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RESUMO 

 

A evolução do varejo, partindo de vendas em lojas físicas para e-commerce e multicanalidade, 

foi acentuada com a disrupção digital e o crescimento das novas tecnologias digitais. Do lado 

dos consumidores, durante sua jornada de compra, eles estão conectados em múltiplos pontos 

de contato e interagem com o varejista em diversos canais on-line ou físicos. O rápido 

crescimento do e-commerce, em um cenário de alta competitividade e prejuízos financeiros 

para grandes players, exigiu do varejista on-line a busca por crescimento com rentabilidade. 

Nesse cenário, os interesses se voltaram para novas formas de fazer negócios, como: gestão 

mais eficiente de custos e recursos, foco em ganhos de produtividade, gestão eficiente de 

inventário, treinamento de equipes, investimento em tecnologia e processamento de dados de 

mercado e de consumidores, novas estratégias e ferramentas de gestão de preços. Dentre os 

modelos de precificação, a precificação dinâmica, e seu algoritmo, é uma ferramenta para 

gestão de preços que tem como objetivo principal rentabilizar vendas, aliando crescimento e 

eficiência operacional. Neste trabalho, a proposta é analisar o uso desse modelo de precificação 

em um varejista pure player on-line de esporte e moda a partir de uma pesquisa qualitativa 

compreendendo um estudo de caso na Netshoes, entrevistas com gestores e usuários de um 

software de precificação dinâmica, descrição das regras de seu algoritmo e análise documental 

de um teste de mercado (experimento) prático conduzido em 2020. Os resultados do trabalho 

indicaram que o uso do modelo de precificação dinâmica é importante para um e-commerce, 

sobretudo para aqueles que têm grande volume de estoques, melhorando sua eficiência 

operacional. A ferramenta complementa a atuação humana no gerenciamento de preços, 

trazendo mais rentabilidade em vendas, precificando de forma mais eficiente e rápida milhares 

de produtos da cauda longa, monitorando diariamente a concorrência e administrando 

elasticidades-preços de produtos em busca da melhor margem e melhor giro. 

 

Palavras-chave: varejo, e-commerce, precificação dinâmica, gestão de preços, rentabilidade. 

  



ABSTRACT 

 

The evolution of retail, from sales in physical stores to e-commerce and multichannel strategies, 

was accentuated with Digital Disruption and the growth of new digital technologies. From the 

side of the consumers, during their shopping journey, they are connected at various points of 

contact and interact with channels on several online or physical channels. The fast growth of e-

commerce, in a scenario of high competitiveness and financial losses for large players, 

demanded from the online retailer the search for profitable growth. In this scenario, interests 

turned to new ways of doing business such as: more efficient management of costs and 

resources, focus on productivity gains, efficient inventory management, team training, 

investment in technology and processing of market and consumer data, new strategies and price 

management tools. Among pricing models, dynamic pricing, and its algorithm, is a tool for 

price management whose main objective is to seek profitability in sales, combining growth and 

operational efficiency. In this work the proposal is to analyze the use of this pricing model in a 

pure online sport and fashion retailer through a qualitative research, comprehending a study 

case in Netshoes company, interviewing managers and users of a dynamic pricing market 

software, description of its algorithm rules and documentary analysis of a practical market test 

(experiment) conducted in 2020. The results of the work indicated that the use of dynamic 

pricing is important for e-commerce, especially for those who have large stock volumes, 

improving their operational efficiency. The tool complements the human performance in price 

management, bringing more profitability in sales, pricing thousands of products from long tail 

more efficiently and quickly, daily monitoring the competitors and managing price-elasticities 

in search of best margin and best stock turnover.  

 

Keywords: retail, e-commerce, dynamic pricing, prices management, profitability. 
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1 INTRODUÇÃO 

O varejo, ao longo do tempo e para atender às necessidades do consumidor e mudanças 

no ambiente, tem passado por diversas adaptações para melhorar a interação durante os 

diferentes momentos da jornada de decisão de compra, isto é, da trajetória do consumidor desde 

o conhecimento da oferta do produto ou serviço até sua compra (EDELMAN; SINGER, 2015; 

GREWAL et al. 2011). A interação do varejista com o consumidor passou por vendas em lojas 

de ruas, lojas de departamentos, shopping centers e diversos outros formatos tradicionais de 

lojas físicas até alcançar a multicanalidade vista nos dias atuais (BRYNJOLFSSON; SMITH, 

2000; MORGADO, 2017).  

Com o avanço tecnológico e a popularização da internet, começaram a surgir formatos 

de vendas digitais ou vendas on-line, por meio do e-commerce, com um número crescente de 

clientes dispostos a comprar no mundo digital, dada sua praticidade, comodidade, novidade, 

alcance, volume e sortimento de produtos e serviços. A trajetória do consumidor é multicanal, 

uma vez que interage com o meio físico (lojas) e o meio virtual (internet) e sua compra (ou 

jornada) pode se iniciar a partir de um anúncio na TV, pelo atendimento de um vendedor ou, o 

que é muito comum atualmente, por uma notificação de oferta no seu smartphone, através de 

uma infinidade de aplicativos de prestação de serviços ou vendas que ele tem a seu dispor. 

Assim, a multicanalidade envolve a interação do consumidor com meios físicos, através de 

lojas, e virtuais, através do acesso à internet (GUISSONI, 2016; VERHOEF; KANNAN; 

INMAN, 2015).   

Todo esse processo de multicanalidade, internet, novas tecnologias, conscientização do 

consumidor, envolve não só a administração de um grande volume de dados e informações de 

compras, como também a velocidade de processamento dessas informações e, sobretudo, o 

entendimento, pelo varejista, do perfil do consumidor, da sua experiência de compra 

(GREWAL et al., 2011; NGWE; FERREIRA; TEIXEIRA, 2019; EDELMAN; SINGER, 

2015). O consumidor, agora totalmente conectado, passou a ser, de fato, o centro da estratégia 

para os varejistas. Morgado (2017, p. 33) afirma que o varejo do futuro necessariamente lidará 

“com um processo de compra mais complexo e imprevisível, envolvendo lojas físicas, virtuais 

e redes sociais”. A jornada do consumidor passou a ser o centro de atenção dos varejistas, que 

procuram, cada vez mais, customizar seu produto, entregar mais valor, mais serviços, mais 

inovação, maior automação de processos (EDELMAN; SINGER, 2015) e, com isso, trazer mais 

satisfação para seus clientes e também mais rentabilidade para o próprio varejista 
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(MAECHLER; NEHER; PARK, 2016).  

O varejo on-line, representado predominantemente pelo e-commerce, apresentou 

crescimento de 136% entre 2012 e 2018. Segundo dados da Ebit1, o e-commerce no Brasil 

faturou, em 2018, R$ 53,2 bilhões, 12% acima de 2017 e, em 2019, estima-se um faturamento 

de R$ 61 bilhões (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo o Brasil sendo considerado o décimo maior mercado de e-commerce do mundo, 

o potencial de crescimento dos canais on-line ainda é expressivo quando comparado com outras 

economias mundiais, como China ou Estados Unidos (GUISSONI; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 

2016). Para Morgado (2008, p. 65), esse crescimento do comércio eletrônico é um reflexo de 

“consumidores sem tempo, informatizados e informados, com um ambiente de pouca 

intervenção governamental”. No entanto, o crescimento em faturamento, em pedidos de 

produtos entregues ou em número de clientes não necessariamente significa aumento de lucros 

ou de rentabilidade. Guissoni (2019, p. 40) afirma que para o e-commerce triunfar é preciso 

“enfrentar importantes desafios: crescer sem perder rentabilidade, responder às mudanças para 

se adequar à maneira como o consumidor compra e ajustar seus modelos de negócio à 

transformação digital”. Grandes empresas que atuam no setor, apesar de apresentarem 

crescimentos de até dois dígitos ano a ano, registram prejuízos significativos, como indicam os 

dados das empresas com capital aberto a seguir. A B2W Digital, segundo dados do balanço de 

fevereiro de 20202, demonstrou crescimento de 25,1% no seu GMV3, saindo de R$ 15,0 milhões 

em 2018 para R$ 18,7 bilhões em 2019, aumentando seu sortimento de produtos de 8,1 milhões 

para 29,5 milhões, mas, mesmo assim, apresentou prejuízo de -R$ 391,6 milhões (em 2018 foi 

 

1 Ebit (www.ebit.com.br) – empresa do grupo global Nielsen, de mensuração e análise de dados. 
2 B2W Digital. Release de Resultados 4T19. Disponível em <https://ri.b2w.digital/informacoes-aos-investidores/ 

releases-de-resultados>. Acesso em: 28 fev. 2020. 
3 GMV ou Gross Merchandise Volume é a medida mais usual para indicar faturamento (em R$) no e-commerce. 

Vendas em milhões 

Variação 

Figura 1 – Forecast do crescimento do e-commerce no Brasil 

Fonte: Ebit/Nielsen, 2020, p. 6.  
 

http://www.ebit.com.br/
https://ri.b2w.digital/informacoes-aos-investidores/%20releases-de-resultados
https://ri.b2w.digital/informacoes-aos-investidores/%20releases-de-resultados
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de -R$ 405,1 milhões). A Netshoes publicou balanço com faturamento4 de R$ 1,8 bilhões, mas 

prejuízo de R$ -331 milhões em 2018 e, três anos antes, em 2015, tinha faturamento de R$ 1,5 

bilhões, também com prejuízo de -R$ 98 milhões. Já o Walmart.com fechou as portas do seu 

comércio eletrônico no Brasil definitivamente em 2019 depois de apresentar prejuízos em seus 

balanços desde sua abertura. Isso demonstra, de fato, que a busca por novos clientes pode ter 

um alto custo e resulta, muitas vezes, em balanços negativos. 

Por volta de 2015, o cenário do setor mudou e o mercado e seus stakeholders5 

começaram e exigir rentabilidade dos players on-line e, por conseguinte, investimentos, 

reestruturações, inovações e reinvenções tiveram esse foco. Na tentativa de mitigar ou reverter 

esse cenário, surgiram iniciativas práticas das empresas do mercado on-line, tais como: abertura 

de novos centros de distribuição para otimizar logística, implementação de processos para 

redução no prazo de entrega, criação de operações omnichannel (ou multicanais), aumento do 

sortimento de produtos e marcas, desenvolvimento do modelo de marketplace6, lançamentos 

de aplicativos próprios para vendas (app), criação de programas de fidelização, união com 

bancos e bandeiras de cartões de crédito, formas diferenciadas de parcelamentos de 

pagamentos, mais controle sobre a gestão do frete grátis, segmentação de clientes e produtos, 

desenvolvimento de canais de vendas on-line através do Facebook, Instagram, Google, 

Buscapé, parcerias com fornecedores, criação de softwares de captação e comparação de dados 

com concorrentes, desenvolvimento de sistemas de precificação de produtos mais complexos e 

eficientes, dentre outras (GUISSONI; OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2016; KOPALLE et al., 2009; 

FARINHA; GUISSONI, 2019). Reforça Guissoni (2016, p. 17) que “é um momento complexo 

de transição do e-commerce, no qual crescer já não é uma opção e lucrar é sinônimo de 

sobrevivência no mercado”. 

O varejo on-line apresenta elevado crescimento em relação ao varejo em geral, 

entretanto, as margens de operação são, na maioria das vezes, menores e isso pode ser resultado 

do fato de que varejistas on-line são menos capazes de gerenciar discriminações de preços 

(precificação) do que os varejos físicos (NGWE; FERREIRA; TEIXEIRA, 2019). Além de 

desenvolvimento de tecnologia, acesso a dados e informações de clientes e suas preferências, 

estudo dos perfis de compra, definição de cestas de produtos e conhecimento da concorrência, 

 

4 Netshoes. NETS Demonstração de Resultados. Disponível em <https://br.investing.com/equities/netshoes-

income-statement>. Acesso em: 25 fev. 2020. 
5 Stakeholders são pessoas, empresas ou grupos que interagem e se interessam por uma empresa ou setor 
6 Marketplace é um modelo de negócio conhecido como uma espécie de shopping center virtual que reúne diversas 

marcas, produtos e lojas em um só lugar, facilitando, para o cliente, a busca pelo produto ou serviço desejado. 

https://br.investing.com/equities/netshoes-income-statement
https://br.investing.com/equities/netshoes-income-statement
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a precificação de produtos é uma das mais importantes ferramentas e um dos grandes desafios 

para a rentabilidade de um e-commerce. A precificação é uma prática indispensável para o 

sucesso sustentável e seu uso correto poderá assegurar suficientes ganhos de receita dos 

produtos ou serviços vendidos (SIMON; FASSNACHT, 2013). O Google, uma das empresas 

mais lucrativas no mundo on-line (com lucro de US$ 9,9 bilhões no 2º semestre de 2019), 

entendeu a importância de uma boa estratégia de precificação quando desenhou um modelo de 

vendas e geração de receitas, alinhando preços de publicidades com informações de busca dos 

usuários, e colocou esse gerenciamento nas mãos de especialistas em precificação (SIMON; 

FASSNACHT, 2013). Para Krämer e Kalka (2016), distintas estratégias de preços são uma 

importante ferramenta de diferenciação para um varejista on-line frente seus concorrentes.  

A precificação dinâmica, tema deste trabalho, é um modelo que cresce cada vez mais 

no mundo on-line, dado que a tecnologia evoluiu a tal ponto de coleta, armazenagem e 

velocidade de processamento de dados, que permite que informações de clientes, concorrentes, 

mercados, produtos, tendências, marcas sejam processadas em segundos e subsidiem o varejista 

para importantes decisões sobre preços. Trata-se de uma estratégia de precificação em que 

diferentes preços são definidos para diferentes clientes, para maximizar os lucros, cobrando 

valores próximos do que esses clientes estariam dispostos a pagar. Os preços podem variar de 

acordo com: perfil ou comportamento do consumidor, momento econômico, objetivo da 

empresa, canal de vendas, volume de estoque do produto, mix de marketing, preços dos 

competidores, dentre outros fatores (HAWL; BEARDEN, 2006; GREWAL et al., 2011; CHEN 

2018). Krugman (2000) reduz o conceito de precificação dinâmica quando afirma se tratar de 

uma nova versão para a antiga discriminação de preços baseada na idade dos produtos em 

estoque. 

A Amazon, por exemplo, utiliza precificação dinâmica para maximizar seu lucro de 

acordo com o preço de mercado do produto e sua viabilidade econômica (custo x preço de 

venda), em que a diferença de preços de um produto pode flutuar em mais de 200% em algumas 

horas ou minutos (KRÄMER; KALKA, 2016). A precificação dinâmica da Amazon, assim 

como a de vários outros varejistas on-line, também está presente quando o cliente acessa o site 

de compras por um computador ou por um smartphone, ou pelo app da loja no smartphone, e 

se depara com preços diferentes para o mesmo produto. Em tempos de competição cada vez 

mais acirrada e consumidores cada vez mais exigentes, sobretudo no e-commerce, é importante 

fazer uma gestão eficiente de preços e utilizar, por exemplo, como ferramenta auxiliar, um 

algoritmo para precificação dinâmica de produtos. 
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De um lado prático, este estudo pretende contribuir trazendo a visão e as percepções de 

profissionais atuantes em uma empresa real, que já operam com uma ferramenta de precificação 

dinâmica no e-commerce brasileiro, no intuito de auxiliar empresas e gestores a gerenciar 

estratégias de precificação em um site com milhares de produtos. Ainda do ponto de vista 

prático, para varejistas que não trabalham com ferramentas de precificação dinâmica, pretende-

se que entendam como funciona um algoritmo dessa natureza para auxiliá-los na implantação 

futura em suas operações. Do lado teórico, espera-se contribuir com uma descrição e 

sistematização de regras que possam ser utilizadas em um algoritmo de precificação dinâmica. 

A partir do tema, apresentamos a questão da pesquisa: Como o uso da precificação 

dinâmica em um departamento de moda casual é percebido entre gestores e equipes de vendas 

de um varejo on-line de esporte e moda no Brasil? Para responder à questão de pesquisa, foi 

selecionada uma empresa varejista on-line pure player, a Netshoes, descrita a utilização do 

sistema de precificação dinâmica em uma de suas categorias/departamentos – Casual – e 

entrevistados gestores e equipes de vendas que atuam com esse sistema e são impactados pelas 

regras desse algoritmo. 

O objetivo geral deste trabalho é o de identificar vantagens e desvantagens do uso de 

um sistema de precificação dinâmica em um varejista pure player on-line de esporte e moda. 

Como objetivos secundários, temos: i) descrever e sistematizar as regras do algoritmo; ii) 

comparar resultados dos indicadores de vendas, margens, giro, visitação e conversão após o uso 

da precificação dinâmica versus a precificação manual; iii) identificar percepções de gestores e 

usuários do algoritmo e, com isso, propor sugestões de melhoria da ferramenta, sugerindo 

pontos relevantes para utilização ou implantação em outros varejistas on-line. 

No trabalho foi utilizado o método qualitativo, com estudo de caso por meio de uma 

pesquisa exploratória baseada em análise documental de entrevistas com dez gestores e usuários 

diretos da ferramenta de precificação dinâmica na empresa. Foi também apresentado o seu uso 

e comparação com a precificação manual em um experimento com uma cesta de produtos 

vendidos no departamento Casual da empresa durante o mês de fevereiro de 2020. A descrição 

das regras e variáveis que compõem o algoritmo, com base em material escrito disponibilizado 

pela Netshoes, complementou a análise documental e o entendimento da ferramenta de 

precificação dinâmica e do seu funcionamento na empresa. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: no primeiro capítulo, Introdução, são 

apresentados o tema, as justificativas e os objetivos; no segundo capítulo, disserta-se sobre o 

referencial teórico e conceitos chaves como disrupção digital, varejo e e-commerce, 
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precificação dinâmica e percepção do consumidor; o terceiro capítulo aborda a metodologia, 

com as etapas da pesquisa e o método de análise aplicado; no capítulo 4, expõem-se os 

resultados da pesquisa em três seções que abordam a descrição do algoritmo, o teste de mercado 

e as entrevistas aos usuários da ferramenta. As conclusões do trabalho são apresentadas no 

capítulo 5. No capítulo 6, são expostas as limitações do estudo e as contribuições para pesquisas 

futuras. Em seguida, apresentam-se as referências e os anexos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo aborda a literatura que apoia o trabalho e se subdivide em três tópicos: 

Disrupção digital, Varejo e e-commerce e Precificação no varejo on-line. 

2.1 Disrupção digital 

Não há como falar atualmente em vendas on-line, e-commerce e precificação dinâmica, 

sem falar em tecnologias disruptivas e disrupção digital. Tecnologias disruptivas, segundo 

Christensen (1997) são novas tecnologias que têm baixo custo e diferentes performances. 

Tecnologias disruptivas introduzem um pacote de atributos diferentes daqueles que os clientes 

estão usualmente acostumados a usar com grandes empresas do mercado (BOWER; 

CHRISTENSEN, 1995). Para Utterback e Acee (2005), por exemplo, produtos que surgem a 

partir de tecnologias disruptivas são simplesmente mais baratos, menores, mais práticos e mais 

simples de usar. 

Christensen (2009) reforça que uma inovação disruptiva tem três elementos: 1) 

tecnologia que simplifica algum processo, produto ou serviço; 2) modelos de negócios que 

entregam soluções simples, acessíveis e lucrativas; 3) uma cadeia de valor composta por 

empresas que se reforçam no provimento de infraestrutura para suportar a inovação.  

Para Teixeira (2019) a disrupção pode vir não só no processo de fabricação do produto, 

como também no formato em que o consumidor usa esse produto, anulando, por exemplo, a 

necessidade de ele ter grandes somas de dinheiro para seu usufruto. Atualmente, empresas de 

locação de patinetes elétricos, como Yellow, Grin e Rappi, têm esse propósito e um consumidor 

não precisa comprar o patinete para se locomover por cinco minutos na avenida Paulista, em 

São Paulo, bastando locar rapidamente o serviço pelo aplicativo dessas empresas. Empresas 

como CarShare ou Zipcar dispõem de carros para locação sob demanda, sem necessidade de 

um contrato ou reserva prévia, por períodos curtos e, com isso, aproxima os usuários de carros 

dos donos de carros e ainda reduzem o tempo em que o veículo cadastrado no serviço fica 

parado em um estacionamento ou na garagem de casa. A conexão entre demanda pelos 

consumidores e oferta pelas empresas é mais rápida, mais segura, mais customizada e até mais 

confiável.  

Teixeira (2019) apresenta o conceito de decupagem (ou decoupling) em que o 

consumidor não precisa mais pagar por um pacote inteiro de serviços se ele vai só utilizar um 

único serviço ou produto daquele pacote. Não é preciso mais assistir a comerciais entre filmes, 

assim como não é preciso mais comprar um álbum ou CD para escutar uma única música e não 
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é preciso mais comprar um livro inteiro para ler só um capítulo.  

A criação de produtos digitais entregues sem troca física, a exemplo da assinatura digital 

da Netflix, da compra de um livro ou apenas um capítulo de livro digital pelo Kindle da 

Amazon, do download ou stream de uma música no aplicativo Spotify, promoveu um novo 

modelo de consumo que não necessariamente é menor, mas mais customizado para cada cliente, 

uma vez que ele consome somente o que precisa ou deseja. Isso vem impactando fortemente a 

lucratividade de empresas tradicionais, assim como, por outro lado, abrindo novas 

possibilidades de ganhos de receitas vindos de clientes que não tinham capacidade financeira 

de consumir o todo, mas só uma parte da oferta (TEIXEIRA; JAMIESON, 2014). O 

desacoplamento é um modelo de atuação das empresas que permite “separar as atividades que 

antes o consumidor era obrigado a consumir conjuntamente para comprar um produto ou 

serviço” (GUISSONI, 2019, p. 42). 

Normalmente, a entrada de empresas com soluções e serviços disruptivos tem custo 

mais baixo e acontece com tamanho impacto e velocidade que força ou encoraja as empresas 

existentes e tradicionais, ou incumbentes, a serem mais rápidas e buscar custos menores, o que, 

ao final, acaba por beneficiar também o cliente (ELBANNA; NEWMAN, 2016). Novos 

negócios disruptivos são construídos, em muitos casos, a partir de poucas pessoas trabalhando 

ou de pequenas empresas com equipes reduzidas de colaboradores e estão cada vez mais 

atraindo investidores e consumidores, o que as fazem alçar valores bilionários, colocando em 

questionamento negócios tradicionais como os serviço de táxi, de telefonia, de hotelaria ou de 

TV a cabo. Para Eduardo Tomiya, diretor-geral da Consultoria Millward Brown Vermeer nos 

EUA, o novo formato de prestação de serviços dessas empresas disruptivas vai muito além dos 

preços mais baratos e se estende para mais conveniência, engajamento dos usuários, 

padronização e qualidade de serviços. Com a disrupção digital, empresas pequenas lançam 

inovações de produtos ou serviços e, com isso, exploram mercados até então despercebidos por 

grandes empresas incumbentes (CHRISTENSEN, 2015). 

Para Bower e Christensen (1995), o mais consistente padrão nos negócios, quando há 

mudança de tecnologia no mercado, é o fracasso das empresas líderes em permanecer no topo 

do seu segmento ou indústria. O ex-presidente da Cisco, maior provedor de TI e redes do 

mundo, John Chambers, na Conferência de Clientes da empresa, em 20157, fez uma previsão: 

“40 por cento dos negócios presentes nessa sala, infelizmente, não existirá de maneira 

 

7 Cisco Live, 2015, San Diego, EUA. 
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significativa em dez anos”. Novos negócios surgiram e surgirão e a velocidade com que isso 

vem acontecendo surpreende. 

O cenário é tão interessante quanto surpreendente e alguns casos são bons exemplos 

para ilustrar. Considerada a maior empresa de táxi do mundo, a Uber não tem um único carro. 

O maior provedor mundial de hospedagens não tem um único quarto de hotel, é assim o Airbnb. 

Senão a maior, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, o WhatsApp, com 

mais de um bilhão de usuários, usa um aplicativo (app) distribuído gratuitamente e não tem 

uma única torre de celular, antena ou cabo ótico para transmitir suas mensagens de texto, voz e 

imagens. Um dos maiores varejistas do mundo, o Alibaba, não tem um único depósito de 

mercadorias com itens que comercializa, mas vende para o mundo todo produtos de terceiros. 

Considerada a “Uber dos aluguéis”, a Quinto Andar, uma start up brasileira fundada em 2013 

na cidade de Campinas – SP, é uma empresa de locação e venda de imóveis que não tem 

corretores de imóveis ou apartamentos próprios para comercializar. Os maiores distribuidores 

de música do planeta, Deezer e Spotify, usam também um simples app e não produzem um 

único single, mas reinventaram o formato de escutar, distribuir e vender música no mundo.  

Bancos digitais no Brasil, como Nubank, Original, Agibank, C6, Mercado Pago, ou no 

exterior, como N26 Bank, Capital One, Revolut, Neat, cada vez mais estão presentes no 

mercado, de um lado gerando concorrência, com custos mais baixos de operação, para os 

bancos tradicionais e, de outro, levando menos burocracia e cobrando menores tarifas dos 

clientes. Enquanto o Ifood, fundado no Brasil em 2011 entrega comida sem produzir comida, o 

aplicativo Rappi, fundado na Colômbia em 2015, entrega tudo, ou quase tudo, na casa do 

consumidor e ainda muda o cenário do varejista, que agora tem que interagir com um motoboy 

na retirada do produto e não diretamente com o cliente. E os exemplos se estendem em 

praticamente toda a economia, passando por setores como logística, transportes, alimentação, 

jogos, e-commerce, construção civil, automobilismo, educação, segurança entre outros. 

Mansell (2019) menciona que as novas tecnologias digitais e a disrupção digital estão 

impactando no formato de trabalhar, comprar, aprender, jogar, interagir e têm papel 

fundamental para a melhoria da vida das pessoas e comunidades a partir do momento em que 

aumentam a produtividade e competitividade, mudam os sistemas educacional e cultural, 

estimulam trocas sociais e democratizam informações, instituições e serviços. Desde mídias 

sociais ordenadas por algoritmos, passando por carros autômatos, pela internet das coisas 

(Alexia, da Amazon, Google Assistent, HomePod/Siri, da Apple), por robôs de cuidado pessoal 

ou por equipamentos de cirurgias virtuais à distância, as “novas tecnologias estão criando novos 
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potenciais para fazer do mundo um lugar mais inclusivo e equitativo”8 (MANSELL, 2019, p. 

3). “Tecnologias digitais têm que começar a ser vistas como um facilitador e fator chave de 

sucesso na estratégia das empresas” (STEWART; KHARE; SCHATZ, 2017, p. 300). As 

mudanças tecnológicas têm um ritmo alucinante e, no varejo, ficam cada vez mais evidentes 

para consumidores e empresas. 

Para Sarfati (2016, p. 28), “a tecnologia nunca foi um divisor de águas tão marcante” e 

será “capaz de mergulhar em um oceano de dados e realizar ações com eficiência 

inimagináveis”. Em adição, Sarfati (2016) enumera que há dois grandes fenômenos interligados 

à evolução tecnológica que vão mudar radicalmente a forma como as pessoas se relacionam 

socialmente: 1) a economia colaborativa; 2) a inteligência artificial ou machine learning. A 

economia colaborativa diz respeito ao acesso a bens e serviços de forma compartilhada. Na 

Uber, por exemplo, há a possibilidade de dividir o trajeto com outros passageiros. O machine 

learning, por sua vez, é uma tecnologia de análise de dados com o fim de automatizar ações de 

acordo com as interações de cada usuário. Essa tecnologia se mostra bastante difundida no 

mercado, como através da utilização da busca do Google ou da recomendação de filmes e séries 

da Netflix quando ligamos a TV, ou ainda na indicação de contatos profissionais e de ofertas 

de emprego pelo LinkedIn direcionadas ao perfil do usuário. O ritmo das mudanças 

tecnológicas está cada vez mais intenso e rápido e envolve grande poder computacional 

(velocidade e capacidade de armazenamento e processamento), conectividade e inteligência e 

geração de dados, conforme aponta o diagrama abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 As citações de textos em língua estrangeira têm tradução própria. 

Figura 2 – Três fatores do ritmo das mudanças tecnológicas 

Fonte: Gartner; IBM; Apple. In: Seminário Growth for Strategies, São Paulo, 2017. 
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Sobre a disrupção digital, Skog e Sandberg (2018), enumeram três características 

fundamentais: 1) processos de disrupção digital se originam de inovações digitais e rapidamente 

permeiam posições competitivas no mercado; 2) disrupção digital impacta sistemas de criação de 

valor e seus processos, quebrando ou recombinando recursos para facilitar transações ou 

interações mais diretas; 3) disrupção digital é orquestrada por uma ou várias empresas, mas seus 

efeitos de criação de valor são sistêmicos e abrangentes. Matzler et al. (2017) indicam seis passos 

para a criação de valor através da transformação digital: 1) criação de produtos ou processos; 2) 

sensores e/ou coletores de dados; 3) conectividade; 4) capacidade analítica (processamento de 

dados); 5) serviços digitais; 6) criação ou captura de novo valor ou novo paradigma. 

No varejo o cenário é dinâmico. Empresas se reinventam a cada dia, tentando capturar, 

entender e engajar o cliente com inúmeras ações. O Magazine Luiza, por exemplo, passou por 

uma transformação digital, desde 2015, que praticamente reconstruiu sua forma de atuar. Um 

processo complexo que envolveu desde a captação de recursos para investimento, passando por 

todo um trabalho para instituir uma cultura digital corporativa pela implantação de práticas para 

inclusão digital, pela digitalização das lojas físicas, pelo lançamento de uma plataforma digital 

para operar como marketplace e pelo desenvolvimento de uma estratégia multicanal. Além 

disso, construiu o Luiza Labs, uma empresa apartada e totalmente dedicada ao desenvolvimento 

de novas tecnologias para o varejo. Nas palavras de Teixeira, Guissoni e Oliveira, a 

transformação digital no Magazine Luiza “envolveu mudança de cultura, adoção e priorização 

do e-commerce, criação do marketplace on-line, e integração da linha de frente do marketing 

com a operação de 858 lojas ao negócio on-line em finais de 2017”. (TEIXEIRA; GUISSONI; 

OLIVEIRA, 2018, p. 1). 

Inovar no varejo multicanal é fundamental e o marketing digital passou a influenciar 

diretamente o negócio desses varejistas, pois o consumidor também se tornou um agente que atua 

no meio físico e digital e sua jornada de compras é interativa e não mais linear (ISAAC et al., 

2014). Negócios digitais surgem a cada momento e a internet trouxe inúmeras novas 

possibilidades tanto para empresas, com a possibilidade de ofertar mais produtos e serviços, como 

para consumidores, de conhecer mais dos produtos e serviços ofertados. Por outro lado, a 

competição aumenta, pois empresas antes pequenas ou atuantes em nichos específicos podem, a 

qualquer momento, desafiar uma grande incumbente em segmentos que essas antes achavam não 

lucrativos ou não interessantes (CHRISTENSEN, 2015). 

A precificação dinâmica é uma ferramenta, dentre várias, que permite inovar na gestão de 

preços para capturar maior valor do cliente e, com isso, tornar o varejista mais competitivo. Há a 
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estratégia de simplesmente ter o menor preço do mercado e uma forma de conseguir executar isso 

é reduzindo custos de aquisição de clientes e também diminuindo o esforço realizado pelos 

clientes para consumir, como faz, por exemplo, a Amazon, ao indicar e direcionar a compra 

através do seu aplicativo (TEIXEIRA; JAMIESON, 2014). 

Krämer e Kalka (2016) mencionam que um dos formatos de precificação comuns num 

mundo de disrupção digital é o modelo de precificação dinâmica, em que há discriminação de 

preços e é possível verificar diferentes preços do mesmo produto ou serviço para diferentes 

clientes ou segmentação de clientes, ou preços diferentes em momentos distintos, ou por canais 

de vendas, ou por tipo de abordagem ao cliente, dentre outras formas. 

 

2.2 Varejo on-line 

Em um mundo cada vez mais competitivo, com grandes avanços tecnológicos, um 

consumidor cada dia mais informado e mais conectado via internet e redes sociais, vender 

produtos e serviços com rentabilidade se tornou cada vez mais desafiador. Para Bulgacov et al. 

(2006, p. 90), “a internet cria novos modelos de negócio e de consumo, exigindo das empresas 

uma nova proposição de valor, dada a capacidade de relacionamento e monitoramento das 

expectativas e hábitos dos consumidores”. O e-commerce é uma realidade há um bom tempo e 

uma tendência de caminho para onde as empresas deverão crescer e se desenvolver. 

Teixeira, Guissoni e Oliveira (2018) mencionam o Brasil como o décimo maior mercado 

on-line do mundo. Dados de 2019 do Webshoppers (Ebit) corroboram essa informação, 

colocando o país como maior em faturamento on-line da América Latina, com 36% da população 

comprando via e-commerce. Ainda assim, as vendas on-line, em 2016, representavam só 4,8% 

das vendas totais do varejo no país, bem atrás de países como China, com 16%, ou EUA, com 

8%, demonstrando que há ainda um longo caminho de crescimento a percorrer. 77% dos 

compradores on-line só fizeram uma única compra em 2017 (eis outro desafio: aumentar a 

recorrência de compras) e, ainda, mais de 80% dos carrinhos de compra preenchidos no e-

commerce são abandonados sem a finalização da compra (TEIXEIRA, GUISSONI; OLIVEIRA, 

2018). 

Com o crescimento das vendas on-line em dois dígitos ano a ano, cria-se, de um lado, uma 

massa cada vez maior de consumidores dispostos a comprar e, de outro, um mercado cada vez 

mais inflado de competidores, o que comprime margens de operação e obriga o varejista a 

repensar em como operar cada vez melhor e rentabilizar cada vez mais o negócio. Ngwe, Ferreira 

e Teixeira (2019, p. 1) mencionam que “as margens de operação são frequentemente menores nas 
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lojas on-line do que em lojas físicas”, dado o esforço dos varejistas em aumentar cada vez mais a 

conveniência da compra on-line para seus clientes. Afirmam ainda que as razões para margens 

menores são devidas aos preços mais facilmente comparáveis, à alta conversão das vendas com 

cupons de desconto e aos custos de frete frequentemente absorvidos pelos varejistas (NGWE; 

FERREIRA; TEIXEIRA, 2019). 

Empresas do varejo, dentro de um novo cenário, mais competitivo e disruptivo, precisam 

se adaptar e reinventar. Pela mudança na jornada de compra e interatividade mais intensa com 

consumidores, empresas varejistas precisam estar preparadas para captar e analisar informações 

simultaneamente de todos os pontos de contato, além de desenvolver estímulos de marketing ao 

cliente, tudo isso de forma integrada, de forma omnichannel (GUISSONI, 2017). Os 

consumidores estão mais informados e com maior capacidade de compra e estão demandando 

mais “experiências de compra diferenciadas”, que se traduzem por não somente oferecer 

conveniência, preço justo, bom atendimento e sortimento de produtos, mas também que é preciso 

gerar “prazer, diversão, encantamento durante a compra” (MORGADO, 2008, p. 65). Ainda, 

Guissoni reforça:  

Para realizar essa complexa gestão omnichannel, as empresas estão tendo que melhorar 

sua capacidade analítica. Há cada vez mais recursos para aprimorar os processos de 

coleta, organização e classificação de dados (data mining) gerados a partir do contato 

do consumidor com diferentes dispositivos e canais. (GUISSONI, 2017, p. 25). 

A interatividade e engajamento do consumidor aumentou com o avanço das tecnologias 

e a evolução da sua jornada de compra. Na Figura 3, apresenta-se  um dado interessante que 

ilustra essa assertiva. Trata-se do número de dispositivos conectados à internet, que se mostra 

cada vez maior, tendo ultrapassado, em 2010, o número de habitantes no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Crescimento exponencial dos dispositivos conectados 

Fonte: Statistitches Bundesamt; Deutsche Bundesbank; Prognos; Thomas Nippperde; 

McKinsey. In: Seminário Growth for Strategies, 2017, p. 5. 
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Os avanços tecnológicos permitem que os consumidores utilizem diferentes dispositivos 

como smartphones, tablets e computadores e diferentes canais de interação (on-line ou off-line) 

com o vendedor durante toda a jornada de compras (GUISSONI, 2017). E as interações de 

consumidores com varejistas, assim como das compras via dispositivos móveis, não param de 

crescer anualmente. Na Figura 4, apresenta-se a evolução da participação das vendas e pedidos 

realizados no e-commerce por meio de dispositivos móveis no Brasil, demonstrando um 

consumidor cada vem mais conectado via smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A complexidade das relações com os consumidores envolve vários possíveis pontos de 

contato, tais como call centers, atendimento em loja, navegação no site da empresa e redes 

sociais e, quanto mais satisfeito o cliente estiver com a qualidade dessas relações, maior o 

crescimento em receita e lucros da empresa (MAECHLER; NEHER; PARK, 2016).  

O consumidor mais informado, engajado e exigente, cobra do varejista mais qualidade 

no atendimento, preços mais baixos, mais sortimento de marcas e produtos, mais rapidez na 

entrega e mais encantamento. Sobre a função de um vendedor nesse novo mundo digital, Prado 

et al. (2018) defendem se tratar de um importante agente para a concretização da venda, mas de 

forma diferente, pois se sua função anteriormente era de simplesmente atender o cliente ao 

chegar na loja para demonstrar um produto, atualmente esse vendedor já pode ter interagido 

com o cliente em etapas muito anteriores, através das mídias sociais (Facebook, Instagram, 

YouTube, Twitter), publicando posts e desenvolvendo relacionamento para influenciar na sua 

decisão de compra. Esforços de grandes varejistas para aproveitar esse caminho pouco linear 

do consumidor já são vistos nesse sentido, como no Magazine Luiza, que criou, em 2011, o 

modelo de vendas “Magazine Você”, em que qualquer pessoa pode construir sua página de 

Figura 4 – Vendas on-line via dispositivos móveis no Brasil 

Fonte: Ebit/Nielsen, 2020, p. 9. 
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vendas on-line de produtos da empresa e ser comissionado por isso, vendendo para sua rede de 

relacionamento. A Natura criou também a “Rede Natura”, em 2014, em que qualquer um dos 

seus consultores (ou qualquer pessoa que tenha interesse) pode se tornar um vendedor digital 

do catálogo completo da empresa e ser comissionado pelas vendas realizadas. Na Natura, pelos 

resultados não tão bons da sua operação convencional com consultores porta a porta, houve 

uma redefinição da operação completa onde, além de reposicionamento da marca, introduziu-

se a multicanalidade, o que a direcionou para lojas físicas em pontos estratégicos, além de novos 

canais on-line de vendas, como o catálogo digital da Rede Natura (GUISSONI, 2017). Trata-se 

do antigo vendedor porta a porta, mas agora suportado pela inovação tecnológica, ou seja, trata-

se da “digitalização da força de vendas” Prado et al. (2018, p. 13). 

Os negócios tradicionais se diversificam cada vez mais em busca de rentabilidade e 

empresas como a Natura, antes só de consultores porta a porta, começa a vender em lojas físicas 

e no e-commerce, o Boticário, antes só de lojas e franquias, começa a operar no e-commerce, a 

Nestlé, antigamente só nas gôndolas dos supermercados, hoje vende seus produtos em sites de 

varejistas e compra mídia on-line para influenciar seus clientes, por meio das redes sociais, a 

consumirem seus produtos na ponta. O Grupo Pão de Açúcar investiu em digitalização e 

multicanalidade, desenvolvendo um app para entregar seus produtos na casa do cliente, 

reforçando seus programas de fidelidade, criando caixas para atendimento com agendamento 

pela internet ou pelo próprio app e fortalecendo o e-commerce. O grupo hoje tem um site e um 

app dedicados ao mundo do vinho, e o varejista já se tornou um dos maiores vendedores on-

line de vinhos do país. A Netshoes desenvolveu uma logística com entrega expressa que a 

obrigou a se reinventar e a criar áreas de entregas que pudessem ser acessadas por bicicletas, 

motos, vans e carros, tudo isso em busca de encurtar o tempo de entrega a partir do clique de 

compra do consumidor e, assim, aumentar a conversão de vendas. A B2W e o Magazine Luiza 

criaram o serviço de compre e retire na loja, levando o consumidor a decidir como lhe seria 

mais cômodo. A venda via marketplace, com inúmeras pequenas lojas, só aumenta nas grandes 

plataformas de e-commerce como B2W, Cnova, Netshoes, Mercado Livre, garantindo ainda 

mais sortimento de produtos e serviços para os clientes. Guissoni (2019) enumera alguns 

exemplos de estratégias que podem resultar em crescimento de vendas e lucratividade nas 

vendas on-line: 1) compartilhar processos administrativos, centros de logística e espaços nas 

lojas para retirada de mercadorias compradas no on-line; 2) direcionar os consumidores para 

compras em canais mais rentáveis, como a compra via app próprio, que tem custo de aquisição 

de clientes menor que o website; 3) oferecer serviços auxiliares como assinaturas, instalação de 
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produtos, programas de fidelidade (aumento da recorrência) e crédito diferenciado; 4) otimizar 

a comunicação e design do site de forma a expor e vender mais produtos com mais margens e 

menos descontos; 5) utilizar algoritmos de precificação dinâmica a partir de segmentação de 

clientes e conhecimento da concorrência. 

Para operar no mercado on-line e multicanal em tempos de transformação e disrupção 

digital, a capacidade analítica dos varejistas tem que ser grande e isso envolve banco de dados, 

capacidade de armazenagem e processamento, além do desenvolvimento de algoritmos capazes 

de cruzar dados como: comportamento dos consumidores, estoques disponíveis, informações e 

tendências de mercado, periodicidade de compras, canais de vendas, custo e margem de 

produtos. Assim, a tecnologia tem modificado o cenário em que se insere o varejista, seja em 

sua atuação por meio de lojas físicas, seja no mundo do e-commerce, com formatos dinâmicos 

diversos, tais como: aplicativos, redes sociais, internet das coisas, inteligência artificial, 

machine learning, smartphones, redes sem fio, assistentes virtuais, impressoras 3D e tudo isso 

em tempo cada vez menor (GREWAL et al 2011). Ao demandar uma corrida de Uber, por 

exemplo, o aplicativo analisa uma série de informações, como motoristas disponíveis, distância 

do percurso, meio de pagamento do cliente, procura existente pelo serviço, tráfego nas ruas, 

localização do cliente e do seu destino, tudo praticamente ao mesmo tempo. Além disso, por 

trás do aplicativo, a empresa tem uma parceria com o Google Maps, com o Waze (do Google) 

e com a Paypal para que o cliente não só tenha uma viagem mais barata (às vezes, depende 

também da demanda na hora da corrida), como também tenha a certeza do melhor percurso 

escolhido e a comodidade para pagar diretamente no cartão de crédito cadastrado. Tudo isso 

graças a dados, um algoritmo e uma grande e rápida capacidade de processamento de 

informações. A variação de preços do app da Uber é também um exemplo de precificação 

dinâmica. 

No varejo, com sua integração de lojas físicas à internet, criação de lojas on-line, 

conexão às redes sociais e aplicativos, torna-se cada vez mais possível conhecer o consumidor. 

Guissoni (2017) ressalta que o customer analytics das empresas está cada vez mais avançado e 

permite monitorar a navegação de usuários através do seu endereço IP e relacioná-lo com dados 

demográficos, comportamentais e geográficos. No mundo físico, o envio de flyers ou revistas 

promocionais para a base de clientes era e ainda é comum, mas no mundo digital esse 

consumidor é impactado pelo seu Instagram, pelo Facebook, por uma navegação qualquer na 

internet, por um e-mail promocional ou um push via app da loja. Grewal et al. (2011) reforçam 

que varejistas cada vez mais direcionam ofertas e promoções para clientes ou segmentos de 



29 

 

clientes selecionados a partir dos dados dos seus programas de fidelidade e a partir da sua 

capacidade de processar esses dados com inteligência. Além disso, os dados analisados 

habilitam também o varejista a montar parceria com fornecedores para desenvolver estratégias 

de fidelidade para o cliente e para uma marca ou loja. Guissoni ainda afirma que 

a aplicação de níveis avançados de coleta e análise de dados em um contexto 

omnichannel permite ao varejista alcançar mais consistência nas atividades 

desempenhadas durante a interação com os consumidores. Torna-se viável saber mais 

sobre eles, otimizar o mix de produtos e oferecer promoções mais efetivas. 

(GUISSONI, 2017, p. 26). 

Sem uma boa capacidade analítica para obter e processar dados e sem sistemas capazes 

de gerenciar precificação, as empresas ficam limitadas na sua atuação em um mercado cada vez 

mais competitivo. No que tange à tecnologia e à digitalização da economia, o formato com que 

empresas determinam preços mudou e a tecnologia afetou o ambiente onde as empresas estão 

inseridas. Inovar é essencial para as empresas, inovar em precificação também é fundamental 

(KRÄMER; KALKA, 2016). Lucrar, por si só, não é suficiente, mas é preciso atrair, conquistar 

e engajar consumidores para comprar ou degustar o produto ou serviço, uma vez que esses 

consumidores percebem preços, caros ou baratos, justos ou não, competitivos ou não, seja na 

gôndola, seja na vitrine on-line, constituindo-se como uma tarefa desafiadora para o varejista 

(EDELMAN; SINGER, 2015). Para Hinterhuber e Liozu (2014) inovar em precificação leva 

empresas a pensarem no preço como uma estratégia para aumentarem a satisfação dos clientes 

e maximizarem lucros. Reforçam ainda que “empresas que colocam ênfase em inovação de 

produtos, sem uma similar ênfase em inovação de precificação perdem importantes 

oportunidades de capturar valor” (HINTERHUBER; LIOZU, 2014, p. 422), o que é ratificado 

por Lipovetsky, Magnan e Polzi (2011, p. 167) ao afirmarem que “precificar um produto é 

uma das mais importantes decisões que uma organização deve fazer”.  

 

2.3 Precificação no varejo on-line 

A digitalização da economia e o número crescente de dispositivos conectando 

consumidores à internet levou as empresas a trabalharem cada vez mais efetivamente na 

otimização da gestão de preços. Varejistas on-line efetivamente estão trabalhando 

discriminação de preços entre canais a fim de otimizar fricções de compras dos clientes para 

rentabilizar sua operação de vendas (NGWE; FERREIRA; TEIXEIRA, 2019).  

A comparação de preços na internet é imediata ao pesquisar qualquer produto no 
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Google, no Buscapé, no Mercado Livre e, além disso, não só se comparam preços, mas ainda 

são qualificados produtos, sellers9 e consumidores. Gerenciar preços entre produtos, 

categorias e canais é fundamental. Uma estratégia utilizada por varejistas on-line no intuito 

de rentabilizar vendas é dificultar a navegação on-line para comparação de preços, criando 

também dificuldades para comparação de preços entre concorrentes (ELLISON; ELLISON, 

2009). É inclusive possível, e mais comum do que se imagina, encontrar serviços e produtos 

de graça, a exemplo do serviço prestado pelo WhatsApp, por aplicativos de reserva de 

restaurantes ou por comparadores de preços na internet como já mencionado. Gerir preços em 

um ambiente tão competitivo e dinâmico é um desafio e essa gestão assume papel 

fundamental na estratégia de marketing. De acordo com Kin et al. (2009),  

as empresas podem tentar se diferenciar dos concorrentes através de seus produtos 

e serviços ou através de sua estratégia de marketing. Um elemento-chave da 

estratégia de marketing é a estratégia de preços das empresas. (KIN et al., 2009, p. 

44). 

Krämer e Kalka (2016) enumeram alguns fatores que devem, ou deveriam, motivar 

uma empresa a pensar e repensar sua gestão de precificação: 1) aumento de vendas, sobretudo 

no mercado on-line; 2) risco de comoditização de produtos e serviços, dada a vasta oferta 

existente, sobretudo, no mundo on-line; 3) possíveis novos mercados surgindo a cada dia (até 

pouco tempo atrás não existia a Uber, por exemplo). A acirrada competição nos mercados 

digitais tem levado a uma competição exagerada nos preços e, em alguns mercados ou nichos 

de mercado, trava-se uma verdadeira guerra, com impactos nem sempre positivos para as 

empresas. Ainda segundo os autores, há quatro modelos de precificação presentes numa 

economia digitalizada e com players disruptivos: 1) modelo free: de graça, ou seja, preço 

zero; 2) modelo freemium: uma nomenclatura que mescla “de graça” com “premium”; 3) 

modelo de assinatura e; 4) modelo de precificação dinâmica (KRÄMER; KALKA, 2016). 

Precificação dinâmica será abordada com maior detalhe por ser objeto do trabalho, mas vale 

explicar, brevemente, os três outros modelos. 

No modelo free, ou “de graça”, o objetivo maior é atrair novos clientes ou uma 

demanda latente. Esse modelo é colocado em prática pelo Google, que oferece o mais 

conhecido e mais simples instrumento de buscas da internet a preço zero para qualquer 

usuário. A geração de tráfego do Google é tamanha que o permite realizar alguma cobrança 

de outra forma, que não para o consumidor que tecla na sua página. O Google rentabiliza seu 

 

9 Nomenclatura dada aos lojistas que vendem seus produtos através de marketplace. 
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negócio com a venda de anúncios e publicidade, pois, ao se constituir como a maior rede de 

buscas do mundo, o grande número de acessos traz visibilidade às marcas de produtos e 

serviços anunciantes. Outro conhecido por todos é o WhatsApp, que conecta, de graça, mais 

de um bilhão de usuários no mundo todo, mas cobra somente de usuários corporativos. Outra 

maneira de praticar esse formato é oferecer um produto como parte de outro, ou seja, “compre 

um e leve outro” produto de graça. Este foi utilizado, por exemplo, pela German Rail 

(empresa de trens da Alemanha) que ofereceu, em dado momento, passagens free para 

crianças até 14 anos, acompanhadas de pais pagantes. Nas gôndolas de supermercado também 

vemos esse tipo de oferta comumente. 

Preço freemium é uma estratégia comum utilizada pelo universo de serviços on-line. 

Novamente, o Google aparece nesse cenário quando oferece de graça o serviço de e-mail 

Gmail, mas só até determinado volume de dados armazenados. Quando o consumidor precisar 

de mais espaço ou de outros serviços, haverá uma cobrança mensal ou anual. O mesmo 

acontece para o LinkedIn, o Dropbox, o Skype, o YouTube, o One Note da Microsoft, todos 

são de graça até um certo nível de necessidade de utilização pelo usuário, que deverá 

desembolsar algum valor se desejar mais produtos ou serviços. Essa estratégia é bem utilizada 

para conquista de novos clientes e conquista de marketshare. 

O modelo de assinatura também é bem comum atualmente no mundo digital e o 

conhecemos no Brasil, por exemplo, com a Netflix, que provê conteúdo na TV via 

streaming10, ou da empresa de vinhos Wine, com seu Clube Wine, que fornece uma série de 

vantagens para o cliente, como descontos, acesso a produtos exclusivos, lançamentos em 

primeira mão, informações sobre cursos e outras curiosidades do mundo do vinho. A 

assinatura do serviço Amazon Prime não só entrega ao consumidor conteúdo de filmes e séries 

via internet, como garante frete grátis em qualquer compra no e-commerce do varejista on-

line. Essa estratégia normalmente é baseada em contratos formais (assinados digitalmente) e 

é extremamente eficiente para criar fidelidade dos clientes. 

A figura 5, proposta por Krämer e Kalka (2016), exemplifica a complexidade do 

ambiente corporativo digitalizado, apresentando visualmente a interação entre dados, 

tecnologia, comportamento do consumidor e competição do mercado e como tudo isso é 

fundamental para um posicionamento e estratégia de precificação. 

 

 

10 Serviço, ou tecnologia, que transmite conteúdos pela internet sem a necessidade de baixá-los. 
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2.3.1 Precificação dinâmica 

Haws e Bearden (2006, p. 304) mencionam que “precificação dinâmica é 

frequentemente referida, em termos econômicos, a uma discriminação de preços em nível 

individual”. Trata-se de “uma estratégia cujos preços variam de acordo com o tempo, o 

consumidor e as circunstâncias” (HAWS; BEARDEN, 2006, p. 305). Para Sahin (2018, p. 9), 

a precificação dinâmica tem como “objetivo principal maximizar receitas, alterando preços de 

acordo com o desejo de pagar dos consumidores”. Grewal et al. (2011, p. 46) afirmam que, em 

breve, “preços nas lojas deverão flutuar automaticamente, para cima ou para baixo, baseados 

em custos, nível de inventário e hábitos de consumo dos consumidores”. 

A internet revolucionou a maneira como bens são vendidos e comprados e criou a 

possibilidade de precificá-los de forma estratégica e dinâmica, especialmente no varejo e em 

lojas de vestuário (NAKHE, 2017). Wang e Duan (2019) sugerem que muitos consumidores 

preferem não perder quaisquer informações ou notícias da mídia, o que, necessariamente, faz 

com que provedores de conteúdo, e aqui podemos entender os meios de comunicação 

convencionais, assim como plataformas e empresas de prestação de serviços como Waze, 

Google, Booking, Visa, sempre estejam postando novas informações e promoções para atrair 

novos clientes e também manter os atuais conectados e engajados. O aplicativo Waze, por 

exemplo, convida e, em alguns casos, paga a usuários para postarem, em tempo real, por meio 

dos seus smartphones, informações de tráfego e situações que envolvam, atrapalhem ou 

melhorem seu serviço, tais como a disponibilidade de um posto de gasolina com uma promoção 

Figura 5 – Impacto de um ambiente corporativo digitalizado na modelagem de preços 

Fonte: KRÄMER, 2016, p. 2 
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de preços na quadra seguinte, um carro com o pneu furado logo a frente, ou um acidente de 

trânsito no seu percurso para o trabalho. Trata-se de algo comum no mundo conectado de hoje: 

a rapidez de atualização de dados e informações e seus impactos não só para o consumidor, 

como também para o varejista. Nesse sentido, “o rápido desenvolvimento da tecnologia wi-fi e 

sensores em equipamentos tornam possível para os usuários de celulares contribuírem com 

informações em tempo real” (WANG; DUAN, 2019, p. 1). Wang e Duan (2019) afirmam que 

a precificação deve ser dinâmica para se adaptar ao dinamismo das informações on-line, à 

interação dos consumidores e à busca por uma operação mais eficiente pelo vendedor. Em todos 

os casos, trabalhar com precificação dinâmica exige atenção total para coleta e interpretação de 

dados, proatividade e rápida reação nas tomadas de decisões, tudo aliado com planejamento 

(SIMS; AMEEN; BAUER, 2019). 

O cotidiano traz exemplos práticos da utilização da precificação dinâmica. Comprar 

uma passagem aérea, de ida e volta, para um dia no meio de uma semana, saindo de São Paulo 

para Recife, pode se encaixar tranquilamente em um orçamento familiar, mas nem tanto se essa 

mesma passagem for comprada para uma data de feriado prolongado no verão. De repente, os 

preços subiram duas ou três vezes. Chamar um Uber para ir ao trabalho em um dia normal, fora 

do horário de pico e, em outro dia, com trânsito engarrafado e chuva em horário de pico, 

certamente resultará em preços diferentes nas duas ocasiões. Reservar um carro pelo site de 

uma empresa para passear no Rio de Janeiro já parece ser caro, mas imagine reservar esse 

mesmo carro para o período de Carnaval ou em pleno verão? Comprar um produto no site da 

Netshoes pode ser mais barato se o cliente o faz pelo app da própria empresa do que se for 

comprar direto no site, pelo seu computador pessoal. O cliente da Amazon que assina o serviço 

Amazon Prime, no Brasil, por R$ 9,90 por mês, vai pagar mais barato por um produto comprado 

no site do que um cliente que não tem essa assinatura, justamente por ter frete grátis incluído 

no seu “pacote de benefícios”. Resumindo, a lista de produtos e serviços que já recebe 

tratamento via precificação dinâmica é longa e está mais presente no dia a dia de todos do que 

se imagina. 

Tecnologias já bem conhecidas, como a de Identificação por Rádio Frequência (RFID), 

redes wi-fi, identificação do cliente pelo IP de navegação, GPS (Global Positioning System), 

aliadas à capacidade e velocidade de processamento de dados por computadores e seus 

algoritmos reforçam o uso de modelos de precificação dinâmica no varejo on-line. Para Hinz, 

Hann e Spann (2011), 

os avanços em tecnologia da informação têm dado aos varejistas uma habilidade sem 

precedentes de rastrear e analisar o comportamento do consumidor, informações 
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valiosas e promissoras sobre suas preferências e o conhecimento sobre sua verdadeira 

“vontade de pagar”. (HINZ; HANN; SPANN, 2011, p. 82). 

Utilizando o conhecimento sobre a navegação do consumidor e suas preferências 

individuais, varejistas personalizam preços de todos os formatos e meios, podendo enviar uma 

comunicação de oferta, de um mesmo produto, mas com preços diferentes, via e-mail, app, ou 

cupom de desconto no Instagram do cliente, ou ainda com preços distintos entre seu desktop e 

smartphone. E todos esses preços podem ser diferentes do preço que consta direto no site da 

empresa se o consumidor acessar de outro computador e endereço IP que não seja o dele mesmo. 

O modelo de precificação dinâmica dá possibilidade às empresas, no limite, de cobrar um 

determinado preço específico a um determinado cliente a qualquer momento desejado 

(GREWAL et al., 2011). 

Precificação dinâmica, para Sims, Ameen e Bauer (2019), é um método que objetiva 

otimizar preços em resposta às mudanças da oferta e da procura, ou ainda, refere-se a 

adaptabilidade de preços de acordo com a flutuação de variáveis, tais como “vender o produto 

certo para o cliente certo, no tempo certo, pelo preço correto e através do canal de distribuição 

correto” (SIMS; AMEEN; BAUER, 2019, p. 20). Outro exemplo do uso de precificação 

dinâmica se trata do aplicativo de reservas de hospedagem Airbnb, cuja disposição de preços 

varia de acordo com a procura da hospedagem, com o fato do período ser durante a semana ou 

no final de semana, se o consumidor é recorrente na hospedagem desejada, ou ainda se a 

acomodação é nova ou antiga no app. Em todos esses casos, os preços podem variar 

instantaneamente e inúmeras vezes. 

No Brasil, o caso do Magazine Luiza, uma das maiores redes varejistas em operação, 

além da complexidade no gerenciamento da precificação, há ainda a situação de 

multicanalidade, pois opera lojas físicas e loja on-line. Harsha, Subramanian e Uichanco (2018) 

ressaltam que a estratégia omnichannel é revolucionária ao engajar empresas e consumidores 

na tentativa de criar uma experiência de compra perfeita através dos múltiplos canais de vendas 

disponibilizados. Na empresa, o algoritmo de precificação dinâmica realiza ajustes em preços 

em tempo real e se baseia, para isso, em informações de preços dos competidores, na 

elasticidade-preço dos produtos, além da disponibilidade do produto em estoque. Assim, 

estabelece um critério de atuação adequado à estratégia da operação da rede, em que 

os preços das lojas físicas são, em média, 10 a 20% acima da loja on-line, pois a alta 

gerência do varejista acredita que os produtos vendidos nas lojas físicas teriam que ser 

precificados mais altos devido aos mais altos custos de operação, como aluguéis, folha 

de pagamento e outras taxas. (TEIXEIRA; GUISSONI; OLIVEIRA, 2018, p.  9). 



35 

 

Na Netshoes, empresa selecionada neste estudo, a ferramenta de precificação dinâmica 

foi implantada em finais de 2018 e operada pelos times de vendas e precificação a partir de 

2019. A ferramenta analisa 23 variáveis para precificar produtos ou cestas de produtos, tais 

como preços dos competidores, custos dos produtos, margem do produto, cobertura e idade de 

estoque, metas de vendas, elasticidade-preço do produto, dentre outras. 

 

2.3.2 Precificação dinâmica e percepção do consumidor 

Teixeira, Guissoni e Oliveira (2018) mencionam que consumidores brasileiros são 

muito sensíveis a preços na internet devido à maneira como os varejistas operam seus preços 

nesse canal, e ao fato de que percebem as compras on-line como um formato para economizar 

dinheiro, já que a guerra entre competidores é constante e intensa. Em reforço, apesar de terem 

uma forte percepção sobre o valor dos bem que compram, as pessoas usualmente não sabem o 

preço exato que pagam (AILAWADI; FARRIS, 2013). A noção de valor, e se o preço é justo 

ou não, é baseada no quanto as lojas e marcas oferecem descontos, remarcações, promoções e 

cupons. Um conceito importante, o de “price fairness”, “justiça de preços” ou “preço justo” em 

tradução livre, trata da percepção do consumidor sobre estar pagando um preço justo por algo. 

De acordo com Xia et al. (2004, p. 304), “preço justo se refere ao julgamento da percepção de 

justiça, de um comprador, sobre os preços de um vendedor”. Os autores afirmam que uma 

transação de compra e venda é considerada justa ou não baseada na comparabilidade de algumas 

características da transação, como produto, condições da venda, tempo, vendedor. 

Ailawadi e Farris (2013) mencionam que consumidores respondem não somente ao 

aumento do preço em si, mas do quão justo o percebem. Se o aumento de preços for percebido 

como ligado a aumento de lucros da empresa ou por outro motivo escondido, o consumidor 

considera injusto. Por outro lado, se o consumidor perceber que o aumento está ligado a 

aumento de custos da empresa, ele considera mais facilmente aceitável pagar mais caro 

(AILAWADI; FARRIS, 2013). As companhias têm sempre que tornar o mais transparente 

possível essas alterações de preços para os consumidores (HAWS; BEARDEN, 2006). Um bom 

exemplo de percepção se trata de quando há um lançamento de um produto novo, ou quando se 

comunica que houve melhoramentos ou introdução de novos recursos em algum produto 

existente, como no caso de lançamentos de novos modelos de carros, do iPhone 11, da nova 

chuteira da Nike Phanton Vision 2, ou do novo Corolla, com tecnologia híbrida de motorização 

via combustível e energia elétrica. Nesses casos, naturalmente, há a percepção de que se está 

pagando mais caro, mas isso é entendido como algo que trará mais satisfação para o 
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consumidor. Nesse mesmo sentido, em períodos promocionais conhecidos, a exemplo da Black 

Friday11, a percepção de preços baixos é evidente. Para garantir ainda mais que os preços sejam 

realmente promocionais, no caso do Brasil, órgãos de defesa do consumidor, como Procon ou 

Ministério Público, monitoram essas datas com afinco e impõem pesadas multas a 

descumpridores da promoção. 

A transparência sobre modificações de preços é algo importante para varejistas, assim 

como o cumprimento do que foi anunciado em uma oferta. Como já exemplificado, 

consumidores estão dispostos a pagar até mais caro se entenderem, pela transparência da 

empresa, que o aumento é justificável. Ngwe, Ferreira e Teixeira (2019) afirmam que 

“preferências do consumidor por transparência em preços” já são amplamente discutidas na 

literatura. Com a implementação de políticas mais transparentes de preços no on-line, é possível 

mitigar competições de preços, usualmente comuns nesse ambiente altamente competitivo 

(LYNCH; ARIELY, 2000). Hinterhuber e Liouzu (2014, p. 417) mencionam que os “recentes 

avanços em tecnologia da informação, tornam os consumidores capazes de assumir um papel 

‘ativo’ em precificação”. 

Visando a transparência e, cada vez mais, o engajamento do consumidor na decisão de 

qual preço pagar, surgiram modalidades interessantes de precificação como “diga o seu próprio 

preço” ou “pague o que quiser” com as quais restaurantes, hotéis e até bandas de rock, dentre 

outros, simplesmente ofertam o produto ou serviço e deixam que o consumidor estabeleça o 

preço que julga justo (KIM; NATTER; SPANN, 2009). A banda Radiohead lançou para 

download, entre 10 de outubro e 10 de dezembro de 2007, seu novo álbum que, no período, foi 

baixado mais de duas milhões de vezes e, segundo a própria banda, os preços pagos geraram 

lucro na transação toda. A mesma estratégia foi adotada pelo restaurante Wiener Deewan, em 

Viena, que, em seu cardápio, determina preços fixos para as bebidas, mas os pratos são cobrados 

de acordo com a satisfação do cliente. O restaurante expandiu sua operação em apenas dois 

meses de funcionamento e essa mesma prática existe em outros lugares do mundo, como 

Alemanha, Austrália e EUA.  

A percepção de preços justos pelo consumidor é algo relevante a ser considerado pelos 

varejistas on-line. Kim, Natter e Spann (2009, p. 53) concluem que “preços finais são pagos 

direcionados pelo que os consumidores acreditam ser justo, pela sua satisfação com o produto 

 

11 A Black Friday surgiu nos EUA, na última sexta-feira de novembro, após o dia de Ação de Graças, e é 

considerado um dia de superpromoções que abre o período de compras natalinas. No Brasil, foi amplamente 

adotada, sobretudo no e-commerce, como uma das datas na qual se encontram as maiores promoções de preços 

no ano. 
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ou serviço, pela sua consciência sobre os preços e pelo resultado do consumo”. 

Em se tratando de precificação dinâmica, com mudança de preços sendo uma constante, 

a percepção do consumidor deve ser observada também constantemente, o que torna ainda 

maior o desafio de precificar (CHEN, 2018). Na ótica da satisfação e do engajamento do 

consumidor, considerando-se transparência em ações de vendas, ofertas e promoções, procura 

pela maximização de lucros e maior eficiência operacional para as companhias, a precificação 

dinâmica já é uma realidade amplamente praticada. Desde preços na Uber, passando por preços 

de passagens em companhias aéreas, preços de produtos no e-commerce em geral e nos apps 

dos varejistas, além de outras evidências, tenta-se, cada vez mais, precificar produtos de forma 

personalizada, seja para um consumidor, seja para uma segmentação de consumidores.  

Trazendo um exemplo prático para a realidade do estudo, a Netshoes, ao enviar um e-

mail segmentado, seleciona uma determinada quantidade de clientes de acordo com sua faixa 

etária, nível de renda, últimas compras, recorrência de compras, conversão de compras, canal 

de preferência de compras e, com isso, a companhia tenta, cotidianamente, oferecer o produto 

certo/desejado para o cliente certo, ao preço que ele está disposto a pagar. A possibilidade de 

mudar preços de forma dinâmica tem impactos claros na satisfação do consumidor sobre o preço 

pago pelo produto ou serviço, e essa satisfação é um fator chave para a manutenção da sua 

lealdade e para a rentabilidade e longevidade das empresas (HINZ; HANN; SPANN, 2011). 

Importante reforçar, como último ponto desta seção, que ferramentas de precificação 

dinâmica não existem necessariamente para aumentar preços simplesmente, mas para também, 

e como já mencionado, procurar entregar satisfação ao consumidor. Importante estudo sobre 

percepção do bem-estar social do consumidor, realizado por Chen e Galego (2018, p. 5), ressalta 

que, se comparado ao modelo de preços estáticos, na maioria das vezes, o uso de “precificação 

dinâmica melhora o bem-estar social em geral” mesmo que sem esse objetivo explícito. Parece 

contraditório quando vemos a afirmativa de Cachon e Swinney (2009) de que a velocidade de 

resposta de varejistas a comportamentos de consumidores considerados estratégicos, ou 

consumidores segmentados como tal, levam a mais compras desses consumidores, pagando 

preços mais altos por produtos ou serviços.  

Dois exemplos de preços dinâmicos são facilmente citados para se opor ao entendimento 

de que preços não dinâmicos podem significar menores preços ou mais satisfação do 

consumidor: quando há regulação de preços pelo Estado (preços tabelados) ou quando há preços 

combinados por empresas em determinados segmentos (oligopólio, duopólio, ou formação de 

cartel para manipulação de preços). Em ambos os casos, não há benefício para o consumidor 
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ou bem-estar da sociedade em geral. No Brasil, por exemplo, preços tabelados durante o Plano 

Econômico Cruzado, implementado em 1986, resultaram em desabastecimento de alimentos e 

itens básicos em prateleiras de praticamente todos os supermercados e levaram a uma histeria 

coletiva que resultou em insatisfação não só dos consumidores, como dos varejistas, dos 

produtores e de toda a cadeia de distribuição da economia. Quanto aos preços combinados por 

concorrentes, além de uma prática ilegal no país, resulta basicamente em o cliente pagar mais 

caro por um produto ou serviço, unicamente porque não tem opção ou escolha de comprar em 

outro produtor, distribuidor ou varejista. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 A abordagem  

No trabalho foi utilizada a abordagem qualitativa, de caráter exploratória, com um 

estudo de caso de um pure player do e-commerce, representado pela empresa Netshoes. A 

pesquisa qualitativa promove uma visão geral de um determinado evento do mundo real e 

envolve interpretação de dados em que, geralmente, o autor vai ao local de aplicação das 

entrevistas ou coleta de dados (CRESWELL, 2007). Para Flick (2009, p. 276), “a interpretação 

de dados é a essência da pesquisa qualitativa”. Ela é interpretativa, flexível, delimitada, aborda 

situações recentes e não utiliza apurações estatísticas, mas envolve o pesquisador pelo contato 

direto com os dados, os entrevistados, o campo e o objeto do estudo, explorando essa 

participação e tornando todo o processo mais envolto em interpretações pessoais, sem, no 

entanto, descaracterizar a pesquisa como científica (CRESWELL, 2007; BAUER; GASKELL, 

2005; GRAEBNER; MARTIN; ROUNDY, 2012; MOREIRA, 2002). 

Estudos de caso permitem interpretação de contextos, profundidade de análise, 

variedade de fontes de informação, simplificação de linguagem para explanação do estudo e 

explicação do contexto através da participação do pesquisador próxima aos entrevistados 

(CRESWELL, 2014). Um estudo de caso aborda três etapas, não necessariamente lineares e 

sem sobreposição. Primeiramente, a fase exploratória, na qual se prepara a pesquisa, define-se 

o objeto, as questões a serem respondidas, as fontes de dados, as referências gerais do tema e o 

tempo de execução da pesquisa. A segunda etapa consiste em determinar a delimitação do 

estudo e realizar a coleta de dados. Finalmente, na terceira etapa são apresentadas as análises 

dos dados com a consequente apresentação de conclusões sobre o tema por meio de um relatório 

final (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Neste trabalho, a fase exploratória consistiu na definição do tema sobre o uso da 

precificação dinâmica em um e-commerce e percepção dos seus usuários, na busca pela 

autorização da Netshoes para analisar um teste de mercado conduzido pela empresa no 

departamento Casual e realizar uma revisão sobre as regras do algoritmo de precificação 

dinâmica utilizado pela companhia. 

Para a revisão das regras do algoritmo, foi utilizada a técnica de análise documental pela 

leitura e exploração de documentos escritos e relatórios de implantação da ferramenta de 

precificação dinâmica na empresa. A análise documental constitui importante técnica em 

pesquisas qualitativas no sentido de complementar informações para o desenvolvimento do 
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tema ou problema principal da pesquisa (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

Na sequência, foram realizadas entrevistas com gestores e usuários da ferramenta. Nessa 

fase, a técnica aplicada foi de entrevistas em profundidade, com a utilização de um roteiro 

semiestruturado (ver Anexo 8.16) preparado antecipadamente e levando em consideração a 

atuação dos entrevistados no ambiente de trabalho e a utilização da ferramenta de precificação 

dinâmica. A livre expressão do entrevistado, assim como do entrevistador, a aproximação entre 

eles e o diálogo como forma de esclarecimento de dúvidas são características marcantes dessa 

técnica (BRITO-JÚNIOR; FERES-JÚNIOR, 2011; ROESCH, 2005). O uso de entrevistas 

semiestruturadas facilita esse processo, pois permite ao entrevistado responder além do que foi 

perguntado de forma subjetiva e livre e permite ao entrevistador acrescentar alguma observação 

ou até novos questionamentos para elucidação mais precisa da resposta ou melhor compreensão 

do objeto do estudo (CRESWELL, 2014; LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

As entrevistas foram conduzidas de forma virtual, por videoconferência, via aplicativos 

e programas como Skype, Zoom ou Whatsapp, em São Paulo/SP, durante o mês de março de 

2020. Por fim, foram analisadas todas essas informações e dispostas no capítulo seguinte, de 

Análise de Resultados.  

A figura 6, a seguir, resume as fases da pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, apresenta-se a empresa estudada, Netshoes, seu histórico e modelo de negócio, 

além de alguns números importantes para a contextualização do campo de estudo do trabalho. 

 

Figura 6 – Fluxograma da pesquisa qualitativa 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.2 A empresa: Netshoes  

A Netshoes, fundada em 2000 pelos executivos Marcio Kumruian e Hagop Chabad, é 

uma empresa brasileira, pure player on-line, que comercializa roupas, calçados e artigos 

esportivos com o site www.netshoes.com.br. A companhia opera com cerca de dois mil 

colaboradores, distribuídos em dois prédios administrativos no bairro da Liberdade, em São 

Paulo/SP, e em dois centros de distribuição, um na cidade de Extrema/MG e outro em Jaboatão 

dos Guararapes/PE. Além do site de esporte, a Netshoes tem também um site próprio de moda, 

www.zattini.com.br, através da empresa Zattini, um site voltado para sneakers, 

www.freelace.com.br, e a loja física Shoestock no bairro de Moema, em São Paulo. Administra 

ainda lojas on-line de clubes de futebol como Santos, Corinthians, São Paulo, Vasco, Palmeiras, 

dentre outros times e lojas on-line de alguns parceiros comerciais como GAP e NBA (liga de 

basquete norte-americana). Em junho de 2019, a Netshoes foi comprada pelo grupo Magazine 

Luiza pelo valor aproximado de US$ 115 milhões12. 

Pelo seu faturamento de R$ 1,8 bilhões em 201813 e pela base de 6,8 milhões de clientes 

ativos14, a Netshoes é considerada o maior e-commerce de artigos esportivos da América 

Latina. A empresa fatura aproximadamente 40 mil pedidos por dia e tem em seu portfólio de 

produtos de esporte e moda as principais marcas nacionais e internacionais: Nike, adidas, Asics, 

Mizuno, Oakley, Topper, New Balance, Olympikus, Rainha, Havaianas, Puma, Fila, New Era, 

Calvin Klein, Santa Lola, Colcci, Cavalera, Azaleia, Kids, Bibi, Ortopé, Lacoste, Kyly. A 

empresa criou e vende também marcas próprias, assim como licenciou outras como Burn, 

Treebo, Goonew, Badboy, Ecko, Disney, Marvel, Kappa, Pretorian. Alguns competidores da 

empresa são: Centauro, Artwalk, Bayard, Dafiti, Mercado Livre, Kanui-Tricai, dentre outros. 

A seguir, detalha-se o departamento de vendas Casual e a base de dados em que foi 

aplicada a ferramenta de precificação dinâmica. 

 

3.3 O departamento analisado e a base de dados do experimento 

A Netshoes tem 23 categorias, ou departamentos, em seu site. O departamento Casual é 

o terceiro maior departamento da companhia, logo após os departamentos Training e Futebol, 

 

12 Magazine Luiza, Fato Relevante de 16 de junho de 2019. Disponível em 

<https://ri.magazineluiza.com.br/ListaBusca.aspx?busca=NETSHOES>. Acesso em: 23 fev. 2020. 
13 Netshoes. NETS Demonstração de Resultados. Disponível em <https://br.investing.com/equities/netshoes-

income-statement>. Acesso em: 25 fev. 2020. 
14 Magazine Luiza, Fato Relevante de 14 de junho de 2019. Disponível em <https://ri.magazineluiza.com.br/ 

ListaBusca.aspx?busca=NETSHOES>. Acesso em: 23 fev. 2020. 

http://www.netshoes.com.br/
http://www.zattini.com.br/
http://www.freelace.com.br/
https://ri.magazineluiza.com.br/ListaBusca.aspx?busca=NETSHOES
https://br.investing.com/equities/netshoes-income-statement
https://br.investing.com/equities/netshoes-income-statement
https://ri.magazineluiza.com.br/%20ListaBusca.aspx?busca=NETSHOES
https://ri.magazineluiza.com.br/%20ListaBusca.aspx?busca=NETSHOES
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com captação15 média de R$ 30 milhões ao mês. O quadro 1 enumera os 23 departamentos da 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dentro da companhia, em cada departamento, existem três tipos de produtos que podem 

ser expressos em três BUs (Business Units) ou Unidades de Negócios, a saber: 

a) FTW (Footwear): calçados em geral, como tênis, chinelos, sapatênis; 

b) APP (Apparel): vestuário em geral, como camisetas, regatas, bermudas, calças; 

c) EQ (Equipments): equipamentos, como cintos, bolsas, mochilas, bonés. 

A base de dados utilizada para conduzir o experimento de uso da precificação dinâmica 

na empresa compreendeu uma cesta de produtos com 2.216 SKUs16 de vestuário (Apparel) 

vendidos e classificados no departamento Casual. A venda de vestuário no departamento Casual 

da Netshoes responde por cerca de 20% do total de captação e faturamento do departamento. O 

experimento realizado pela empresa consistiu em precificar parte dos produtos da cesta 

utilizando a ferramenta de precificação dinâmica e parte utilizando a precificação manual, 

realizada pelas equipes de vendas. O pesquisador revisitou esse experimento, comparando 

indicadores de performance resultantes da precificação dinâmica e da precificação manual, 

dispondo tais indicadores no capítulo 4. 

O detalhamento do estoque das cestas de produtos precificados pelo experimento da 

 

15 Captação é um indicador usual em e-commerce que mede a quantidade de pedidos processados, em R$ ou em 

unidades vendidas, em um determinado período. 
16 Stock Keeping Unit (Unidade de Manutenção de Estoque) é a identificação de um produto no estoque pelos 

sistemas de gestão da empresa. 

Casual Tênnis & Squash

Infantil Aventura

Training Artes Marciais

Running Automobilismo

Skate Natação

Surf Vôlei

Futebol Futebol Americano

Suplementos Beisebol

Monitoramento cardíaco Handebol

Alimentação saudável Eletrônicos

Saúde e bem-estar Patins e Patinetes

Basquetebol

Categorias/Departamentos da Netshoes

Quadro 1 – Departamentos da Netshoes 

Fonte: Elaboração própria. 



43 

 

empresa, em quantidade de SKUs, custo (R$) de estoque, quadrantes de atuação e tipos de 

precificação (itens explicados nas seções 4.1.3 e 4.1.4), em 01 de fevereiro de 2020, é 

apresentado no quadro 2, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Entrevistas e perfil dos entrevistados 

Após a aplicação do algoritmo de precificação dinâmica nas cestas de produtos durante 

o mês de fevereiro de 2020, foram entrevistados gestores e usuários da ferramenta para 

levantamento das suas percepções. Dependendo do tipo de pesquisa, documentos, registros em 

revistas, entrevistas, observação direta, captação de som ou imagem, arquivos, dentre outros, 

são exemplos de evidências em estudos de caso (YIN, 2001). A entrevista é uma técnica de 

coleta de informações e dados que objetiva colher o significado de questões, situações ou 

pesquisas para os entrevistados (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Para responder à questão da 

pesquisa “Como o uso da precificação dinâmica em um departamento de moda casual é 

percebido entre gestores e equipes de vendas de um varejo on-line de esporte e moda no 

Brasil?”, foram utilizados questionários semiestruturados. O uso da entrevista semiestruturada, 

com questões abertas, permite a interação dinâmica e fluida entre entrevistador e entrevistados, 

em que há livre expressão, troca de informações e mesmo a inserção de novas perguntas durante 

o processo, permitindo maior compreensão sobre o estudo (SAUNDERS; LEWIS, 

THORHILL, 2000; CRESWELL, 2014; LÜDKE; ANDRÉ, 1986), no caso, sobre a percepção 

dos usuários da ferramenta de precificação dinâmica. 

Quadrante Aposta Protegido Livre TOTAL

Quadrado Mágico 1.525.909      1.040.722      328.262         2.894.893        

Alta Cobertura 1.388.270      346.444         354.711         2.089.425        

Velhos 10.237           18.933           330.443         359.614           

Escoamento 32.807           14.982           1.161.462      1.209.251        

TOTAL 2.957.224      1.421.081      2.174.878      6.553.183        

Quadrante Aposta Protegido Livre TOTAL

Quadrado Mágico 244                672                352                1.268               

Alta Cobertura 93                  92                  67                  252                  

Velhos 22                  39                  363                424                  

Escoamento 5                    21                  246                272                  

TOTAL 364                824                1.028             2.216               

Share de Estoque (R$)

Share de Estoque (quantidade de SKUs)

Quadro 2 – Amostra analisada (quantidade de SKUs e custo – R$) 

Fonte: Elaboração própria. 
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O roteiro das entrevistas foi construído com o objetivo de direcionar o entrevistado a 

dissertar sobre o tema e o propósito do estudo (YIN, 2010). O questionário (ver Anexo 8.16) 

foi enviado via e-mail para os entrevistados com antecedência e, cerca de dois dias depois, 

foram conduzidas as entrevistas. As entrevistas foram realizadas por meio eletrônico, via 

internet, por meio dos programas Skype, Zoom e WhatsApp, ao longo do mês de março de 

2020, em São Paulo. Cada entrevista teve duração estimada de 30 minutos. A seleção dos 

entrevistados abrangeu colaboradores da Netshoes que atuam diretamente com o uso da 

ferramenta de precificação dinâmica no seu cotidiano de trabalho. O método de seleção foi a 

escolha por conveniência de usuários próximos ao pesquisador, a fim de facilitar o acesso aos 

diálogos e percepções com maior rapidez e fluidez nas entrevistas. Foram dez entrevistados: 

um Gerente de Planejamento, um Coordenador de Planejamento, um Gerente de Pricing, um 

Coordenador de Pricing, um Analista de Pricing; três Gerentes de Categorias, dois Analistas 

de Vendas de Categoria. A idade média dos entrevistados é de 31 anos, trabalham em média há 

5,9 anos no e-commerce e há 2,7 anos na Netshoes e, especificamente, atuam há 5,5 anos com 

vendas ou precificação no e-commerce. 

As entrevistas seguiram o roteiro disposto no Anexo 8.16 e abrangeram os seguintes 

passos: apresentação do entrevistador; informação do roteiro, mas pontuado que, mesmo com 

roteiro, o entrevistado poderia ficar à vontade para dissertar sobre assuntos alinhados com o 

tema; informações relativas à ética, conforme procedimentos de pesquisa da FGV; apresentação 

do trabalho como um todo; breve explicação do tema precificação dinâmica, da ferramenta de 

precificação e da classificação qualitativa dos estoques em tipos de precificação APL e em 

quatro quadrantes: Quadrado Mágico, Alta Cobertura, Velhos, Escoamento; aplicação de cinco 

perguntas abertas relativas ao trabalho. 

Para a condução da pesquisa, Bardin (2011) sugere as etapas de pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na pré-análise, há o registro 

formal e a transcrição das informações. Na exploração, há a organização e tabulação de dados 

no sentido de ordenar as ideias dos entrevistados para os objetivos do trabalho. No tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação, há a análise de dados e cruzamento entre o referencial 

teórico e a execução do experimento. Creswell (2010) sugere adicionalmente a exposição de 

trechos relevantes das entrevistas ao longo do texto escrito nos resultados, prática adotada ao 

longo da apresentação dos resultados. 
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3.5 Análise dos resultados 

Creswell (2007, p. 194) ressalta que qualquer análise de dados “consiste em extrair 

sentido dos dados de texto e imagem”. A etapa de análise de dados, numa pesquisa qualitativa, 

utilizando a técnica de entrevistas, envolve a análise subjetiva das respostas, o compêndio da 

teoria apresentada no referencial teórico e a diversidade de informações e evidências que o 

pesquisador encontra e produz ao longo do trabalho (SAUNDERS; LEWIS; THORHILL, 

2000; CRESWELL, 2014; LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Nesta pesquisa, optou-se também pela 

análise de conteúdo como procedimento, em que a interpretação dos dados é realizada com 

técnicas não tão complexas ou mais refinadas, mas não desconfigurando sua validade 

acadêmica (FLICK, 2009). 

Após a etapa de verificação dos resultados dos indicadores extraídos da ferramenta no 

experimento rodado e sua transcrição para texto do trabalho, partiu-se para o tratamento das 

entrevistas. Nessa etapa, foram revisadas, transcritas e tabuladas as respostas em planilhas 

Excel, observando a ordenação lógica das ideias, em alinhamento com os objetivos do 

trabalho, visando a organizar os temas comuns abordados pelos entrevistados, conforme 

proposto por Creswell (2010). 

A verificação da confiabilidade de uma pesquisa tem por objetivo reduzir erros ou 

vieses do estudo, assim como trazer conclusões assertivas sobre o tema, de forma a 

possibilitar, inclusive o uso dessas conclusões para pesquisas semelhantes (YIN, 2001; 

RICHARDSON, 1999). Sobre a verificação da validade interna do trabalho, conforme orienta 

Creswell (2007), utilizou-se triangulação de dados, com práticas indicadas para pesquisas 

qualitativas, tais como: triangulação de várias fontes de informação, descrição rica e densa 

para transmitir resultados, utilização de dados secundários, esclarecimento dos vieses do 

pesquisador. 

 

3.6 Aplicação da Matriz de Amarração 

Um resumo sobre a construção da metodologia aplicada no trabalho, em alinhamento 

com o referencial teórico, a fim de construir os questionários e os relacionar aos objetivos da 

pesquisa, pode ser observado no quadro 3 a seguir. Trata-se da aplicação da Matriz de 

Amarração proposta por Mazzon (1981). 
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Conceito 

estudado 

Autores que escreveram 

sobre o tema 

Principais tópicos abordados pelos 

autores 

Relação com qual 

questão de pesquisa ou 

objetivo 

Ligação com o 

Instrumento da 

coleta da pesquisa 

Disrupção 

digital 

CHRISTENSEN (1997, 

2009, 2015,); BOWER; 

CHRISTENSEN (1995, 

2015); UTTERBACK; 

ACEE (2005); TEIXEIRA 

(2019); GUISSONI (2019); 

TEIXEIRA; JAMIESON 

(2014); ELBANNA; 

NEWMAN (2016); 

MANSELL (2019); 

STEWART; KHARE; 

SCHATZ, 2017); SARFATI 

(2016); SKOG; SANDBERG 

(2018); MATZLER et al. 

(2017); TEIXEIRA; 

GUISSONI; OLIVEIRA 

(2018); ISAAC et al. (2014) 

Tecnologias disruptivas; Inovações 

tecnológicas; Customização de produtos e 

processos; Produtos, serviços e inovações 

digitais; Incumbentes; Conectividade e 

engajamento do consumidor; Economia 

colaborativa; Inteligência artificial e 

machine learning; Geração, 

processamento, capacidade analítica e 

inteligência de dados; Criação de valor 

para clientes; Transformação digital; 

Digitalização de lojas físicas e negócios 

digitais; Plataforma digital; Estratégia 

omnichannel; Marketing digital; Jornada 

de compras interativa. 

Identificar vantagens e 

desvantagens do uso de 

um sistema de 

precificação dinâmica 

em um varejista pure 

player on-line de 

esporte e moda. 

1) Quais as 

vantagens 

e/desvantagens 

competitivas de 

utilizar 

Precificação 

Dinâmica em um e-

commerce? 

Varejo e  

e-commerce 

BULGACOV et al. (2006); 

NGWE; FERREIRA; 

TEIXEIRA, (2019); 

GUISSONI (2017, 2019); 

MORGADO (2008); 

MAECHLER; NEHER; 

PARK (2016); PRADO et 

al. (2018); GREWAL et al. 

(2011); KRÄMER; KALKA 

(2016); EDELMAN; 

SINGER (2015); 

HINTERHUBER; LIOZU 

(2014); LIPOVETSKY; 

MAGNAN; POLZI (2011) 

Comportamento do consumidor; Redes 

sociais nos processos de compra; Decisão 

de compra e satisfação do consumidor; 

Sortimento de marcas e produtos; 

Multicanalidade; Inovação tecnológica; 

Digitalização da força de vendas; Canais 

de vendas e marketing digital; Custo de 

aquisição de clientes; Algoritmos de 

precificação dinâmica; Segmentação de 

clientes; Transformação e disrupção 

digital; Dados e capacidade analítica; 

Custos, margens e rentabilidade; Internet 

das coisas, inteligência artificial e 

machine learning; Smartphones e 

Aplicativos. Estratégias de precificação 

on-line; Competição. 

Identificar vantagens e 

desvantagens do uso de 

um sistema de 

precificação dinâmica 

em um varejista pure 

player on-line de 

esporte e moda. 

5) O que você 

mudaria no 

algoritmo de 

Precificação 

Dinâmica ou na 

forma de usar esse 

algoritmo na 

empresa? 

Precificação 

no  

e-commerce 

KIN et al. (2009); 

KRÄMER; KALKA (2016); 

NGWE; FERREIRA; 

TEIXEIRA (2019); 

ELLISON; ELLISON 

(2009); EDELMAN; 

SINGER (2015); 

HINTERHUBER; LIOZU 

(2014) 

Competitividade; Estratégias de 

marketing; Estratégias de preços; 

Comoditização de produtos e serviços; 

Mercados digitais; Guerra de preços; 

Modelos de precificação; disruptivos: 

Precificação dinâmica; Digitalização da 

economia; Discriminação de preços; 

Canais de vendas; Fricções de compras; 

Rentabilidade; Comparação de preços na 

internet. 

Como o uso da 

precificação dinâmica 

em um departamento de 

moda casual é 

percebido entre gestores 

e equipes de vendas de 

um varejo on-line de 

esporte e moda no 

Brasil? 

3) Utilizar um 

algoritmo de 

Precificação 

Dinâmica permite à 

empresa conciliar 

lucratividade e 

crescimento em 

vendas? Por quê? 
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Precificação 

Dinâmica 

HAWS; BEARDEN (2006); 

SAHIN (2018); GREWAL 

et al. (2011); NAKHE 

(2017); WANG; DUAN 

(2019); SIMS; AMEEN; 

BAUER (2019); HINZ; 

HANN; SPANN (2011); 

KRÄMER; KALKA (2016); 

GREWAL et al. (2011); 

TEIXEIRA; GUISSONI; 

OLIVEIRA (2018) 

Discriminação de preços; Estratégias de 

precificação; Maximização de receitas; 

Hábitos de compra dos consumidores; 

Coleta de dados e informações de 

mercado e do consumidor; Precificação 

por canais de vendas e canais de mkt; 

Precificação da cauda longa; Algoritmos 

de precificação; Comportamento do 

consumidor; Navegação do consumidor; 

Personalização de preços; Variáveis do 

algoritmo; Análise de margem de 

produtos e departamentos; Precificação 

para administração de estoques; 

Indicadores de gestão da ferramenta de 

precificação dinâmica; Visitação e taxa 

de conversão de compras; Elasticidade-

preço do produto. 

Como o uso da 

precificação dinâmica 

em um departamento de 

moda casual é 

percebido entre gestores 

e equipes de vendas de 

um varejo on-line de 

esporte e moda no 

Brasil? Descrever as 

regras do algoritmo; 

Comparar resultados 

dos indicadores de 

vendas, margens, giro, 

visitação e conversão 

após o uso da 

precificação dinâmica 

versus a precificação 

manual. 

2) Quais os riscos 

que você identifica 

por usar a 

Precificação 

Dinâmica na 

empresa? 

 

3) Utilizar um 

algoritmo de 

Precificação 

Dinâmica permite à 

empresa conciliar 

lucratividade e 

crescimento em 

vendas? Por quê? 

Precificação 

Dinâmica e 

Percepção do 

Consumidor 

TEIXEIRA; GUISSONI; 

OLIVIERA (2018); 

AILAWADI; FARRIS 

(2013); XIA et al. (2004); 

HAWS; BEARDEN (2006); 

NGWE; FERREIRA; 

TEIXEIRA (2019); 

LYNCH; ARIELY (2000); 

HINTERHUBER; LIOZU 

(2014); KIM; NATTER; 

SPANN (2009); CHEN 

(2015); HINZ; HANN; 

SPANN (2011); CHEN; 

GALEGO (2018); 

CACHON; SWINNEY 

(2009) 

Sensibilidade a preços pelo consumidor; 

Preços dinâmicos na internet; Compras 

on-line; Competição e guerra de preços; 

Percepção de valor pelo consumidor; 

Conceito de “preços justos” ou “justiça 

de preços”; Transparência sobre 

modificações de preços; Satisfação do 

consumidor e bem-estar social; Preços 

promocionais no e-commerce; 

Engajamento do consumidor no mundo 

on-line; Busca dos varejistas pela 

maximização de lucros e maior eficiência 

operacional; Precificação por 

segmentação de clientes e canais de 

venda; Lealdade do consumidor; 

Rentabilidade e longevidade das 

empresas. 

Como o uso da 

precificação dinâmica 

em um departamento de 

moda casual é 

percebido entre gestores 

e equipes de vendas de 

um varejo on-line de 

esporte e moda no 

Brasil?; Identificar 

percepções de gestores 

e usuários do algoritmo 

e, com isso, propor 

sugestões de melhoria 

da ferramenta e sugerir 

pontos relevantes para 

utilização ou 

implantação em outros 

varejistas on-line. 

4) Você identifica 

que os clientes 

enxergam preços 

diferentes para o 

mesmo produto em 

canais de mkt 

diferentes/comunic

ações diferentes? 

Se sim, como você 

entende a 

percepção do 

cliente sobre esses 

preços diferentes 

para o mesmo 

produto, devido ao 

uso da Precificação 

Dinâmica? 

Quadro 3 – Aplicação da Matriz de Amarração de Mazzon 

Fonte: Elaboração própria. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo do trabalho, são demonstrados os resultados das três etapas da pesquisa: 

revisão do algoritmo de precificação dinâmica usado por um varejista on-line pure player; 

revisão do experimento conduzido pela empresa no departamento Casual; resultados das 

entrevistas com gestores e usuários da ferramenta de precificação dinâmica e suas percepções. 

 

4.1 Revisando o algoritmo de precificação dinâmica 

4.1.1 A implantação do algoritmo 

A Netshoes recebeu, em meados de 2018, três consultorias com diferentes modelos de 

algoritmo para a implantação da ferramenta de precificação dinâmica. Em testes rodados ao 

longo de dois meses, com três programas/modelagens diferentes, a companhia selecionou uma 

das consultorias, a Advisia Analytics, e um dos algoritmos, considerando os seguintes critérios: 

relativa simplicidade de operação da ferramenta, facilidade de explicação da ferramenta para o 

time comercial, possibilidade de implementação rápida de melhorias durante seu uso, 

complexidade de variáveis consideradas e suas interações para o cálculo do preço, divisão dos 

quadrantes de atuação, maior precisão no cálculo da elasticidade-preço dos produtos e 

possibilidade de precificação diferenciada de produtos por canais de vendas e marketing. 

Após a escolha da ferramenta veio sua implantação que, logo no início, contou com o 

trabalho em conjunto da consultoria selecionada, da área comercial e da área de planejamento 

comercial da Netshoes. Na fase 1, foram definidas as modelagens das bases de dados dos 

produtos, ou seja, de onde extraí-las, como, e em que formato e tamanho. Na fase 2, foi criada 

a classificação dos estoques por tipos de precificação (ver 4.1.2) e o critério dos quadrantes 

de atuação da ferramenta (ver 4.1.3), com dois objetivos básicos: escoar ou não estoques e 

cruzar essa ação com rentabilizar mais ou menos a venda, através da gestão da margem de 

venda dos produtos por cada quadrante. Na fase 3, foi construído o modelo estatístico-

matemático para determinação das curvas de elasticidades-preços por SKU. Na fase 4, foram 

determinadas as réguas de precificações diferenciadas por exposição dos produtos nos canais 

de vendas e marketing on-line. Na fase 5, foram treinadas as equipes de vendas e pricing para 

uso da ferramenta no dia a dia.  

O Anexo 8.10 mostra o fluxo de como foi construída a modelagem do algoritmo. 
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Durante um mês de testes A/B17, foram selecionados oito exemplos de SKUs de cada 

departamento da empresa, classificados esses produtos como Livres para rodar o algoritmo, 

liberados de travas de preços mínimo ou máximos e colocados nos quadrantes com maior 

objetivo de rentabilização, Quadrado Mágico e Velhos. Nos testes A/B, os produtos 

continuaram também com precificação manual para efeito comparativo. Nos Anexos 8.11, 

8.12, 8.13, 8.14 são exemplificados testes do algoritmo nos quatro maiores departamentos da 

empresa durante o processo de implantação: Futebol, Training, Running e Casual. Nesses 

testes, pode-se ver, graficamente, a atuação do algoritmo para rentabilizar os SKUs 

precificados dinamicamente em comparação com preços sugeridos manualmente de itens 

similares, considerando as informações de aging e cobertura, definidas nos quadrantes.  

Outro ponto importante foi a decisão da companhia em criar uma área de Pricing, 

dentro da Diretoria de Planejamento Comercial, com total independência de análises e 

sugestões sobre preços. 

Por fim, uma importante questão a ser pontuada na gestão de preços foi a definição do 

papel de cada um dos 23 departamentos da companhia. Essa definição influenciou na 

configuração dos parâmetros tanto para precificação manual, como para precificação 

dinâmica. Para exemplificar: o departamento de Running é considerado um departamento 

acelerador de vendas, que opera com elevada margem, portanto, a gestão de preços deve focar 

nessa premissa; Basquete é um departamento com vendas medianas e elevada margem; 

Futebol, elevadas vendas, razoável recorrência e elevada margem; Training, elevadas vendas 

e baixa margem; Suplementos, vendas medianas, alta recorrência e baixa margem; Casual, 

elevada venda e margem mediana; Natação, baixa venda e margem mediana; Skate & Surf, 

vendas medianas e altas margens. Os departamentos são operados diariamente pelos times 

comerciais (vendas e marketing) e de pricing de acordo com seus papéis estratégicos e suas 

metas de vendas definidas pela diretoria. Como parâmetro comparativo, margens brutas  de 

produtos acima de 30% são consideradas elevadas, margens medianas giram em torno de 

26%-29% e margens baixas giram, em média, abaixo de 25%. 

 

 

17 Um dos testes mais conhecidos e eficientes usados no e-commerce é o teste A/B e consiste em dividir o tráfego de 

uma homepage em duas versões que rodam ao mesmo tempo, em tempo real, mas sendo uma das versões no ambiente 

usual, normal, de operação e outra no ambiente de testes. Depois disso, mede-se a melhor taxa de conversão e os 

indicadores que se quer mensurar nos dois ambientes. No caso do teste da Netshoes, o ambiente normal foi o de 

precificação manual e o ambiente de testes foi aplicar a precificação dinâmica nos preços dos produtos. 
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4.1.2 A classificação do estoque por tipos de precificação  

Para introdução da ferramenta de precificação dinâmica na empresa houve a 

classificação qualitativa dos estoques em três tipos de precificação - APL: Apostas; 

Protegidos; e Livres. A seguir a explicação dessa classificação: 

a) apostas: produtos cuja precificação é realizada de forma manual pelos profissionais 

de vendas da companhia. São produtos estratégicos, com muitos itens killers18 em sua 

cesta e com elevada elasticidade-preço, capazes tanto de alavancar vendas, quanto de 

alterar margens de um departamento inteiro rapidamente. Exemplo: tênis Nike Shox, 

tênis Mizuno Prophecy, tênis Oakley Flak 365; 

b) protegidos ou tabelados: produtos cujos preços são determinados pelos fabricantes e 

fornecedores (Nike, adidas, Asics, Puma) e não sofrem alteração sem autorização 

deles, normalmente estão dentro da coleção atual e não há variação no mercado. 

Exemplo: tênis Nike Air Max Excee, tênis Asics Gel Nimbus; 

c) livres: produtos com precificação administrada pelo algoritmo de precificação 

dinâmica, operada pelo time de pricing da Netshoes. Exemplo: Camiseta Oakley O-

Bark Masculina, tênis Kappa Impact, chuteira Nike Beco. 

 

4.1.3 A divisão do estoque em quadrantes 

Além da classificação dos estoques por tipos de precificação, a companhia criou o 

conceito de quadrantes de atuação (ver anexo 8.7 – Conceito dos quadrantes), levando em 

consideração duas informações relacionadas à qualidade de estoque: aging (idade) e cobertura 

(tempo, em dias, para esgotamento). São quatro quadrantes (quadrado mágico; alta cobertura; 

velhos; escoamento), conforme explicação que segue: 

a) quadrado mágico: estoques com aging (idade) e cobertura menores que 120 dias – 

em resumo, estoques novos, de coleção atual/nova, usualmente, com margem mais 

alta de operação e alto giro; 

b) alta cobertura: estoques com aging menor que 120 dias e cobertura maior que 120 

dias – em resumo, produtos relativamente novos, mas com menor giro, pois estão no 

estoque da empresa há mais tempo, seja por terem envelhecido por não venda, seja 

por recebimento de coleções antigas, atrasadas na entrega por exemplo;  

 

18 Produtos killers são produtos com alto giro e elevada elasticidade-preço, que respondem rapidamente em vendas 

a promoções e ofertas e já são bem reconhecidos pelos consumidores. Produtos que, quando se quer reação rápida 

e aumento em vendas, qualquer redução do preço tem rápida efetividade. 
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c) velhos: estoques com aging maior que 120 dias e cobertura menor que 120 dias – 

estoques relativamente antigos (coleções anteriores), mas com maior giro, pois 

vendem melhor, apesar da idade; 

d) escoamento: estoques com aging e cobertura maiores que 120 dias – estoques velhos, 

com baixo giro, baixa margem. 

Na figura 7, é possível visualizar a relação dos quadrantes relacionados ao aging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada um dos quadrantes, dentro dos produtos classificados como Livres, o algoritmo 

fornece uma precificação de acordo com a meta de margem e meta de venda do departamento. 

A administração de precificação do estoque da companhia é realizada observando a 

Política de Alteração de Preços da Netshoes (ver Anexo 8.15) e com base na premissa de 

classificação do estoque por tipos de precificação em APL e por quadrante (ver Dash de pricing 

e metas do departamento Casual no Anexo 8.2, Dash de pricing – Receita de captada vestuário 

fev./20 – Departamento Casual no Anexo 8.3, Dash de pricing – Share de receita captada 

vestuário fev./20 – Departamento Casual no anexo 8.4 e Dash de pricing – Evolução de receita e 

margem por APL de vestuário fev./20 – Departamento Casual no Anexo 8.5). No experimento 

realizado pela empresa e revisitado neste trabalho, foram comparados produtos classificados em 

Apostas, precificados manualmente, e produtos classificados em Livres, precificados pela 

ferramenta de precificação dinâmica. O Quadro 4 demonstra o share, ou participação, de estoque 

(em R$) de cada quadrante no estoque total de vestuário do departamento Casual. 

 

 

Figura 7 – Quadrantes de atuação 

Fonte: ADVISIA Analytics e Netshoes. 
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Do ponto de vista da administração da precificação no cotidiano da companhia, há um 

processo desenhado em conjunto entre área comercial e área de pricing (ver Anexo 8.9). 

Resumidamente, no começo do mês são revisados os estoques de todas as categorias e 

classificados em APL. O algoritmo reconhece essa classificação em cada um dos quatro 

quadrantes e, a partir daí, começa a rotina mensal, em que a equipe de vendas faz a precificação 

dos itens Aposta manualmente e a equipe de pricing opera o algoritmo de precificação dinâmica 

para os itens Livres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 8 traz um exemplo do Dashboard de acompanhamento diário das vendas 

(receita, em R$, captada), margens de venda (margem bruta), share de vendas e custo de 

estoque, considerando os produtos por classificação de precificação (APL) e o quadrante de 

atuação (Quadrado Mágico, Alta Cobertura, Velhos, Escoamento). 

Quadrante Aposta Protegido Livre TOTAL

Quadrado Mágico 23,3% 15,9% 5,0% 44,2%

Alta Cobertura 21,2% 5,3% 5,4% 31,9%

Velhos 0,2% 0,3% 5,0% 5,5%

Escoamento 0,5% 0,2% 17,7% 18,5%

TOTAL 45,1% 21,7% 33,2% 100,0%

Share de Estoque %

Quadro 4 – Share de estoque (%) por quadrante e tipo de precificação 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 8 – Dashboard Dynamic Pricing Netshoes – Departamento Casual 

Fonte: Netshoes. 
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4.1.4 O algoritmo e as etapas de precificação 

O algoritmo de precificação dinâmica utilizado na Netshoes considera 23 variáveis para 

análise de precificação de cada produto ou cesta de produtos: preços dos competidores, custos 

dos produtos, margem do produto, margem do departamento, quantidade em estoque, impostos, 

aging (idade) do estoque, cobertura atual do estoque, cobertura ideal do estoque, preços DE, 

preços POR, ticket médio do produto, existência de combos, existência de kits, taxa de 

conversão, primeiras datas de vendas (estoque novo), metas de vendas, travas de margens, 

VMD (Venda média por dia), elasticidade-preço do produto, objetivo estratégico do 

departamento ou categoria, descontos médios por SKU e arredondamento para R$ ,99 

(terminação de preços em vírgula noventa e nove centavos). O algoritmo, ou código, opera em 

seis etapas em todo o processo de precificação dinâmica, conforme apresentado a seguir: 

a) validador de bases: etapa em que são realizadas todas as validações das bases de 

produtos sobre as quais o algoritmo será aplicado, a fim de garantir que estejam 

atualizadas e adequadas para a precificação; 

b) carregador de bases: etapa de carregamentos dos dados dos SKUs a serem precificados 

pelo algoritmo, assim como da definição dos parâmetros da ferramenta como idade e 

cobertura de estoques, custos dos produtos, impostos, margens de operação, cobertura 

ideal do SKU; 

c) calculadora estatística: após o carregamento das bases e definição dos parâmetros, são 

calculadas informações intermediárias para a definição do preço, como percentual de 

imposto, margem de venda, preço DE e preço POR, cobertura do estoque, ticket médio 

dos produtos e os pisos dinâmicos por quadrantes; 

d) calculadora do preço target: com bases e informações intermediárias completas da 

calculadora estatística, o algoritmo calcula o preço ótimo, de acordo com as curvas de 

elasticidade-preço de cada produto e o objetivo de atingir a cobertura ideal ou 

estabelecer uma data limite de venda do SKU; 

e) calculadora do desconto médio: nessa etapa, a ferramenta considera descontos de 

canais de vendas do marketing on-line da companhia que influenciam diretamente no 

preço observado pelo consumidor e ajusta o preço para compensar o desconto de canais 

aplicado em algum momento ao SKU; 

f) calculadora do preço final: última etapa do processo de precificação dinâmica, é 

responsável por ajustes finais nos preços, com o arredondamento para o preço final (R$ 

4,99 ou R$ 9,99, por exemplo), e garantindo que o produto não tenha preço maior que 
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o preço DE. 

A figura 9 resume as seis etapas do processo de precificação dinâmica pelo algoritmo: 

 

 

 

 

 

 

 

Nas figuras 10, 11 e 12 são exemplificados produtos e preços dispostos no site da 

Netshoes após todo o movimento de precificação pelas equipes de vendas e pelo algoritmo de 

precificação dinâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Etapas da precificação dinâmica pelo algoritmo 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 10 – Produtos e preços do departamento Casual no site Netshoes 

Fonte: www.netshoes.com.br. 

Figura 11 – Preço de Nike Shox no site Netshoes 

Fonte: www.netshoes.com.br. 
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Todo o passo a passo da ferramenta resulta em uma precificação dinâmica que 

complementa a ação humana de precificação manual, automatizando o processo para milhares 

de produtos no site da empresa. A classificação de estoques por tipos de precificação em 

Apostas, Protegidos e Livres e a divisão em quadrantes de atuação, que avaliam idade e 

cobertura de estoque, são duas importantes contribuições da ferramenta de precificação 

dinâmica da Netshoes que podem ser utilizadas conceitualmente em qualquer varejista on-line. 

 

4.2 Os testes com a precificação dinâmica no departamento Casual 

A Netshoes opera com três tipos de precificação: precificação manual para produtos 

classificados como Apostas; precificação dinâmica, realizada pelo algoritmo, para produtos 

classificados como Livres; e precificação tabelada para produtos Protegidos. O experimento 

conduzido pela empresa e revisitado neste estudo consistiu em comparar cestas de produtos, 

tratando-as com dois modelos de precificação: precificação manual e precificação dinâmica. O 

pesquisador analisou cestas de produtos de vestuário (tipos de produtos, faixas de preços, 

marcas, modelos, cores, gênero) do departamento Casual, com 2.216 SKUs e comparou os 

resultados do uso da precificação manual versus a precificação dinâmica e os impactos de 

ambos modelos nos resultados para a empresa. 

A cesta de produtos Apostas, composta por 364 SKUS, teve a seguinte classificação por 

quadrantes: 244 SKUs (23,3%, em R$, do estoque) em Quadrado Mágico, 93 SKUs (21,2% do 

estoque) em Alta Cobertura, 22 SKUs (0,2% do estoque) em Velhos e 5 SKUs (0,5% do 

Figura 12 – Preços de moletons no site Netshoes 

Fonte: www.netshoes.com.br. 
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estoque) em Escoamento. Alguns exemplos desses produtos Apostas são expostos no quadro 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

No experimento, a precificação da cesta Apostas foi realizada manualmente pela equipe 

de analistas e gestores de vendas do departamento Casual após rotinas como: visita a sites de 

concorrentes para verificar competitividade de preços, disponibilidade de estoques, conferência 

das metas de margem e vendas diárias, ações promocionais de calendário de marketing, ofertas 

diferenciadas de produtos, lançamentos de novos produtos ou coleções.  

A cesta de produtos Livres, composta por 1.028 SKUS, teve a seguinte classificação por 

quadrantes: 352 SKUs (5,0%, em R$, do estoque) em Quadrado Mágico, 67 SKUs (5,4% do 

estoque) em Alta Cobertura, 363 SKUs (5,0% do estoque) em Velhos e 246 SKUs (17,7% do 

estoque) em Escoamento. No quadro 6, exemplificam-se produtos Livres da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O experimento foi realizado no período de 01/02/2020 até 29/02/2020. Este período foi 

escolhido pela empresa por não apresentar nenhuma data promocional no varejo (como: Natal, 

Semana do Consumidor, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais), ou 

seja, o experimento foi realizado sem grandes interferências externas que pudessem alterar a 

demanda dos produtos, o que poderia alterar os resultados dos indicadores calculados pelo 

algoritmo. Em adição, é importante ressaltar que fevereiro é um mês com dias reduzidos e 

vendas historicamente baixas para o varejo e esse viés tem que ser mencionado como um ponto 

SKUs Quadrado mágico Alta Cobertura Velhos Escoamento

SKUs D63-8191-006 MSX-0007-006 B25-0963-016 E86-1928-008

Produto Camiseta Oakley Mod Bark Fresh Kit Camiseta Básica c/ 5 Peças Jaqueta Ecko Ulina Calça Jogger Malwee Feminina

Foto

Exemplos de produtos - Apostas

Quadro 5 – Exemplos de tipos de produtos Apostas 

Fonte: Elaboração própria. 

SKUs Quadrado mágico Alta Cobertura Velhos Escoamento

SKUs B25-0581-006 E07-0641-188 B25-0781-006 E86-1938-006

Produto Bermuda Ecko Masculina Camiseta Burn Blocked Moletom Big Symbol Camisa Manga Curta Malwee

Foto

Exemplos de produtos - Livres

Quadro 6 – Exemplos de tipos de produtos Livres 

Fonte: Elaboração própria. 
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de atenção para os resultados da pesquisa. 

No quadro 7 são exemplificados produtos das amostras envolvidas no experimento 

rodado pela empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resumo do experimento é descrito na figura 13. À cesta de Apostas foi aplicada a 

precificação manual e à cesta de Livres foi aplicado o tratamento via algoritmo de precificação 

dinâmica. A comparação de ambos se deu em cada quadrante, ou seja, foram comparados 

produtos do Quadrado Mágico, precificados manualmente e pela ferramenta de precificação 

dinâmica, produtos de Alta Cobertura precificados manualmente e pela ferramenta de 

precificação dinâmica e o mesmo processo para produtos dos quadrantes Velhos e Escoamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Exemplos de produtos analisados 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 13 – Resumo do experimento de precificação dinâmica 

Fonte: Elaboração própria. 



58 

 

Um ponto importante a se destacar é a dificuldade de operação de uma ferramenta de 

precificação dinâmica em segmentos com grande diversidade de produtos. Para exemplificar, é 

mais simples monitorar preços em mercados como o de linha branca (lavadoras de roupas, 

geladeiras, micro-ondas, fogão) ou de eletroeletrônicos (TVs, smartphones) do que o mercado 

de moda e esporte. Isso ocorre porque smartphones ou geladeiras têm menos diferenciação de 

modelos e praticamente todas as lojas on-line e físicas têm os mesmos produtos disponíveis 

para venda, facilitando a comparação de preços, inclusive para a precificação manual.  

Entretanto, quando se observa o mercado de moda e esporte, a diversidade de produtos, 

modelos, cores, coleções é maior. Em moda, há uma infinidade de fabricantes, modelos, tipos 

de produtos, cores e se torna complexo comparar, por exemplo, o preço de uma saia de algodão 

na cor azul. Um produto com essa descrição, pode ter vários fabricantes, marcas, tonalidades 

de cor (mesmo sendo azul), tipos de algodão, modelos, cortes, acabamentos e tamanhos. No 

mercado esportivo não é tão diferente, mas o problema é minimizado, pois grandes marcas 

como Nike, adidas, Asics ou Puma padronizam mais seus produtos, já que os vendem 

mundialmente. Mesmo assim, a variedade de produtos é extensa. Em geral, são quatro coleções 

durante um ano, sendo uma lançada a cada três meses. Cada coleção é composta por centenas 

de produtos de três tipos: tênis, vestuário e equipamentos (como mochilas e bonés), destinados 

para cada tipo específico de esporte ou finalidade (running, futebol, sportswear/casual, 

basquete, natação, tennis) e, para cada um, há vários modelos de produtos que, por sua vez, 

subdividem-se em coleções, cores e tamanhos. 

Além da variedade e complexidade de produtos, há ainda a prática de segmentação de 

modelos de produtos pelos fabricantes de acordo com o tipo de loja ou canal de vendas do 

varejista. Em uma loja física da Centauro, da Artwalk, ou da Maze, há produtos diferentes, 

segmentados, dos vendidos no site da Netshoes e de outros players on-line, o que torna ainda 

mais complexo o monitoramento e a comparação de preços por ferramentas de precificação. 

Nos quadros 8 e 9, exemplifica-se a complexidade dos produtos de esporte dentro de 

departamento Casual, para itens de tênis e vestuário. 
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4.2.1 Indicadores relevantes monitorados pela ferramenta 

Dentre alguns indicadores monitorados pela ferramenta de precificação dinâmica da 

Netshoes, destacam-se seis que são diariamente administrados pelas equipes de vendas e de 

pricing, a saber: 

a) visitação: indicador de atratividade de clientes, mede a quantidade de visitas, em um 

determinado período, ao site ou à PDP (página do produto). As visitas podem ser 

originárias de busca orgânica, quando o cliente clicou no site, ou podem vir de ações de 

marketing on-line como, por exemplo, o envio de mensagens por e-mail ou pelo app da 

empresa para uma base de cliente com um cupom de desconto. Indicador medido 

SKUs SKU SKU SKU SKU

Marca Nike Adidas Oakley Asics

SKUs HZM-2399-954 COL-7070-056 D63-5829-006 D18-4748-024

Produto Tênis Nike Court Royale Tênis Adidas Lite Racer Tênis Oakley Two Barrel 4.0 Tênis Asics Tiger Runner

Modelo Court Royale Lite Racer Two Barrel 4.0 Tiger Runner

Cores

Tamanhos 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44

Tênis departamento Casual

Quadro 8 – Complexidade de produtos em tênis casual 

Fonte: Elaboração própria. 

SKUs SKU SKU SKU SKU

Marca Oakley Ecko Nike Adidas

SKUs D63-4584-006 B25-1469-014 HZM-1091-026 COL-4989-026

Produto Camiseta Oakley Glitch Camiseta Ecko Future Camiseta Nike Estampa Just Do It Camiseta Adidas Manga

Modelo Glitch Branded Future Just Do It Swoosh Listras Manga

Cores

Tamanhos P / M / G / GG P / M / G / GG P / M / G / GG EP / P / M / G / GG

Vestuário departamento Casual

Quadro 9 – Complexidade de produtos em vestuário casual 

Fonte: Elaboração própria. 
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também pelo GA (Google Analytics19); 

b) conversão de vendas: quantidade de compras efetivadas de um determinado produto 

ou cesta de produtos. Consideram-se compras concluídas, após o fechamento do 

carrinho de compras e pagamento realizado pelo cliente; 

c) margem: indicador de rentabilidade. Sua fórmula: 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 −

𝐶𝑀𝑉(𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎) 𝑜𝑢 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜; 

d) giro de estoque: indicador de qualidade do estoque, mensura a velocidade de venda do 

estoque (quanto maior o indicador, maior a venda do estoque).  No limite, 1, ou 100%, 

significa a venda total do estoque no dia ou período analisado, ou ainda a quantidade de 

vezes que cada item do estoque foi vendido e reposto em um determinado período. Sua 

fórmula: 𝐺𝑖𝑟𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 (𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑛𝑎𝑙+𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)/2
 ou, alternativamente, 

𝐺𝑖𝑟𝑜 =
𝐶𝑀𝑉 (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎)

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
; 

e) GMROI (Gross Margin Return on Inventory): indicador de qualidade da venda, sua 

fórmula relaciona margem bruta e giro de estoque a fim de obter o retorno sobre o 

investimento no estoque. É utilizado para identificar qual produto (ou grupo de 

produtos) tem maior contribuição para a composição da margem geral e rentabilidade 

da empresa. Sua fórmula: 𝐺𝑀𝑅𝑂𝐼 =
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 (𝑅$)

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 (𝑅$
×

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 (𝑅$)

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
  ou 𝐺𝑀𝑅𝑂𝐼 =

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 (𝑅$)

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
; 

f) faturamento: vendas, em R$, em um determinado período. Sua fórmula: 

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(𝑠) 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑠)  × 𝑃𝑟𝑒ç𝑜(𝑠) 𝑑𝑜(𝑠)𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜(𝑠). 

 

4.2.2 Teste nos produtos do quadrante Quadrado Mágico 

Considerados produtos novos, de coleção atual, com aging (idade) e cobertura menores 

que 120 dias, esse tipo de produto tem, geralmente, maior giro e maior margem de operação 

que os demais quadrantes. A atuação da companhia com relação à precificação dos produtos 

desse quadrante, é voltada prioritariamente para rentabilização das vendas por meios de busca 

de margens máximas, pois são produtos promotores de vendas, audiência e conversão, com 

 

19 GA, Google Analytics é uma ferramenta disponibilizada pelo Google para monitoramento de performance de 

sites, dados de navegação, visitação, conversão, hábitos de consumidores. 
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melhor ROI20 e ROAS21 para as ferramentas de marketing on-line. Por serem produtos de alta 

performance, o time comercial fica atento para usá-los em caso de necessidade de acelerar 

vendas rapidamente. 

No teste conduzido pela empresa, conforme apresentado no quadro 10, a venda de 244 

SKUs do Quadrado Mágico precificada manualmente durante o experimento gerou receita 

líquida22 de R$ 4.456.856, com lucro bruto de R$ 1.076.882, apresentando margem bruta de 

24,2%. Os produtos desse quadrante geraram 1.278.069 visitas e 54.471 vendas, resultando em 

uma taxa de conversão de 0,043. A venda dos 352 SKUs do Quadrado Mágico, precificada pela 

ferramenta de precificação dinâmica, foi de R$ 691.359, com lucro bruto de R$ 175.278, 

apresentando margem bruta de 25,4%. Os produtos desse quadrante geraram 204.788 visitas e 

8.197 vendas, resultando em uma taxa de conversão de 0,040. A conclusão é que, utilizando a 

precificação dinâmica, obteve-se maior margem (+1,2 p.p. = ponto percentual) e menor 

conversão (-0,003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise comparativa das amostras do Quadrado Mágico, os itens precificados 

manualmente tiveram giro de 5,4%, enquanto a cesta precificada dinamicamente apresentou 

giro de 4,6%, indicando que houve maior eficiência em giro pela precificação manual e isso 

pode ser explicado, provavelmente, pela menor margem de venda (e, consequentemente, menor 

preço). O GMROI dos itens precificados manualmente foi de 0,80 e dos itens precificados pela 

ferramenta foi de 0,37, indicando que itens da cesta manual tiveram maior contribuição para a 

rentabilidade da venda da empresa. É no Quadrado Mágico em que se concentra o maior 

 

20 ROI ou “Return over Investments” [retorno sobre investimentos] em marketing on-line e e-commerce significa 

a quantidade de dinheiro que a empresa está gerando com as ações de vendas e marketing. Simplificando, quanto, 

em R$, se gera com R$ 1,00 investido. 
21 ROAS ou “Return on Advertising Spend” [retorno com gasto em propaganda] é uma taxa que mede o retorno 

exclusivamente sobre o investimento publicitário, ou seja, quanto se investe na divulgação de um produto, 

departamento, marca e quanto de retorno esse investimento gera. 
22 Receita líquida é a receita da venda, descontada de impostos (como IPI e ICMS), devoluções de estoque e 

descontos comerciais.  

Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica

4.456.856R$  691.359R$     1.076.882R$  175.278R$  1.278.069  204.788      

Receita Liquida Lucro Bruto Visitas

Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica

54.471R$  8.197R$    0,043 0,040 0,0026-  24,16% 25,35% 0,01    5,44% 4,62%

GA Conversão Margem Giro

Quadro 10 – Indicadores quadrante Quadrado Mágico 

Fonte: Elaboração própria. 
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volume, em R$, do estoque administrado pela precificação manual das equipes (ver quadros 2 

e 9) e, por isso, o GMROI é maior. 

 

4.2.3 Teste nos produtos do quadrante Alta Cobertura 

Considerados produtos com aging menor que 120 dias e cobertura maior que 120 dias, 

esse tipo de produto é relativamente novo, não necessariamente em coleção vigente, tem 

comumente menor giro e menor margem de operação que os produtos do Quadrado Mágico. A 

companhia entende que, para estoques de Alta Cobertura, deve ser praticada precificação com 

objetivo de promoções e descontos controlados para vender/girar mais rápido até o momento 

em que os produtos sejam reclassificados e retornem ao quadrante Quadrado Mágico. 

No teste conduzido pela empresa, conforme quadro 11, a venda de 93 SKUs do 

quadrante Alta Cobertura precificada manualmente gerou receita líquida de R$ 433.482, com 

lucro bruto de R$ 104.922, apresentando margem bruta de 24,20%. Os produtos desse 

quadrante geraram 89.938 visitas e 4.127 vendas, resultando em uma taxa de conversão de 

0,046. A venda de 67 SKUs precificada pela ferramenta de precificação dinâmica, foi de R$ 

188.922, com lucro bruto de R$ 47.090, apresentando margem bruta de 24,93%. Os produtos 

desse quadrante geraram 36.106 visitas e 1.589 vendas, resultando em uma taxa de conversão 

de 0,044. A conclusão é que, utilizando a precificação dinâmica nesse quadrante, obteve-se 

maior margem (+0,73 p.p.) e menor conversão de vendas (-0,002).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Na análise comparativa das amostras da cesta de Alta Cobertura, os itens precificados 

manualmente tiveram giro de 0,72%, enquanto a cesta precificada pela ferramenta apresentou 

giro de 1,23%, indicando que houve maior eficiência em giro pela precificação dinâmica. O 

GMROI dos itens precificados manualmente foi de 0,076 e dos itens precificados pela 

ferramenta foi de 0,313, indicando que itens da cesta precificados pela ferramenta tiveram 

maior contribuição para a rentabilidade da venda da empresa. 

 

Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica

433.482R$     188.922R$     104.901R$     47.090R$    89.938       36.106        

Receita Liquida Lucro Bruto Visitas

Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica

4.127R$   1.589R$    0,046 0,044 0,0019-  24,20% 24,93% 0,01    0,72% 1,23%

GA Conversão Margem Giro

Quadro 11 – Indicadores quadrante Alta Cobertura 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2.4 Teste nos produtos do quadrante Velhos 

Considerados produtos com aging maior que 120 dias e cobertura menor que 120 dias, 

esse tipo de produto é relativamente antigo e de coleções anteriores à vigente, mas tem bom 

giro, pois são comprados pelo time de Compras justamente porque já são conhecidos pelos 

consumidores e pelo mercado em geral. Para a companhia, a tratativa para os produtos desse 

tipo de estoque envolve ações de descontos para vender/girar mais rápido e zerar estoques. A 

maior parte dos produtos desse quadrante é administrada via precificação dinâmica e 

diretamente pela equipe de Pricing. 

No teste conduzido pela empresa, conforme quadro 12, a venda de 22 SKUs do 

quadrante Velhos precificada manualmente gerou receita líquida de R$ 9.622, com lucro 

bruto de R$ 1.543, apresentando margem bruta de 16,04%. Os produtos desse quadrante 

geraram 5.524 visitas e 55 vendas, resultando em uma taxa de conversão de 0,010. A venda 

de 363 SKUs do quadrante Alta Cobertura, precificada pela ferramenta de precificação 

dinâmica, foi de R$ 568.238, com lucro bruto de R$ 97.003, apresentando margem bruta de 

17,07%. Os produtos desse quadrante geraram 220.877 visitas e 5.859 vendas, resultando em 

uma taxa de conversão de 0,027. A conclusão é que, utilizando a precificação dinâmica, 

obteve-se maior margem (+1,03 p.p.) e a conversão da cesta de produtos também foi maior 

(+1,91 p.p.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise comparativa das amostras do quadrante Velhos, os itens precificados 

manualmente tiveram giro de 3,23%, enquanto a cesta precificada dinamicamente apresentou 

giro de 5,14%, indicando que houve maior eficiência em giro pela precificação dinâmica. O 

GMROI dos itens precificados manualmente foi de 0,144 e dos itens precificados pela 

ferramenta foi de 0,246, indicando que tiveram maior contribuição para a rentabilidade da 

venda. 

 

Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica

9.622R$         568.238R$     1.543R$         97.003R$    5.524         220.877      

Receita Liquida Lucro Bruto Visitas

Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica

55R$        5.859R$    0,010 0,027 0,0166  16,04% 17,07% 0,01    3,23% 5,14%

GA Conversão Margem Giro

Quadro 12 – Indicadores quadrante Velhos 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2.5 Teste nos produtos do quadrante Escoamento 

Considerados produtos com aging (idade) e cobertura maior que 120 dias, são estoques 

normalmente mais velhos, com baixo giro e baixa margem de vendas. O maior objetivo da 

companhia para produtos nesse quadrante é o de se desfazer mais rapidamente dos produtos, 

seja para liberar espaço nos Centros de Distribuição, seja para liberar verba (OTB23) para 

compra de novos produtos. Produtos nesse quadrante são administrados, na sua maioria, através 

de precificação dinâmica e diretamente pela equipe de pricing. 

No teste conduzido pela empresa, conforme quadro 13, a venda de cinco SKUs do 

quadrante Escoamento precificada manualmente gerou receita líquida de R$ 3.621, com lucro 

bruto de R$ 279, apresentando margem bruta de 7,70%. Os produtos desse quadrante geraram 

871 visitas e 44 vendas, resultando em uma taxa de conversão de 0,051. A venda dos 246 SKUs 

precificada pela ferramenta de precificação dinâmica foi de R$ 332.305, com lucro bruto de R$ 

29.396, apresentando margem bruta de 8,85%. Os produtos desse quadrante geraram 101.706 

visitas e 2.380 vendas, resultando em uma taxa de conversão de 0,023. A conclusão é que, 

utilizando a precificação dinâmica, obteve-se maior margem (+1,15 p.p.) e a conversão da cesta 

de produtos foi menor (-0,028). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise comparativa das amostras do quadrante Escoamento, os itens precificados 

manualmente tiveram giro de 0,53%, enquanto a cesta precificada pela ferramenta apresentou 

giro de 0,96%, indicando que houve maior eficiência em giro pela precificação dinâmica.  

O GMROI dos itens precificados manualmente foi de 0,006 e dos itens precificados pela 

ferramenta foi de 0,028, indicando que tiveram maior contribuição para a rentabilidade da 

venda. 

No quadro 14 é apresentado o indicador GMROI calculado por tipo de precificação e 

 

23 OTB ou “Open to Buy” [aberto para compras, em tradução livre], diz respeito ao planejamento de compras de 

uma empresa, setor, departamento, categoria e significa o orçamento disponível para comprar um volume 

adequado de mercadorias para o atingimento dos objetivos/metas de vendas. 

Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica

3.621R$         332.305R$     279R$            29.396R$    871           101.760      

Receita Liquida Lucro Bruto Visitas

Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica Manual Dinâmica

44R$        2.380R$    0,051 0,023 0,0271-  7,70% 8,85% 0,01    0,53% 0,96%

Margem GiroGA Conversão

Quadro 13 – Indicadores quadrante Escoamento 

Fonte: Elaboração própria. 
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quadrantes, sendo Aposta com a precificação anual e Livres com a precificação dinâmica. O 

teste conduzido pela empresa indicou que o uso da precificação dinâmica se mostrou mais 

rentável na maioria dos quadrantes de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Entrevistas e percepções dos gestores e usuários da precificação dinâmica 

Após a explanação sobre o algoritmo e o teste de uso no departamento Casual, nesta 

seção são apresentados os resultados das entrevistas dos gestores e usuários da ferramenta e 

suas percepções sobre a precificação dinâmica. O quadro 15, a seguir, traz o perfil dos 

entrevistados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Vantagens e desvantagens da precificação dinâmica 

Durante o processo de entrevistas com gestores e usuários da ferramenta, foram citadas 

vantagens e desvantagens do uso da ferramenta de precificação dinâmica. 

A vantagem mais evidenciada por todos os entrevistados (nove dos dez a mencionaram), 

foi a capacidade da ferramenta precificar grandes volumes de produtos, precificar sortimento 

ou produtos da cauda longa24. Os entrevistados pontuaram que, com isso, é possível atuar 

 

24 Cauda longa ou “long tail” foi um conceito desenvolvido e publicado em 2004 pelo escritor Chris Anderson. 

Resumidamente, trata-se de uma estratégia do varejo e do varejo on-line para grande sortimento de produtos com 

vendas em poucas quantidades (cf. ANDERSON, 2006). 

Precificação/Quadrante Quadrado mágico Alta Cobertura Velhos Escoamento Total

Aposta/Manual 0,805                       0,076                   0,144         0,006              0,428         

Protegido 1,000                       1,000                   1,000         1,000              1,000         

Livre/Dinâmica 0,379                       0,313                   0,246         0,028              0,179         

Total 0,812                       0,265                   0,274         0,081              0,477         

GMROI

Quadro 14 – GMROI por tipo de precificação e por quadrante 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 15 – Perfil dos entrevistados 

Fonte: Elaboração própria. 
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melhor na venda de produtos de ponta de grade, ou seja, produtos com numeração “quebrada”, 

como uma camiseta com tamanho disponível P (pequena) ou um par de tênis com 

disponibilidade só de um número. Nas palavras de um Gerente de Pricing entrevistado: 

a maior vantagem é a otimização da cauda longa: imagine um e-commerce com mais 

40 mil produtos no sortimento, sendo que 80% da venda está concentrada em 1.000 

produtos. Para os demais produtos, a precificação dinâmica pode otimizar tanto a 

venda quanto a margem e no total a empresa ganha em competitividade e 

rentabilidade. (J. C., Coordenador de Pricing). 

Ou ainda, conforme menciona um Analista de Vendas que opera o dia a dia da 

ferramenta: “Com a precificação dinâmica é possível definir uma precificação eficiente olhando 

para um universo gigantesco de produtos ao mesmo tempo, prevendo cenários de venda, 

rentabilidade e giro do estoque em um espaço curto de tempo.” (I. L., Analista de vendas).  

Não só a capacidade de precificar grandes volumes de produtos, mas também a rapidez 

na precificação e o monitoramento de preços do mercado foram pontos relatados por seis 

entrevistados, que mencionaram ainda o auxílio da ferramenta a gestores na tomada de decisões 

de preços e estratégias para vendas. Além disso, relatam que, para cálculo do preço, o algoritmo 

envolve variáveis como qualificação do estoque, cobertura, preços, estratégias comerciais de 

atuação para um grande volume de produtos, tarefa praticamente impossível de ser realizada 

manualmente. 

A principal vantagem da utilização da precificação dinâmica é a abrangência que o 

sistema consegue ter, ou seja, a cauda longa pode ser analisada e precificada com mais 

frequência se compararmos com um processo manual de precificação. O sistema de 

precificação dinâmica consegue ser configurado para buscar preços conforme a 

estratégia da categoria, margem, idade média do estoque, cobertura de estoque, enfim, 

diversos indicadores que afetam o resultado comercial conseguem ser “pré-setados”. 

(G.C., Gerente de Categoria). 

De acordo com a visão de um Gerente de Planejamento entrevistado, 

o cruzamento de dados torna a precificação mais inteligente para uma grande massa 

de SKUs, pois verifica, por exemplo: venda versus margem, versus cobertura, versus 

aging de estoque, versus conversão de vendas, versus visitas, versus preço da 

concorrência. Com isso, permite-se  ao time comercial ter maior foco em gerir preço 

de apenas um grupo especial de produtos killers. (R. L., Gerente de Planejamento). 

Para quatro entrevistados a ferramenta permite realizar uma precificação “mais 

inteligente e rentável” (F. R., Gerente de Categoria), aliando equilíbrio entre preços para o 

consumidor e melhor margem de venda para a companhia. Além disso, os entrevistados 
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pontuaram que a ferramenta considera também a salubridade do estoque, permitindo, por meio 

de informações de elasticidade-preço do produto, precificar itens com maior idade média ou 

que estão com alta cobertura para esgotamento mais rapidamente e buscando mais rentabilidade 

para a companhia. 

Metade dos dez entrevistados cita como desvantagem a possível percepção do cliente 

sobre preços diferentes ou “injustos” como um problema a ser administrado pelo varejista on-

line, pois a ferramenta pode atribuir preços diferentes para o mesmo produto durante um dia, 

período ou em canais de marketing on-line diferente, como Instagram, e-mail ou app da 

empresa. “O cliente pode não entender os preços dinâmicos e achar que fez mau negócio 

comprando um produto por um preço e depois esse produto está mais barato do que acabou de 

pagar.” (I. L., Analista de Vendas). “A visualização de preços diferentes para o mesmo produto 

é muito frustrante e ainda mais quando cliente vê que um amigo comprou o mesmo produto por 

um preço menor.” (V. O. Analista de Vendas). Outro entrevistado afirma que 

um preço dinâmico pode causar desconfiança por parte dos clientes e reclamações, se 

caso em um dia o produto está R$ 199 e ele compra e, no mesmo dia, o preço cai para 

R$ 169, isso pode fazer o cliente se sentir injustiçado ou se afastar da empresa como 

acontece com o Uber quando uma corrida que normalmente custa R$ 15 está em R$ 

40 por causa da tarifa dinâmica. (G. C., Gerente de Pricing). 

Como desvantagens, três entrevistados citaram ainda a falta de sensibilidade humana e 

uma análise mais qualitativa de preços para um item específico, uma família de produtos, uma 

ação de vendas pontual ou uma sazonalidade, como produtos de verão vendidos no começo da 

estação do inverno. Eis um bom resumo: 

a desvantagem de um sistema automático é que ele não faz a análise qualitativa que 

um especialista consegue ter, ou seja, na precificação manual a pessoa analisa item a 

item, levando em consideração outros fatores que afetam a decisão de compra do 

consumidor: desejo de marca, qualidade da foto no site, análise de precificação da 

família de produtos (modelos novos versus velhos) etc. Então, resumindo, eu diria que 

a vantagem do sistema é o resultado quantitativo que a ferramenta traz e a 

desvantagem é o resultado qualitativo, pois nem sempre é o melhor preço. (G.C., 

Gerente de Categoria). 

Uma crítica relatada por dois entrevistados é que o algoritmo desconsidera itens 

importantes para o cálculo de preços, pois 

a ferramenta não enxerga itens similares na precificação, assim como não considera 

produtos dentro de uma pirâmide de preços, não cruza informações de categorias 

diferentes e produtos semelhantes, não considera parcelamento de pagamento, custo 

de frete, prazo de entrega e programas de fidelidades. (E. V., Gerente de Categoria). 
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Um dos entrevistados cita que não vê qualquer desvantagem na ferramenta de 

precificação dinâmica para um e-commerce. O quadro 16 resume vantagens e desvantagens 

percebidas pelos usuários da ferramenta de precificação dinâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Riscos identificados 

Nove dos dez entrevistados alegaram que o maior risco do uso do algoritmo é a 

parametrização errada de variáveis que pode levar a empresa a praticar preços errados, mais 

baixos e, com isso, destruir margem. Para um Gerente de Categoria, 

é preciso criar regras consistentes para a precificação dinâmica, pois a definição 

incorreta de produtos e concorrentes pode prejudicar a loja. Se a ferramenta 

simplesmente copiar a precificação de um concorrente que não esteja visando a 

mesma margem de lucro que a da sua empresa, a rentabilidade fica prejudicada. (L. 

D., Gerente de Categoria). 

Reforça V. T., Coordenador de Planejamento, que “erros nos parâmetros ou na 

programação do algoritmo podem ‘derrubar’ a margem de forma muito forte”. O Analista de 

Vendas I. L. corrobora com o risco de perda de rentabilidade ao ver 

risco ligado com a rentabilidade. Em um sortimento extenso, existe o risco de falha 

em preços que pode atrapalhar o desempenho de vendas, preço muito abaixo traz 

volume e prejuízo, muito acima do mercado perde cliente e engorda o estoque. Muitas 

vezes, a precificação dinâmica não considera as despesas, custos e impostos atrelados 

com a venda. Pode correr o risco de a ferramenta virar uma copiadora de preços dos 

concorrentes e desconsiderar que eu e meu concorrente podemos ter objetivos, planos 

Percepção das vantagens Percepção das desvantagens

Busca por melhor rentabilidade; precificação de sortimento/cauda Por ser algo automatizado, há situações em que deve ser observado o 

Previsão de cenários de venda, rentabilidade e giro do estoque, com 

maior rapidez

Falta de sensibilidade humana, podendo ter erros, causando danos à 

imagem da empresa

Mapeamento de preço da concorrência; automatização de 

precificação da cauda longa

Sem a atualização dos parâmetros a cada período, o algoritmo pode 

se tornar obsoleto

Utilização de muitas variáveis para determinação de preços: estratégia, 

margem, idade e cobertura do estoque

Falta de análise qualitativa de fatores que afetam a decisão de compra 

do consumidor: desejo de marca, qualidade da foto, análise da 

família/coleção de produtos

Busca pelo ponto de equilíbrio entre preço x margem Percepção dos clientes que podem não "entender" as diferenças de 

preços.

Rapidez na precificação de grande quantidade de SKUs; Preços 

justos/diferentes para cada cliente

Análise desconsidera sazonalidades e outliers como: volume de 

vendas muito grande num único dia/momento, campanhas de 

marketing ou evento de venda

Aumento de competitividade, pela rapidez de reação contra 

concorrência

Preços dinâmicos podem causar desconfiança/insatisfação dos 

clientes

Melhor gestão de estoque;  Aumento da conversão; Redução do 

abandono de carrinho

Frustração para cliente em ver que podia ter pago "mais barato" em 

algum momento.

Libera time comercial para precificação de killers; potencialização da 

margem cash ao longo do ciclo de vida do produto

Faltam algumas variáveis no algoritmso: itens similares, formas de 

pagamento, frete, prazo de entrega, programas de fidelidade.

Informações para gestores; Foco nos itens que pode vender mais e 

não nos itens mais vendidos; Conhecimento da elasticidade-preço de 

prodtuos para rentabilizar a precificação

Muitas alterações de preços por dia podem causar confusão para 

entendimento do consumidor.

Quadro 16 – Percepção das vantagens e desvantagens da precificação dinâmica 

Fonte: Elaboração própria. 
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e estratégias diferentes para um mesmo produto dentro do mix (I. L., Analista de 

Vendas). 

O quadro 17, a seguir, enumera riscos percebidos pelas equipes e gestores que atuam 

com a ferramenta de precificação dinâmica na empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para um Gerente de Pricing entrevistado, se houver “dados inconsistentes, como se os 

limites de margem não forem bem parametrizados no algoritmo, o risco é grande de causar 

perdas financeiras”. No mesmo sentido, F. R., Gerente de Categoria, levanta um ponto 

importante que é o matching de produtos, “onde o mercado pratica um preço e igualamos esse 

preço ou colocamos ele a menor e, com isso, podemos ter perda de rentabilidade”. Matching é 

a ação automática, pelo algoritmo de precificação ou por outros mecanismos de gestão de 

produtos e preços numa plataforma de e-commerce, de igualar preços de produtos com mesma 

identificação sistêmica ou mesmo SKU. Dessa forma, pode haver 

baixas de preços acima do necessário, o que reduz a rentabilidade como um todo da 

companhia, a exemplo de um produto X que poderia ser vendido por R$ 99, mas a 

precificação identificou um concorrente com preço de R$ 79 e igualou o preço, mesmo 

o concorrente tendo quebra de grade no produto. (F. R., Gerente de Categoria). 

Um Gerente de Categoria ainda avalia que há de se ter uma visão mais do todo, ao se 

atribuir preços e menciona que 

o risco em substituir a precificação manual é a empresa confiar que o sistema está 

atribuindo os melhores preços em 100% dos produtos e não analisar no detalhe esses 

preços. Mais do que o sistema, o especialista conhece a categoria, o público, as 

tendências, formas e cores de produtos que caem ou não no gosto do consumidor, por 

Percepção dos riscos pelo uso da precificação dinâmica na empresa

Desconsideração de cupons extras de desconto pela ferramenta; Copiar a precificação de um concorrente com Mg menor e, com isso, 

afetar a rentabilidade

Perda de vendas/margem por precificação errada de produtos altamente desejados; Dependência de conhecimento técnico específico e de 

difícil contratação; Alto custo para atualizar diariamente os parâmetros (diversas ferramentas compõe o algoritmo)

Desconsideração de despesas, custos e impostos atrelados à venda e entrega do produto.

Não analisar no detalhe os preços que o sistema está gerando, pois desconsidera itens como: tendências e moda, formas e cores de 

preferências do consumidor, estações do ano; A ferramenta sugerir mudança de preço brusca para baixo, para acompanhar a concorrência 

e, com isso, perder rentabilidade; não alinhamento da precificação com calendário de marketing promocional

Matching de preços dos produtos, podendo causar perda de rentabilidade.

Não classificação correta dos produtos no APL, causando precificação errada.

A ferramenta não controla o mercado e, por isso, não garante competitividade permanente; Validação do processo é humana e tem riscos; 

Inputs errados podem gerar resultados piores.

Erros nos parâmetros ou na programação do algoritmo podem “derrubar” a margem.

Cultura x Governança: desconfiança no time comercial; Dados inconsistentes como limites errados de margens, podem causar perdas 

financeiras; O concorrente pode ter acesso à mesma tecnologia, se não contratado com NDA; Robô x robô, causando perda de 

rentabilidade por busca de competitividade; Guerra de preços através do estímulo à busca pelo menor preço.

Inviabilidade de inserir todas as variáveis do varejo dentro do algoritmo, o que pode gerar conclusões erradas em alguns momentos pela 

ferramenta.

Quadro 17 – Percepção dos riscos pelo uso da precificação dinâmica 

Fonte: Elaboração própria. 
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isso, é importante ser um trabalho somado (sistema + pessoas), para garantir o melhor 

resultado. (G. C., Gerente de Categoria). 

Quatro entrevistados enumeraram que a ferramenta não considera descontos de canais 

de marketing on-line de forma adequada e, com isso, aumenta o risco de atribuir preços que, 

em algum momento, vão prejudicar a rentabilidade da companhia: 

além disso, tem que haver um cuidado especial em produtos inseridos em campanhas 

de vendas/marketing que são precificados automaticamente, pois há flutuações de 

preços bruscas que a ferramenta pode sugerir, por exemplo: ontem um produto estava 

custando R$ 39,99 e, dada a análise do sistema, ele sugere que hoje o produto pode 

custar R$ 59,99 porque trará mais lucro à companhia, mas o sistema não sabe que o 

produto foi selecionado para estar numa campanha de descontos que iniciou hoje no 

site. Se um consumidor percebeu que ontem o produto estava mais barato que hoje, a 

campanha do marketing e/ou a própria empresa perde credibilidade. Por isso é 

importante a análise qualitativa e um cuidando especial com os produtos direcionados 

às campanhas do calendário. (G. C., Gerente de Categoria). 

 

4.3.3 Lucratividade e crescimento em vendas 

100% dos entrevistados têm a percepção de que a ferramenta de precificação dinâmica 

alia lucratividade e crescimento em vendas. Para o Coordenador de Pricing entrevistado, a 

resposta é direta:  

Sim, um algoritmo de precificação dinâmica favorece o crescimento saudável das 

companhias ao recomendar cenários de precificação mais eficientes do que a 

composição manual por conseguir trabalhar dezenas de variáveis em milhares de 

produtos e encontrar oportunidades de elevar ou reduzir preços, otimizando 

lucratividade com crescimento de vendas. (A. M., Coordenador de Pricing). 

O Gerente de Categoria L. D. afirma que “o papel da ferramenta é gerir a precificação 

de maneira muito mais dinâmica que uma pessoa poderia fazer, entendendo a velocidade da 

demanda a fim de encontrar o preço ideal para girar o sortimento de produtos disponíveis no 

seu melhor ponto de lucro”. O entrevistado F. R. reforça que 

na precificação dinâmica da cauda longa, onde o acompanhamento de preços não é 

realizado de maneira recorrente pelos times de vendas, isso possibilitará um giro 

maior de produtos que não vendem tanto, o que fortalece a rentabilidade e o pilar de 

crescimento. (F. R., Gerente de Categoria). 

Para V. T., Coordenador de Planejamento, “o principal objetivo do algoritmo é alcançar 

o ponto ótimo, de melhor venda com a melhor margem” e ratifica que 

a lucratividade vem na melhor administração sobre os preços dos itens de cauda, o 
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que eleva a performance da companhia, ao equilibrar produtos com maior e menor 

margem, conciliando assim o crescimento de vendas com a lucratividade. (V. T., 

Coordenador de Planejamento). 

O quadro 18 resume a percepção dos usuários sobre a ferramenta de precificação 

dinâmica quanto a auxiliar a empresa para crescimento em vendas com rentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para G. C., Gerente de Categoria, “Os gestores da empresa conseguem indicar qual a 

margem desejada por grupo/lotes de produtos”. Mas adverte que 

é necessário haver um acompanhamento dia a dia, ou melhor, hora a hora quando se 

fala de venda on-line e a ferramenta sozinha não trará necessariamente o crescimento 

e os resultados desejados. É preciso ter um time dedicado nessa configuração da 

ferramenta. É importante ter pessoas de categorias e especialistas em pricing 

direcionando esse trabalho. (G. C., Gerente de Categoria). 

I. L., Analista de Vendas, afirma: “Sim, pois o algoritmo toma decisões baseadas em 

um alto volume de dados que, se otimizado, pode refinar cada vez mais os preços adequados 

alinhando lucratividade e mais volume de vendas”. 

O Gerente de Planejamento R. L. resume:   

Sem dúvida. Um bom algoritmo de precificação pode ter diferentes módulos (e 

objetivos) dependendo do status do produto, buscando, ao mesmo tempo, escoar um 

grupo de produtos obsoletos, rentabilizar o estoque novo e de cauda e gerar venda em 

produtos de alta demanda. Essa sincronização ataca, ao mesmo tempo, os três 

principais KPIs do negócio: i) vendas; ii) margens; iii) volume/qualidade de estoque. 

(R. L., Gerente de Planejamento). 

 

Percepção sobre a precificação dinâmica auxiliando no crescimento com rentabilidade

Gestão mais rápida que a manual, considerando elasticidade-preço para encontrar o preço ideal e girar o sortimento, gera mais lucro para a 

empresa

Auxilia a precificação manual e gera crescimento em vendas com rentabilidade, pois, trabalha dezenas de variáveis em milhares de produtos 

para encontrar oportunidades de elevar ou reduzir preços, sempre otimizando lucratividade e estoque

Busca alcançar ponto ótimo de melhor venda com a melhor margem, sobretudo para itens de cauda longa, conciliando crescimento de 

vendas com a lucratividade

Auxilia gestores a precificar grupo/lotes de produtos ao longo do mês

Considera importantes variáveis em busca do ponto de equilíbrio entre estoque e margem com preço ótimo de cada produto

Toma decisões baseadas em grande volume de dados que, sendo refinados, entregam preços adequados alinhando lucratividade e volume 

de vendas

Com um time dedicado de pricing atuando com a ferramenta, juntamente com o time comercial com a visão de metas, site, categorias, 

busca-se vender mais e com mais margem

Melhora a competitividade, com maior conversão e menor tx de abandono de carrinho, ou seja, mais vendas e mais lucro

Calcula elasticidades-preço de forma a gerar alterações de preços mais "inteligentes" e considerando uma gestão mais eficiente do estoque, 

trazendo mais vendas e mais rentabilidade

Sincroniza, ao mesmo tempo, os três principais KPIs do negócio: i) vendas; ii) margens; iii) volume / qualidade de estoque, trazendo mais 

vendas e mais lucros

Quadro 18 – Percepção sobre crescimento com rentabilidade 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3.4 Percepção dos clientes sobre diferenças de preços 

Sete dos dez entrevistados concordam que os clientes percebem preços diferentes para 

o mesmo produto. Sobre essa percepção do cliente com relação a preços diferentes, o 

entrevistado A. M., Coordenador de Pricing, menciona que 

Em um mundo omnichannel, onde o relacionamento entre empresa e consumidor 

ocorre em diferentes canais ao mesmo tempo, o consumidor tende a buscar 

consistência da mensagem. Nesse quesito, o cliente entende e espera preços 

diferentes em ambientes diferentes, desde que suporte a comunicação (Ex.: em um 

outlet, você espera preços menores do que a comunicação em um programa de 

pontos). A precificação dinâmica pode auxiliar para definir o preço ideal por canal 

e por produto, olhando para a dinâmica específica do canal/comunicação. (A. M., 

Coordenador de Pricing). 

O quadro 19 resume o que os entrevistados percebem sobre a opinião dos 

consumidores a respeito de variações de preços realizadas pela ferramenta de precificação 

dinâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para G. C., Gerente de Categorias, 

há pessoas mais antenadas, que compram on-line há mais tempo e já conhecem os 

benefícios de alguns canais. Exemplo: acessam canais de afiliados para procurar um 

cupom especial, diferenciado do preço aberto no site, portanto há clientes que 

percebem e outros não, e reforça que, independentemente da precificação dinâmica, 

hoje já é um desafio a precificação on-line (G. C., Gerente de Categoria). 

A resposta do Gerente de Planejamento, R. L., sobre mudanças constantes nos preços 

é a de que estas podem gerar frustração para os clientes, que compram em um dia e veem um 

menor preço no dia seguinte, mas, por outro lado, “podem também gerar a sensação de 

Percepção dos consumidores sobre preços diferentes gerados pela precificação dinâmica

O consumidor ganha com menores preços devido à concorrência; Não só preços definem a fidelidade do cliente, mas também a 

experiência de compra e a confiança no site/loja

O consumidor entende e já espera preços diferentes como em um outlet, onde se espera preço mais baixo

A maioria dos consumidores de e-commerce é leiga, mas entende as mudanças como uma “briga pelo melhor preço”

Há clientes que compram online há mais tempo e já conhecem os benefícios de alguns canais diferentes (afiliados, p.e.);

Mas, a maioria das pessoas ainda não entende muito bem o mundo online. 

O cliente enxerga diferença de preços, mas nem sempre o preço menor é garantia da venda, pois há ainda: experiência do cliente durante a 

compra, clareza nas informações, rapidez da entrega, um bom serviço e bom frete

O consumidor pode ser confundido com muitas mudanças de preços e perceber como preços "injustos" a pagar por um produto

Se o cliente se sentir enganado, por preços que variam muito, pode resultado em perda de vendas

Percebe como positivo, pois sempre compara com a concorrência, pois no e-commerce a comparção é imediata

Os clientes entendem como competição de mercado, enxergam o quanto estão sendo assediados e se aproveitam destes “leilões”

O problema é quando o consumidor acessa direto no site ou deixa o produto no carrinho e o preço muda. O cliente pode se perceber 

enganado e acionar órgãso de defesa como Procon

O consumidor pode se sentir frustrado por pagar mais caro em um dia e no outre o produto estar mais barato, mas ao mesmo tempo 

percebe que o site está sempre tentando ser mais competitivo e mais barato

Quadro 19 – Percepção dos consumidores de acordo com os entrevistados 

Fonte: Elaboração própria. 
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movimento no site e a percepção de que a precificação estará sempre competitiva”. 

Utilizando a ferramenta diariamente, o Analista de Vendas I. L. responde que o cliente 

enxerga diferenças de preços, pois muitos já adquiriram o hábito de comparar diferentes 

canais, mas, em sua opinião, esses clientes não são a maioria. E afirma ainda que “quando a 

comunicação não é clara, não está discriminando quando, onde e por que o preço em um canal 

está R$ X e no outro canal está R$ 2X, muitos clientes acham confuso”. E trouxe um caso 

prático ocorrido no dia da entrevista: 

Hoje mesmo tive um exemplo de alguém que queria comprar na nossa loja (site) 

pois tinha um cupom de desconto para usar, porém quando a pessoa viu no app o 

mesmo produto mais barato que no site, mesmo usando o cupom, veio para mim e 

mandou um áudio que dizia “nossa, esse desconto é a maior furada, esse preço é 

diferente do que tá no aplicativo, lá tá mais barato, esse povo quer enganar”. (I. L., 

Analista de Vendas). 

E ainda exemplifica casos em que, para o cliente, a percepção de preços diferentes é 

bem recebida, quando ele identifica um benefício claro ou uma explicação clara do porquê da 

diferenciação: 

Um bom exemplo de boa percepção de preços diferentes fazem muitos restaurantes, 

que conseguem discriminar seus preços de maneira que não ofendam o cliente nem 

gerem insegurança, como um prato que na quarta é mais barato ou um prato que no 

jantar de sábado custa mais que no almoço, pois é um horário “premium” de maior 

demanda e a maioria das pessoas não reclama e muitas vezes acha normal, justo. (I. 

L., Analista de Vendas). 

A percepção de preços diferentes para o mesmo produto pode causar confusão e 

insatisfação do cliente e perda da venda, conforme respondeu o Gerente de Categorias F. R. 

Já para E. V., Gerente de Categoria, os clientes são impactados o tempo todo por diferentes 

preços para o mesmo produto e por diferentes sites, e menciona que eles tendem a ganhar com 

essa competição, pois sempre recebem mais e mais ofertas, a preços mais competitivos. O 

gestor afirma: 

acredito que os clientes entendem como competitividade de mercado e enxergam o 

quanto estão sendo assediados pelas empresas e se aproveitam desses “leilões” para 

comprar mais barato, aproveitar as oportunidades e, com isso, ficarem mais 

satisfeitos com a compra. (E. V., Gerente de Categoria). 

Para o entrevistado V. T., Coordenador de Planejamento, o cliente percebe, sim, 

diferenças em preços, mas menciona que aqueles que compram no e-commerce ainda são, em 

sua maioria, leigos e interpretam essas diferenças como uma simples “briga pelo melhor 
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preço”. 

O entrevistado L. D., Gerente de Categoria, alega que o cliente compra no mundo on-

line não só pela comodidade de não sair de casa, mas também pela vantagem de poder 

comparar preços em diversos canais imediatamente. E, além disso, afirma que, mesmo 

havendo variações de preços, o que fideliza o cliente é também a boa experiência de compra 

e a confiança no site. 

Para o Coordenador de Pricing J. C., um ponto importante é a sensação de insatisfação 

do consumidor quando ele deixa o produto no carrinho de compra e, depois, quando volta 

para concluir a compra, o preço aumentou. Afirma que, além de gerar insatisfação, pode gerar 

acionamento dos meios de proteção ao consumidor, trazendo ainda mais prejuízos para a 

empresa.  

O gráfico 1, a seguir, resume as principais dúvidas de clientes da Netshoes. Trata-se 

de material complementar disponibilizado pela Netshoes, obtido por pesquisa independente 

contratada junto à empresa Trustvox25, em que se constatou que 7% das dúvidas de 

consumidores, entre setembro e outubro de 2019, diziam respeito a preços. Além disso, 

considerando ainda dúvidas sobre descontos e promoções, em 3%, constata-se que 10% dos 

consumidores que responderam à pesquisa tinham dúvidas sobre precificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Trusvox é uma plataforma de coleta de reviews de produtos e experiência de compra da empresa/site Reclame 

Aqui, conhecido meio on-line de reclamações de consumidores no Brasil. 

Gráfico 1 – Principais dúvidas dos clientes Netshoes 

Fonte: Pesquisa Trustvox Netshoes, 2019, p.5. 
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Pelas informações colhidas nas entrevistas, sugere-se que o cliente que compra no e-

commerce com maior frequência percebe preços diferentes e até conhece momentos em que 

poderá comprar melhor, com preço mais baixo (exemplo da Black Friday), mas para os clientes 

leigos e com pouca frequência de compras no e-commerce a percepção é de que podem estar 

sendo enganados e o varejista pode estar querendo lucrar mais vendendo mais caro. 

 

4.3.5 Sugestões de melhoria para a precificação 

Os entrevistados sugeriram melhorias tanto para a ferramenta de precificação dinâmica 

como para o processo de precificação praticado pela companhia. O quadro 20, a seguir, resume 

algumas das melhorias propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gerente de Planejamento R. L. sugeriu incluir na composição do algoritmo 

informações de navegação de clientes, como dados de visitas, busca, tempo de navegação, tudo 

para oferecer o “melhor preço de acordo com o comportamento do cliente no site”. Sugeriu 

ainda a inserção de mais variáveis no algoritmo “que afetam o bolso e a decisão de compra do 

cliente como frete, condições de pagamento/parcelamento etc.” 

Outra melhoria sugerida pelo Coordenador de Pricing J. C. foi de considerar rating e 

reviews26 dos produtos na hora de precificar, sendo que o algoritmo poderia considerar, por 

exemplo, um aumento de preços para produtos bem avaliados. Além disso, indicou também 

inserir no algoritmo informações de frete próprio e frete da concorrência e calcular a 

 

26 Avaliações de produtos por clientes após a compra do produto no site. 

Percepção/Sugestão de melhoria para uso da precificação dinâmica

Adaptar a ferramenta para aplicar a mesma inteligência em descontos dinâmicos por canal, hoje com descontos com percentuais fixos

Ampliar o uso do algoritmo para um grupo maior de produtos; Dar mais autonomia à ferramenta para alterar preços em tempo real 

diretamente no site, minimizando possíveis erros humanos e entregando o "preço ideal" para cada cliente, no momento correto

Incluir de teste A/B durante as mudanças de preços para verificar se o preço sugerido foi o melhor

Melhorar o uso para não só precificar, mas ser mais usada como fonte de consultoria de preços para suporte à área comercial

Aperfeiçoar o conceito de elasticidade dentro do algorimo somado ao cálculo de regressão, considerando sazonalidade por exemplo

Colocar travas de preço mais bem definidas e verificar otimização via “machine learning” para gerar dados para o time comercial tomar 

mais decisões

Melhorar o crawler  de concorrência para conectar ao comportamento e metas das categorias

Monitor estoques disponíveis nos sites dos concorrentes para identificar oportunidades de aumentar preços e ganhar mais margem 

aproveitando a escassez de oferta dos produtos

Cruzar informações de ROAS com mix de categorias/produtos e visitação, a fim de gerar informação para não só investir em produtos com 

maior retorno para o Mkt de canais

Adicionar no set up das variáveis do algoritmo: frete por região, parcelamento, “famílias de produto”, preços no Marketplace, dados 

navegação e rating e reviews de produtos

Melhorar a clareza da mudança de preços para o consumidor

Criar faixas mínimas de preços para alguns tipos de produtos para proteger rentabilidade

Quadro 20 – Sugestões de melhoria na precificação 

Fonte: Elaboração própria. 
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elasticidade de acordo com as informações de parcelamento. 

O Gerente de Categorias L. D. sugeriu 

uma adaptação da ferramenta para que ela pudesse aplicar a mesma inteligência como 

descontos dinâmicos por canal. Hoje os descontos têm percentuais fixos, normalmente 

setados uma vez ao mês, que acabam atrapalhando o aprendizado da própria 

ferramenta. (F. R., Gerente de Categorias). 

O Analista de Pricing, C. V. sugere que se deveriam “aprimorar o conceito de 

elasticidade dentro do algoritmo introduzindo cálculo de regressão e correlação, considerando 

sazonalidade, sobretudo num e-commerce de moda e esporte que muda de coleção a cada três 

meses”. 

Uma importante observação do Analista de Vendas I. L. é que “deveria haver travas de 

preço bem definidas”, pois enxerga alguns erros no cotidiano que afetam negativamente as 

margens e a rentabilidade. Visão corroborada pelo Gerente de Categorias F. R. quando afirma 

que 

deveriam ser “setados” preços mínimos limites para determinados produtos, onde uma 

queda abrupta, nitidamente resultará numa iminente ruptura de estoque e/ou numa 

perda de rentabilidade de proporção desnecessária. Eu implementaria uma faixa 

mínima de preços para determinados tipos de produtos, pois isso protegeria meus 

indicadores de lucratividade. (F. R., Gerente de Categorias). 

E. V., Gerente de Categorias, menciona que  

a empresa olha constantemente ROAS e eu alteraria isso para cruzar com o mix de 

categorias e sortimento de produtos, visto que sempre acabam aparecendo e vendendo 

os mesmos itens, e isso mitigaria a percepção de investimento focado só em itens que 

já estão bem posicionados em preços e com bastante relevância. (E. V. Gerente de 

Categorias). 

E critica ainda a regra do algoritmo que 

não considera a métrica de visitas para fazer um ponderado entre o quanto de 

investimento estamos gastando em itens que já tem tráfego bom, são best sellers, e já 

vendem sozinhos praticamente. Isso acontece com produtos extremamente 

referenciais em cada segmento e são itens perenes e atemporais a coleções, o que 

poderia levar a focar melhor o investimento e criar demanda para itens com maior 

valor percebido e/ou com margens de lucro maiores. (E. V. Gerente de Categorias). 

Sobre sugestões que envolvem os processos de precificação ou de como melhorar o uso 

da ferramenta de precificação dinâmica, A. M., Coordenador de Pricing, acredita que a 

companhia poderia ampliar o uso do algoritmo para definição de um grupo maior de produtos, 

conseguindo melhorar a capacidade de rentabilizar e crescer em vendas montando um mix mais 
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atrativo de produtos. Menciona que daria mais autonomia ao algoritmo para alterar preços em 

tempo real diretamente no site, minimizando possíveis erros de precificação humana e 

aumentando a conversão de vendas, encontrando o preço ideal para cada cliente no momento 

correto. 

O Analista de Vendas I. L. entende que é preciso melhorar constantemente o machine 

learning do algoritmo e que a ferramenta deveria gerar dados para os times responsáveis 

poderem aprender e avaliar tomada de preços. G. C., Gerente de Categorias, tem o mesmo 

entendimento, pois respondeu que a ferramenta não deveria ser só usada para precificar, mas 

também para gerar informações como fonte de consultoria de preços para toda a equipe 

comercial no suporte da tomada de decisões gerenciais e estratégicas em todos os grupos de 

produtos. 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho endereçou a seguinte questão de pesquisa: como o uso da precificação 

dinâmica em um departamento de moda casual é percebido entre gestores e equipes de vendas 

de um varejo on-line de esporte e moda no Brasil? Utilizando uma abordagem qualitativa, de 

caráter exploratória, por meio de um estudo de caso na Netshoes, a resposta à questão da 

pesquisa foi elaborada a partir da avaliação de três etapas descritas no trabalho: revisão das 

regras do algoritmo de precificação dinâmica utilizado pela empresa; revisitação de um teste de 

mercado conduzido pela empresa em fevereiro de 2020 no departamento Casual; condução de 

entrevistas semiestruturadas aos gestores e equipes de vendas da companhia, usuários da 

ferramenta, para identificação da sua percepção sobre o uso da precificação dinâmica em um e-

commerce pure player de moda e esporte no Brasil. 

O objetivo principal proposto pelo trabalho – identificar vantagens e desvantagens do 

uso da precificação dinâmica em um e-commerce de moda e esporte – foi alcançado. De acordo 

com os resultados obtidos, pode-se afirmar que as principais vantagens do sistema de 

precificação dinâmica foram: capacidade de precificação rápida e eficaz de elevadas 

quantidades de produtos e produtos da cauda longa, ou seja, o algoritmo precifica grande 

volume de produtos e dados com grande velocidade de processamento de informações de 

compra no meio on-line (GREWAL et al. 2011; GUISSONI, 2017; NGWE; FERREIRA; 

TEIXEIRA, 2019); otimização de vendas e margens, aliando ganhos de competitividade e 

rentabilidade, uma preocupação atual do e-commerce (GUISSONI, 2019); considera variáveis 

importantes sobre giro de estoque, cobertura, aging de produtos para a precificação; monitora 

preços da concorrência e dá subsídio para decisões de gestores sobre precificação e estratégias 

comerciais (SIMS; AMEEN; BAUER, 2019); libera mais tempo dos analistas de vendas para 

precificação manual, sobretudo de SKUs killers; determina elasticidade-preço de produtos para 

estratégias de esgotamento de estoques. Tudo isso objetivando, além da rentabilização de 

vendas para empresa, a satisfação do cliente, por meio da customização de preços 

(MAECHLER; NEHER; PARK, 2016). Como desvantagens, os entrevistados citaram: possível 

insatisfação de clientes pela percepção de preços diferentes e “injustos”; falta de uma análise 

mais qualitativa e personalizada de preços de produtos ou famílias de produtos; desconsideração 

de ações específicas de vendas como promoções ou sazonalidade; desconsideração de produtos 

similares; desconsideração de custos de fretes e prazo de entrega. A complexidade do e-

commerce requer da empresa cada vez mais esforços para gerenciamento de preços, 

diferentemente do varejo físico (NGWE; FERREIRA; TEIXEIRA, 2019). 
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A revisão do algoritmo e suas regras de operação, assim como do seu histórico de 

implantação na empresa, descrito na seção 4.1 do trabalho, indicou que a ferramenta de 

precificação dinâmica complementa a precificação manual, realizada pelos colaboradores da 

área de vendas, além de enumerar duas importantes definições: 1) a classificação do estoque 

por tipos de precificação, em Apostas, Protegidos e Livres (APL); 2) a divisão do estoque em 

quatro quadrantes de atuação, em Quadrado Mágico, Alta Cobertura, Velhos, Escoamento. 

Essas definições são importantes contribuições que podem facilitar a administração da 

precificação de grande volume de estoque em varejistas on-line. 

A empresa conduziu um experimento de mercado, em fevereiro de 2020, em cestas de 

produtos de vestuário do departamento de moda Casual, com a aplicação da ferramenta de 

precificação dinâmica, comparando-a com a precificação manual. Revisitando esse 

experimento e comparando indicadores de vendas, margens, giro, visitação e conversão, foi 

possível concluir que, em linhas gerais, a ferramenta apresentou melhores resultados do que a 

precificação manual. Os números do indicador de margem bruta sugerem que a ferramenta 

trouxe vendas com maior rentabilidade do que os itens precificados manualmente (GREWAL, 

2011; HINTERHUBER; LIOUZU, 2014; KRÄMER; KALKA, 2016). 

Além das vantagens e desvantagens já citadas, respondendo ao terceiro objetivo 

específico do trabalho, as análises das entrevistas permitiram ao pesquisador colher percepções 

dos gestores e usuários sobre a ferramenta e, com isso, propor sugestões de melhoria, 

enumerando, para outros varejistas on-line, pontos relevantes como sugestões para utilizarem 

ou implantarem suas próprias ferramentas de precificação dinâmica. Além disso, foram também 

discutidos riscos de uso do modelo de precificação, alinhamento entre lucratividade e 

crescimento em vendas, percepção do consumidor sobre diferenças de preços. 

O principal risco do uso da precificação dinâmica sinalizado pelos entrevistados 

envolveu possível perda de rentabilidade para a empresa decorrente de: erros na parametrização 

das variáveis que compõem a ferramenta, resultando em cálculo errado de preços, com margem 

mais baixa ou mesmo negativa; a ferramenta pode se tornar uma “copiadora” de preços da 

concorrência, através de matching de produtos; um modelo de precificação que não considera 

variáveis subjetivas, como gosto do consumidor, tendências de moda, sazonalidades. 

A percepção dos entrevistados é que a ferramenta de precificação dinâmica alia 

lucratividade e vendas (SAHIN, 2018), pois considera que: consegue trabalhar melhor a cauda 

longa, identificando melhores pontos ótimos entre preços de vendas, demanda e margens; tem 

velocidade na precificação, alinhada com o dinamismo do setor (WANG; DUAN, 2019) e é 
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mais rápida do que a precificação manual; provê maior giro de produtos que não têm tanta 

venda com a utilização de informações de elasticidade-preço dos produtos; possibilita 

programar preços para grupos ou lotes de produtos, aumentando a venda em escala e com mais 

margem; complementa a precificação manual de produtos pelas equipes de vendas, gerando 

mais venda com maiores margens; aliada à rapidez, monitora preços dos concorrentes e 

mercado e, com isso, pode trazer mais vendas. Essas impressões sugerem que a precificação 

dinâmica é uma ferramenta que pode permitir ao varejista on-line ser mais competitivo, gerir 

melhor estoques e preços, reduzir custos de aquisição de clientes, diminuir o esforço do cliente 

para comprar (TEIXEIRA; JAMIESON, 2014) e levar à maior lucratividade. 

Para os entrevistados, a percepção do consumidor sobre preços diferentes para o mesmo 

produto, em diferentes canais de comunicação, ou em momentos próximos, envolve, 

predominantemente, a insatisfação e o sentimento de ser “enganado” por pagarem, em um 

determinado momento um preço e, pouco tempo depois, encontrarem o mesmo produto mais 

barato. Alguns apontamentos das entrevistas sugeriram que: a comunicação da mudança de 

preços deveria ser mais transparente para o consumidor (HAWS; BEARDEN, 2006; NGWE; 

FERREIRA; TEIXEIRA, 2019), mesmo entendendo que no mundo on-line há muito 

dinamismo e rapidez nas alterações de preços; clientes ainda desconhecem a complexidade do 

mundo on-line, salvo exceções; mudanças constantes de preços podem significar para o cliente 

que o site está sempre sendo mais competitivo e, por isso, indica que tem menores preços; 

quando há identificação de um benefício claro, o consumidor percebe o preço como justo e se 

dispõe a pagar (AILAWADI; FARRIS, 2013; XIA et al. 2004; KIM; NATTER, SPANN, 2009), 

a exemplo de um produto novo de uma coleção nova; preços diferentes do mesmo produto 

enviados diversas vezes para o mesmo cliente podem gerar insatisfação e perda da venda; 

alguns clientes interpretam mudanças de preços constantes como um “leilão” ou uma guerra de 

preços e aproveitam o momento para comprar o produto mais barato, reforçando o relato de 

Teixeira, Guissoni e Oliveira (2018) sobre o fato de que os consumidores brasileiros são muito 

sensíveis a preços na internet por causa de como os varejistas operam seus preços, com 

competição constante e intensa; variações de preços podem gerar reclamações legais nos órgãos 

de defesa do consumidor, o que pode acarretar em danos à imagem e credibilidade da empresa. 

Baseado nas entrevistas, na descrição do algoritmo e na revisitação do uso da ferramenta 

na experiência prática, as sugestões de melhoria abrangeram, de um lado, melhorias na própria 

ferramenta e, de outro, no processo de precificação como um todo. Como melhorias para a 

ferramenta sugere-se: inclusão de informações de navegação dos consumidores como busca, 
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tempo de navegação, itens mais visitados; inclusão dos parâmetros de frete próprio e frete da 

concorrência; inclusão do parâmetro condições de pagamento/parcelamento; inclusão da 

avaliação de clientes sobre os produtos precificados; inclusão da performance por canais de 

marketing (marketing on-line) e vendas, diferenciando preços para cada consumidor (NGWE; 

FERREIRA; TEIXEIRA, 2019); inclusão do parâmetro família (ou coleção) de produtos; 

inclusão do parâmetro sazonalidade, sobretudo para o segmento de moda e esporte, com 

mudança de coleção a cada quatro meses; bloqueio automático por margem negativa; 

cruzamento de informações de ROAS com sortimento de produtos, volume de estoques e 

objetivo das categorias (ELLISON; ELLISON, 2009). Como melhorias para o processo de 

precificação: ampliação do uso da ferramenta para uma maior quantidade de produtos; maior 

autonomia para a ferramenta alterar preços em tempo real no site, minimizando a interferência 

humana; além de precificar, a ferramenta deveria ser mais utilizada como geradora de dados e 

fonte de informações de preços para gerentes e usuários, a fim de auxiliar em decisões 

estratégicas. 

Um ponto importante que merece relevância, enumerado pelos entrevistados e 

percebido pelo pesquisador, é a complementaridade da atuação humana e da atuação do 

algoritmo para a composição geral dos preços dos produtos da empresa. Além disso, a 

existência de um departamento de Pricing, com profissionais dedicados ao processo de 

precificação, também favorece o resultado da companhia e o aperfeiçoamento da ferramenta. 

Por último, o trabalho sugere que a utilização de uma ferramenta de precificação dinâmica 

favorece a rentabilidade e eficiência operacional da empresa estudada.  
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

A primeira limitação enumerada diz respeito ao fato de o estudo ter um campo de 

atuação limitado a um pure player do e-commerce no segmento de moda e esporte no Brasil e, 

mesmo seguindo métodos qualitativos adequados ao trabalho e com todo o embasamento 

teórico apresentado, entende-se que não é possível generalizar os resultados obtidos para outros 

segmentos, tanto do varejo físico, quanto do on-line, sobretudo quando se observa o tamanho e 

diversidade desse mercado. 

Há ainda uma limitação do método qualitativo que, mesmo validado cientificamente, 

possibilita alguma interpretação e julgamento de causa pelo autor, algo inerente ao método. 

Sugere-se, para estudos futuros, a realização de uma pesquisa sobre o tema utilizando métodos 

quantitativos, como complemento a este estudo. Os dados disponíveis para tal são vastos no 

mercado e, na própria empresa pesquisada, esse estudo poderia ser aplicado com o auxílio de 

ferramental estatístico para testes controlados, envolvendo todos os departamentos da empresa, 

por exemplo, com amostras mais acuradas e durante um período maior, a fim de conseguir 

resultados quantitativos mais completos e complementares ao estudo qualitativo. 

Outra sugestão para estudos futuros diz respeito a pesquisas sobre a complementaridade 

entre o uso de uma ferramenta de precificação dinâmica e a precificação manual, assunto 

colocado ao longo do trabalho como bastante relevante na execução da estratégia de 

precificação na empresa pesquisada, mas com pouco aprofundamento e pouca amplitude para 

outros mercados. 

Aspectos de satisfação dos consumidores sobre variações constantes e discriminação de 

preços também foram abordados no trabalho, mas requerem maior aprofundamento, visto que 

já existe bastante literatura sobre o tema e é extremamente importante entender o que pensa o 

consumidor, qual sua percepção sobre preço justo e o que o leva a consumir um bem ou serviço. 

Do lado do varejista, agir para atender o consumidor cada vez mais é também importante para 

trazer maior engajamento, fidelidade e, com isso, mais vendas, maior geração de caixa, 

rentabilidade, crescimento e longevidade para a empresa. 

Por último, sugere-se estudar ferramentas de precificação dinâmica em operações 

multicanais, envolvendo lojas físicas e on-line. O estudo citou o case da Magazine Luiza e se 

entende que, em um cenário de disrupção digital, com os varejistas operando cada vez mais em 

mercados mais competitivos, atuando com lojas físicas e canais de vendas on-line, é importante 

entender como construir e operar um algoritmo de precificação dinâmica nessas condições mais 

complexas.  
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8 ANEXOS 

8.1 Framework do algoritmo de precificação dinâmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADVISIA Analytics e Netshoes. 
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8.2 Dash de pricing e metas – Departamento Casual 

 

Fonte: Netshoes. 

 

8.3 Dash de pricing – Receita captada vestuário fev./20 – Departamento Casual 

 

Fonte: Netshoes. 
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8.4 Dash de pricing – Share de receita captada vestuário fev./20 – Departamento Casual 

 

Fonte: Netshoes. 

 

8.5 Dash de pricing – Evolução de receita e margem por APL (Apostas, Protegidos, Livres) 

de Vestuário fev./20 – Departamento Casual 

 

Fonte: Netshoes. 
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8.6 Dash de pricing – Evolução de custo e receita por APL (Apostas, Protegidos, Livres) 

de Vestuário fev./20 – Departamento Casual 

  

Fonte: Netshoes. 

 

8.7 Conceito dos quadrantes 

 

Fonte: ADVISIA Analytics e Netshoes. 
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8.8 Racional de precificação de produtos por quadrante, produtos velhos com baixa 

cobertura e produtos novos com baixa cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADVISIA Analytics e Netshoes. 
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8.9 Rotina de atuação área comercial + área de pricing 

 

Fonte: Netshoes. 

 

8.10 Modelagem dos testes para implantação do algoritmo 

 

Fonte: ADVISIA Analytics e Netshoes. 
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8.11 Testes para implantação do algoritmo – Departamento Futebol 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADVISIA Analytics e Netshoes. 
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8.12 Testes para implantação do algoritmo – Departamento Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADVISIA Analytics e Netshoes. 
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8.13 Testes para implantação do algoritmo – Departamento Running 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADVISIA Analytics e Netshoes. 
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8.14 Testes para implantação do algoritmo – Departamento Casual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADVISIA Analytics e Netshoes. 
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8.15 Política para alteração de preços na Netshoes 

 

 

1. OBJETIVO 

Transparecer todo processo e orientar o passo a passo de todo o fluxo para solicitação de 

alteração de preço no Ábacos. 
 

2. ABRANGÊNCIA 

Abrange áreas de negócio da Netshoes Brasil. 
 

3. DEFINIÇÕES 
 

TERMO DESCRIÇÃO 

Área de Negócio  Áreas operacionais, administrativas e estratégicas da Companhia. 
 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA 

Essa política tem como objetivo apresentar todo o processo para alterações de preço no Ábacos, 

para mitigar qualquer risco de inputs de preços equivocados. 
 

5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

São responsáveis pelo cumprimento das disposições contidas nesta política: 

5.1. Áreas de negócio 

a) solicitar via JIRA as alterações de preço que forem necessárias; 

b) preencher devidamente as informações necessárias solicitadas no template do JIRA; 

5.2. Planejamento Pricing 

a) garantir o input do preço no Ábacos após a aprovação; 

b) fazer a definição das regras de posicionamento de preço por categoria / tipo de produto; 

c) fazer análises de elasticidade de preços identificando oportunidades por produto e 

condição de estoque. 
 

6. DOCUMENTOS VINCULADOS 
 

# DESCRIÇÃO REVISÃO DATA 

1 2017.001 - PRC - Processo para Alteração de Preços 1.0 29/11/2017 
 

7. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES 
 

Versão Data Autor Principais alterações 

1.0 13/03/2018 João Zaghetto Elaboração do documento 

2.0 09/08/2018 João Zaghetto Aprovador 

 

8. CONTATO E APROVAÇÕES 
 

 Nome Cargo e área 

Preparador João Paulo Zaghetto Coordenador de Pricing 

Revisor João Paulo Zaghetto Coordenador de Pricing 

Aprovador Regina Schneidewind Gerente de Planejamento Comercial 

Fonte: Netshoes. 
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8.16 Roteiro semiestruturado para entrevista 

A. ABERTURA (duração estimada: 5-10 minutos) 

a) Apresentação do entrevistador: Naiche van der Poel (Mestrando) 

b) Apresentação da pesquisa: O título do trabalho é: Precificação dinâmica como uma 

ferramenta para administrar preços e vendas no varejo on-line: um estudo de caso na 

netshoes. Destaca-se que o algoritmo de precificação dinâmica da Netshoes tem como 

característica relevante, para sua aplicação diária, a classificação qualitativa dos estoques 

em Tipos de Precificação: Apostas, Protegidos e Livres; e em quatro quadrantes, de acordo 

com aging (idade) e cobertura (tempo, em dias, para esgotamento): Quadrado Mágico, 

Alta Cobertura, Velhos, Escoamento. 

c) Informações sobre sigilo e ética: O trabalho teve autorização da Netshoes e seguiu os 

padrões éticos de acordo com Código de Conduta da FGV-EASP. 

B. QUESTIONARIO SEMIESTRUTURADO (duração estimada: 30 minutos) 

a) Informar ao entrevistado que há um roteiro, mas que ele pode se sentir à vontade para 

realizar observações e desdobramentos das perguntas e respostas, caso considere relevante.  

b) Entrevistados: 1 Gerente de Planejamento; 1 Coordenador de Planejamento; 1 Gerente de 

Pricing; 1 Coordenadores de Pricing; 1 Analista de Pricing; 3 Gerentes de Categorias; 2 

Analistas de Vendas de Categoria; 

c) Perguntas preliminares: Qual o seu nome completo? Idade? Cargo na empresa? Há quanto 

tempo trabalha com e-commerce? Quanto tempo trabalha na Netshoes? Quanto tempo 

trabalha com precificação e/ou vendas on-line? 

d) Perguntas do Questionário: 

1) Quais as vantagens e/desvantagens competitivas de utilizar Precificação Dinâmica em 

um e-commerce? R – 

2) Quais os riscos que você identifica por usar a Precificação Dinâmica na empresa? R –  

3) Utilizar um algoritmo de Precificação Dinâmica permite à empresa conciliar 

lucratividade e crescimento em vendas? Por quê? R – 

4) Você identifica que os clientes enxergam preços diferentes para o mesmo produto em 

canais de marketing diferentes/comunicações diferentes? Se sim, como você entende a 

percepção do cliente sobre esses preços diferentes para o mesmo produto devido ao uso 

da Precificação Dinâmica? R –  

5) O que você mudaria no algoritmo de Precificação Dinâmica ou na forma de usar esse 

algoritmo na empresa? R – 


