheiro de forma alguma,
pois para conseguir fazer os ovos de páscoa tive que
pedir emprestado para minha mãe contando que iria
vender. As chances de vender eram altas já que
sempre recebia pedidos de conhecidos querendo
meus doces.

Decidi dessa vez que não deixaria de fazer o que eu
queria muito por conta dessa limitação.
Naquela páscoa fiz vários testes, pesquisei materiais,
testei os produtos que iria vender, fiquei dias e dias
buscando formas de precificar.

NÃO VOU DESISTIR, NÃO SEM LUTAR



gastos não tão óbvios, mas que fazem muita
diferença na hora de calcular um retorno satisfatório.

Cheguei no preço dos meus ovos de páscoa,
colocando tudo na ponta do lápis, eu cheguei no
resultado que queria. Defini um preço que os clientes
aceitaram pagar (não estava caro) e ainda tive um
lucro maravilhoso depois de ter pago o empréstimo
para minha mãe. Ou seja, me sobrou dinheiro, um
bom dinheiro.

Procurei muito material
sobre precificação, estudei
vários métodos utilizados
por personalidades do
mundo da cozinha.

Busquei informações nos
sites do SENAC e SEBRAE,
juntei tudo que achei e
consegui entender de
forma clara como calcular
custos, preços e insumos.

Assim pude calcular cada
centavo gasto, consegui
entender que além da
matéria prima e das
embalagens há outros 



Uma chave virou na minha cabeça a partir daquele
momento, nunca mais fiz nenhum outro produto sem
ser criteriosa e detalhista com os meus custos e
minhas margens.

Agora eu já tinha um método formado, não precisava
mais ter todo aquele trabalho para chegar nos preços
dos produtos que faço, é só seguir minha planilha

MINHA VIDA DEPOIS DA PÁSCOA

No balanço final daquela páscoa cheguei a conclusão
que tinha sido a melhor época de vendas em toda
minha vida. Não pelo volume total vendido, porque
eu vendia mais quando fornecia para a lanchonete da
faculdade, mas pelo lucro. Nunca na minha vida tinha
sobrado tanto no final.

Mas o mais importante de toda essa experiência é
que aprendi conceitos, técnicas e desenvolvi minha
própria planilha de cálculo de preço dos produtos
que eu faço.



 que ela já contempla tudo que preciso para um bom
cálculo de preços.

Vou te ensinar então a seguir as técnicas que usei e
uso nesta planilha e a partir do que escrevo aqui você
pode montar sua própria planilha de uma forma
muito mais fácil do que eu quando tive que buscar
em várias fontes tudo que passo para vocês aqui
neste eBook.

Aproveite bem, pois estou economizando para vocês
muitas horas de pesquisa, é só ler atentamente o que
passo a frente.



COMO PRECIFICAR?

SALÁRIO

Você pode ser a
única pessoa na sua
empresa ou ter
funcionários é
necessário
considerar um valor
de salário nos
cálculos dos custos
do seu produto.

OS PILARES DA PRECIFICAÇÃO

A precificação está dividida em 4 pilares: Salário ,
Gastos Fixos e Insumos , Matéria-prima , e Lucro .

Se é apenas você fazendo é necessário que suas horas
sejam remuneradas, afinal é seu tempo dedicado para
que o produto seja feito e entregue.



Definindo o SalárioDefinindo o Salário

Não confunda salário com lucro, mais abaixo falo
com mais detalhe do lucro, mas salário é a
remuneração pelas suas horas gastas é a sua
remuneração direta.

Se você tem funcionários e somente eles fazem os
produtos considerar o salário deles no cálculo
somente, mas se você também trabalha nos produtos
deve considerar as suas horas também.

É necessário descobrir em horas e minutos o valor da
sua mão de obra e se tiver, dos seus funcionários.

Abaixo está um exemplo do que considerar no
cálculo (vou sempre usar os dados com base naquilo
que eu pensei pra mim mesma.)

Salário Pretendido R$ 1.500

Dias na Semana 4 dias

Horas por dia 4 horas

Desses dados você precisa descobrir qual o valor da
hora e minuto trabalhado para que possa começar a
precificação.



GASTOS FIXOS E INSUMOS

Nesta parte entram
os gastos fixos para
“empresa”. Vou
agora explicar o que
é considerado como
gastos fixos, são
alguns exemplos,
pois podem haver
outros gastos que
não listei abaixo.

Tanto no caso de você trabalhar na sua casa ou na sua
empresa os gastos são bem parecidos. São gastos com
aluguel, água, energia elétrica, gás, internet,
condomínio, telefone, taxas e impostos relativos ao
imóvel utilizado e demais despesas que são
equivalentes a essas e que você tenha no seu dia a dia.

Nessa parte considere também alguns insumos
utilizados na produção dos seus produtos, mas que não
são matéria prima direta.

Consideramos insumos os produtos de limpeza
utilizados para higienizar seu local de trabalho antes e
depois da produção, caso você pague alguém para
fazer esta limpeza o custo desta pessoa na limpeza
tem que ser incluída também.



Outro gasto que pode ser considerado aqui, se você
quiser incluir é o combustível gasto para comprar a
matéria prima ou gastos com entregadores para
receber esses materiais.

Nesta parte você coloca todos os gastos indiretos, ou
seja, aqueles que não estão diretamente ligados com
o produto em si. Aqueles que não são matéria prima
para fazer o produto.

Para facilitar o entendimento vamos continuar com o
exemplo que damos na parte de Salário, mas
evoluindo ele com mais estas despesas.

Primeiro precisamos chegar no custo por hora para
cada um dos gastos fixos e insumos. Vamos
considerar para isso um dia com 16 horas possíveis de
utilização dos recursos mais 8 horas de sono com os
recursos inativos.

Nessas 16 horas os recursos estariam disponíveis para
qualquer atividade na casa, não necessariamente
somente para a produção dos seus produtos. Então o
cálculo que interessa para definir o preço a ser
cobrado e real custo do produto é em relação às
horas utilizadas desses recursos para a produção
efetiva.

Como falamos acima, a intenção é trabalhar 4 horas
por dia na produção, nesse nosso exemplo.



Custos IndiretosCustos Indiretos

Água R$ 70

Luz

Internet

Aluguel

Gás

Telefone

R$ 250

R$ 100

R$ 100

R$ 800

R$ 60

➗30 ➗16 ✖4 = R$ 0,60

➗30 ➗16 ✖4 = R$ 2,08

➗30 ➗16 ✖4 = R$ 0,83

➗30 ➗16 ✖4 = R$ 0,83

➗30 ➗16 ✖4 = R$ 6,67

➗30 ➗16 ✖4 = R$ 0,50

Considere, por exemplo, uma conta de água no valor
de R$ 70,00 por mês, o valor por dia dividindo este
valor por 30 dias é de R$ 2,33 e se dividir por 16 horas
utilização dos recursos no dia o valor por hora é de
R$ 0,15.

Assim se você trabalhou 4 horas fazendo seus
produtos naquele dia o recurso Água ficou disponível
para este fim e o custo deste recurso na produção
desse dia foi de R$ 0,60 (R$ 0,15 * 4).

Isso você faz para todos os outros recursos
disponíveis para a produção no dia. Veja os exemplos
no quadro abaixo:

Dividimos cada conta por 30 dias depois por 16 horas
e no nosso caso multiplicamos por 4 horas
produzidas no dia. Assim temos o custo para aquela
produção específica.



MATÉRIA PRIMA

Sabe o que é uma ficha técnica? É uma tabela onde
você coloca todos os itens diretamente utilizados para
fazer seu produto.

No quadro abaixo, utilizado como exemplo, estão os
ingredientes utilizados para fazer brigadeiro. Então
estes são os itens a serem colocados na ficha técnica e
na frente de cada item tem que colocar o custo da
embalagem total e o custo que é utilizado apenas na
receita.

Aqui pra mim seria
uma das partes que
mais precisa de
atenção, é
necessário fazer
uma ficha técnica
de cada produto
vendido.



E assim seria para todos os produtos utilizados
incluindo embalagens. 

Observem que coloquei o valor da embalagem na
ficha técnica também. Entendo que é um custo
direto do produto então deve fazer parte destes
custos de matéria prima.

Então, só reforçando, todos os materiais utilizados
para que o produto exista conforme a proposta final
dele é um custo direto e entra nessa parte do cálculo.



LUCRO

É muito comum em negócios pequenos misturar estas
duas verbas transformando o valor da mão de obra e
do percentual de lucro numa única remuneração e
tudo ficar para você.

Lucro é a parte da empresa, aí você pensa, “ué mas a
empresa sou eu, então é para mim, rsrs”. Pensou
errado, quando falo de empresa é o seu negócio, é
sobre o futuro dele, acredito que você queira fazer essa
atividade no longo prazo né!?

Se pretende ter um negócio que dure muito é preciso
investir na sua empresa e é justamente o lucro que
garante isso.

Você vai querer ou vai precisar de equipamentos
melhores, talvez precise melhorar a sua cozinha ou seu
espaço aí na sua casa. Pode haver casos em que algum
dos seus utensílios ou ferramentas estraguem ou
exijam alguma manutenção.

No primeiro pilar
que falamos foi do
salário, que é a
remuneração do
seu esforço, sua
mão de obra. É
importante não
confundir o salário
com o lucro.



De onde vai tirar o valor para fazer essas coisas? Não
pode ser do seu salário e se destinar o valor do lucro
para seus gastos pessoais quando precisar fazer
algum investimento ou consertar algo que estrague
você não terá o valor necessário e assim corre o risco
da sua produção parar ou ter que se endividar para
conseguir fazer.

Entenda o lucro como a parte que sobra depois de
pagar todos os gastos da empresa, no caso mão de
obra, gastos fixos, insumos e matérias primas.

Na hora de determinar o seu percentual de lucro
você deve levar em conta o preço do mercado do seu
produto, assim saberá até qual valor seus clientes
estarão dispostos a pagar, bem como a proposta de
valor que seu produto oferece.

O que quero dizer nessa parte de proposta de valor é
que se você vende produtos gourmet ou premium os
clientes estarão dispostos a pagar mais, mas a
matéria prima é mais cara também devido a
qualidade que você quer oferecer.

Então saiba explorar e entender até quanto você
pode chegar para que o produto não esteja muito
acima do preço a nível de assustar seus clientes nem
muito abaixo que te faça não ter lucro algum ou
mesmo ficar no prejuízo.

Então vamos somar todos os custos com mão de
obra, gastos fixos, insumos e os gastos diretos com o
produto. 



O valor resultante disso é seu custo total. Para
chegar no preço final você acrescenta a este custo
total o valor desejado para o lucro.

Veja o exemplo prático abaixo:

O percentual inicial de lucro definido foi de 20%
dando um preço de R$ 3,70 para o Brigadeiro. 
Vemos que o mercado aceita pagar um pouco mais
nesse produto, por isso o preço final ficou R$ 4,00, ou
seja, quase 30% de lucro.

Não é uma conta fácil, pois além de envolver
matemática envolve também as regras de oferta e
demanda do mercado. Às vezes seus produtos terão
mais procura, o que permite aumentar o preço e
consequentemente o lucro e às vezes a procura será
menor ou mesmo a oferta do produto pela
concorrência é maior, o que faz o preço cair e
consequentemente os lucros também.

O importante é você conseguir achar o equilíbrio,
conseguir ter um salário, conseguir pagar todas as
suas contas e sobrar algum dinheiro no final para ser
seu lucro.



ESPERO QUE O E-BOOK
TENHA SIDO ÚTIL

QUEBRE ESSE TABÚ
VOCÊ TAMBÉM

EU TENHO UMA
PLANILHA PARA VOCÊ

Usar todas essas técnicas para calcular o
preço de venda dos meus produtos

fizeram toda a diferença para mim. Hoje
consigo ter um negócio saudável depois

de quebrar esse grande tabu.

Tenho uma planilha onde utilizo
todas as técnicas ensinadas aqui

prontinha para você usar!!!

Se você tem dificuldades com planilhas
não deve ser desculpa para não fazer algo

tão importante para seu negócio.

C L I Q U E  P A R A  S A B E R  M A I S
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