FPV - Formação de Preço de Venda

A determinação do Preço de Venda é extremamente importante para a sustentação de
Empresa Comercial pois preço alto pode afastar clientes reduzindo a competividade e preço
baixo demais pode trazer prejuízos mesmo com grandes demandas de vendas.

Principalmente em situações de restrição de crédito em que o Cliente análise mais
apuradamente antes de comprar.

A Agilidade de Cálculo do Preço considerando Lucro, Descontos a Cliente, Impostos,
Comissão de Vendedores podem representar importante fator para aumento de vendas.

O Formação de Preço de Venda é um software/planilha para cálculo do preço de venda de
produtos nacionais e importados
que tem como seu
principal diferencial o percentual de
lucro baseado no preço de venda
e não no preço de custo, mostrando valores corretos e evitando que o usuário tenha uma falsa
ilusão do valor de lucro de um produto.

O FPV possibilita a redução do tempo necessário para recálculo de produtos que tiveram suas
aliquotas de pis/cofins atualizadas.

O FPV facilita responder perguntas como:

Posso Reduzir o Preço de Venda? Para quanto?
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Qual o valor e o Percentual de Custos e Impostos?

Qual o valor do Lucro Líquido?

E se eu vender para determinado Estado como fica o crédito de ICMS?

Entre suas características estão:
- Cálculo do Preço de produtos Nacionais e Importados;
- Despesas alfandegárias;
- Cálculo de créditos e débitos de ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS na compra e Venda;
- Regime fiscal Lucro Real e Lucro Presumido, Simples;
- Ganho Marginal, Comissão de Vendedores e Mark-up;
- Frete e diversas outras despesas.

Os cálculos podem ser impressos e visualizados em forma de gráfico.

Clique Aqui para BAIXAR / fazer DOWNLOAD da versão FPV Shareware (Versão de
Avaliação).
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Para solicitar uma PROPOSTA clique aqui.

Para adquirir utilizando PagSeguro utilize o link:
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