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O presente projeto visa promover o desenvolvimento de ações na gestão de custos e 

formação de preço nas organizações localizadas no Território da Quarta colônia e no território 

do município de Caçapava do Sul. As organizações estão sujeitas a dinâmica do ambiente em 

que estão inseridas, onde a competitividade é característica marcante, ocorre então, a 

necessidade de maior interação com o meio ambiente devendo, as mesmas, serem 

coordenadas e integradas visando atingir sua missão, pois, consequentemente, a continuidade 

da empresa depende de seus resultados econômicos.  

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de um correto dimensionamento do preço de 

venda dos produtos de uma organização, o qual deve ser suficientemente atrativo ao 

consumidor e, ao mesmo tempo, capaz de cobrir todos os custos de fabricação, estrutura e 

financiamento da empresa. 

Neste sentido, a gestão de custos constitui-se em um elemento crucial na 

competitividade das empresas que operam na economia globalizada imposta pelo modelo 

econômico atual. Dentro deste escopo, a problemática da determinação do preço de venda 

apresenta-se como um fator determinante para a sobrevivência das organizações. A 

determinação do custo e a fixação dos preços dos produtos a serem comercializados são de 

fundamental importância para a empresa, uma vez que mal calculados podem causar a ruína 

da organização. 

Com a ajuda dos materiais teóricos sobre formação de preço e gestão, espera-se 

alcançar um número relativo de empreendedores nestas regiões, além de utilizar meios de 

televisão e rádio para a divulgação das palestras e com um foco extra na criação de um site 

onde possa conter informações cruciais para que para que os empreendedores possam manter 

seu ambiente de atuação mesmo em meio a dificuldades que surgem, a fim de que, se garanta 

o desenvolvimento da formação de renda local. 

Tendo em vista este objetivo e as dificuldades dos empreendedores, o projeto visa 

oferecer palestras, seminários e outros materiais de informações, que sejam capazes de 

desenvolver esta gestão da empresa de modo sucinto e prático. Por eventualidade da situação 

atual mundial, os meios de tecnologia estão sendo muito bem explorados em diversas áreas, 

principalmente na área de educação, então o foco do projeto é disponibilizar esta formação 

através destes meios disponíveis. 

Os resultados esperados com a aplicação do projeto nos territórios dos municípios 

envolvidos, é que as organizações participantes, consigam gerenciar seus gastos e receitas. 

Para que através do suporte dado pelo projeto, as organizações sejam capazes de administrar 

melhor seus negócios preservando o seu ambiente e a formação de renda local. O presente 

estudo é apoiado pelo projeto Geoparques da Universidade Federal de Santa Maria. 

 

 

 

 


