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introdução

Há muitos fatores externos que afetam a rentabi-
lidade de um empresário varejista. Mas definir o 
preço certo de seus produtos é um passo crucial 
para alcançar não só o lucro, mas também para fi-
delizar os consumidores e criar uma boa reputação 
da marca dentro do mercado.
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INTRODUÇÃO 

Se você pretende desempenhar uma excelente gestão 
de preços no seu negócio varejista, leia este e-book 
até o fim e entenda o que poderá contribuir para o 
sucesso de sua empresa. Está preparado?

Boa Leitura!

Por isso, um dos aspectos mais 
excitantese angustiantes do varejo 
é determinar opreço para vender 
seus produtos. Assim,a precificação 
é uma arte e, ao mesmo tempo, 
uma ciência: essa metodologia 
requer uma atitude experimental, 
juntamente à sensação intuitiva 
de como você quer que a marca 
seja e como seus produtos serão 
percebidos pelo mercado. Se por um 
lado você precifica as mercadorias 
em valores muito baixos, pode-se 
conseguir uma tonelada de vendas, 
mas a rentabilidade do negócio será 
igualmente muito baixa, realidade 
que será verificada quando você 
for checar suas despesas e o índice 
de lucratividade ao final do mês. 
Quando você coloca os preços de 
seus produtos muito altos, em 
contrapartida, talvez crie uma aura 
de luxo, prestígio e exclusividade, 
atraindo, assim, uma clientela de 
maior poder aquisitivo –que é 
menor em número, mas pode se 
tornar aceitável para suportar o 
baixovolume de vendas a um valor 
maiselevado. No entanto, se você 
estiver emuma área onde o grupo 
demográfico é especialmente 

sensível ao preço, então você 
poderá ser malsucedido nesta 
tática. Isso sem falar que você vai 
ter que manter a qualidade dos 
produtos e serviços em altíssima 
oferta, para que justifique os valores 
cobrados. Antes de determinar 
qual a estratégia de preços no 
varejo será a mais adequada para 
o seu negócio, é preciso saber os 
custos associados aos produtos e 
identificar muito bem qual é o seu 
público-alvo, bem como o que ele 
demanda. O custo dos produtos 
depende do valor pago pelos 
insumos e por sua fabricação, 
as despesas de transporte e 
circulação dentro dos estoques, 
os custos de operação do negócio, 
a manutenção do escritório 
central, as ações de marketing, 
etc. Só que esses vários aspectos 
podem se alterar no tempo, tanto 
quanto as sazonalidades que os 
mercados impõem e que obrigam 
os empreendedores a oferecer de 
contos, abatimentos de preço e 
outras táticas de venda rápida.
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Preço é tudo?

Existem diversos empreendedores que vão de-
fender a ideia de que o preço das mercadorias 
e dos serviços é a coisa mais importante den-
tro de um negócio. Contudo, de fato, o preço 
não é tudo: existem vários componentes im-
portantes para o bom posicionamento de uma 
empresa no mercado, como a relação da mar-
ca com seus clientes e a própria qualidade dos 
artigos que ela comercializa.
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PREÇO É  TUDO? 

Mas a grande questão que o 
empreendedor precisa entender é que 
a precificação não se resume a um 
mero cálculo matemático: isto deve 
fazer parte do plano estratégico mais 
geral da empresa. Antes de colocar 
preços nos produtos que coloca à 
venda no mercado, deve-se ter em 
mente o que sua marca representa 
para seu público alvo, qual audiência se 
quer atender e quais são os diferenciais 
positivos que seus produtos trazem em 
comparação com os da concorrência. 
É isto que vai dar fundamento para 
uma boa avaliação sobre o autêntico 
posicionamento de sua empresa no 
mercado, para que seja possível se 
ajustar o mais perfeitamente possível 
ao que seus clientes esperam de 
seus preços. Dependendo de como 
as pessoas consideram sua marca, 
pode ser que um preço barato seja 
visualizado como uma verdadeira 
promoção ou, do contrário

como algo repelente, trazendo a 
suspeita em levar um produto tão 
barato. Um preço mais caro pode 
ser considerado uma brutalidade, 
ou seja, fora da faixa correta de 
preços, ou pode ainda trazer a 
ideia de uma mercadoria suntuosa 
e que somente uma pequena 
parcela da população é capaz 
de consumir. O preço, portanto, 
é importante dentro de uma 
perspectiva de como seus clientes 
o veem, faz parte do panorama 
em que sua empresa é analisada. 
O melhor preço pode, desta 
forma, não ser o preço mais baixo. 
O que importa  mais é o valor do 
produto para os clientes, e não 
seu preço cobrado no mercado, 
o preço neste caso é uma variável 
de ajuste do valor.
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A grande questão é que, conforme as 
demandas e retrações do mercado, essas 
percepções se modificam. Com a globalização 
do mercado, o que estava sendo visto como 
barato ontem, hoje em dia pode tornar-se 
desprezível e pouco convidativo ao consumo; 
o que ontem estava com um preço bom pode 
se tornar caro. Por isso é preciso fazer uma 
gestão de preços, a fim de acompanhar o que 
o mercado lhe exige.
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gestão de preços

Ainda que a precificação signifique muito mais 
do que um simples cálculo matemático, como já 
foi alertado, é preciso partir de algum parâme-
tro para fazer a colocação, ao menos inicial, dos 
preços dos produtos no varejo. Então, como é 
possível fazer isso? Quais são os métodos mais
usuais de precificar no varejo?
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GESTÃO DE PREÇOS 

POR CONCORRÊNCIA

Essa metodologia utiliza o critério dos preços empregados pela 
concorrência para vender produtos semelhantes aos que se coloca no 
mercado. Pode-se oferecer itens de qualidade e preços parecidos com os 
da concorrência no mercado para torná-los igualmente atraentes para os 
consumidores, por certo período ou estrategicamente posicionando-se 
dentro da média de preços praticada para seu público-alvo. Outra tática 
usual é disponibilizar produtos similares com os preços ligeiramente 
mais baixos do que a concorrência, com a finalidade de abocanhar 
determinado segmento de mercado.

POR MARGEM

Aqui, prevalece a demarcação dos preços com base nos custos que os 
produtos determinam para a empresa,pretendendo uma margem de 
lucro ideal para o negócio. Assim, o gestor pode até aumentar ou diminuir 
os preços das mercadorias, mas atendendo sempre a necessidade da 
empresa de gerar uma margem de contribuição positiva para abater 
todas as despesas e ainda gerar lucros.
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POR DEMANDA

O método por demanda emprega os tipos de preços conforme as 
necessidades do mercado perante os artigos em dada época. Mas as 
estratégias são bastante variáveis: pode-se aproveitar um momento em 
que existem muitos pedidos para aumentar os preços e lucrar mais ou 
para diminuir os preços e conquistar mais mercado, por exemplo. Pode-
se também fazer promoções significativas nas épocas de baixa procura 
para acabar com os estoques daqueles produtos que se aproximam das 
datas de validade ou que apresentem pouca procura, entre outras táticas 
mercadológicas. A escolha dos preços que serão praticados depende de 
o gestor ter o conhecimento e controle das informações financeiras e do 
cenário de mercado que o seu negócio lhe apresenta naquele instante, 
a fim de que suas decisões sejam pertinentes e tragam bons resultados 
para a sua empresa. Seu diferencial de momento poderá ser a oferta 
de descontos e promoções, por exemplo. No caso do varejo, a gestão 
de preços é delicada, porque deve acompanhar de perto as mudanças 
dos mercados — algo que acontece muito rapidamente. Sendo assim, 
é preciso ter atenção também à gestão de descontos e à gestão de 
promoções da marca.
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COMO FAZER UMA BOA GESTÃO DE DESCONTOS

Descontos são basicamente reduções ou abatimentos dos preços de 
produtos, com o objetivo de induzir os consumidores a comprá-los. Antes 
de colocar desconto em um produto, é preciso analisar sua categoria e 
o que os concorrentes estão fazendo no momento, além de encaixá-lo 
em sua política de preços. Esteja certo de que se você baixar demais 
o preço, pode afugentar os consumidores, dependendo da categoria 
com a qual você trabalha. Não afaste demais os preços do que a  
concorrência pratica e faça o abatimento por tempo limitado para 
conseguir gerar sensação de urgência nas pessoas

COMO FAZER UMA BOA GESTÃO DE PROMOÇÕES

As promoções ajudam a criar uma campanha de vendas, porque consistem 
em conscientizar os consumidores sobre a existência e as vantagens de 
certos artigos, com a ideia de aumentar sua venda, melhorar a relação 
com esses itens na rotina das pessoas e ampliar sua popularidade. As 
promoções movimentam o comércio e vão impactar de maneira mais 
eficiente nas ações de marketing da empresa. Aqui, podem ser vendidos 
produtos por categorias de itens ou apresentar produtos que sejam 
complementares, a fim de incentivar os consumos por impulso, sem que 
necessariamente haja queda dos preços.
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tecnologia 
como aliada

Quanto você deve cobrar por seu produto? Cobrar de-
mais pode ser muito ousado, enquanto que cobrar de 
menos pode ser perigoso: a empresa não só renuncia 
a receitas e a lucros muito significativos, mas também 
joga a posição de valor de mercado do produto em um 
nível bem baixo. E uma vez que os preços chegam a 
determinado patamar no mercado torna-se difícil e, às 
vezes, até impossível, recriá-los.
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TECNOLOGIA COMO ALIADA

A competição global e o aumento da transparência dos 
preços têm contribuído para empurrar para baixo os preços 
de muitos itens. Porém, além disso, é válido dizer que várias 
empresas querem fazer uma batalha rápida por participação 
de mercado ou para ter um ótimo retorno sobre o investimento 
(ROI), mas com preços elevados esses propósitos podem ser 
mais difíceis de alcançar.

É por isso que nem sempre usar apenas um produto como 
referência para precificar o seu será suficiente ou eficaz. 
Dependendo das vantagens que forem oferecidas sobre os 
concorrentes, os mercados consumidores podem definir os 
preços ligeiramente mais elevados do que seus conco rentes e 
a empresa vai perder dinheiro à toa se o gestor não tiver acesso 
a essas inform ções no tempo certo. Neste c nário, ao usar 
outros produtos existentes como ponto de ref rência, sendo 
que o seu produto é mais inovador ou benéfico às demandas 
de seu público-alvo, você poderá subvalorizar um produto que 
talvez seja muito arrojado e incendiário em determinado nicho 
de mercado Análises que se baseiam também em diferenças 
de custos e melhorias de processos são peças do quebra-
cabeça e, por isso, é necessário ter uma alta compreensão de 
toda a paisagem competitiva. As boas decisões de precificação 
devem começar com as análises desde o início do ciclo de 
desenvolvimento dos produtos e da ancoragem nos estoques, 
equilibrando-se com os limites do que a empresa varejista 
é capaz de fazer sem entrar em deficit financeiro. Também é 
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preciso indicar os atributos que os clientes estão mais à procura 
no momento e os valores pelos quais eles estão dispostos a 
pagar. É assim que um sistema automatizado e unificado se torna 
uma ferramenta não somente útil, mas fundamental para fazer 
uma boa precificação. Se o gestor tiver acesso a vários dados, 
categorias e números reunidos em uma única plataforma, as 
precificações poderão ser definidas mais rapidamente. E por 
que isso acontece? Porque o gestor ou dono do negócio se torna 
mais capaz de compreender as sazonalidades do mercado e 
checar as demandas dos consumidores e alinhar o seu mix às 
necessidades de seu público-alvo e, assim, é possível reagir e 
mudar os preços de seus produtos de acordo com os cenários 
que forem sendo concretizados.
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conclusão
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CONCLUSÃO

A correta gestão de preços é importante e depende da relação 
entre os produtos e os clientes que desejam adquiri-los. E 
para que o empreendedor tenha acesso a uma enorme gama 
de informações, a fim de dar base a suas tomadas de decisão 
críticas, em várias áreas de seu negócio, mas também dentro de 
suas estratégias de precificação, o uso de um sistema se torna 
crucial. Com o software adequado, ele poderá visualizar em um 
só lugar as movimentações financeiras das lojas, as análises 
gerenciais, o controle de estoque, a gestão de relacionamento 
com os clientes, os resultados das promoções, o markdown dos 
produtos nas liquidações, diminuindo, assim, a complexidade 
para efetivar uma gestão correta da precificação dos produtos 
no varejo.



 17

COMPARTILHE ESTE EBOOK!

 17

COMPARTILHE ESTE EBOOK!

InfoVarejo, união de duas palavras que indica a que viemos: Informação 
para o Varejo. Percebemos que a maior dificuldade do pequeno varejista 
é ter tempo para pesquisar na internet os assuntos mais importantes 
para a sua empresa. A quantidade de fontes e a pulverização das 
matérias torna essa empreitada desafiadora. Que tal reunir aquelas 
informações que despertam a atenção para temas que costumam 
passar desapercebidos? E para aquelas questões que possam fazer a 
diferença? 

O InfoVarejo é o portal que entrega, a você varejista, informações para 
ajudá-lo a tomar sempre as melhores decisões. O portal foi criado por 
profissionais que lidam diariamente com o segmento varejista e que 
sentiam falta de um portal que trouxesse informações sobre tecnologia, 
gestão e legislação focadas no seu negócio. 

A equipe InfoVarejo reúne profissionais bem diversificados atuando em 
várias especialidades, desde software, hardware e prestação de serviços, 
até consultoria nas mais diversas áreas, inclusive tributária. Temos em 
comum o foco no pequeno varejo, especialmente supermercados, 
padarias e mercearias. 

Queremos estar ao seu lado provendo informações confiáveis e precisas 
para o seu negócio. Boas informações sobre ferramentas, legislação e 
gestão para melhorar os seus resultados. Conte conosco! 
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A EAC Software foi fundada em 1986. Enquanto o mercado brasileiro 
ainda estava focado em softwares administrativos — contabilidade, 
contas a pagar, contas a receber e folha de pagamento — a EAC focou 
no atendimento ao cliente e no ponto de venda (PDV), que até hoje é o 
módulo que mais se destaca no Nérus — uma solução ERP completa 
e que abrange todos os processos de um comércio, desde o PDV até a 
contabilidade. 
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