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Resumo
Cada vez mais o ato de comprar se constitui num processo amplo de busca e

análise de alternativas com o maior “valor_percebido”. Por isso os agentes econômicos
tentam maximizar suas vantagens através das negociações das condições de compra e de
venda. As novas tecnologias têm possibilitado a criação de novas interfaces para o e-
commerce, mas que de maneira geral, não passam de uma “e-vitrina” com preços estáticos.
Cremos que o grau de sucesso do e-commerce, nos diversos mercados alcançados por essa
“e-vitrina”, pode ser ampliado se forem adotados Modelos de Gestão que permitam a
adoção de Preços Dinâmicos, que flexibilizam o “preço_percebido” da equação de valor
do cliente. Essa flexibilização deve ser sustentada por instrumentos que monitorem os
limites impostos pelas restrições internas e externas, e personalizam, através da integração
com os processos de CRM, as condições que compõem a equação de valor de cada cliente,
incorporando assim, no e-commerce, as virtudes das negociações no tradicional “balcão”.

Palavras chave: modelo de gestão econômica, gestão econômica do e-commerce,
flexibilização de preços no e-commerce



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 2 / 14 -

1. Introdução

Tradicionalmente os responsáveis pela gestão comercial das empresas dependem da
habilidade de negociação de seus vendedores e compradores para a realização de bons
negócios e a maximização do aproveitamento das oportunidades do mercado.
De maneira simplificada, podemos interpretar o processo de negociação como um “jogo de
convencimento” entre as partes, onde cada uma tenta fazer prevalecer seus argumentos
sobre os da outra, de maneira a maximizar seus benefícios.
Apesar do desenvolvimento desse processo poder ocorrer de variadas maneiras e nos mais
diferentes locais, tornou-se tradicional a ocorrência desse numa “arena” conhecida como
balcão.
Os balcões têm servido de ponto de apoio para o encontro entre vendedores e compradores.
É nele que as partes sentem-se à vontade para desenvolver as negociações, e é nele que as
disponibilidades, as necessidades e as pretensões são expostas sem  intermediação, e na
grande maioria das vezes de maneira informal.
Durante décadas é sobre ele, o balcão,  que o vendedor ajusta sua curva de oferta e o
comprador sua curva de demanda, no sentido de encontrarem, no cruzamento delas, a
condição de quantidade e preço, chamada de condição de equilíbrio, que contentará os dois.
A busca do ajustamento dessas curvas, que se constitui na essência do processo de
negociação, pode requerer alguns segundos, minutos, horas ou dias com propostas e contra-
propostas, argumentações e contra-argumentações, cálculos e mais cálculos, até que as
partes cheguem a uma condição aceita por ambos. Quando isso ocorre o negócio “sai”, ou
seja, o processo de compra e venda acontece, e podemos dizer o “negócio é fechado”, ou
“pode ser fechado”.
A distância entre as partes sempre foi um obstáculo nos processos de negociação. A falta do
“olho-no-olho” muitas vezes “emperrou” ou fez o negócio “patinar” em infindáveis
telefonemas e correspondências. É normal, quando isso ocorre, programar um encontro
entre as partes, cujo objetivo é promover uma ambientação adequada para que o processo
de negociação chegue a bom termo.
As TI-Tecnologias de Informação (IT-Information Technology) e a Internet, contribuíram
significativamente para a expansão, agilização e barateamento dos processos comerciais, e
trouxe o acirramento da concorrência, através da ampliação dos mercados. As interfaces
desenvolvidas com tais tecnologias, cada vez mais contribuem para a ambientação das
negociações, através dos recursos de multi-mídia e de sua disponibilidade 24x7. Tudo isso
fez surgir o que conhecemos como e-commerce, que utiliza as TI para o processo de
compra e venda e a Internet como meio de comunicação.
Ao nos referirmos ao e-commerce, estaremos considerando processos comerciais de compra
e venda, que utilizam alguma Tecnologia de Informação, podendo ser apenas um
computador e um software, ou envolvendo mais de um servidor e softwares de gestão e
comunicação e utilizando Modem e Linha Telefônica, ou uma Intranet e/ou a Internet, ou
ainda a conjugação deles como meio.
Apesar dos avançados benefícios dessas tecnologias, não podemos nos esquecer de que
elas, de maneira geral, representam apenas um novo meio de se fazer as mesmas coisas de
maneira mais rápida. Os processos migram para essas novas tecnologias com uma



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 3 / 14 -

estruturação parecida, quando não igual, aos processos tradicionais.
A migração traz como principais benefícios a ampliação do alcance dos processos e o
aumento da velocidade com que eles transcorrem. Entretanto, por mais avançados e
impessoais que sejam os processos de e-commerce, ainda prevalece a necessidade de
ajustamento das curvas de oferta e de demanda dos envolvidos, para que o negócio possa
ser realizado.
Entendo que as TI tornam cada vez mais necessário o desenvolvimento de Modelos de
Gestão, que tenham a capacidade de estruturar os processos de negociação, permitindo que
estes sejam convertidos em código binário, a fim de que possam ser  incorporados aos
processos de e-commerce, e usufruam de seus benefícios.
A inexistência de Modelos de Gestão adequados tem contribuído para que as web pages
não passem de simples “e-vitrinas”, com as características daquelas tradicionais vitrinas dos
mercados monopolizados, onde os produtos são apresentados a um preço fixo, e o cliente se
quiser comprar tem de aceitar as condições impostas, ou seja, é a utilização da tática de
negociação do “pegar ou largar”, característica dos monopólios.
Se considerarmos que a Internet tem potencialmente a capacidade de expandir mercados, e
com isso favorecer o surgimento ou fortalecimento do regime de livre-concorrência, onde
existem vários compradores e vários vendedores de um mesmo produto, somos levados a
concluir que as TI e a Internet favorecem a instauração do que foi descrito por Adam Smith
como sendo a concorrência perfeita. Nesse ambiente, o preço passa a ser apenas uma mera
sugestão, uma vez que o mercado é soberano na determinação do preço. Com isso,
chamamos o preço desejado pela organização de “preço_sugerido”.
Parece-nos inadequado, dada as características de mercado, que o e-commerce  apresente
tão somente os produtos, suas características e seus preços de forma estática, não dando ao
comprador a oportunidade de negociar, principalmente quando se trata de um bem de
consumo.
Devemos ressaltar que essa prática de não negociar não é exclusiva dos processos que
envolvam a Internet, mas existem em praticamente de todas as formas, desde a tradicional,
passando pelo auto-serviço e até o e-commerce.
A negociação praticamente está restrita àquelas organizações que dispõem de negociadores
com conhecimento suficiente à obtenção de resultados favoráveis. À medida que as
organizações crescem e que o número de clientes e produtos aumentam, o processo de
negociação vai sendo abolido ou confinado em níveis hierárquicos cada vez mais distantes
dos clientes.
Para reflexão, faço algumas colocações:

- Lembra-se daquele pequeno comércio onde o proprietário atendia os clientes e
com cada um deles negociava as condições de fornecimento? Hoje o negócio
cresceu, o proprietário não pôde continuar atendendo os clientes dada suas
novas atribuições, e os que o atendem não tem autonomia para negociar,
restringindo-se apenas a praticar uma lista de preços e condições pré-
estabelecidas.

- Você ao fazer suas compras pessoais, já tentou negociar o preço de algum
produto num hipermercado?

- Você ao pesquisar um livro a ser comprado pela Internet, consegue negociar
condições diferentes das apresentadas na web-page?

Temos que reconhecer que grandes são os esforços do one-to-one marketing, em direção ao
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aumento dos “benefícios_percebidos” na Equação de Valor do Cliente (Equação 1-
Equação de Valor do Cliente) , através do aumento do nível de conhecimento em relação à
forma como ele deseja ser tratado, o que torna a empresa capaz de relacionar-se de maneira
individualizada com ele. Entretanto, muito pouco tem sido feito para individualizar também
o “preço_percebido”, principalmente quando este se situa fora da curva de procura do
cliente.

percebido_preço

percebidos_benefícios
percebido_valor =

Equação 1-Equação de Valor do Cliente

Vale aqui destacar o afirmado pelo autor Marcos Cobra, em COBRA (1992, pág.

467), onde afirma que “o preço é ainda hoje, na realidade brasileira, o principal fator do

composto mercadológico. Um exagero? Talvez. Mas, se observarmos que em alguns

mercados ainda é o preço que vende, não estaremos longe dessa afirmação”.

Nesse particular, a meu ver, os processos de negociação, principalmente no e-commerce,
ainda não dão a devida atenção à individualização necessária aos preços, que carecem do
conceito de Preços Dinâmicos.
A Equação de Valor, como visto, possui como incógnita o “valor_percebido”. Ao
comprador interessa a alternativa que maximize essa incógnita. O maior
“valor_percebido” resulta da melhor relação entre o que lhe é oferecido, representado
pelos “benefícios_percebidos” e o que lhe é exigido em troca, representado pelo
“preço_percebido”.
Em outras palavras, a gestão do one-to-one marketing, também identificado com o
acrônimo CRM (Customer Relationship Management), que visa estabelecer relacionamento
com os clientes de forma individual e depois usar as informações coletadas para tratar
clientes diferentes de maneira diferente, a meu ver, não pode desconsiderar a
individualidade da curva de procura de cada um deles.
Não são suficientes os  esforços que maximizam apenas os “benefícios_percebidos”, pois
não são raras as vezes em que é mais fácil o cliente visualizado o “preço_percebido”, uma
vez que essa pode ser a grande restrição à concretização do negócio. Nesses casos, se o
“preço_percebido” estiver em desacordo com sua curva de demanda, que por sinal é mais
dinâmica e sensível que a do mercado, é muito provável que o cliente opte por outra
alternativa de compra, apesar de ficar sensibilizado com os “benefícios_percebidos”.
Entendo que os esforços dispendidos com Banco de Dados e sistemas de Data Mining, que
objetivam encontrar tendências e/ou inter-relacionamentos entre produtos consumidos pelos
clientes, para que suas diferenças possam ser identificadas, não pode deixar de considerar o
fator “preço” na última de suas etapas,  as quais costumam ser identificadas com o
acrônimo IDIP, que passariam a significar::
I - Identificar clientes;
D - Diferenciar os clientes;
I - Interagir com os clientes, e;
P - Personalizar produtos, serviços.e preços.
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2. O preço_sugerido

A prática de Preços Dinâmicos, que tem como objetivo permitir a flexibilização da
Equação de Valor, não deve ser confundida com a existência pura e simples de vários
níveis de descontos sobre um certo preço, cuja aplicação depende do segmento de mercado
a que o cliente pertença ou ao volume negociado, pois se constitui num processo  com a
capacidade de sugerir preço (“preço_sugerido”) e analisar uma eventual contra-oferta do
cliente, como base no “preço_percebido” por ele, de maneira integrada com o processo de
CRM, de maneira que o cliente, além de poder customizar o produto, possa também
customizar o “valor_percebido”, através da customização dos “benefícios_percebidos” e
do “preço_percebido”.
Naturalmente, a customização do “valor_percebido” aumenta em muito a chance das
curvas de oferta e de demanda  se cruzarem numa condição aceitável pelo comprador e pelo
vendedor, o que aumenta a chance de realização dos negócios.
Entendo, que num processo de Preços Dinâmicos, o preço de um determinado produto
deva ser obtido e sugerido ao cliente a partir do conhecimento e consideração de, no
mínimo, as seguintes variáveis:

- CV - Custo Variável do produto ou serviço;
- DV -Despesas Variáveis do produto ou serviço;
- QP – Qualificadores do Produto ou serviço (características da logística,

retorno sobre o investimento direto, posicionamento estratégico junto ao
mercado, etc.);

- QC - Qualificadores do Cliente (importância estratégica, custo de
oportunidade, custo de transação do cliente, etc.) oriundos do processo de
CRM;

- QO - Qualificadores da Organização (posicionamento estratégico, vendas
cruzadas, retorno sobre o investimento, etc.).

De maneira esquemática, a Figura 1 - Variáveis integradas, formadoras do preço_sugerido,
a seguir, ilustra como pode ser obtido o “preço_sugerido”, num Modelo de Gestão de
Preços Dinâmicos. Nela, o “preço_sugerido”, se constitui no ponto de partida do processo
de negociação, tendo como missão, proporcionar o benefício máximo para o vendedor, e
ser considerado justo pelo comprador, de maneira a contribuir com os objetivos de
fidelização do cliente e a perpetuação da relação comercial.
Vale destacar que o “preço_sugerido” parte das variáveis do Sistema de Custeio Direto ou
Variável, e é influenciado pelos Qualificadores do Produto, do Cliente e da Organização.
A utilização do Sistema de Custeio Direto ou Variável é recomendável porque ele é
relativamente mais simples que outros e não depende de elaborados processos de rateios, o
que o torna de fácil conhecimento por organizações comerciais, industriais ou prestadoras
de serviço.
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Figura 1 - Variáveis integradas, formadoras do preço_sugerido

3. O preço_percebido

É importante frisar que o “preço_percebido” pelo cliente pode ser diferente do
“preço_sugerido” pela organização, visto que o primeiro é composto pelo segundo mais o
custo de transação do cliente (“custo_transação”), que nos processos do e-commerce tende
a ser menor que no comércio tradicional.
Esquematicamente podemos entender que o “preço_percebido” é obtido como mostra a
figura Figura 2-Composição do “preço_percebido”.

Figura 2-Composição do “preço_percebido”

Se entendermos que o “preço_percebido” tem os ingredientes acima, podemos deduzir
que a Equação de Valor do Cliente pode também ser demonstrada como na Equação 2.

transação_custosugerido_preço

percebidos_benefícios
percebido_valor

+
=

Equação 2-Equação do valor_percebido pelo cliente, modificada

Assim como a organização espera que os clientes julguem satisfatórios os
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“benefícios_percebidos”, ela também espera que o “preço_percebido” também o seja.
Entretanto, não pode esquecer de considerar o “custo_transação”, no momento de sugerir
o preço. Não basta tentar colocar-se no lugar do cliente quando da concessão dos
“benefícios_percebidos”, há também a necessidade de avaliar como o cliente será
sensibilizado pelo “preço_percebido”, naquele momento.

4. As circunstâncias momentâneas no processo decisório do cliente

Outro aspecto importante a ser considerado é o fato de que uma decisão pode sofrer
múltiplas influências. Dentre tais influências citamos apenas a emocional, a econômica e a
financeira. Problemas de naturezas idênticas podem gerar decisões diferentes, dependendo
das circunstâncias envolvidas no momento. Os processos comerciais como envolvem
decisões, também estão sujeitos às múltiplas influências, tanto do lado do vendedor como
do comprador.
Tais influências interferem no traçado da curva de oferta do vendedor como na da demanda
do comprador. Por melhores, mais precisos e “inteligentes” que sejam os sistemas, a visão
do passado é apenas um referencial para o futuro.

É pouco provável que uma determinada condição inicial de fornecimento cruze a

curva de demanda do comprador num ponto que seja interessante para ambos. O mais

provável é que haja a necessidade de algum tipo de negociação. É exatamente nesse

momento que devemos poder contar com um Modelo de Gestão que permita flexibilizar as

variáveis envolvidas no processo, de maneira a maximizar a capacidade de proposição e

análise de contra-propostas recebidas.

Pelo exposto, queremos dizer que o “preço_percebido”, composto pelo
“preço_sugerido”+“custo_transação”, e os “benefícios_percebidos”, podem, num
determinado momento, não resultar num “valor_percebido” aceitável pelo cliente, quer
seja pela ação da concorrência, do seu nível atual de renda, da momentânea disponibilidade
financeira, de mudanças nas suas preferências, e do grau atual de necessidade em relação ao
produto ofertado, dentre outros.
Esses fatores fazem com que a curva de demanda do cliente se reposicione a cada
transação, tornando-a dinâmica e de difícil conhecimento por parte do vendedor. Em função
disso, entendemos ser recomendável a adoção de Preços Dinâmicos, que tendem a
minimizar a perda de negócios, uma vez que colocam a organização em condições de
sugerir um preço que componha um “preço_percebido” com maiores chances de encontrar
a curva de demanda do cliente, aumentando assim, as chances de realização do negócio.
Podemos também concluir que um dado “preço_sugerido” pode ter significados diferentes
para clientes com “custo_transação” diferentes. Tal conclusão nos leva à necessidade de
considerar no processo de CRM, o “custo_transação” de cada cliente, no momento de
sugerir o preço.

Ao concluirmos que:

- cada cliente tem sua própria curva de demanda, e que essa necessariamente
não coincide com a do mercado a que pertence;

- a decisão sobre a realização do negócio depende do resultado do
“valor_percebido” obtido pela Equação 2, e que ela está subordinada a
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fatores momentâneos;
- os preços são ainda hoje, em alguns mercados, o principal fator do composto

mercadológico,
- os processos de CRM têm atuado mais intensamente no âmbito dos

“benefícios_percebidos”;
acreditamos que em muito contribuiria com o grande esforço de “atender o cliente” a
adoção de um processo de negociação que leve também em consideração a dinamização
dos preços.
Um processo de negociação que permita ao cliente “pelo menos tentar” concretizar o
negócio, inicialmente considerado desinteressante, parece-nos condizente com a
necessidade de sermos mais competitivos, imposta pela livre-concorrência. Na tentativa de
tentar tabular as chances de sucesso (realização do negócio) de alguns tipos de processos,
num mercado de livre concorrência,  obtivemos o demonstrado na Figura 3
Naturalmente, ao qualificarmos como Baixa a chance de sucesso de alguns processos,
apenas estamos fazendo um juízo de valor relativo em relação ao resultado que supomos
poderiam ser auferidos se fosse implantado um Modelo de Gestão que permitisse a
flexibilização dos “benefícios_percebidos” e do “preço_percebido”.

Figura 3-Tipos de processos comerciais e suas chances de sucesso

Dessa forma, ao aceitarmos como verdadeiro o fato de que a negociação aumenta a
possibilidade de concretização dos negócios, cabe uma reflexão do porque alguns
processos, num ambiente de livre concorrência, não se dispõem a negociar.
Na tentativa de encontrarmos uma resposta a tal indagação, formulamos algumas hipóteses
sobre os motivos, a saber:

- desconhecimento das forças que regem os mercados; de que num regime de
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livre-concorrência, o mercado é soberano na determinação de preços;
- capacidade técnica insuficiente para o trato das variáveis que envolvem a

Equação de Valor do Cliente, o que impossibilita a criação de outras
alternativas para o atingimento dos resultados desejados;

- cultura organizacional fortemente embasada na tradição, que dificulta o
abandono de velhas práticas nos mercados menos competitivos;

- falta de tecnologia de informação que suporte a adoção de processos
dinâmicos.

Esses motivos, podem apenas justificar a não adoção, na prática, de um Modelo de

Gestão que dê suporte ao processo de negociação dinâmica, mas não justificam, de forma

alguma, o não desenvolvimento teórico desses modelos.

5. Visão geral do Modelo de Gestão Dinâmico proposto

Para que o processo de dinamização de “preço_sugerido” possa ser estruturado, temos que
considerar como pré-requisito que a identificação das seguintes variáveis:

Figura 4 -Variáveis de Negociação do Vendedor

Naturalmente, as variáveis constantes na Figura 4 -Variáveis de Negociação do Vendedor
valem como exemplos das muitas que podem existir, e que daí poderiam suscitar a seguinte
questão: Se as variáveis são muitas, como justificar que desde o início das civilizações as
negociações existem? A resposta está na existência de pequenos mercados com poucos
clientes, o que permitia ao vendedor memorizar as características e as preferências de cada
um deles, as quais, processadas mentalmente, davam origem à proposta para o negócio.
Aliás, esse é o procedimento adotado até hoje por muitos pequenos comerciantes, expondo-
os ao risco de serem consideradas injustas por alguns clientes, o que seria aceitável uma vez
esse processo desestruturado de tomada de decisão não está isento de emoções.
A ampliação dos mercados mostra que os clientes podem ser muito diferentes uns dos
outros, e em função disso requerem tratamento diferenciado. As Tis possibilitaram o
surgimento de ferramentas que individualizam os clientes pelas suas preferências, segmento
de mercado, e outras.
Individualizados os clientes, as informações fornecidas por essas ferramentas podem, desde
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que adequadamente tratadas, contribuir para a individualização também do
“preço_sugerido”, o qual deverá aumentará a chance de concretização do negócio. No
entanto, dada a dinâmica da curva de demanda do cliente, pode ocorrer que mesmo
individualizando o “preço_sugerido”, naquele momento, o “preço_percebido” não seja
satisfatório para o cliente, o que coloca em risco a concretização do negócio.
Com isso, mesmo que o “preço_sugerido” seja individualizado, algumas das variáveis
consideradas na sua obtenção podem ser diferentes daquelas vivenciadas pelo cliente. Por
mais preciso e amplo que seja o processo, o vendedor pode ter dúvidas com relação às
respostas às questões da Figura 5, que certamente interferem na decisão do comprador.

Figura 5-Dúvidas do Vendedor em relação ao “preço_sugerido”

Devemos conviver com o fato de que muito provavelmente o vendedor nunca conhecerá
precisamente as respostas, mas a concretização do negócio depende de respostas adequadas
a elas. Temos que conviver também com a possibilidade de muitas vezes, nem mesmo o
comprador ter as respostas, e que, quando as tem, normalmente não está disposto a revela-
las.
Considerando plausíveis as considerações feitas, o mais lógico parece permitir que o
comprador interaja com o “preço_sugerido”, que ele componha “preço_percebido”, e
avalie-os em relação aos “benefícios_percebidos” e conclua sobre o “valor_percebido”.
Ao permitir que ele mesmo identifique, dentro das possibilidades do vendedor, aquela
condição que mais lhe convém, promovendo o encontro das curvas de demanda com a de
oferta, estaremos aumentando em muito as chances de que o negócio seja concretizado e
elevando o nível de confiança na relação com o cliente.
Ao permitirmos que o comprador interaja com as condições iniciais de fornecimento e que
tenha a liberdade de formular contra-proposta, estaremos  introduzindo a consagrada prática
da negociação dinâmica dos balcões, no e-commerce.
O desafio em faze-lo reside na construção do Modelo de Gestão que integre de forma
estruturada as diversas variáveis do processo, com os algoritmos, que se constituem em
equações matemáticas, que se prestam a colaborar com os processos de negociação,
estruturados a partir das práticas correntes e integrados com os objetivos de Marketing e
Econômico-Financeiros das organizações.
A Figura 6, a seguir, sintetiza a visão sistêmica dessa integração, tendo como ponto de
partida as Variáveis de Negociação do Vendedor, das Suposições do Vendedor e das
Variáveis Econômicas Esperadas.
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Figura 6-Visão sistêmica do Modelo de Gestão na formulação do preço_sugerido

Cada uma das informações obtidas por esses módulos, devem impactar as variáveis tratadas
pelos algoritmos, que depois de processa-las, oferece o composto econômico que compõem
o “preço_sugerido”, que passa a ser o ponto de partida da proposta econômica, do
vendedor ao comprador.
Disponibilizado o “preço_sugerido”, o cliente, se não estiver satisfeito com as condições
de fornecimento, através de uma interface adequada, poderá propor outras alternativas de
negócio, até encontrar aquela que o satisfaça.
Naturalmente, a possibilidade ou não de negociar as condições de fornecimento, e os
limites dessa negociação, são de domínio exclusivo do vendedor que usa tal prerrogativa na
medida, momento e na dose desejados.
Quando nos referimos à flexibilização das condições de fornecimento, consideramos
também que alternativas na forma de pagamento da compra  integram o composto
econômico, transformando-o num composto econômico-financeiro, que pelas limitações
deste instrumento não podemos detalhamos.
Vislumbra-se, portanto, que a possibilidade de negociação permita a busca do ponto em que
a curva de demanda do comprador cruza com a curva de oferta do vendedor, e assim sejam
encontradas as condições com as quais o negócio possa ser realizado, ou seja,  o ponto em
que o  “fechamento do negócio” pode ocorrer.
A adoção desse tipo de Modelo de Gestão depende de algoritmos que tratem
adequadamente as variáveis envolvidas, a exemplo dos apresentados pelo autor1, que
constituem em indispensável instrumento à viabilização do processo, uma vez que impõem
o rigor matemático ao mesmo, assegurando precisão e velocidade, além da integração com
os instrumentos do marketing de relacionamento, em qualquer estágio de desenvolvimento,
e adequando-se às variáveis próprias de cada processo de CRM.

1 Artigo deste VII-CIC, e outros trabalhos do mesmo autor.
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6. Síntese das Vantagens e Desvantagens

Uma visão comparativa entre os três tipos de processos, em versões de negociações não
flexibilizadas e flexibilizadas utilizando o Modelo de Gestão Econômica sugerida, nos
forneceu  o Quadro 1.

Síntese das Vantagens e Desvantagens Esperadas dos Diferentes Processos de Negociação
Tradicional Auto-serviço e-commerce

S/Neg C/Neg S/Neg C/Neg S/Neg C/Neg
Considera múltiplas variáveis Não Sim Não Sim Não Sim
Permite rápida resposta ao cliente Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Risco de decisões emocionais Sim Não Sim Sim Sim Sim
Resultado econ. conforme o planejado Não Não Não Sim Não Sim
Considera variação de preço na Eq.Valor Não Sim Não Sim Não Sim
Maximiza aproveitam. Oportunidades Não Sim Não Sim Não Sim
Respeita caract.individuais dos clientes Não Sim Não Sim Não Sim
Aumenta a velocidade do processo Sim Não Sim Não Sim Sim
Aumenta mercados para a empresa Não Sim Não Sim Sim Sim

V
an

ta
ge

m

Aplic. soft. p/negociação até a exaustão Não Não Não Não Não Sim
Requer recursos  de informática Não Não Não Sim Sim Sim
Requer softwares  especialistas Não Não Não Sim Sim Sim
Requer treinamento do vendedor Não Sim Não Sim Sim Sim
Requer treinamento do comprador Não Não Não Sim Sim Sim
Requer acesso à Internet Não Não Não Não Sim SimD

es
va

nt
ag

em

Requer alta velocidade de conexão Não Não Não Não Não Sim
Chance de Sucesso na Negociação Baixa Média Média Alta Média Alta

Quadro 1-Síntese das Vantagens e Desvantagens Esperadas em Cada Processo

7. Conclusão

No âmbito das organizações que atuam em mercados onde o regime é o de livre
concorrência, é inegável a importância da adoção de Modelos de Gestão que tenham
dinamismo suficiente para permitir o realinhamento rápido das condições comerciais, em
respeito às características da curva de demanda dos clientes.
A ampliação dos mercados pelas Tecnologias de Informação, tem ampliado o tamanho dos
nichos de mercado, com a entrada de novos clientes e fornecedores. Essa ampliação tende a
transformar ou reforçar a instauração da livre concorrência forçando as organizações a
adotarem processos que permitam obter sucesso em mercados cada vez mais competitivos.
Dessa maneira, para aproveitar as oportunidades desses mercados, as organizações são
forçadas a investir nas modernas tecnologias de informação. A partir disso, é mister que
esses novos recursos tenham a capacidade de integrar os consagrados processos com os
novos.
O e-commerce tem o poder de ampliar os mercados da organização, porém a coloca numa
condição de relativo desconhecimento de quem está acessando sua web-page e a qual
mercado pertence. Se considerarmos que mesmo conhecendo o cliente, é difícil saber qual o
“valor_percebido” por ele, e qual o traçado de sua curva de procura, é notório que as
interfaces do e-commerce necessitam cada vez mais de condições que além de aumentar a
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competitividade, de quem vende e de quem compra, contribua para o estabelecimento de
relacionamentos duradouros, que num ambiente de livre concorrência só existem quando
todos se beneficiam do processo.
Em função disso, acreditamos que Modelos de Gestão que privilegiem a adoção e
monitoramento de Preços Dinâmicos, de forma integrada com os processos de CRM,
podem transformar as web-pages com características de “e-vitrinas”, num verdadeiro “e-
balcão”, ou seja, num balcão eletrônico de negócios.
Ao oferecer ao cliente a possibilidade de interagir com seus processos, o vendedor, através
de sua web-page ou qualquer outra interface, estará permitido ao cliente o fornecimento de
pistas sobre o posicionamento de sua curva de demanda, que conjugada com o
comportamento da curva de demanda do mercado, permitirá ao vendedor projetar com
maior precisão as condições em que os negócios podem ser concretizados, e daí encontrar a
situação que mais lhe convenha. O aumento do nível de conhecimento da curva de demanda
do cliente permite a elaboração de propostas mais vantajosas tanto para o comprador como
para o vendedor.
Num primeiro momento, para muitos, essa prática pode parecer assustadora demais pois da
mesma forma que no início do auto-serviço, era inadmissível para muitos, que o cliente
pudesse tocar nas “suas prateleiras”, onde estavam “bem arrumadas” as “suas mercadorias”,
é muito difícil ainda, assimilar a idéia de que o comprador não pagará pelo produto o
preço imposto, mas sim, o preço que podemos fazer para ele, de acordo com o que ele
representa para nós, e de acordo com o que ele está disposto e pode pagar.
No Modelo proposto de forma sucinta, o controle total da situação sempre estará nas mãos
do vendedor, que só permitirá a negociação se o desejar. Caso o produto suporte
negociações, o vendedor ainda poderá decidir sobre os clientes para os quais essa opção
estará disponível, além das variáveis flexibilizáveis e de que forma o serão.
Como as compras no e-commerce tendem a ser cada vez mais técnicas, já que o comprador
prefere cada vez mais decidir sozinho, ou seja, sem a “ajuda” do vendedor, achamos que
modelos que flexibilizem o processo de negociação entre compradores e vendedores nos
meios eletrônicos, contribuirão em muito para a magnificação de todo o esforço de
marketing para conquistar mercados, cada vez maiores e com características e necessidades
nem sempre conhecidas.
Acreditamos que em certas situações, o comprador prefira que os benefícios venham na
forma de reduções de preços do que na de brindes, tratamento diferenciado, entre outras,
como propõem a maioria dos processos de fidelização.
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