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Resumo
O Marketing de Relacionamento, que compreende uma filosofia de administração

empresarial baseada na aceitação da orientação para o cliente e para o lucro por parte de
toda a empresa, na busca de novas formas de comunicação com os mesmos, requerem
instrumentos que possam personalizar inclusive os preços que compõem a equação de valor
de cada cliente. O que temos visto, na prática, são ações que não consideram a dinâmica das
forças do mercado, representada pelas curvas de oferta e de procura, e por isso expõem a
organização ao risco de propor um processo de troca que não atenda ao preceito de que ela
deve beneficiar tanto o vendedor quanto o comprador, como fator importante para a
manutenção de um relacionamento de longo prazo. Os algoritmos viabilizar a utilização de
preços dinâmicos, de forma monitorada, além de permitir o compartilhamento da
responsabilidade sobre a obtenção dos resultados das transações.

Palavras chave: preços dinâmicos, gestão econômica flexibilizada de preços,
competitividade, equação de valor, competitividade das empresas comerciais.
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1. Introdução
A compreensão da importância do preço passa pelo entendimento do

processo universal de determinação de valor e de preço, que se preocupa com o fato da
troca beneficiar – pelo menos tem como missão – tanto o vendedor quanto o comprador.
Ambos querem algo de valor na troca. O cliente recebe o pacote de valor, com todos os
seus benefícios associados. O vendedor recebe o preço, representado pela quantidade de
dinheiro ou algo mais de valor que  a empresa pede em troca de um produto. Para os
vendedores, o processo de determinação do preço, ou apreçamento, é crítico porque ele
afeta diretamente  o faturamento e a lucratividade do negócio.
O preço pode ser representado por diversos termos. Não importa qual deles seja  utilizada, o
preço de um produto é o que a empresa espera receber em troca de um bem, um serviço ou
uma idéia.
Antes de comprarem, os consumidores confrontam o que eles esperam obter de uma
empresa com aquilo que eles esperam dar em troca. Ao comparar estes dois elementos,
cada consumidor chega a um valor percebido para o produto. Assim, do ponto de vista do
consumidor, o valor é a razão entre os benefícios percebidos e o preço percebido. Podemos
ilustrar o que foi dito com a seguinte equação:

percebidopreço

percebidosbenefícios
percebidovalor

_

_
_ ====

Equação 1. Equação do valor percebido
As empresas podem aumentar o valor percebido através do acréscimo de benefícios
percebidos ou da diminuição do preço percebido.
Os benefícios percebidos são qualquer coisa que os consumidores acreditam que recebem
no pacote de valor como qualidade do produto, serviços ou outros benefícios.
O preço percebido refere-se a qualquer coisa que os consumidores acreditem que devem dar
em troca dos benefícios recebidos. O preço percebido inclui o oferecimento de dinheiro,
produtos ou uma outra forma de pagamento.
Muitas vezes o preço percebido é maior que o preço inicial de compra. Ele pode incluir o
tempo, a inconveniência ou o dinheiro adicional que o cliente deve investir para comprar ou
receber o benefício de um produto.
Em suma, as percepções dos clientes a respeito do valor dirigem o processo de
determinação de preço da empresa. Isto acontece porque elas podem vender apenas a um
preço que os clientes estejam dispostos a pagar pelo valor percebido. No entanto, a equação
de valor é dinâmica. Ela se altera à medida que o cliente quer mudança, com isso, os
produtos e benefícios mudam e os preços se alteram. É por isso que é necessário manter
uma orientação para o cliente e pesquisar a sua visão da equação de valor, estudar o
ambiente de marketing e olhar os preços da concorrência à medida que se planeja uma
estratégia de preços dirigida a um início de novos relacionamentos com os clientes e
fortalecimento dos existentes.
Além disso, deve-se pensar a respeito do que os clientes poderiam usar como substituto
para o seu produto. Quando eles aplicam a equação de valor na compra de um produto,
freqüentemente são feitas comparações de preços e benefícios com relação a outros
produtos que podem satisfazer as mesmas necessidades e desejos. Devemos lembrar que os
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clientes procuram maximizar os benefícios percebidos enquanto minimizam o preço
percebido.
A reação à busca de uma melhor equação de valor por parte dos clientes está levando mais
empresas a reconhecer que quanto mais os mercados se tornam competitivos, maior é a
demanda por instrumentos que permitam adequar a equação de valor aos anseios do cliente.
Os instrumentos aqui propostos em forma de algoritmos, visam permitir que a variável
preço percebido, possa ser flexibilizada na direção da busca de uma melhor equação de
valor para o cliente, sem perder de vista os objetivos de rentabilidade do vendedor, de
maneira a fazer com que a afirmativa de que o processo universal de determinação de valor
e de preço se preocupa com o fato da troca beneficiar tanto o vendedor quanto o comprador.
Como sabemos que uma relação só é duradoura quando atende os anseios das partes, e que
um dos fatores importantes para a competitividade é a relação duradoura entre cliente e
consumidor, entendemos que os instrumentos propostos estão alinhados com essa
necessidade.
Num mercado competitivo, o desejo de consumir dos indivíduos determina a magnitude da
demanda por um determinado bem, e a produção das empresas determina a magnitude da
oferta desse mesmo bem. Segundo MONTORO (1999, p. 19), “o equilíbrio entre a
demanda e a oferta será sempre atingido pela flutuação do preço.”
Ainda segundo MONTORO (1999, p.19), “o mecanismo de preços é um vasto sistema de
tentativas e erros, de aproximações sucessivas, para alcançar o equilíbrio entre oferta e
demanda.”
É exatamente nesse processo de tentativas e erros, de aproximações sucessivas do
mecanismo de preços, que os algoritmos apresentados pretendem trazer alguma
contribuição.

Mais especificamente, a contribuição diz respeito à disponibilização de
equações aos agentes do mercado, que sem comprometer a necessidade de maximização
das tentativas para alcançar o equilíbrio entre oferta e demanda, minimize os erros, mais
especificamente, que na análise de alternativas de preços e volumes haja um alinhamento
com os níveis de custos, com os objetivos de rentabilidade e com as restrições da
organização.

Tais equações estão estruturadas tendo como base a Margem de
Contribuição dos produtos, que é tratada pelo sistema de Custeio Variável. A utilização
desse sistema levou em conta sua não dependência de adoção de critérios de rateio dos
Custos e Despesas Indiretas, o que torna sua utilização mais simples e dessa forma uma
aplicação mais geral. Além disso, considerou-se o que afirma MARTINS (1998, p.238),
onde diz que “do forte conhecimento, é cada vez mais sensível no Brasil moderno e bem
mais competitivo, de que o mercado é o grande definidor do preço, surge a idéia de se
utilizar a figura da Margem de Contribuição para auxiliar nas tomadas de decisões também
relativas à fixação dos preços.”
As equações se propõem a participar dos processos de negociação, introduzindo o rigor
matemático nas decisões, e fundamentalmente aumentar o nível de segurança de que o
resultado econômico do processo de negociação esteja condizente com o planejado.
Para aqueles processos de negociação que suportam o uso de calculadoras eletrônicas
programáveis ou para aqueles informatizados, a expectativa é que os algoritmos tenham
seus benefícios magnificados, integrando efetivamente o dia-a-dia do processo comercial
com o de planejamento.
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Na elaboração das equações, levou-se em conta a necessidade de que elas pudessem ter
uma aplicabilidade ampla e simples, beneficiando até mesmo aqueles negócios que ocorrem
de maneira informal e rápida.
Convém registrar que as equações não tratam os aspectos restritivos que podem existir em
relação às variáveis envolvidas, como por exemplo limitações da capacidade de produção
e/ou venda, como também não tratam de fatores restritivos à prática de preços. Em suma, as
equações pretendem apenas contribuir para a adoção de preços dinâmicos, sem que para
isso se perca de vista os objetivos de rentabilidade desejados.

2. Os algoritmos
A construção dos algoritmos considera as variáveis Volume de Vendas (V), Preço de Venda
(P), Custo Variável (CV) e Margem de Contribuição (MC), uma vez que estas estão
relacionadas entre si no composto econômico de um determinado produto, já que

MCCVP ++++==== , e CVPMC −−−−==== , onde 100
MC

CVP
MC ∗∗∗∗

−−−−====% .

A elaboração dos algoritmos foi distribuída em duas etapas distintas, a saber:
- a primeira considerou a possibilidade de apenas uma das três variáveis

sofreria alteração, e em decorrência disso o negociador desejaria saber qual o
comportamento que uma das outras duas variáveis deveria ter para preservar o
montante de Margem de Contribuição.

- a segunda considerou a possibilidade de duas das três variáveis sofrerem
alteração, e em decorrência disso o negociador desejaria saber qual o
comportamento que a terceira variável deveria ter para manter o mesmo
montante de Margem de Contribuição.

A primeira etapa deu origem a um conjunto de equações que chamamos de Lineares por
contemplarem apenas duas variáveis. A segunda etapa também deu origem a um conjunto
de equações que chamamos de Não-Lineares já que envolvem mais de duas variáveis.
Vale ressaltar que apesar de matematicamente MC ser considerada também uma variável,
como a utilização dos algoritmos prevê que seu valor deverá sempre ser informado como
um % de Margem de Contribuição, não a incluímos no nosso conceito de variável.

2.1 As equações Lineares

Dentre as várias situações possíveis num processo de negociação, iniciamos por aquela que
nos parece mais intuitiva, ou seja, aquela que dada uma elevação no Volume de Vendas
haja a retribuição na forma de uma redução no Preço de Venda.
Para a situação proposta, inicialmente um aumento no volume deveria gerar uma elevação
no montante da Margem de Contribuição, mas face à necessidade de concessão de um
desconto no Preço de Venda, seria desejável, no mínimo, que o desconto concedido
mantivesse o montante de Margem de Contribuição inicial, esperando-se com isso
benefícios indiretos na forma de participação do mercado, redução no custo variável, e etc.
Compreende-se, portanto, que o resultado dos algoritmos será sempre a variação proposta
na variável incógnita que compensada a(s) variação(ões) de outra(s), e com isso  manter a
Margem de Contribuição Total do processo.
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Com isso, considerarmos que o Preço de Venda (P) tem que ser suficiente para cobrir os
Custos Variáveis (CV) e os Custos Fixos (CF), e ainda proporcionar algum Lucro (L), com
o que temos que LCFCVP ++++++++====  ou MCCVP ++++==== , e daí CVPMC −−−−==== .
Ao analisarmos o exposto, é fácil compreender que o montante da  Margem de
Contribuição ( MC ) é influenciado por qualquer variação nos itens que a compõem, além
do Volume das Vendas (V), e que então o montante de Margem de Contribuição pode ser
representado por :

(((( )))) (((( ))))CVVPVMC ∗∗∗∗−−−−∗∗∗∗====  ou (((( ))))CVPVMC −−−−∗∗∗∗====
Dessa forma, uma variação para mais ou para menos nas variáveis V, P e CV, deverá ser
compensada com uma variação para mais ou para menos em outra ou outras, para que a
igualdade possa ser mantida. Em outras palavras, para a manutenção da MC, a alteração de
qualquer das variáveis envolvidas deverá ser correspondida com alterações em outras, com
reflexo em sentido inverso.
Do ponto de vista econômico, no curto prazo, entendemos que a manutenção do montante
da MC é de fundamental importância para a manutenção da rentabilidade prevista para o
empreendimento, uma vez que dela, após a dedução dos gastos fixos, resulta o Lucro (L).

Tendo em vista as características deste tipo de veículo, não é possível
nem recomendável a demonstração detalhada dos procedimentos matemáticos que
resultaram nos algoritmos. Decidimos abrir mão dos detalhes em benefício da compreensão
dos objetivos e aplicabilidade dos algoritmos, através de uma forma de exposição, que
julgamos contribuir para o entendimento até dos menos técnicos no assunto.

Em função do exposto, os algoritmos serão apresentados após uma
sucinta abordagem da questão a que se propõem resolver, após a apresentação do quadro
abaixo, que traz esclarecimentos sobre o significado dos termos que compõem os
algoritmos.

Variável Significado Corresponde ao
VP Variação no Preço de venda %VP
VC Variação no Custo variável %VC
VV Variação no Volume de vendas %VV
MC Margem de Contribuição do produto em questão %MC

Tabela 1.Variáveis constantes nos algoritmos

2.1.1 A relação geral entre o Preço (P) e o Volume de Vendas (V).

Como já justificado, iniciamos com um exemplo bastante comum e intuitivo no processo
comercial, ou seja, a relação existente entre a variável Preço de Venda (P) e a variável
Volume de Vendas (V).

2.1.1.1 A equação em que “Dado VV , , Achar VP”.

Questão proposta: dada uma Variação no Volume de vendas, qual deve ser a Variação no
Preço de venda que mantém inalterado o montante de Margem de Contribuição Total
inicialmente previsto para o produto?



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 6 / 14 -

Resposta à questão: a substituição das variáveis no algoritmo abaixo pelos seus
respectivos valores, seguido da resolução, responderá com precisão à questão proposta.

VV100
MCVV

VP
++++
∗∗∗∗−−−−====

Equação 2. Dado VV , , Achar VP

Para facilitar a utilização em meio eletrônico,a equação é apresentada

linearmente.

)/(* 100VVMCVVVP ++++−−−−====
Equação 3. Dado VV , , Achar VP (forma linear)

2.1.1.2  A equação em que “Dado VP , , Achar VV”.

Questão proposta: dada uma Variação no Preço de venda, qual deve ser a Variação no
Volume de venda que mantém inalterado o montante de Margem de Contribuição Total
inicialmente previsto para o produto?
Resposta à questão: a substituição das variáveis no algoritmo abaixo pelos seus
respectivos valores, seguido da resolução, responderá com precisão à questão proposta.

MCVP
VP

100VV
−−−−−−−−

∗∗∗∗====

Equação 4. Dado VP , , Achar VV

Para facilitar a utilização em meio eletrônico,a equação é apresentada

linearmente.

(((( ))))MCVPVP100VV −−−−−−−−==== /*
Equação 5. Dado VP , , Achar VV (forma linear)

2.1.2 A relação geral entre o Custo Variável (CV) e Volume (V)

Esta é outra possível ocorrência nos processos comerciais, onde uma Variação no Custo
Variável não pode ou não convém interferir no Preço de Venda. Numa situação dessas a
manutenção do montante de Margem de Contribuição depende do comportamento do
Volume de Vendas.
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2.1.2.1 A equação em que “Dado VC , Achar VV”.

Questão proposta: dada uma Variação no Custo Variável, qual deve ser a Variação no
Volume de venda que mantém inalterado o montante de Margem de Contribuição Total
inicialmente previsto para o produto?
Resposta à questão: a substituição das variáveis no algoritmo abaixo pelos seus
respectivos valores, seguido da resolução, responderá com precisão à questão proposta.






 −−−−∗∗∗∗−−−−






 −−−−∗∗∗∗

====

100

MC
1VCMC

100

MC
1VC

100VV *

Equação 6. Dado VC , Achar VV

Para facilitar a utilização em meio eletrônico,a

equação é apresentada linearmente.

))MC*100/11(*VCMC/()MC*100/11(*VC*100VV −−−−−−−−−−−−====
Equação 7. Dado VC , Achar VV (forma linear)

2.1.2.2 A equação em que “Dado VV , Achar VC”.

Questão proposta: dada uma Variação no Volume de Vendas, qual deve ser a Variação no
Custo Variável que mantém inalterado o montante de Margem de Contribuição Total
inicialmente previsto para o produto?
Resposta à questão: a substituição das variáveis no algoritmo abaixo pelos seus
respectivos valores, seguido da resolução, responderá com precisão à questão proposta.

MC10010000MCVVVV100
MC*VV

100VC
∗∗∗∗++++−−−−∗∗∗∗++++∗∗∗∗−−−−

∗∗∗∗−−−−====

Equação 8. Dado VV , Achar VC

Para facilitar a utilização em meio eletrônico,a equação é apresentada

linearmente.

))MC*10010000MC*VVVV*100/()MC*VV((*100VC ++++−−−−++++−−−−−−−−====
Equação 9. Dado VV , Achar VC (forma linear)
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2.1.3 - A relação entre Preço (P) e Custo Variável (CV)
Esta é também uma situação bastante comum nos mercados pouco competitivos, onde uma
Variação no Custo Variável interfere no Preço de Venda.

2.1.3.1 – A equação em que “Dado VC , Achar VP”.

Questão proposta: dada uma Variação no Custo Variável, qual deve ser a Variação no
Preço de Venda que mantém inalterado o montante de Margem de Contribuição Total
inicialmente previsto para o produto?
Resposta à questão: a substituição das variáveis no algoritmo abaixo pelos seus
respectivos valores, seguido da resolução, responderá com precisão à questão proposta.






−−−−====

100
MC

VCVP

Equação 10. Dado VC, , Achar VP

Para facilitar a utilização em meio eletrônico,a equação é apresentada

linearmente.

100/MCVCVP −−−−====
Equação 11. Dado VC , Achar VP (forma linear)

2.1.3.2 – A equação em que “Dado VP , Achar VC”.

Questão proposta: dada uma Variação no Preço de Venda, qual deve ser a Variação no
Custo Variável que mantém inalterado o montante de Margem de Contribuição Total
inicialmente previsto para o produto?
Resposta à questão: a substituição das variáveis no algoritmo abaixo pelos seus
respectivos valores, seguido da resolução, responderá com precisão à questão proposta.

100

MC
VPVC ++++====

Equação 12. Dado VP , Achar VC

Para facilitar a utilização em meio eletrônico,a equação é apresentada

linearmente.

100/MCVPVC ++++====
Equação 13. Dado VP , Achar VC (forma linear)

2.1.4 – Considerações sobre as equações Lineares
Como se pode verificar, cada uma das equações lineares possui uma variável como
incógnita e a obtenção de seu valor depende da informação do valor de outras duas. Se as
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compararmos entre si, veremos que nenhuma delas por si só considera todas as variáveis do
processo. Tal fato faz com que cada uma resolva apenas uma questão específica, o que faz
com que seu uso dependa do tipo de problema a ser resolvido.

2.2 As equações Não-Lineares

Aqui se inicia a abordagem da segunda etapa da elaboração dos algoritmos, que considera
os mesmos aspectos considerados na primeira etapa. A diferenciação entre elas está no fato
desta considerar a possibilidade de duas das três variáveis do composto econômico
poderem variar.

2.2.1 - A relação entre Preço (P), Volume (V) e Custo Variável (CV).

A relação entre as variáveis já mencionadas quando da abordagem das Lineares.

2.2.2 - A equação que trata a relação entre P, V e CV.

Também aqui iniciamos com um exemplo bastante comum e intuitivo no processo
comercial, ou seja, a relação existente entre a variável Preço de Venda (P), a variável
Volume de Vendas (V) e mais uma, a variável Custo Variável (CV).

2.2.2.1 – A equação em que “Dado VV e VC , Achar VP”

Questão proposta: dada uma Variação no Volume de Vendas e no Custo Variável, qual
deve ser a Variação no Preço de Venda que mantém inalterado o montante de Margem de
Contribuição Total inicialmente previsto para o produto?
Resposta à questão: a substituição das variáveis no algoritmo abaixo pelos seus
respectivos valores, seguido da resolução, responderá com precisão à questão proposta.

10000VV*100

)MC*VC*100VC*10000MC*VC*VVVC*VV*100MC*VV*100
VP

++++
++++−−−−++++−−−−−−−−====

Equação 14. Dado VV e VC , Achar VP
Para facilitar a utilização em meio eletrônico,a equação é apresentada

linearmente.

)10000VV*100/()MC*VC*100VC*10000MC*VC*VVVC*VV*100MC*VV*100(VP ++++++++−−−−++++−−−−−−−−====
Equação 15. Dado VC e VP , Achar VV (forma linear)

2.2.2.2 – A equação em que “Dado VP e VC , Achar VV”

Questão proposta: dada uma Variação no Preço de Venda e no Custo Variável, qual deve
ser a Variação no Volume de Vendas que mantém inalterado o montante de Margem de
Contribuição Total inicialmente previsto para o produto?
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Resposta à questão: a substituição das variáveis no algoritmo abaixo pelos seus
respectivos valores, seguido da resolução, responderá com precisão à questão proposta.

100

100

MC*VC
VCVPMC

100

MC*VC
VCVP

VV ∗∗∗∗
++++−−−−++++

−−−−++++−−−−
====

Equação 16. Dado VC e VP, , Achar VV

Para facilitar a utilização em meio eletrônico,a equação é apresentada

linearmente.

)100/MC*VC(VCVPMC/()100/MCVC(VCVP(*100VV ++++−−−−++++∗∗∗∗−−−−++++−−−−====
Equação 17. Dado VC e VP , Achar VV (forma linear)

2.2.2.3 – A equação em que “Dado VV e VP , Achar VC”

Questão proposta: dada uma Variação no Volume de Vendas e no Preço de Venda, qual
deve ser a Variação no Custo Variável que mantém inalterado o montante de Margem de
Contribuição Total inicialmente previsto para o produto?
Resposta à questão: a substituição das variáveis no algoritmo abaixo pelos seus
respectivos valores, seguido da resolução, responderá com precisão à questão proposta.

MC10010000MCVVVV100
VP100VPVVMCVV

100VC
∗∗∗∗++++−−−−∗∗∗∗++++∗∗∗∗−−−−

∗∗∗∗++++∗∗∗∗++++∗∗∗∗∗∗∗∗−−−−====

Equação 18. Dado VV e VP , Achar VC

Para facilitar a utilização em meio eletrônico,a equação é apresentada

linearmente.

(((( )))) (((( ))))MC10010000MCVVVV100/VP100VPVVMCVV100VC ∗∗∗∗++++−−−−∗∗∗∗++++∗∗∗∗−−−−∗∗∗∗++++∗∗∗∗++++∗∗∗∗∗∗∗∗−−−−====
Equação 19. Dado VV e VP , Achar VC (forma linear)

2.2.3 – Considerações sobre as equações Não-Lineares

Dentre as diferenças existentes entre as equações Não-Lineares e as Lineares está o fato de
que:

- apesar das Não-Lineares serem em número de três, na realidade são uma só,
diferindo entre si apenas no que se refere à variável isolada como incógnita;

- dentre as três equações Não-Lineares, o usuário pode escolher apenas uma,
inseri-la num equipamento eletrônico programável, que deverá ter a
capacidade de disponibilizar as variáveis para que se possa informar o valor
de até três variáveis conhecidas e obter como resposta o valor da variável
incógnita.
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- ao optar por uma das equações Não-Lineares e o meio eletrônico com os
recursos mencionados no item anterior, o usuário poderá dispensar o uso das
outras equações, inclusive as Lineares.

2.3 – A elaboração das tabelas e dos gráficos
Como as equações estabelecem uma relação geral entre as variáveis, é possível construir
tabelas e gráficos que disponibilizariam resultados previamente calculados.

Uma vez elaborados, tanto as tabelas como os gráficos possibilitarão a
obtenção das  respostas desejadas, no entanto, dada as limitações naturais dessas formas,
sua utilização é indicada apenas nos casos em que não é exigida grande precisão dos
resultados.

A forma mais prática de elaboração dessas tabelas, bem como dos gráficos, é
utilizando alguma planilha eletrônica (Excel, Lótus, etc).

Apresentamos abaixo um exemplo de tabela com os resultados previamente
calculado para a equação linear em que “Dado VV , Achar VP”, e algumas hipóteses de
variações de % de Margem de Contribuição e de Variação no Volume de Vendas.

Figura 1. Tabela com os fatores da equação onde, Dado VV, , Achar VP

Com base na tabela acima, apresentamos o gráfico decorrente, onde cada uma das linhas
corresponde a um % de Margem de Contribuição, conforme as colunas da tabela. A
obtenção do resultado desejado se dá pela projeção de um ponto no eixo X até a reta
correspondente ao % de MC do produto em análise, e daí projetando-se horizontalmente até
o eixo Y, onde será obtido o valor de VP.
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Figura 2. Gráfico onde Dado VV , Achar VP

A utilização de gráfico para obtenção do resultado desejado, ainda que com restrições, só
deve ser considerada para as equações Lineares, uma vez que as Não-Lineares resultam em
gráficos com três eixos e sua utilização é muito mais complexa.

3. Conclusão
Apesar do grande avanço das tecnologias de informação, dos produtos, da consciência da
necessidade de capacitação contínua dos integrantes das organizações em busca do aumento
da competitividade, a grande maioria das empresas ainda adota procedimentos pouco
adequados no trato da variável preço da equação de valor.
Apesar de até intuitivamente haver a consciência generalizada da existência da equação de
valor, muitas organizações ainda adotam como prática normal a adoção de preços fixos,
partindo do princípio simplista de que a rentabilidade total só será conseguida se a
organização praticar os preços fixados e conseguirem os volumes esperados. Alguns
esquecem, outros ainda não sabem, que o montante de Margem de Contribuição Total
necessário pode ser obtido, e até aumentado, através de diferentes combinações de preços,
volumes e custos variáveis.
Em outros casos, a falta de instrumentos práticos que permitem a adoção de preços
dinâmicos, que é componente importantíssimo da equação de valor do cliente, tem ainda
levado a um sem número de organizações a se lançarem no mercado com listas de preços
fixas, impossibilitando a busca de do valor_percebido que motivará o cliente a “fechar o
negócio”.
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Nos casos em que a organização permite alguma flexibilização nos preços, ela o faz de

maneira pouco estruturada, sem um adequado alinhamento dos processos de negociação em

relação aos objetivos econômicos, quer de curto como de longo prazo.

Acreditamos que os algoritmos representam uma alternativa para a instrumentalização do

gestor econômico dos preços, uma vez que permitem a simulação de alternativas de

negócios, de maneira simples, segura, rápida e imediata, o que equivale  dizer permitem ao

gestor econômico “navegar” pelas curvas de demanda e de oferta do produto em busca da

melhor proposta.

Na “linha de frente” das organizações, aqueles que estão frente-a-frnete com os agentes do

mercado podem, mesmo desconhecendo os detalhes estruturais dos preços e dos custos da

organização, minimizar os negócios perdidos por culpa do fator preço, uma vez que a

elaboração de propostas e/ou avaliação de contra-propostas no processo comercial poderá

independer de consulta a escalões superiores, o que gera gastos, perda do “timing” do

negócio e insatisfação dos clientes. Além disso, a flexibilização do processo comercial

contribui para o estabelecimento e fortalecimento da imagem da empresa como “boa de

negócio”.
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