


A
tualmente, tenho me dedica-
do muito ao tema precifica-
ção, muito pela necessidade 
de minha atividade profissio-

nal atual e obviamente para minha reci-
clagem pessoal e aplicação na área aca-
dêmica. Quando iniciei minha carreira 
e estudos em marketing e vendas há 15 
anos, o composto de marketing era de-
finido, como ainda o é em várias esco-
las, como sendo o famoso quatro Ps do 
Marketing: produto, preço, promoção e 
praça, simples assim, como muito mais 
simples a aplicação dos conceitos. 

No entanto, com a complexidade atu-
al do mundo corporativo, que por meio 
da abertura de mercado, crises em eco-
nomias maduras e internacionalização 
de empresas de todos os portes e capi-
tais, assim como a amplificação dos por-
tfolios de produtos, fez com que a defi-
nição do preço de produtos se tornasse 
uma atividade critica, complexa e cheia 
de armadilhas. O objetivo desse artigo é 
apresentar ao leitor conceitos e exem-
plos contemporâneos de precificação, 
que sem a utilização e correta aplicação 
pode levar uma empresa a posições de 
pouca competitividade. 

A atividade de definir um preço pa-
ra um produto era basicamente de-
senvolvida levando em consideração 
os seguintes fatores: concorrência, di-
ferencial do produto, público-alvo do 
produto, custos, margem de contri-
buição desejada e o mercado no qual 
o produto será vendido. Considerando 
uma análise criteriosa de todas essas 
variáveis, o profissional de marketing 
se utiliza de outros conceitos para de-
finir o preço, tais como: preço baseado 
em custos ou preço baseado em valor. 

Inúmeras são as variáveis que têm 
direcionado a importância do geren-
ciamento de preços dentro de empre-
sas. Para citar algumas: melhor quali-
dade de dados, aumento da concor-
rência, mais opções de escolha dos 
clientes, avanço da tecnologia moder-

na, redução do ciclo de vida dos pro-
dutos, novos produtos substitutos ou 
similares, velocidade no lançamento e 
introdução de novos produtos no mer-
cado e a desregularização dos merca-
dos nacional e internacional. 

O conceito de preço com base no 
custo considera, em primeiro lugar, a 
análise das características, de seus di-
ferenciais, suas aplicações e funciona-
lidades do produto em questão. Em 
seguida, olha-se para toda a cadeia de 
produção desse produto. Após o le-
vantamento de todas essas informa-
ções, define-se um preço, sem uma 
profunda análise ou avaliação do va-
lor que esse produto representa para o 
consumidor final. Algumas empresas 
de tecnologia precificaram seus pro-
dutos dessa maneira, em um passado 
não muito distante. 

O conceito do preço com base no va-
lor é diferente, já que primeiro faz-se 
uma análise do valor que determina-
do produto representa para os clientes 
e depois se desenvolvem as caracterís-
ticas extras do produto, novas funcio-
nalidades, assim como se a estrutura 
de custos é adequada de maneira a se 
atingir o preço que o cliente estará dis-
posto a pagar pelo produto. 

Outro importante fator a ser consi-
derado no processo de precificação é 
a estratégia da empresa e o posicio-
namento de sua marca no mercado. A 
Apple é um ótimo exemplo. Sua estra-
tégia e posição no mercado permitem 
que a empresa tenha como definição 
um preço premium para todos os seus 
produtos. Isso é possível, pois seu po-
sicionamento é baseado em inova-
ção, alta tecnologia e muita qualida-
de, além, é claro, da variável psicoló-
gica do consumidor que consome os 
produtos da Apple, assim como os que 
utilizam os produtos da Nike e de ou-
tras marcas consideradas premium. 

Para tornar o processo ainda mais 
desafiador, o preço determinado e 

ideal hoje pode não ser ideal amanhã, 
pois as condições mercadológicas 
mudam o tempo todo. Dessa forma, 
tão importante quanto a fase de defi-
nição de preços é a fase de monitora-
mento e ajustes de preço. Essa ativida-
de é cada vez mais crítica, sendo para 
ela necessário recursos e ferramentas 
de inteligência competitiva, de ma-
temática, estatística, sistêmica e de 
interpretação humana. 

Conceitos como scientific pricing, 
normalização, segmentação e data-
driven pricing passaram a ser cada 
vez mais discutidos dentro das em-
presas. Todo esse aparato é necessá-
rio para permitir à empresa sentir as 
condições de mercado e responder 
às mudanças sem atrasos. Os profis-
sionais que adotam esses métodos 
têm ganhado em competitividade e 
benefícios para a empresa. Vamos 
explicar alguns deles. 

Um sistema de precificação deve ser 
a parte central da empresa e os profis-
sionais de marketing devem liderar 
essa atividade, interagindo com todas 
as áreas. Esse sistema requer grandes 
investimentos e recursos e as reco-
mendações de preços advindas dessa 
ferramenta podem exaltar ou quebrar 
a empresa. No futuro, esse tipo de sis-
tema deve ser capaz de prever deman-
das e margens de contribuição para 
cada produto de um portfolio, assim 
como monitorar as estatísticas do ne-
gócio sendo cada uma delas constan-
temente avaliadas, utilizando-se de 
medidas como médias, dispersões, 
percentuais e mudanças ano a ano 
dos preços e suas variáveis. 
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