
ARQUITETOS 
DO PRICING

ADRIANA VIANA • ANA EFIGÊNIA DE SOUZA BARROS
ANDRÉ PLANA • CAMILA FERNANDES • FÁTIMA FAGNANI 
FELIPE PIRES • GABRIEL FOZ • HIGOR CONTI DE ALMEIDA 

JULIANA BENJAMIM • LEANDRO CREPALDI • LEOPOLDO MELLO 
LUCIANO BENÍCIO • MARCOS SCALI • MÁRIO J. PINTO

PEDRO PICCOLI SOARES • RAFAEL MATTES RUSSO 
RENATO MENDONÇA BELLOMO • VANESSA BURATTO

VITOR SERRA • WILSON RICOY
 

Entrevistados por Frederico Zornig



ARQUITETOS

DO PRICING



ÍNDICE

Frederico Zornig…………………………………………………………….……5

Adriana Viana.…………………………………………………………….……….7

Ana Efigênia de Souza Barros………………………………………..……13

André Plana………………………………………………………………….…….19

Camila Fernandes……………………………………………………….………25

Fátima Fagnani………………………………………………………….………..31

Felipe Pires…………………………………………………………………….……44

Gabriel Foz………………………………………………………………………….50

Higor Conti de Almeida……………………………………………..………..58

Juliana Benjamim………………………………………………..………………64



Leandro Crepaldi…………………………………………………………………70

LeopoldoMello……………………………………………………………….…..77

Luciano Benício…………………………………………………………………..87

Marcos Scali………………………………………………………..………………97

Mário J. Pinto………………………………………..…………………………..104

Pedro Piccoli Soares………………………………………………….………111

RafaelMattes Russo……………………………………………………..…..123

RenatoMendonça Bellomo…………………………….…………………132

Vanessa Buratto…………………………………………………………..……144

Vitor Serra………………………………………………………………………...154

Wilson Ricoy……………………………………………………………….…….163



PREFÁCIO

Pricing e Revenue Management está se tornando realidade nas maiores e melhores
empresas do mercado. Curioso pensar que quinze anos atrás, logo após fundar a Quantiz, em
uma conversa inicial com o CEO de uma grande empresa, fui desencorajado a seguir adiante,
pois, segundo ele, nenhuma empresa precisaria de apoio de consultoria para determinar
preços, de tão simples que é a tarefa.

De fato, abordar o tema de forma simplista, muitas vezes apenas com um olhar interno de
rentabilidade desejada para definir um mark-up sobre o custo é uma atividade fácil. Porém, a
grande questão é: só essa abordagem é suficiente para garantir os melhores resultados em um
ambiente de negócios cada vezmais competitivo, volátil, integrado e dinâmico?

Certamente que a resposta à pergunta acima é: não. Atualmente muitas empresas
enxergam Pricing e Revenue Management como áreas estratégicas para suas organizações e
possuem estruturas robustas em termos de pessoas e ferramentas para garantirem que os
processos funcionem e que preços sejam otimizados.

Em linha com o que o mercado vem fazendo, o propósito deste livro, Arquitetos do Pricing,
é iluminar o campo de Pricing e Revenue Management, trazendo exemplos demelhores práticas,
oportunidades e riscos que a área pode oferecer. A ideia foi realizar uma série de entrevistas
emprofundidade comalguns dosmais renomados profissionais da área e que estão na verdade
construindo a história dessa atividade no Brasil, por isso o nome “Arquitetos” no título da obra.

Frederico Zornig



Evidentemente que selecionar vinte profissionais da área para fazerem parte do projeto é
uma atividade subjetiva, mas tentei trazer alguma objetividade, requerendo ummínimo de dez
anos de experiência na área e cargos gerenciais ou acima. Mesmo assim, são muitos outros
ótimos profissionais que ficaram de fora desta jornada, porém tivemos que limitar a lista a esse
número de pessoas e ainda buscando uma diversidade de setores para serem representados.

As perguntas feitas foram escolhidas por mim após um exercício com todos na Quantiz.
Comecei fazendo uma lista delas e então pedi para que cada consultor/a e gerente pensasse no
que gostaria de perguntar para os principais executivos de Pricing/RM das empresas. Com
todas em mãos, selecionei aquelas que julguei mais relevantes e as mesmas foram utilizadas
como guia para as entrevistas.

Pricing e Revenue Management são disciplinas que podem tomar uma dimensão bastante
holística, como poderão notar nas respostas dos entrevistados. Mas a tentativa foi trazer uma
perspectiva realista e atual do que está sendo feito no mercado em diversos setores. Falando
de setores, temos profissionais de banco, varejo (alimentar e construção civil), indústrias
diversas (alimentos, farmacêutica, linha branca, etc.), hotelaria e serviços médicos/
laboratoriais representados.

Foi um extraordinário privilégio poder conviver e conversar algumas horas com cada um
desses experientes e talentosos profissionais. Espero que você leitor encontre respostas que
foram assertivas, inteligentes e articuladas de pessoas que, assim como eu, são apaixonados
pela área de Pricing e Revenue Management. O livro traz algumas respostas conflitantes, mas é
preciso respeitar a opinião de cada um, em especial alguns temas polêmicos como focar na
concorrência ou no cliente ou fazer preços dinâmicos ou não.

Pricing/Revenue Management seguirá sendo um campo aberto, sujeito à muitas inovações e
novas práticas. Novos modelos de negócio, informação cada vez mais disponível,
consumidores e empresas mais exigentes, irão exigir das empresas líderes novas abordagens
na sua precificação. Espero que esse livro possa servir de contribuição para essa evolução.
Para concluir, foi muito trabalho, de todos que participaram desta iniciativa e deixo público
meu agradecimento pelo apoio que tive em todo o projeto. São profissionais fantásticos de se
trabalhar e foi um prazer e uma honra poder liderar esta jornada inédita no mercado, que
resultou nesta grande obra!

São Paulo, 23 demarço de 2021

Frederico Zornig – CEOQuantiz Pricing Solutions



ADRIANAVIANA
Gerente Pricing, AlliarMedicina Diagnóstica , 18 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em Pricing e/ou
Revenue Management.

Adriana Viana: Minha carreira é construída na Aviação por 25 anos dos 26 que trabalho.
Consiste em: 11 anos de VASP, 13 de TAM/LATAM e 1 emeio de Azul Linhas Aéreas. Em 2018
fui convidada para implementar a área de Pricing no Rodoviário (JCA –Holding de 6 empresas,
a maior do segmento) e prestei consultoria para Alliar, Medicina Diagnóstica até o final de
2020. Após 1 ano trabalhando na VASP fui convidada para integrar a área de RM e a partir daí
são 19 anos aprendendo, multiplicando, desafiando as variáveis dessa ciência da qual sou
apaixonada!

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? Histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Adriana Viana: O principal desafio é ter na prateleira o óbvio, mas complexo produto certo,
pelo preço certo, cliente certo e no momento certo! Essa assertividade garante a compra
conosco e não concorrente! Sabemos que isso envolve áreas interligadas e atuando
fortemente como Vendas, Marketing e Financeiro. Nem na Aviação e nem em Medicina
Diagnóstica vi um histórico de venda que trouxesse diretrizes robustas, então seguimos no
cruzamento de dados passados x os meses da pandemia para encontrar premissas
equivalentes para definição de estratégia.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de Pricing e Revenue Management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Adriana Viana:Aminha base émuito consistente da aviação, berço do Pricing, porém no Brasil
por ter poucos players e o negócio em si ser bastante vulnerável (perecível, margembaixa e alto
custo) acabam que as estratégias focammuitomais no reativo do que proativo.
Em 5 ou 10 anos teremos uma qualidade de dados aindamais precisa e históricos que poderão
modelar e estruturar commais assertividade o forecast balizando demanda emelhor chance de
rentabilizar receita. Talvez estejamos mais perto de um modelo de RM da Amazon (sonho de
consumo!).
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Frederico Zornig (Pergunta enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Adriana Viana: Raciocínio lógico, ser curioso, criativo, proativo, saber arriscar, mas ainda mais
saber medir o risco. A formação acadêmica precisa vir de base analítica, mas não somente
Engenharia, Estatística, Administração ou Economia. Na TAM buscávamos apenas
Engenheiros e Estatísticos, mas era necessário saber mais que números, ser analítico e atento
aomercado. Uma pessoa focada apenas em números não se atenta aos detalhes doMercado e
isso tem um custo alto: �ming de reação assertiva. Para desenvolver a habilidade do time é
preciso disponibilizar dados robustos dos quais sejam possíveis extrair ações assertivas.
Briefingsdiários trazemaprendizados porque existe a troca entre todos.Briefings comdiretores
e VP também constroem habilidades importantes, além de reuniões para discussões de como,
quando e quem atacar em mercados de baixo e médio aproveitamentos e extrair ainda mais
receita de onde seumarket share predomina.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de Pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Adriana Viana:Minha experiência vem da Aviação, berço do Pricing e a cultura é consolidada.
No Rodoviário eMedicinaDiagnóstica, a cultura ainda não está 100%preparada para deixar o
preço “na mão” de uma área “desconhecida” para eles. Para implantar uma cultura de Pricing
precisamos entregar valor, propósito e resultado mesmo que em pequenas doses, isso fará
toda a diferença para construir a confiança.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi a maior lição que já aprendeu trabalhando com Pricing e
Revenue Management?

Adriana Viana: O profissional de Pricing tem por DNA o risco latente. Poder arriscar, testar
elasticidade é incrível, mas é preciso ainda mais saber medir e corrigir com muita rapidez e
muito conhecimento de mercado para não levar estratégias de A para B quando B está mais
para C.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.
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Adriana Viana: Na Aviação, os sistemas de otimização e forecast transitam entre AirMAX
(Sabre) e PROS (Amadeus), porém para a realidade de um país como o nosso onde o calendário
é móvel e a economia completamente instável, ambos são engessados para tomadas de ação
reversas e ágeis. Paraminimizar esse impacto e reverter rapidamente énecessário criarmuitas
regras de negócio, além de muitas overrides. O sistema demorava para entender as mudanças
de comportamento e tinha que ser corrigido manualmente. Gostaria de ter um sistema que
tivesse um “botão mágico” que entendesse: saiu ou entrou um player, vamos ajustar o forecast
em X% de maneira assertiva e imediata. Além disso, é importante ter sistemas que permitam
sinergia entre uma base de dados histórica robusta e análise clara do concorrente.

Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de Pricing ou RevenueManagement
dentro da sua organização?

Adriana Viana: Muita, muita e muita informação sobre quem é o cliente, quando compra, por
que compra e onde compra, um time de alto desempenho, autonomia e reuniões periódicas
para traçar estratégias inteligentes e discursos para o mercado com as áreas de Vendas e
Marketing.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de Pricing/Revenue
Management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Adriana Viana: Relatórios online de Vendas com todos os canais, acuracidade de dados para
previsões consistentes para rápida tomada de decisão.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Adriana Viana: Poderia falar dos mais recentes, mas meu projeto preferido de carreira foram
os Jogos Olímpicos Rio 2016 onde fui responsável pelo Aéreo da Latam Airlines e precisei
construir do Preço, Política de Compra, Regras de Tarifa, Canal de Vendas até a logística de
Aeroportos às Arenas.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?
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Adriana Viana: RASK, CASK, ASK, RPK, Yield, LF, Tarifa Média, Receita, EBITDA e Margem.
Sendo que o RASK (Revenue per Available Seat-Kilometer) é o principal deles porque baliza a
receita alcançada por cada assento quilometro voado. O RASK é acompanhado por Mercado,
mas no detalhe Voo, Data eOrigem-Destino.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Adriana Viana: Briefings diários entre os gestores, reuniões semanais de Gerentes com os
Analistas e quinzenais entre Diretores, Gerentes, Coordenadores e Analistas que garantam
sinergia e amesma comunicação entre todos.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Porquê?

Adriana Viana: O ponto é qual o valor percebido que temos que desafiar? Custo x Benefício
sempre será a decisão final do cliente, o ponto é o que está por trás disso: quem é esse cliente?
Onde compra? Como compra? Quando compra? Por que compra?

Frederico Zornig: Você acredita que ancoragem de preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Adriana Viana: Com certeza, porque são técnicas comprovadas que alteram a decisão de
compra. Quando cuidava da rota Congonhas/Pampulha, considerada de alto valor por ser
executiva/corporativa de/para aeroportos centrais, o meu principal player começava com
R$290 a passagemenós comR$800, pois sabíamos por curva de demanda que o cliente estava
disposto a pagar mais por um melhor serviço de bordo, aeronaves novas, staff eficiente e
Programa de Fidelidade robusto. A TAM detinha o maior market share do mercado e
entendemos a oportunidade em rentabilizar.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Adriana Viana: Segmentar o mercado e capturar o máximo valor de cada um dos segmentos
com preços diferenciados por Canal, porém atentar ao negócio/legislação.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.
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Adriana Viana:Código de Conduta! As políticas comerciais precisam atender:
• Estratégia da Empresa
• Expectativa do Cliente
• Competitivas aoMercado que atua.

Frederico Zornig:Como você define “estratégia de preços”?

Adriana Viana:A estratégia de preço consiste em entregar o preço certo, ao cliente certo e no
momento certo. Para tanto é preciso uma base de dados consistente que traga insumos para a
decisão correta do preço aplicado. É preciso conhecer todas as variáveis do negócio, testar
elasticidade e saber que para alguns mercados será preciso “perder” para se manter presente
(market share) e garantir rentabilidade nos demais produtos.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Adriana Viana: Os dois andam absolutamente juntos. O meu cliente, na maior parte dos
produtos/serviços é cliente do meu concorrente. O que precisamos fazer é precificar de modo
que o cliente enxergue valor no que está comprando.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Adriana Viana: A elasticidade é o direcionador do seu preço. Mercados comprovadamente
inelásticos não necessariamente precisam ser os mais baratos, mas precisam se manter, ou
seja, garantir receita e que os clientes permaneçam comprando. Já nos elásticos você
conseguirá se manter com estratégias agressivas e/ou de mercado (dependente de muitas
variáveis).

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Adriana Viana:Alto investimento em tecnologia e sistemas que comportem esse dinamismo.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?
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Adriana Viana: É desafio, risco, conhecimento diário, criatividade, percepção, pressão e se
reinventar a todomomento.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Adriana Viana: O profissional de RM tem que saber muito mais do que só números. É preciso
estar atento em todos os segmentos e não somente no seu de atuação, porque isso trará
insumos para se reinventar e encontrar novas maneiras de rentabilizar! Espero ter trazido um
pouco do meu conhecimento de maneira fácil e entretida já que é um assunto conhecido para
vocês!



ANA EFIGÊNIA DE SOUZA BARROS
Gerente Executiva de Pricing & RevenueManagement, Santher, 20 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em Pricing e/ou
Revenue Management.

Ana Efigênia de Souza Barros: Comecei como a grande maioria começa, como estagiária. E o
queme dá umbaita orgulho é termeu primeiromentor de Pricing no nosso grupo deWhatsapp
e ele ser meu amigo, consultor free e conselheiro profissional até hoje. O nome desse grande
profissional e pessoa incrível éWilson Ricoy. E fiqueimuito feliz quando vi o nome dele, na lista
de Arquitetos! Enfim, histórias à parte, fiquei nessa empresa, a Parker Hannifin, por quase 3
anos. Empresa americana na qual tive muito contato já naquela época com vários conceitos de
Pricing. Um pouco do que era enviado pela matriz e muito mais por conta das iniciativas do
Wilson em implementar análises, indicadores e um sistema de gestão à vista desses
indicadores. Depois disso, fui para a Suzano Papel e Celulose, fiquei 11 anos. Foi ondeme forjei
comconsistência e onde aprendi que não existe empresa rica. Cada centavo economizado é um
centavo ganho. Passei 11 anos por lá, a grandemaioria em Pricing e Produto, e pude aprender o
Pricing B2B. Fiz projetos 6 Sigma, participei de projetos disruptivos.... Vi a empresa se
transformar em outras algumas vezes. Depois veio Mondelez e minha primeira cadeira como
Gerente e também meu primeiro contato com o mundo do FMCG. Fui responsável por todo
Pricing de todas as categorias e canais. Após, fui para a Nielsen ter uma experiência em
consultoria, o que me ajudou muito a ampliar meu arsenal metodológico e conhecer várias
dinâmicas de preço de mercado. Vigor foi meu próximo desafio, onde aprendi muito em um
mercadode preços de produtos com shelf life curto e amparado emgrandes commodi�es. E hoje
estou em uma empresa de HPC para “fundar” uma área de Pricing/Revenue.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? Histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Ana Efigênia de Souza Barros: Desafio lidar com vários aumentos de preços de forma
desestruturadae semmuita racionalidade.Ohistóricodevendas ajuda aestabelecer abaseline,
mas não é a única base de decisão. As informações qualitativas do time e dos clientes varejistas
ajudamaconstruir projeções.Umexemploqueaconteceudurante apandemiano setor deFood
Service, que ficou muito prejudicado e a equipe comercial identificou, foi que parte do volume
de massa para bolo e sobremesas iria migrar para o Auto Serviço, possibilitando uma
antecipação e direcionamento desses produtos para este canal.
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Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Ana Efigênia de Souza Barros:Vejo a área de pricing se tornar cada vez mais madura. Algumas
empresas já com a área há alguns bons anos, já fazendo uma transição para RM. Mas nesse
prazo de 5/10 anos vejo ainda uma curva de aprendizado bastante acentuada em termos de
análises, rotinas e processos para FMCG. Vejo tambémmuitos outros setores fora do consumo
entrando comáreas depricing/RM para suportar emseus crescimentos. E no futuro esperoque
a área de pricing tenha mais influência e seja um decisor ao invés de ser uma área apenas de
apoio consultivo.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Ana Efigênia de Souza Barros: Analíticos e gostem deminerar números e buscar respostas no
que eles têm a contar. Bons construtores de selling story ajudam a estruturar racionais difíceis
das planilhas, mas que, se não entendidos pelos times comerciais, de nada servirão.
Construtores de capabili�es que entendamo que cada público precisa e construam respostas e
ferramentas de apoio que sejam aderentes às suas realidades. Desenvolvo essas habilidades
dando autonomia e proporcionando um ambiente leve que não reprima o medo ao erro. Com
relação à formação acadêmica, gosto do perfil do administrador e do economista, pensando em
uma visãomais geral do negócio e não apenas técnica e quantitativa.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Ana Efigênia de Souza Barros:Não. Estou nessemomento nomeu desafio atual para construir
essa jornada. Tenho uma página em branco na minha frente e estou tendo liberdade para
escrevê-la. Tenho começado pelo começomesmo... e é bemdifícil. Tudo deve ser didaticamente
explicado e existe a necessidade de tangibilizar processos e rotinas de forma bastante
estruturada. Fazer umaáreanascer do zero émais difícil doqueparece.Nãoé sóo fator técnico
que conta. O fator político e disputa de egos têm mostrado sua cara. Ninguém quer perder
poder, por menor que ele seja. Mas entendo que nesse processo, preciso de aliados e o aliado
natural é a área comercial, mas às vezes também é a maior barreira para a implantação da
cultura.
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FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?

Ana Efigênia de Souza Barros: Não sei se foi a maior, mas umas das mais dolorosas foi ter
errado em um cálculo de desconto com um grande KA e ter tido um impacto financeiro
relevante o suficiente para pensar em sair da área.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Ana Efigênia de Souza Barros:Hoje é indispensável ter um bom e rápido tracking de preços de
mercado para tomada de decisões rápidas e que permitam análises em níveis de detalhe canal/
região. Isso apoia decisões táticas. E também entender a elasticidade dos itens para análises
estratégicas e posicionamentos de preço regular e promocional. Sinto falta de simuladores
end-to-end, ou seja, daqueles que trazem uma visão do gross to net da empresa, mas com
conexão das margens da cadeia e price point. Tudo isso em umamatriz onde se possa ver todos
os canais alinhados para identificação de possíveis conflitos. Entre as ferramentas disponíveis,
falando de tracking do mercado gosto da Scantech que reporta dados em D+2 e de forma
confiável e em analy�cs, até por ter trabalhado lá, gosto do que a Nielsen faz.

Frederico Zornig: Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Ana Efigênia de Souza Barros: Sucesso é quando pricing/RM é visto como agregador de valor
para a empresa: monetário, conceitual e gerador de um resultado sustentável e perene.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Ana Efigênia de Souza Barros: Rotina de indicadores principais inerentes à área (mas que
sejam aplicáveis e vistos como aderentes ao negócio), rotina de reuniões/fóruns comerciais
para alinhamentos estratégicos e táticos, visita a campo para checar a realidade e aderência
dos conceitos na vida real, report dos ganhos/saving das áreas, manutenção e vigilância da
política comercial.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?
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Ana Efigênia de Souza Barros: Reestruturação de políticas comercias com exaustivas
discussões entre times de trade, comercial e marketing; legado de desenvolvimento de
capabili�es em diversas áreas através de treinamentos, desenvolvimento de materiais de
suporte às negociações; treinado e preparado membros do time para terem autonomia de
decisão e assumir desafios maiores em outras áreas/empresas; disseminação da importância e
de conceitos de pricing em fóruns específicos.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Ana Efigênia de Souza Barros: Diminuição de dispersão de preços dentro do mesmo canal e
região, taxa de captura de aumento de preços, massa margem adicional em projetos pré
definidos, índice de acurácia de definição de estratégia de price point.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Ana Efigênia de Souza Barros: Envolvendo os profissionais das demais áreas em projetos/
temas nos quais têm alguma participação, mesmo que seja apenas “for your informa�on”. Outra
forma é promovendo fóruns regulares de apresentação de resultados de pricing e dos
principais projetos tocados pela área, sempre buscando a parceria e dando os créditos
pertinentes a cada área envolvida. Outra forma é promovendo workshops para disseminar
práticas, conceitos e a importância em se ter uma boa precificação.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Porquê?

Ana Efigênia de Souza Barros: É necessário que se tenha um conhecimento bastante grande
(através de pesquisas e estudos) da relação de valor do produto, conhecimento de quanto cada
atributo “vale” no preço final do produto. A grande maioria das empresas não tem estrutura
para esse tipo de prática. Precificar apenas por valor percebido pode ser uma armadilha
quando não se tem as ferramentas corretas e a estrutura interna adequada para dar vazão às
estratégias de preços ancoradas em valor percebido.

Frederico Zornig: Você acredita que ancoragem de preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Ana Efigênia de SouzaBarros: Sim, acredito. A ancoragemé um recurso poderoso,mas precisa
ser bem executado para que surta os efeitos desejados. É importante que se tenha o controle
dessa execução para semedir os resultados e coletar aprendizados.
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Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Ana Efigênia de Souza Barros:A primeira opção, sem dúvidas.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Ana Efigênia de Souza Barros: Sem dúvida. Uma política comercial bem estruturada deve
endereçar relatividade entre canais, políticas de incentivo para maiores volumes, diferentes
preços pelo custo de servir, entre outros. E quando o cliente conhece a política comercial, tem
a segurança dequenãohádescontos escusos e deque todos os clientes daquelamesma região/
canal têm amesma condição e terão amesma competitividade na ponta.

Frederico Zornig:Como você define “estratégia de preços”?

Ana Efigênia de Souza Barros: Preço ao consumidor com amelhor equação de valor possível e
que permita uma justa remuneração da cadeia.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Ana Efigênia de Souza Barros: Cliente, sempre. A concorrência deve ser monitorada, nunca o
foco.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Ana Efigênia de Souza Barros: Para mim, é fundamental esse entendimento. Hoje utilizo
apenas elasticidades totais em decisões de reposicionamento de preços em momentos de
aumentos/quedas do preço regular.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?
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Ana Efigênia de Souza Barros:Ainda não utilizamos.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Ana Efigênia de Souza Barros: É uma cultura de trabalho, que traz resultados perenes para a
empresa através de análises técnicas fundamentais que sejam claras e acionáveis para todos os
times que vão usar e/ou tomar decisão com essas informações.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

AnaEfigênia de SouzaBarros:Essa disciplina é uma jornada, cheia de altos e baixos,masmuito
recompensadora. Buscar ferramentas adequadas para as tomadas de decisões e amparar os
times estratégicos e táticos é a razão de nossa existência. O profissional deve ser articulado,
exercitar vários skills técnicos e saber que preço tem um lado psicológico muito forte. Nunca
deve perder o senso da realidade se prendendo excessivamente às planilhas. Deve ir a campo
com frequência, conversar com clientes e consumidores e estar sempre se atualizando.



ANDRÉ PLANA
RGMDirector, Mondelez International, 15 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

André Plana: Logo após me formar em Engenharia Civil, fui trabalhar na Gerdau. Após uma
experiência fabril, fui convidado para estruturar uma área de inteligência competitiva para o
canal próprio de distribuição, onde o contato com Pricing se iniciou. O conceito de Revenue
Management da forma que conhecemos hoje, estava apenas estabelecendo suas fundações. Na
International Paper e na Mondelez (Kraft Foods) que as dimensões de Por�olio e Trade Spend
foram apresentadas e o portfólio de estratégias e oportunidades se expandiu.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? Histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

AndréPlana: APandemia causouum"efeito chicote" na grandemaioria das organizações, onde
olhar para o passado se tornoumenos relevante... Acredito que algumasmudanças em relação
ao hábito de consumo são irreversíveis. O desafio é não cair na armadilha de olhar para o
passado para projetar o futuro e também antecipar as mudanças para capturar as
oportunidades.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

André Plana: A Digitalização e a Personalização, seja pelo online cada vez mais relevante, ou
seja, o Ponto deVenda cada vezmais inteligente, irá abrir oportunidades de oferecer o produto
certo, com a oferta correta, no momento correto. A personalização de todas as alavancas,
desde preço, assortment, promoção entre outros se tornarão uma realidade. Preparar as
fundações das organizações para este ambiente ira sem dúvida permitir uma otimização da
oferta de valor. Do ponto de vista profissional será necessário uma, cada vezmaior, curiosidade
intelectual, ser umagente demudança, ter capacidade de convencimento e buscar uma redede
aliados para resolver problemas.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?
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André Plana: Acredito que o RGM é a cadeira mais colaborativa dentro de uma organização
hoje em dia, influenciando todas as áreas da organização, quebrando silos e integrando as
áreas. Colocando os hard skills aparte, como pensamento analítico, conhecimento do mercado
e cadeia de distribuição, acho que as principais são curiosidade intelectual, capacidade de
articulação, dor de dono e capacidade de resolução de problemas. Em diversas situações, a
oportunidade toca outras áreas, seja através de melhoria do mix através de planos de
incentivos de vendasoualteraçãodeplanogramas, criaçãodenovas embalagens, diferenciação
por ambiente de varejo, alteração de níveis promocionais, etc. A nossa capacidade de articular
e gerenciar estas agendas e o que eleva a cadeira para um nível mais estratégico, rompendo as
barreiras da cadeira. Formação acadêmica não é o que mais importa, mas a pessoa precisa
gostar de números.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

AndréPlana: A cultura temdiversos estágios, já passei por empresas onde era inexistente e era
reconhecida, por outras que acreditavam que tinham, mas não tinham, e outras que os
mercados tinham diferentes níveis de maturidade e influência sobre a estratégia. Acho que
RGM ainda tem muito espaço para crescer. Acho importante destacar que estou falando de
Revenue Growth Management, e não somente de Pricing. Pricing é uma das três alavancas de
Revenue Growth Management, sendo as outras Trade Spend (Investimento em Clientes) e
Por�olio. A profundidade e nível de sofisticação pode variar bastante, e quantomais granular a
análise/recomendação, maior o nível de capacidade de personalização, o desafio é balancear
com a capacidade de execução. A área comercial, pela minha experiência, geralmente recebe
com um pouco mais de ceticismo, afinal, eles que fazem a gestão do cliente e ao ter uma
mudança na forma de trabalho, é esperado que passem por uma curva de adaptação, porém
após um processo de ganho de confiança, se torna uma área chave para implementação e fator
crítico de sucesso. Marketing, em empresas de bens de consumo, tem sido bastante parceira,
pois veemvalor no trabalhoqueRGM faz, pois ajudana resoluçãodos problemas, e isso é chave.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?
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André Plana: Acho que subestimar a cultura da companhia e a complexidade de
implementação são sem dúvidas erros que geraram frustração. Ter a construção de muitas
mãos, onde a recomendação, implementação é compartilhada permite o refinoda teoria, ajuste
e remoção de barreiras para implementação, onde o retorno tende a sermais rápido pelamaior
aceitação e redução de riscos.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

André Plana: Acho que amaioria das empresas ainda estão engatinhando quanto ao potencial
do uso dos dados internos e pesquisas internas, existemuito potencial a ser explorado antes de
expandir para a fronteira do Big Data. Omercado ainda temmuita oportunidade de tecnologia
para RGM, Pricing sem dúvidas ainda é a alavanca mais explorada pelo poder de seu impacto,
mas as soluções globais têm a limitação ou falta de entendimento da caótica carga tributária
brasileira. Olhando como oportunidade de otimização, Trade Spend eAssortment são alavancas
muito pouco exploradas commuita oportunidade de geração de resultados.

Frederico Zornig: Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

André Plana: Não tem como fugir do impacto financeiro, no final a responsabilidade da área é
maximizar os retornos de forma inteligente. Porém, existem outros fatores que podem ser
medidos como fatores de sucesso. A mudança da cultura, omindset entremeado na tomada de
decisão desde o nível mais alto até a decisão do dia-a-dia, e as oportunidades estão na criação
de um SKU por Marketing, a execução de um investimento por Vendas, o desenho de uma
estratégia de Trade Marke�ng... o sucesso pode estar em todas as decisões.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

André Plana: Não só um processo de RGM, mas qualquer processo, para ter sucesso não tem
como fugir do PDCA. PDCA tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos
em quatro etapas: Planejar (plan), fazer (do), checar (check) e agir (act). Sem planejamento, a
execução não pode ser boa; sem controle, não tem como ter ação,RGM não émais nada que um
processo de gestão e otimização de várias alavancas. Não poderia ser diferente.
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Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

André Plana: Já vi projetos de RGM ampliando seu escopo para uma abrangência muito mais
ampla, influenciando desde a capacidade fabril até decisão deGTM. AMckinsey tem um artigo
que mostra que como benchmark da indústria, uma área de RGM pode impactar até 8% doNet
Sales de uma organização, já vi unidades de negócio saindo de lucro líquido negativo para
rentabilidade positiva de forma estrutural. O benefício é gerar o impacto financeiro para
melhor e de forma estruturada.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

André Plana: Depende muito do que quer medir, toda iniciativa tem que ser medida para
avaliação real da incrementalidade da iniciativa. Como gestão da área, acho que oNet Revenue
Realiza�on, isolando os fatores (Volume, Preço, Mix de Produtos, Canais e Região) é a forma
mais ampla e efetiva demedir o sucesso da área.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

André Plana: Nossa área é uma área ambígua por natureza. No final, uma estratégia de
produtos toca emmarketing, umaotimizaçãodeportfólio toca emgerenciamentode categoria,
uma otimização de atividade promocional toca em trade marke�ng, entre muitas outras. Ter
sucesso, especialmente, em companhias onde omindset ainda não está estabelecido, passa por
uma negociação e processo de influência que toca em papéis e responsabilidades, e de forma
direta, em poder.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Por quê?

AndréPlana: Percepçãoé realidade, então semdúvidas saber quanto seus consumidores estão
dispostos a pagar é fundamental, porém não pode ser levada em isolamento. A estrutura de
custos, a elasticidade, ancoragem, entre outros são fatores que formamuma equação,mas sem
dúvidas, ter o valor percebido é uma alavanca importante.

Frederico Zornig: Você acredita que ancoragem de preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?
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André Plana: Acho que tem que ser feito de forma responsável. Não deixa de ser uma
ferramenta dentro do Pack Price Architecture (PPA) e sim ser utilizado de forma correta. A
otimização da curva de incentivo ou desconto promocional é uma arma que sempre tem que
estar à disposição e ser utilizada da forma correta.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

André Plana: A média sempre é burra, o futuro está muito além da simples segmentação de
canais ou regiões, mas sim na personalização. Se imaginarmos, cada indivíduo tem as suas
necessidades e não encaixamos em estereótipos, o preço ou propensão a pagar deve refletir
isso, o desafio é quebrar a barreira de execução, mas hoje, isso já é possível.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

AndréPlana: Semdúvidas, especialmente comumacorreta estruturaçãodeprogramasdepay-
per-performance. Os descontos comerciais devem refletir a relatividade entre canais, mas a
política comercial vai além, e deve ser utilizada de forma inteligente em como motivar os
clientes a superarem os objetivos.

Frederico Zornig:Como você define “estratégia de preços”?

André Plana: Gosto da Definição do Thomas Nagle em Estratégias e Táticas de Preços, foi o
primeiro livro que eu li sobre o assunto, no início da minha carreira a alguns anos atrás. Ele diz
que estratégia de preços é entregar crescimento de forma rentável, com uma melhor
comunicação de valor e ummodelo de receita otimizado.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

André Plana: Difícil dizer o que émais importante, assim como questionar umdos três homens
mais ricos domundo. Acho que ambas são partes de uma equação, e não podem ser olhadas de
forma isolada. Se o cliente não está feliz, não tem como seu produto combater a concorrência
de forma justa no ponto de venda. Não acho que seja um jogo de "soma zero" e por isso não
pode ser vista de forma isolada.
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Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

André Plana: Em uma indústria de bens de consumo, com abundância de dados sindicalizados,
é quase criminal não considerar uma análise estatística para preços e a elasticidade própria ou
cruzada, com uma modelagem de otimização de volume, receita e margem. Essa análise é
necessária para termos uma projeção dos impactos que a movimentação de preços pode
trazer.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

André Plana: Não tenho ainda a experiência em preços dinâmicos, acho que para a grande
maioria das empresas, o seu canal próprio de vendas pode ser um ambiente interessante para
aprender e influenciar o varejo nesta forma de otimização.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

André Plana: Revenue Management é mais que uma área funcional, é ummindset. Estemindset
é a habilidade de otimizar e mais importante, de gerar crescimento. Além disso, a abrangência
da área permite uma capacidade de questionar tudo, mas a contrapartida é sempre ser
questionado. É intenso, ambíguo e desafiador, e é isso quememotiva todos os dias.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

André Plana: Queria deixar umamensagemespecialmente para aqueles que estão começando
a sua carreira ou pensam em transicionar para esta área. Como disse algumas vezes durante
esta entrevista, esta área é onde lidar com a ambiguidade é o desafio diário, mas poucas
oportunidades irão trazer uma oportunidade de resolução de problemas, pragmatismo e a
capacidade de resolução de problemas e impacto como esta. Se isso é o que te move, com a
base técnica, você terá sucesso.



CAMILA FERNANDES
Gerente Sênior de Pricing, C&CCasa &Construção, 10 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

Camila Fernandes: Trabalhava na área de inteligência de mercado em uma conceituada
empresa de consultoria econômica, quando fui chamada para um processo seletivo, como
analista de inteligência de pricing em uma indústria de alimentos. Foi amor à primeira vista.
Nessa empresa, trabalhei 4 anos, passando pela área de inteligência de pricing, que gerava
todas as informações e análises, posteriormente atuei diretamente com o pricing. Saí de lá
atraída pela oportunidade de iniciar uma área de pricing em uma empresa do setor de
alimentação fora do lar (restaurantes). Após 2 anos, comaárea construída, fui para o varejo, em
uma área “irmã” ao pricing, que gerenciava tudo o que tangenciava promoções. Desenvolvi uma
equipe grande, construímos KPIs novos para a empresa, reestruturamos processos e depois de
3 anos, fui para o setor do home center, onde estou hoje, de volta ao pricing.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? O histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Camila Fernandes: Ótimo ponto. Realmente 2020 não será um bom “parâmetro”. O histórico
de vendas ainda é utilizado, mas muitas outras variáveis de mercado, como disponibilidade de
matéria-prima, dólar, entre outras, têm tido um peso ainda mais relevante na tomada de
decisão. A precificação tem sido feita comumolharmais de curto prazo. Conceitos como test &
learn têm sidomuito úteis nesse cenário de incertezas.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Camila Fernandes:Acredito que cada vez mais a área de pricing ganhará importância. Vejo um
movimento demuitas empresas que percebemanecessidade de desvencilhar a precificação do
time comercial ou do financeiro. É uma área que cada vez mais demanda tecnologia para
trabalhar, especialmente avaliando o comportamento do cliente. No exterior, conheço casos
em que a precificação de algumas empresas já é feita por robôs. No Brasil, percebo uma
tendência de busca por automatização dos preços, embora este cenário esteja distante em
muitos segmentos. Alémdisso, vejo que no varejo a área de pricing deverá ganharmais espaços
na formatação dos preços, tanto nos “permanentes” quanto nos promocionais
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atualmente a área de compras/comercial é quem toma essas decisões).

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Camila Fernandes: Principal característica: data-driven, acompanhado de curiosidade,
simplicidade, inquietude e inovação. Como desenvolver? Acredito na cultura do exemplo e do
“treinar, delegar e acompanhar”, para desenvolver as equipes. Proponho desafios
constantemente e acompanho de perto, para apoio. Com relação à formação acadêmica, pela
minha experiência, quem tem mais skills para a área são administradores, economistas e
engenheiros. Estatísticos também, desde que não tenha foco apenas nos números e consiga
entender demercado e outros fatores que possam afetar a demanda.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Camila Fernandes: Existe sim uma cultura de pricing, mas bastante diferente da indústria. A
área de pricing atua mais como uma “torre de comando”, onde trabalho. Estudamos o
movimento do mercado em parceria com o time comercial, marketing, e-commerce,
entendemos a necessidade da companhia com o financeiro e abastecimento, criamos as
estratégias e administramos o tático e o operacional ao lado do time comercial, especialmente
nos preços promocionais. Por experiência, para se criar uma cultura de pricing emumaempresa
é preciso apoio especialmente das áreas de marketing e comercial, tanto na indústria como no
varejo, pois são “clientes” diretos das estratégias de precificação. Já o comercial, quando tem
metas atreladas somente às vendas, pode se transformar em uma enorme barreira para
implantação da cultura.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?

Camila Fernandes: Preço errado não pode esperar para ser corrigido. Já vi muita coisa
acontecer por causa de erros nos preços, desde incineração de animais (impacto na cadeia da
indústria), até gerente de loja ir preso durante Black Friday, por exemplo.
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Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Camila Fernandes:ObomevelhoOffice (Excel eAccess), e uma ferramenta de precificação, de
preferência, ou um sistema ERP que se consiga administrar os preços. Onde trabalho temos o
básico e uma ferramenta de precificação, Profitmetrics, que acabou de ser implantada.

Frederico Zornig: Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Camila Fernandes: Acredito que a “Autonomia”, pode ser um dos sinônimos de “Sucesso” para
a área do Pricing. Além disso, e de forma até óbvia, o alcance das metas da companhia,
quaisquer que sejam elas (share, margem, etc). Uma boamedida é a área possuir poder de veto
nas negociações ou situações que não estão de acordo com a estratégia da companhia. Pricing
precisa ser o guardião dessa estratégia e consequentemente dos resultados.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Camila Fernandes: Mais importantes: pesquisa da concorrência, análise dos impactos dos
preços nas vendas e na margem, avaliação dos melhores níveis de desconto para itens em
oferta. Esses três formamo que eu considero um “Tripé de Pricing”. É fundamental monitorar o
posicionamento da companhia em relação aomercado, sempre avaliando o comportamento do
cliente, mas sem perder de vista os objetivos da companhia. A atratividade e a rentabilidade
podem acontecer concomitantemente em ações promocionais, a depender da qualidade da
oferta que se faz, evitando efeitos “canibalizatórios”, e influenciando a cesta de consumo.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Camila Fernandes: Organização dos preços da companhia (arredondamentos, margens
negativas, ajustes nos �ers de preços das famílias de produtos, redefinição de critérios das
pesquisas de preços e da construção das listas, etc), avaliação dos “focos de escoamento” da
rentabilidade, identificação de white spaces de preços dentro do mix de produtos, de
renegociação de custo e recomposições com fornecedores, etc. Posso citar um exemplo, no
passado, de uma oportunidade encontrada no realinhamento do �meline do processo
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produtivo de uma linha de alimentos, com o objetivo de minimizar as práticas comerciais de
desconto no final do mês. Esse produto tinha uma shelf life muito curta e a equipe comercial
esperava o final domês para obter descontos por shelf life avançado para reduzir preço e bater
meta. Só de postergar a produção em alguns dias, para que o produto chegasse mais novo ao
final domês, fomos capazes de ganhar 20% no preço líquido sem alterar preços, o produto não
chegavamais no final domês com shelf life que demandasse descontos.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Camila Fernandes: Índice de preços internos (inflação interna), índice de competitividade,
indicadores demovimentação de preços e impactos nasmargens, níveis de desconto, impactos
em venda emargem das ofertas, etc.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Camila Fernandes: Reuniões periódicas em todos os níveis para discussões estratégicas/
táticas, apresentação de resultados e indicadores de desempenho.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Por que?

Camila Fernandes: Depende. Não considero adequada, no pricing, a utilização de termos
superlativos e absolutos, como “sempre”, “tudo”, “nunca”, “nada”. Nemsempre a precificação por
valor percebido é amelhor forma, aindamais se esbarrarmos emprodutos commoditizados, ou
marcas muito fortes que tenham alto custo, porque isso poderá exigir que se trabalhe muito
tempo com margens baixíssimas (especialmente no varejo) e isso se torna insustentável. Mas
de fato, a precificação por valor percebido tem alto grau de eficácia na venda, porém pode não
ser amais eficiente a depender do padrão econômico-financeiro da empresa.

Frederico Zornig: Você acredita que ancoragem de preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Camila Fernandes: Sim. É um viés cognitivo importante especialmente para o varejo, tanto do
ponto de vista do preço de sell-in (negociação/compras) quanto do ponto de vista do preço do
sell-out. Possibilita melhorar a rentabilidade da cesta de consumo do cliente, girando produtos
secundários, produtos muito caros e/ou de luxo, marcas menos relevantes que possuam
margensmelhores, oumesmo alavancando vendas de um produto de impulso de boamarca
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com preço mais alto, quando comparado com um inferior com preço semelhante. Exemplos
como arroz, pneus, entre outros vários produtos, funcionam muito bem com essa estratégia
para aparentar ummelhor preço em uma dasmarcas.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Camila Fernandes: Essa pergunta dá uma ótima discussão! E o varejo se depara com isso o
tempo todo. Não existe uma resposta correta, mas aomeu ver, uma boa estratégia conteria um
híbrido das duas situações. Penso que é importante ter precificação mais massificada para
produtos de venda “massiva”: alto consumo, alto giro, commodi�es. Mas a personalização e a
segmentação são variantes fundamentais quando se trata de ganho de margem e aumento de
venda de itens de baixo giro. O primeiro vai trazer gente, o segundo, vai trazer gente que paga
bem, ou que vai comprar um produto mais rentável para a empresa. Tudo vai depender do que
a empresa tem como estratégia, e isso pode ser alterado constantemente no tempo.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Camila Fernandes: Sempre. Acredito no poder da transparência. Cada vez mais os clientes
buscam empresas com propósitos bem definidos. Todas as decisões de uma empresa,
comerciais ou não, precisam estar de acordo com esses propósitos e alinhadas com seu
posicionamento e estratégia, para ganhar credibilidade no cenário atual, onde os clientes têm
acesso, com velocidade amuita informação.

Frederico Zornig:Como você define “estratégia de preços”?

Camila Fernandes: Conjunto de regras e decisões sobre os preços de uma empresa, que
garantamumobjetivo específico, seja ele a rentabilidade, o ganho de share, desova de estoques
obsoletos ou de shelf-life curto, aceleração das vendas de uma determinada categoria/produto,
etc.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Camila Fernandes:Acredito na expressão “um olho no gato e o outro no peixe”. Todos estamos
de certa forma de olho no cliente, direta ou indiretamente. Olhar a concorrência, é uma forma
indireta de perceber o cliente, naminha opinião e tem seu valor, especialmente
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quandonão se temmecanismos de avaliar diretamente o comportamento do cliente. No fundo,
quando se olha omercado, o grande foco é o cliente.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Camila Fernandes: É fundamental o estudo das diversas elasticidades, na tomada de decisão
sobre os preços, especialmente os preços promocionais. É através dela que podemos estimar
os impactos de ganhos/perdas de rentabilidade incremental e de venda incremental, sejamelas
diretas sobre o produto em questão ou sobre produtos complementares, substitutos, etc.
Lembrando que elasticidade não é linear nem no tempo, nem nos diferentes níveis de preços e
pode ter vários comportamentos. Inclusive, promoção por muito tempo, vira preço e perde o
efeito da sua elasticidade.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Camila Fernandes: Estamos ainda “jovens” nessemercado, mas acelerando.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Camila Fernandes:De forma direta, pricing e RM correspondem à gestão otimizada de preços,
desde sua concepção estratégica até a sua execução operacional.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Camila Fernandes: O pricing é um mundo à parte dentro de uma empresa. Ele deve ser
imparcial, data-driven e precisa de tecnologia para apoiar as decisões e ações. Áreas de
marketing, comercial e financeira são áreas clientes do pricing. Para ter autonomia e não ter
vieses, a estrutura do pricing precisa estar apartada hierarquicamente dessas áreas. As
empresas que tomarem consciência dissomais rápido, sairão na frente em seus segmentos.



FÁTIMA FAGNANI
Gerente de Governança doMarketing, Syngenta, 10 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

Fátima Fagnani: Cheguei ao Pricing após trajetória como business controller e experiência em
diversas áreas financeiras. Apaixonei-me, dediquei-me ao estudo de pricing e prática diária ao
longo de 10 anos em que liderei a área implementando processos de estratégia, termos
comerciais, execução emonitoramento.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? O histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Fátima Fagnani: O maior desafio é a recomposição do câmbio nos preços em Reais. O
agronegócio é o setor talvez menos afetado pela pandemia, mas os insumos químicos são
altamente impactados pelo câmbio, pois as matérias-primas são importadas. O histórico de
vendas é somente um componente, pois é mais relevante a projeção de área plantada, adoção
de tecnologia e pressão de pragas.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Fátima Fagnani:As empresas cada vezmais conscientes de que a área é umpoderoso guardião
da rentabilidade e market share – “contra fatos não há argumentos”. Pricing estará ainda mais
automatizado, a oferta de Indicadores e predição de tendências através dos dados será
poderoso aliadona agilidadena tomadadedecisões. Afetará diminuindo cada vezmais o tempo
dispendido na operação,manutenção de sistemas, listas de preços, tudo será automatizado por
sistemas ou RPA (Robot Process Automa�on) liberando tempo da equipe para se dedicar à
análise dos dados, dashboards, cada vez mais voltados a interpretar dados que direcionam a
tomada de decisão otimizando a rentabilidade emarket share.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Fátima Fagnani: https://bit.ly/3bi0Hkb Busco profissional que tenha conhecimentos de
marketing (posicionamento de produto, segmentação de clientes, acesso ao mercado),
comercial (negociação, argumentário), finanças (reconhecimento de receita, impostos,
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financiamento a clientes, capital de giro). Quanto à formação acadêmica é abrangente e pode
ser desde administrador, economista, engenheiro, matemático, dentre outras. Se tiver a
certificação da Professional Pricing Society é um diferencial muito apreciado. Dependendo da
posição (se analista, coordenador ou gerente) perfil com habilidades em ciências de dados,
ferramentas de dashboards, gestão de banco de dados também facilita muito. E porque não
dizer, quem entenda do módulo pricing do SAP (já que é o ERP mais utilizado). Quanto às
competências, é preciso ser resiliente, ter capacidade de influência, stakeholder management,
comunicação eficiente, capacidade analítica, gestão de conflitos e business acumen. Pensando
em Formação Acadêmica, não tenho uma preferência, mas as carreiras que possuem formação
mais orientada a processos, como engenharia, economia, administração tendem a ser mais
adequadas ao profissional de pricing. Publicidade, por exemplo, já acho que não é a formação
mais adequada, e mesmo um cientista de dados, se não possuir também capacidade de
relacionamento, terá dificuldades em atuar na função, pois requer muita negociação e
argumentação. Para desenvolver as habilidades da equipe é preciso identificar as fortalezas e
pontos de desenvolvimento de cada um, sendo por vezes necessário:
• investir em capacitação – certificação Professional Pricing Society, ferramentas de banco de
dados, cursos de comunicação, gestão damudança e conflito, etc.
• expor aos desafios para desenvolver competências de influência, resiliência, stakeholder
management, etc.
• imersão no business: é preciso conhecer qual é a realidade do vendedor, conhecer o produto
e/ou serviço e os clientes.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la?

Fátima Fagnani: Vou responder pela forma como podemos identificar se uma empresa tem a
cultura de pricing – através do texto que escrevi. https://bit.ly/3ryTbqZ “Pricing Function é
Diferente de Pricing Culture”. Empresas cada vez mais pressionadas pela maximização da
rentabilidade convencem-sedequepricingé a solução.Oprimeiro passo éestabelecer a função
e contratar um profissional de pricing que rapidamente começa a ser desafiado a entregar os
resultados esperados. Mas, ledo engano da liderança que supõe ter contratado o "super-herói
da rentabilidade". Como diz o ditado "uma andorinha só não faz verão". É preciso entender o
que compete ao profissional e o que é responsabilidade de toda organização. Ao profissional:
• realizar um assessment (investigação) da maturidade dos processos de estratégia/definição,
termos comerciais, execução e domonitoramento dos preços, incluindo plataformas;
• identificar pain points (deficiências);
• estabelecer o Price Steering Commi�ee com os C's level: CEO,Marketing e Comercial;
• propor plano de ação, obter aprovação e comprometimento do Comitê para a
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transformação;
• suportar a implementação das ações, monitorar resultados e reportar o status da
transformação emComitêmensalmente.
Ao comitê e membros cabe suportar, atuar como embaixador, dar exemplo, cobrar
comportamento e ações de seus liderados para com a transformação até que pricing se torne
cultura na empresa.Walk the talk! Faça valer!

Portanto, uma empresa que tem a cultura de pricing age completamente ao inverso deste
saying “everybody touches pricing, but no one owns it”- torna-se uma empresa em que “todos
fazem pricing e todos são responsáveis por ele”. Para concluir, a área de finanças sempre
embarca em iniciativas de pricing até mesmo em função da busca de melhor rentabilidade, a
área de marketing, que a princípio tem já responsabilidade sobre os 4Ps tende a ser um pouco
mais cética e precisa ser conquistada com fatos e dados. E por fim, a área comercial que se não
tiver o apoio correto da liderança, pode acabar sendo uma grande barreira para implantação
das iniciativas.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?

Fátima Fagnani: Acreditar que bastava a diretriz global (cartilha) para implementar a área/
processo. Estabelecer um novomodo estruturado, processual de trabalhar pricing depende do
engajamento e do forte sponsorship da alta liderança e do convencimento de toda a
organização. Por ser cross-func�on é necessário muito stakeholder management para que a
estratégia de uma nova forma de operar pricing permeie toda a organização até sua execução
pelos vendedores. https://bit.ly/3ecRHi4 É mandatório que a liderança (C level: CEO, CFO,
COO) atue como sponsor, cobrando a prática do “walk the talk”, afinal “todos fazem Pricing” e
este não se resume à definição do preço correto, pois abrange uma cuidadosa e consistente
gestão de vasta quantidade de questões que visam estabelecer e manter a cultura de pricing. E
quando ela existe? Quando as diretrizes dos pilares de estratégia e termos comercias são
disciplinadamente executados pelos vendedores, num constante processo de monitoramento.
ComopontuouPeterDrucker “cultura engole a estratégia no café damanhã". Por exemplo, uma
cultura de larga autonomia aos vendedores para a prática desordenada de descontos não
coaduna com a cultura de pricing, que considera o equilíbrio entre desconto x volume x
rentabilidade. A excelência em pricing não significa sempre ganho de preço, mas sim a
habilidade de capturar as oportunidades domercado quando este está favorável e ter omenor
impacto quando está desfavorável.
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Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Fátima Fagnani: A tecnologia indispensável é a disponibilidade de potente ferramenta de
gestão de banco de dados, análises e algoritmos que podem ser desenvolvidos para direcionar
posicionamento de preços no mercado, perfil dos consumidores, adequação da segmentação,
monitoramento detalhado da execução da lista de preços. Sinto falta de uma solução que tenha
acuracidade da mensuração da disciplina de implementação da sugestão do preço sugerido ao
distribuidor. O sonho de consumo está em ver atendida a necessidade que está no último
parágrafo deste texto que escrevi https://bit.ly/38eobVf. Quando uma empresa decide
precificar seus produtos ou serviços usando como estratégia o "value based" ou preço baseado
em valor, quem investe recursos em pesquisa para lançamento do produto ou em conjoint
analysis (técnica estatística usada em pesquisa de mercado que ajuda a determinar como as
pessoas valorizam os atributos que compõem um produto ou serviço) é a indústria. Portanto,
implementar o preço definido depende só da disciplina de execução da força de vendas da
indústria? Sim e não. Sim, se a indústria acessa o cliente final diretamente sem utilizar nenhum
intermediário. Não, se são utilizados canais de distribuição. Neste caso, a indústria pode
sugerir o preço, mas não consegue garantir que seja executado no cliente final onde
efetivamente se concretiza a proposta de valor. No Brasil (e na maioria dos países) vale a livre
concorrência - lei 12.529/11, que regula o CADE (Cons Adm de Defesa Econômica) que no
artigo 36 caracteriza infração impor ao comércio, aos distribuidores, varejistas e
representantes os preços de revenda. Cabe assim ao distribuidor decidir se irá ou não praticar
o preço sugerido pela indústria.Resta à indústria buscarmaneiras paramonitorar a aderência
do preço sugerido no consumidor final. No que tange à ferramentas quero ressaltar que um
software de pricing só é efetivo quando há um processo já consolidado. Muito se pode fazer
(ainda), otimizar comas ferramentas disponíveis e acessíveis a todos – alémdas automações de
processo possíveis por RPA.

Frederico Zornig: Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Fátima Fagnani: Eu confio nessa definição de sucesso que infelizmente não sei quem disse:
“we only succeed as pricers when our sales team succeeds as winners. If we want to outperform,
thenwe need to help sales winmore andwin profitably.” Somenteobtemos sucessoquandonossa
força de vendas sai vitoriosa na negociação. Se nós desejamos superar a concorrência, então
nós temos que ajudar os vendedores a vender mais e com rentabilidade. De uma forma mais
quantitativa, a gestãodadispersãodepreços pode servir de indicador demelhoria deprocesso.
Ao fazer essas análises, podemos demonstrar que trouxemos pequenos clientes que
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pagavam pouco para um nível de preço que gera mais margem proporcionando tambémmaior
coerência entre os preços praticados nomercado. Ou seja, tratamos os outliers.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Fátima Fagnani: Todos os processos são importantes: estratégia, definição de termos
comerciais, execução emonitoramento. Mas, se tivesse que escolher o mais importante ficaria
com a disciplina de execução. https://bit.ly/3kNq6FD. “Preço não é sorte, é disciplina.” Como
em tudo na vida, seja ela pessoal, profissional ou de uma empresa, disciplina é um must have.
Não abramão dela em nenhuma situação, atividade, empreendimento, se abrir... não atingirá o
objetivo. Numa empresa a disciplina de execução é o comportamento a ser exigido de todo
profissional, sem exceção. Em particular, a disciplina da execução da lista de preço deve ser um
KPI (key performance indicator) da força de vendas aliado à tradicional meta de vendas
(volume), pois trata-se do cumprimento das responsabilidades específicas de umvendedor. Por
isso o vendedor precisa ter ambos objetivos: volumeepreço. Para amétrica de preço não se faz
necessário sofisticação e complexidade, bastamensurar o desvio na execução da lista. Defina o
target de desconto na negociação que o vendedor pode usar, sempre pautado em processo de
autonomia percentual e escalável de aprovação. Mas, conecte essa execução da lista de preço
à remuneração variável, afinal não há "órgão do corpo" mais sensível que o bolso. Afinal é o
preço que paga tudo em uma empresa, até o seu salário, por isso é a disciplinamais importante
que traz rentabilidade e que garante a sustentabilidade da empresa e de seu emprego.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Fátima Fagnani: Processo estruturado que assegura o ganho de market share com
rentabilidade.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

FátimaFagnani:Ocódigo de conduta da empresa que trabalho nãomepermite responder essa
pergunta, mas vou responder com 2 textos em que discorro sobre indicadores e analy�cs.
https://bit.ly/3v1w1vt “Benefícios de se Implementar Pricing”. Frequentemente
pricing inicia-se por meio de um projeto que objetiva benefícios financeiros. Após um
assessment, traça-se um plano de implementação e quantifica-se os ganhos que serão obtidos
após certo período de tempo. Pricing envolve faturamento, volume de vendas, condições
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mercadológicas e econômicas. Como mensurar e isolar os benefícios advindos da
implementação de novos processos e formas de operar? Como ter essas as variáveis
constantes num período de tempo? Não existe essa fórmula mágica, mas alguns indicadores
podem ajudar:
• nível de desconto: lista de preço é para ser executada e seu desvio um sintoma e não uma

causa.
Atuando nas causas: maneira de precificar (introduzir precificação baseada em valor),
argumentação de vendas enfatizando os benefícios, segmentação de clientes, descontos
condicionados, etc. diminuirá o desconto = benefício;
• pricing waterfall: analisar o investimento (gross to net price) para cada unidade vendida x

volume nos diferentes segmentos de cliente comparado a outro período quantificará o
benefício;

• dispersão de preço: uso de segmentação de clientes e política de descontos irá reduzi-la
melhorando consistência de preços nomercado, reduzindo conflitos, gerandomais vendas.

Não é fácil, mas é possível e vale! https://bit.ly/3bkHQ84 “Pricing analytics: uma jornada”
Estamos cercados de dados que possibilitam uma miríade de análises, mas será que todos são
realmente passíveis de se transformar em informações? Quando tratamos de Pricing analy�cs
temos que mapear e coletar os dados, cujas fontes estão espalhadas pelas áreas de vendas,
finanças, fábrica/ produção, marketing, mercado e indústria. Ao longo do caminho algumas
barreiras internas devem ser ultrapassadas: profissionais que saibam comomanejar a extração
dos dados com segurança e o comprometimento das áreas envolvidas.
De posse dos dados, o próximo passo é lidar com os desafios da harmonização, pois
frequentemente estão poluídos, incompletos, desestruturados e inconsistentes, além de
dificuldades com atualizações de sistemas e interfaces, processos desatualizados e obsoletos.
Vencidas estas barreiras, algumas dimensões precisam ser consideradas para se atingir a
inteligência dos dados, que são: arquitetura (plataforma/sistema), armazenamento dos dados,
conexões/ relacionamento dos dados, premissas e hipóteses. Acabou!? Não! Change-
management (gestão da mudança)... Contra fatos (dados) não há argumentos, as análises/
informações deixarão muita ineficiência a descoberto, o que irá gerar muitas oportunidades,
mas também desconforto. Esteja preparado!

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Fátima Fagnani: Através da governança. https://bit.ly/3eeAdBZ “O que diferencia uma
performance de preço robusta e sustentável de um modismo de curto prazo? Governança! A
nada glamorosa arte de governar.” Ela é peça central e fundamental para alcançar e sustentar
um Price Excellence quando se otimiza resultados financeiros com clientes satisfeitos =market
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share com rentabilidade. É preciso diferenciar o que é fato do que é boato sobre governança.
Sua reputação é associada à forma burocrática, engessada e demasiadamente controlada de
realizar algo – uma realidade quando é mal definida. Bem definida torna-se um núcleo
facilitador de longo prazo no desempenho de pricing, pois em sua essência a governança tem
por objetivo recuperar e garantir a confiabilidade do processo para os seus stakeholders. Cria
um conjunto eficiente de processos e mecanismos, tanto de incentivos como de
monitoramento, a fim de assegurar que o comportamento dos executores esteja alinhado com
a estratégia do pricing na organização. A ausência ou ineficiência na governança leva à luta pelo
poder, minando a confiança e comprometimento dos envolvidos no processo. Já a boa
governança é facilitador essencial no desempenho das atividades de pricing que são em sua
natureza cross-func�on e devem convergir em uma execução comercial disciplinada.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Por quê?

Fátima Fagnani: Sim, é a forma mais inteligente de otimizar a rentabilidade que se tem
conhecimento, explico por que no texto que escrevi. https://bit.ly/3qn37Cc “Preço é o que se
paga, valor é o que se obtém.” Value Based Pricing (precificação baseada em valor). Embora
date dos anos 90 as referências à precificação por valor, há registros de arqueólogos que dizem
que um fazendeiro egípcio que viveu há ~7.200 anos estava transportando leite em um
recipiente feito do estômago de umherbívoro, que por conta das bactérias ali contidas, por um
“acidente” obteve queijo. Quando foi armazenado como queijo, o leite podia durar meses ou
anos, em vez de apenas alguns dias. O ingrediente bruto (leite) permaneceu essencialmente o
mesmo, mas o egípcio havia descoberto uma maneira de mudar drasticamente seu valor na
mente de seus clientes. Ele era provavelmente capaz de obter muito mais no comércio (de
troca) de seu leite em comparação ao que teria de outra forma. Curiosidades à parte... É uma
estratégia de preços que define preços principalmente, mas não exclusivamente, de acordo
como valor percebido de umproduto ou serviço para o cliente, e não de acordo como custo do
produto ou preços históricos. A abordagem implica em basear o preço nos benefícios do
produto percebidos pelo cliente, o que realmente importa para ele e é valorizado. Em geral,
onde for usado com sucesso, melhorará a lucratividade gerando preços mais altos sem afetar
muito o volume de vendas. O que é importante considerar em sua definição: 1) Concentre-se
em um único segmento*. A primeira coisa a saber sobre o preço baseado em valor é que ele
sempre faz referência a um segmento de clientes específico - para produtos B2B, pode ser um
único cliente. Paramúltiplos segmentos de clientes, deve-se determinar um preço baseado em
valor adequado para cada um. *https://bit.ly/30kFekl 2) Compare com a próxima melhor
alternativa. Esse método de precificação só funciona quando o segmento tem um produto
concorrente específico que pode comprar. Deve-se fazer a pergunta: "O que esse segmento
compraria se meu produto não estivesse disponível?" Essa "próxima melhor alternativa" é o
ponto essencial de comparação para obter o preço baseado em valor. Para produtos realmente
novos, sem pares, a metodologia de precificação baseada
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em valor precisa ser explorada por pesquisa. 3) Entenda o diferencial. A próxima tarefa é
descobrir quais recursos do produto são exclusivos, isto é, diferenciados do concorrente. 4)
Atribua um valor a cada item de diferenciação. O último, e possivelmente o mais difícil, é
estimar o valor dos recursos, características que são diferenciais. Para realizar essa etapa,
normalmente apoia-se no uso de pesquisa conjoint analysis - https://bit.ly/3qlmFqSConcluindo
a empresa que domina a arte de precificar por valor e tem disciplina de execução** está com "a
faca e o queijo namão".
**https://bit.ly/3uYobCy

Frederico Zornig: Você acredita que ancoragem de preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Fátima Fagnani: Depende da posição da empresa e de seus produtos e/ ou serviços vs. seus
competidores. A empresa que é price leader não delega o preço de seu produto à definição do
preço do seu concorrente estabelecendo um premium ou de-premium vs. produto referência.
Cabe ressaltar que a lista de preço pode servir como uma âncora/ ancoragem, funcionando
como técnica que se beneficia da tendência do consumidor em comparar o preço comunicado
vs. sua habilidade de obter desconto. https://bit.ly/3eetCaM “Price Leadership & Market
Share Leader.” A empresa que detêm a liderança de preço em seumercado é aquela que tem a
habilidade de influenciar um movimento de ajuste de preço (subida ou descida) e tem esse
comportamento rapidamente copiado por seus concorrentes. Essa habilidade é mais
preponderante na empresa que exerce a liderançademercado, entretanto, não éumacondição
sine qua non. Há que se conquistar essa liderança por sua consistência e coerência com as
razões pela qual o movimento de preço é necessário e efetivamente aceito pelo consumidor
final. Com certeza é uma grande responsabilidade do líder demercado ser o puxador de preço,
uma vez que concorrentes e consumidores estão sempre atentos a seus movimentos.
Entretanto, aqui cabemais uma vez salientar que há que se encontrar o equilíbrio entremarket
share e rentabilidade. Um não vive sem o outro, precisam estar sempre otimizados/
equilibrados, afinal uma empresa não conquista participação de mercado sem crescer volume,
tampouco se sustenta sem rentabilidade. Vale ressaltar que não se maximiza a rentabilidade
somente aumentando seu preço ao consumidor, mas sim analisando sempre se há vazamento
de preço da porta de fora pra dentro de casa, através da criteriosa gestão dowaterfall (Gross to
Net).

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

FátimaFagnani:Segmentar semdúvidas. Faço a seguinte analogia nos pilares dos processos de
pricing:
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• estratégia: precificação baseada em valor→ cérebro
• termos comerciais: segmentação e condições→ coração
• execução→membros que são comandados pelo conjunto do cérebro e coração
• monitoramento → dieta, exercício, saúde emocional: como você mantem a saúde do

organismo https://bit.ly/3qpRwCu “Segmentação: O Coração do Pricing”
Como um indivíduo para ser perfeito necessita de seus órgãos e sistemas funcionando em
harmonia, o pricing em sua atribuição de gerar, capturar emaximizar a rentabilidade precisa ter
suas partes conectadas. O que cabe dizer que todas as estratégias, tais como peças de um
quebra-cabeças precisam se encaixar: desenvolvimento de produto, acesso ao mercado,
promoção/ propaganda, CRM, customer experience, digital e outras que geramdiferenciação só
serão eficazes se forem refletidas e capturadas pelo preço. Para a otimização do preço, a
segmentação de clientes é peça fundamental e se divide em estrutural: como acessar o
mercado e comportamental que pode levar em conta aspectos quantitativos e qualitativos dos
clientes. Para cada cesso há um investimento à ser feito, seja na forma de desconto atribuído
em conta demargempara distribuidor ou para remunerar grandes volumes de clientes diretos.
Já a segmentação comportamental exige identificar similaridades entre os clientes, mesmas
características e que valorizam os mesmos atributos e especificidades do produto ou serviço.
Para cada segmento de cliente deve-se ter uma proposta de valor refletida na estrutura de
descontos (momento da venda) e rebates (posterior à vendamediante condições atingidas).

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Fátima Fagnani: Sim, devem ser transparentes. É importante dar ciência aos diferentes
segmentos de clientes do por que aquele é o preço do seu segmento, qual é a proposta de valor
que norteia o esquema de descontos e rebates. É necessário ter racional para o diferencial do
preço único obtido pela proposta de valor ao cliente quando aplicados descontos e concedidos
rebates para determinado segmento. Se não houver essa comunicação clara, os descontos
discricionários podem destruir o posicionamento do preço e consequentemente afetar a
rentabilidade – vide texto sobre “cliente está pagando por cerveja e tomando champanhe?”.
Tambémé importante a transparência quando há necessidade de reposicionamento de preços,
comunicando aomercado as razões pelas quais haverámudançana lista depreço. https://bit.ly/
3c3EdTb “O cliente está pagando por cerveja e tomando champanhe?” É imprescindível ter
visibilidade do quanto a empresa está investindo em cada cliente através da análise/
monitoramento do custo de servir ou o que fica no bolso da empresa (Pocket Price).
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Este "investimento" feito em cada cliente é obtido deduzindo-se do preço do posicionamento/
proposta de valor do produto ou serviço a somatória:
• descontos dados no pedido/ fatura (on-invoice);
• descontos condicionados a comportamento (rebates ou off-invoice);
• bonificação de produto;
• incentivo dado na forma de serviço ou benefício não financeiro.
Desta forma é possível identificar se a estrutura de "recompensa"/ fidelização do cliente
realmente está sendo valorizada. Isto é aferido comparando o Pocket Price de cada cliente com
que era esperado/almejado para o segmento a que o cliente pertence e com outros clientes
individuais levando em consideração o volume comprado.
Coloca-se em um gráfico no eixo x: volume, eixo y: pocket price, e o tamanho da bolha de cada
cliente pode ser o% que ele representa da rentabilidade total.
É muito comum identificar clientes de baixa representatividade/relevância com grande
investimento (baixo preço net)... ou seja, cuide para que o cliente não pague por cerveja e você
o trate servindo champanhe.

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?

Fátima Fagnani: Estratégia é o cérebro de todo processo de pricing. Nela consiste a definição
de qual modelo de precificação será utilizado, qual a ambição da empresa na relação market
share x rentabilidade. Definição da dispersão de preço através do esquema de desconto por
acesso ao mercado e por geografia* (se necessário for por conta do produto ter entregas
diferentes por região). *Brasil tem dimensões de continente e pode ocorrer do produto
(específico em alguns mercados: como no agronegócio) performar de maneira diferente
dependendo de condições de solo e clima de cada região. Se a estratégia não é claramente
definida, a empresa não tem uma diretriz de qual caminho perseguir e acaba direcionada por
volume sacrificando a rentabilidade. https://bit.ly/2PFcXCY “Volume ou preço?”
Essa semana em uma interação profissional fizeram-me essa pergunta da seguinte forma:
"Volume ou preço? Responde rápido!"
A resposta: os dois!
E rapidamente fui desafiada "Um só! Volume ou preço?"
A resposta: volume!
Como uma empresa sobrevive com excelente preço, mas sem o volume suficiente? Não
sobrevive!
Onde está a arte do pricing? No preço correto!
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Definir o preço que reflete a proposta de valor e o que realmente o cliente valoriza é uma
ciência. Essa ciência pode ser exata se forem usados os elementos corretos na precificação: o
que o cliente valoriza? O produto ou serviço entrega o que realmente se propõe? Qual a
proposta de valor do produto? Seu vendedor sabe argumentar sobre os atributos que geraram
a proposta de valor? Portanto, não se iluda! A primeira resposta da força de vendas será
sempre: volume. Cuide para que a lista de preço esteja correta, que a melhor metodologia foi
utilizada para a precificação, que os termos comerciais tragam competitividade, que o
programa de relacionamento seja atrativo e valorizado, esmere pela execução disciplinada e
claro, que os outros 3 Ps (produto, praça e promoção) sustentem a precificação. Afinal,
nenhuma estratégia tem valor se não for executada e... tudo que se faz emmarketing tem que
ser capturado através do preço!

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Fátima Fagnani: O foco da empresa deve ser o cliente. Conhecendo seus clientes você tem
produtos e/ou serviços que satisfaçam suas necessidades, assim como conhecendo seu
comportamento pode customizar ofertas atrativas extraindo valor da segmentação de
clientes. A concorrência não deve ser esquecida, deve ser monitorada. Tendo a habilidade de
conhecer e satisfazer a necessidade dos seus clientes com produtos e/ ou serviços com preços
justos, seu nível de satisfação com a empresa, os movimentos da concorrência devem ser
monitorados para análise de impacto: lançamento de novo produto e/ ou serviço, movimentos
de preço, campanhas, promoções. É um “olho no peixe outro no gato” – peixe é o cliente, gato é
a concorrência. Mas, se sua empresa não fisgar o peixe... morre de fome.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Fátima Fagnani: Em meu mercado há certa predominância de “inelástico” para produtos não
comoditizados. Utilizamos mais a elasticidade no reposicionamento de preço de lista de
produtos comoditizados ou que já têm muitos competidores que mostram entregas
compatíveis, assim como se o produto é top of mind ou não. Pode ocorrer do produto já ter
competidores compatíveis, mas há uma fidelidade adquirida pela marca em que o fato de ser
top of mind, pouco impactamexer na variável preço para obter maismarket share.
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Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Fátima Fagnani:Vou responder com texto que escrevi sobreDynamic Pricing.
Como informação no agronegócio há tempos se explora o conceito de cestas de compras na
aquisição de umpacote de produtos/solução emque não se discute o preço produto a produto,
mas sim a relação de troca por commodi�es – chama-se Barter. A indústria vende os insumos
trocando-os “x” quantidade de por grãos commodi�es (milho, soja, etc.) por hectare de insumo.
https://bit.ly/30eFtNK “Dynamic Pricing”. Estamos na era dos dados, da inteligência artificial e
o pricing também evoluiu. É a área mais rica de dados no marketing com uma miríade de
números que podemgerar informação, direcionar estratégias e decisões. Através dos dados de
venda (waterfall) é possível identificar comportamentos, oportunidades para direcionar
preços/descontos dinâmicos e inteligentes. Afinal, o que éDynamic Pricing? É umaestratégia de
precificação dinâmica na qual se definem preços flexíveis para produtos ou serviços com base
nas demandas atuais do mercado, cliente e uma inteligência que direcione a maximização do
volume negociado e a otimização do preço. Um exemplo tangível de dynamic pricing vem da
precificação de passagens aéreas. Há um algoritmo que modifica o preço de acordo com a
demanda e oferta de assentos, dia e horário do voo, otimizando a rentabilidade. Mas não é
essencial ter o apoio de software para utilizar o conceito.
Incorporarmais inteligência na oferta de preços dinâmicos, amplia as opções emudaopatamar
da negociação direcionando uma relação quid pro quo. Que tal pensar em rampas de desconto
por volume? Menor preço com pouco risco de crédito? Quantidade de produtos comprados?
Ofereça opções eminimize o uso do desconto discricionário.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Fátima Fagnani: Pra mim são sinônimos, mero modismo substituir pricing por revenue
management ou ainda value crea�on. https://bit.ly/3c7vZJz “Chief of Pricing, Value Creation
and or Revenue Management Officer?” O que eles têm em comum? Valor, receita e
rentabilidade, portanto: Pricing! A principal alavanca da rentabilidade que monetiza toda
estratégia e é afetada por toda percepção de valor de seus produtos/serviços, marca,
reputação e reconhecimento por parte de seus clientes, colaboradores, sociedade e
investidores.OValue Crea�on tememsuas atribuições assegurar que a empresa cria valor para
seus stakeholders, tendo a satisfação do cliente no centro de suas prioridades, é a empresa que
as pessoas têm orgulho de trabalhar, é admirada pela sociedade, correta em valores éticos e
gera valor aos seus acionistas/ investidores.
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O revenue management deve maximizar a rentabilidade zelando pelo impacto no bo�om line.
Norteia e permeia decisões que afetam toda a empresa, muito além da tradicional perspectiva
financeira de produzir com eficiência, reduzir despesas, otimização fiscal e de capital de giro.
Tem intrínseco que valores intangíveis de reputação, satisfação de funcionários e clientes são
elementos da sustentabilidade econômica e financeira da empresa. E pricing? Qualquer
semelhança com os dois acima não é mera coincidência. É como um iceberg, a maioria das
empresas só enxerga a pequena parte visível.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Fátima Fagnani: Ser profissional de pricing é um desafio compensador. É ser o regente de uma
orquestra: garantir que os processos sejam executados adequadamente por diversas áreas
(músicos), com as ferramentas adequadas (instrumentos), no momento certo (a hora que cada
um toca) para que a música (produto) seja top of mind e aplaudido pela plateia que paga o
quanto vale (clientes). Portanto, estude, dedique-se, qualifique-se. Pois muito se exige de suas
competências no aspecto what (o que você faz) e how (como você faz). Pricing é dinâmico,
sempre vivo, novidades surgem todos os dias - é preciso estar atento a tudo o que circunda o
universo dos produtos e serviços de sua empresa, pois no final... toda a estratégia de empresa
está na sua habilidade de traduzi-la no preço de seu produto, de executá-lo no maior volume
possível.



FELIPE PIRES
Coordenador de Preços, Scania Latin America, 11 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

Felipe Leite: Iniciei na área um pouco por acaso, logo no meu início profissional. Na época, a
Pirelli Tyres estavamontandoumaárea de preços para dar suporte aos gerentes de vendas.Me
contrataram como estagiário. Nesta época, o tema era muito mais tratado como uma área de
acompanhamento de custos e evolução dos competidores do que pricing propriamente dito.
Após isso, fui para Toyota & Lexus América Latina, já como responsável pelo tema para linha de
carros utilitários (Hilux, SW4), e sedans (Corolla). O objetivo principalmente era equacionar
elasticidade/demanda/produção e marginal profit. Por ter uma produção limitada de X mil
unidades de veículos ao ano, esta quantidade deveria ser rentabilizada da maior forma
possível. Após estes anos, recebi um convite para iniciar as atividades de pricing na Scania
América Latina, onde estou até o momento. Trabalhar com preço de um produto com foco em
B2B é diferente ao B2C. Carro de passeio em sua grande maioria das vezes é um objeto de
desejo, um sonho. Muitas vezes uma compra irracional. O cliente almeja determinado veículo,
e muitas das vezes (quase sempre), não faz as contas de aquisição ou o Total Cost Opera�on.
Clientes de caminhões eônibus analisamopreçonaponta do lápis, afimdeentender se justifica
ou não a compra. Não é somente pelo brand ou status, mas pelo benefício do produto.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? Histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Felipe Leite: Equacionar preço/volume/demanda e margem. Este sem dúvida está sendo o
principal desafio tendo em vista a quantidade de variáveis que impactam o setor automotivo.
Em 2020, omercado trabalhou em uma linha irracional. Com uma forte queda do início do ano,
e depois uma rápida recuperação, porém com inúmeros problemas; como falta de peças,
oscilação da moeda em + 40% (Dólar vs Real). Aproximadamente 50% de um veículo é
composto por peças/componentes importados. Posso dizer que ao longo de todos estes anos
nunca via uma evolução de preços tão rápida, em % tão altos; somente com objetivo de cobrir
parte dos custos.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?
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Felipe Leite: Entendo que finalmente as empresas começaram a entender melhor o conceito e
tratar com mais atenção esta área. Com maior número de dados sendo utilizados nos dias
atuais. As atividades deixaram de ser operacionais. Hoje, o foco é estratégico. Uma posição de
preço correta, tem total impacto no sucesso de vendas de um produto. Vejo a área com um
envolvimento muito grande com tecnologia. Será necessário cada vez mais atuar com dados
(muitos dados). Imagino que em um curto espaço de tempo (5 anos) será uma área totalmente
estratégica em todos os setores.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Felipe Leite: Conhecimento de macro e micro economia, visão global, forte poder de análise e
interpretação de dados. Parte técnica é treinável. Mas o conceito precisa ser realmente
entendido. Principalmente entender os impactos que o ajuste do preço de 1 (uma) commodity
pode causar em toda cadeia. É primordial o entendimento em relação à economia &marketing
(conceito de market value) e saber aplicar este conceito na atividade, independente da
graduação.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Felipe Leite: Ainda não. Por muitos anos o conceito utilizado era o ‘produto se vende sozinho’.
Mercado ainda com poucos players. Porém, com a evolução dos últimos anos, todas as
empresas começaram a olhar pricing com muito mais atenção. Inicialmente era visto somente
comouma área de operação. Contudo, foi possível apresentar reais ganhos e valor agregado na
operação, apresentando que muitas vezes 0,5% no ajuste do preço, de forma lógica; irá gerar
R$ Xmilhões amais na receita.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?

Felipe Leite: Jamais estoure o elástico de elasticidade preço-demanda. JAMAIS. Conquistar o
cliente novamente é bem mais difícil. Hoje, mais do que nunca, todos estão munidos de
informação. O cliente conhece o mercado, tem uma clara percepção e valor (com raras
exceções). Se passarmos a barreira de preço; a probabilidade deste cliente migrar para outra
marca é muito grande. E se ele perceber que a marca “B”, atende tão bem quanto “A”? E para
você trazer este cliente novamente, quanto irá custar?Quanto de incentivos/campanha/custos
será necessário para trazê-lo? Espero jamais cometer este erro.
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Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Felipe Leite: Base de dados em BI. Mais do que nunca é necessária uma quantidade grande de
informações, afim de modelar toda a estrutura de preço. Um software de big data auxilia em
todas as análises e estudos estratégicos, economiza tempo de trabalho e nos auxilia emmuito
no nível de assertividade. Com relação à ferramenta que ainda vejo necessidade; seria
interessante termos um software, parecido com a plataforma do Buscapé. Que realizasse o
mapeamento de uma só vez e trouxesse todas estas informações de uma só vez. Sem dúvida
alguma seria incrível para a indústria. Acredito que para o varejo e até mesmo para serviços já
deva existir algo parecido.

Frederico Zornig: Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Felipe Leite: Entendo que o sucesso da área é apresentar à organização as melhores
alternativas para aumentar o faturamento e a rentabilidade como um todo. Desta forma, ficará
nítido para toda a organização a importância de se investir nessa área; não somente com
software, dados; mas principalmente com capital humano. + 1% de faturamento que a área
conseguir trazer para companhia já estará mais do que justificando todo o investimento feito
ao longo do processo.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Felipe Leite:

• Pessoas: Acima de tudo e na frente dos demais itens. É necessário ter pessoas engajadas,
que entendem a importância do tema e trabalhem bem em equipe ao longo de todas as
etapas do processo, como uma engrenagem.

• Organizaçãodas Informações: Aomeuver é primordial termos informações comqualidade,
de forma clara e organizada.

• Dados de Mercado: Obter de forma legal o maior número possível de informações de
mercado e dados econômicos, afim de entender os impactos em determinados segmentos.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?
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Felipe Leite:Na minha visão o principal benefício sempre será a oportunidade de aumento de
receita e margem de lucro para organização. Com uma área focada em pricing/RM, é possível
analisar commuitomais precisão oportunidades de aumento de receita, ganho demarket share
de forma sustentável alinhado a uma boa estratégia de preços.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Felipe Leite:Hoje, demodo geral, as áreas demarketing, vendas, financeiro, antes de qualquer
tomada de decisão, analisam estudos gerados pela área de pricing e RM.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Por quê?

Felipe Leite: Ao meu ver sim; uma vez que em uma grande maioria das vezes omarket value é
maior do que o cost do itemou do produto. Desta forma é possível aumentar a rentabilidade da
operação. Por exemplo; um carro de passeio. A percepção de valor dos clientes em uma tela
multimídia é algo entreR$3,5k eR$4,5Kmil reais. Enquanto o seu custo para amontadora não
chega a R$ 1,0K. Agora imagine isso em quase 300 itens. R$ 100K de percepção de valor, R$
50k deCusto. Veja, por exemplo emnossomercado veículos Small SUV (HR-V, Tracker, T-Cross,
entre outros). São veículos de plataforma “B”. Mesma plataforma de veículos compactados,
com custo muito próximo também. Contudo, a percepção de valor é muito maior para estes
veículos devido à sua elevação do solo. O que aconteceu nos últimos anos? Uma enxurrada de
SUVs invadiram o mercado. Foi o nicho encontrado para aumentar as margens de todas as
montadoras. Para o bem ou para omal dos clientes.

Frederico Zornig: Você acredita que ancoragem de preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Felipe Leite: Sem dúvida alguma. Entendo como uma dasmelhores formas e aumentar tanto o
faturamentoquanto suasmargens emdeterminados itens. Isso tambémémuito comumdentro
do setor automotivo. Aumentar os valores dos produtos de entrada, afim de parecer que os
produtosmid ou high grade pareçam ‘baratos’. Feito de forma estruturada, tem tudo para trazer
grandes ganhos ao setor.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?
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Felipe Leite: Em minha visão a melhor estratégia é segmentar o mercado. Até por um motivo
claro; fidelizar o cliente. Muitas vezes o cliente não tem como adquirir o melhor produto de
determinada marca, porém ele já tem a possibilidade de adquirir um produto de entrada
(Exemplo: Toyota Etios e Toyota Corolla). Uma vez o cliente dentro da marca, a possibilidade
dele permanecer é muito maior. Logo, ele enxerga valor no produto que ele almeja conquistar.
Neste aspecto, segmentar omercado é amelhor opção.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Felipe Leite: Sim. Mesmo o cliente pagando muitas vezes um valor mais alto pelo produto, é
importante deixar claro o porque dele estar pagando este valor. E qual retorno isso trará a ele.
Hoje mais do que nunca temos muitos competidores, em todos os segmentos. O cliente não é
bobo. Transparência em todas as operações.Mas sempre deixando claro, osmotivos dele estar
pagando mais caro pelo produto. Exemplo: Porque um produto “A” é 12% mais caro que o
produto “B”, sendo que ambos têm excelente qualidade. Simples, o produto “A” é mais
econômico, e isso acaba justificando o preço mais alto. Sem contar valor de revenda, valor de
manutenção e todos os demais itens que compõe o TCO (Tocal Cost Opera�on). O cliente
entende e muitos deles acabam adquirindo o produto. A não ser cliente que tem mindset
somente o preço de aquisição do produto.

Frederico Zornig:Como você define “estratégia de preços”?

Felipe Leite: Em linha com o objetivo da empresa. Amelhor estratégia sempre será aquela que
aumente o gross margin + faturamento +market share. Mas nem sempre isso é possível. Talvez
somente a Apple consiga tal façanha. Mas defino a estratégia de preços da seguinte forma:
produto certo, para o cliente certo, nomáximo de preço que ele está disposto a pagar.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Felipe Leite: Cliente. Todas as empresas que tive oportunidade de trabalhar o foco sempre foi
o cliente. Mas para isso é necessário que se tenha um dos melhores produtos do mercado.
Quando se tem isso, o foco sempre deverá ser o cliente. A concorrência deve ser analisada caso
venha fazendo algo diferente ou inovador nomercado. No setor automotivo devemos focar no
cliente; trate-o bem, entregue qualidade, mostre que seu produto agrega valor na operação e
ele jamais sairá de suamarca. Logo, a concorrência deverá trabalhar muito para alcançá-lo.
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Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Felipe Leite: No setor automotivo utilizamos a elasticidade própria. E a elasticidade cruzada,
ainda é muito embrionária no setor de caminhões. Começamos a utilizá-la a poucomais de um
ano. E logo na sequência veio a pandemia. Acredito que no segundo semestre de 2021 teremos
uma resoluçãomelhor com relação à sua usabilidade no setor.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Felipe Leite: No setor de veículos (passeio, caminhões, ônibus) infelizmente não pode ser
utilizado devido ao produto em si, e também por questões de organização junto a rede de
autorizadas.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Felipe Leite:Aomeu ver é um setor de extrema e vital importância para qualquer companhia e
deveria ser posicionado de forma que reporte as atividades direto ao CEO, MD, country
managerda companhia.Hoje,mais doquenunca as empresas deveriam ter suas áreas depricing
& RM alinhadas junto ao C-Level; para todas as tomadas de decisão que venham a ter com
relação a produto, vendas, marketing, campanha e afins.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Felipe Leite: Vejo a área de pricing e RM ainda em uma grande crescente, com grandes
oportunidades de aperfeiçoamento, principalmente nos setores mais tradicionais (indústria
automotiva é uma delas). Com grandes oportunidades em um futuro próximo. Que todos nós
que trabalhamos comesta atividade no dia de hoje, possamos cada vezmais apresentar o valor
que pode ser gerado (agregar valor), como podemos contribuir de forma positiva para a
organização, bem como o resultado e o sucesso financeiro da mesma. Não se limitando
somente à linha de operação, mas sim à linha estratégica.



GABRIEL FOZ
Gerente Pricing & Inteligência Comercial, SwiftMéxico, 10 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

Gabriel Foz: Sou um apaixonado por essa área emuito grato pela forma como aminha jornada
profissional me levou até ela. Justamente após me formar na faculdade, ingressei no processo
deTrainee corporativo doMakroAtacadista.Na época, o processo consistia emum job-rota�on
de 18meses por todas as áreas da empresa, começando pela operação de loja (recebimento de
mercadorias, área de vendas, check-out, atendimento a clientes, restaurante, posto de
combustível, contabilidade, manutenção, recursos humanos e gerência de loja) e depois
passando pelas áreas core do escritório central (comercial, operações, marketing, marcas
próprias, logística e novos negócios). Aofimdoprograma, fui selecionadopara compor a equipe
de Pricing, que estava acabando de ser formada na empresa. Até aquele momento, as decisões
de preços estavam todas descentralizadas na área comercial. Assim, estava-se criando uma
novaestrutura, autônomae independente, através deumaDiretoria dePricing, para centralizar
a estratégia de precificação. Dessa forma, assumi a Coordenação de Pricing e Sortimento, e ao
longo dos 4 anos que estive na área, fui responsável pela precificação das ações promocionais,
políticas de pack virtual, treinamento das equipes Comercial e Marketing, suporte a
negociações com fornecedores, além de estar ativamente envolvido com a implementação do
software de otimização de preços Profimetrics. Após esse período, fui convidado ame juntar à
Swift Mercado da Carne para estruturar a área de Pricing e Inteligência Comercial. Nos 5 anos
daminha jornada na Swift implementei processos e políticas de gestão de preços para os canais
retail (lojas físicas e lojas móveis), ecommerce e store within store. Também apoiei a
estruturação da área de Pricing na operação nos EUA (sob a marcaWild Fork Foods) e México
(sob amarcaMeatme). Nesse período também lecionei aulas de Pricing nomódulo deVarejo na
Escola de Negócios Germinare para alunos dos Ensinos Médio e Fundamental. Recentemente
recebi o desafio de assumir a gestão de Pricing e Inteligência Comercial na operação da Swift
México, para apoiar o crescimento da marca nesse país. Está sendo mais uma experiência
riquíssima, repleta dos desafios e aprendizados que essa área nos proporcionanodia-a-dia. Por
fim, me sinto extremamente realizado nessa área, tenho total consciência do impacto que
minhas decisões têm no negócio.

Frederico Zornig:Oque é Pricing e/ou Revenue Management para você?
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Gabriel Foz: Particularmente entendo o Pricing como a ciência de conseguir equilibrar a
balança entre a capacidade de oferecer o produto ou serviço a um preço que o cliente entenda
que está fazendo um bom negócio (geração de valor percebido), ao mesmo tempo em que
garante a otimização de margem por parte da empresa. Essa ciência está em não só equilibrar
essa balança, mas principalmentemanter as expectativas alinhadas com as áreas envolvidas.

Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de Pricing ou Revenue Management
dentro da sua organização?

Gabriel Foz: Através da geração de valor para a marca (mais intangível e de longo prazo) e da
melhoria dos resultados financeiros (maiores vendas, rentabilidade e número de clientes). Não
são objetivos alcançados sozinhos, necessitam estar coordenados com as outras áreas core da
empresa na busca incessante de oferecer omelhor produto/serviço para o seu público-alvo.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de Pricing/Revenue
Management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Gabriel Foz: Excelente pergunta! Muitas vezes estamos tão concentrados nas atividades do
dia-a-dia ou entrega de projetos que acabamos ficando afastados de rotinas básicas que
deveriam ser a essência da área:
(1) Estar próximo da ponta, de quem está em contato direto com os clientes. Não adianta
investir todo o tempo desenhando, discutindo, analisando e por fim aplicando estratégias de
precificação, se as equipes que serão responsáveis por transmitir com eficácia para os clientes
não estiverem convencidas que a decisão que você tomou é a melhor para a empresa. Ainda
mais, há muito que se aprender com essas equipes, com suas dificuldades no dia-a-dia, suas
sugestões e suas críticas;
(2) Estar próximo dos concorrentes. Saber o que eles estão fazendo, como estão atendendo
seus clientes, comoestá sua operação, o que estão fazendomelhor, quais são as suas inovações,
quais são os gaps que eles não estão conseguindo atender;
(3) O mais importante de todos: estar próximo dos seus clientes. Se possível, fisicamente,
escutando seus feedbacks, comentários, entendendo suas necessidades. Se não for possível,
recomendo dedicar um tempo de qualidade para ver seus comentários, seja através do SAC,
seja através das interações em redes sociais, seja pelos feedbacks em pesquisas ou grupos de
estudo.
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FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi a maior lição que já aprendeu trabalhando com Pricing e
RevenueManagement?

Gabriel Foz:Creio queumagrande liçãoque aprendi ao longodessa jornada équemuitas vezes
não existe um caminho correto (ou então é muito difícil tomar a decisão de qual caminho
seguir). E não há problema nenhum: se o ambiente é de incertezas, o melhor a se fazer é tomar
a melhor decisão possível com as informações que estão disponíveis, e saber agir rápido para
qualquer mudança ou ajuste de rota que seja necessário. Além disso, outro ponto essencial:
compartilhar as decisões (se o ambiente empresarial permitir) ou expor antecipadamente aos
envolvidos os possíveis impactos que a sua decisão pode gerar.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de Pricing e Revenue Management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Gabriel Foz: Primeiro, creio que o horizonte de crescimento para a área é enorme. Com o
aumento da concorrência e novos entrantes, clientes cada vez mais esclarecidos e exigentes, e
dificuldade de prever impactos em custos (ex. variação no dólar por instabilidade política
global), perceboquenoBrasil cada vezmais as empresas estãodespertandopara a importância
de uma área dedicada exclusivamente para decisões de Pricing e Revenue Management. Um
exemplo disso é que torna-se cada vez mais comum a posição de Pricing ser alçada ao C-Level
das organizações. Outro aspecto importante que vai contribuir com isso é o efeito tecnológico:
robôs de comparação de preços, precificação dinâmica, algoritmos e análises preditivas para
formação de preço retroalimentados com machine learning. Esses elementos vão provocar
discussões cada vez mais complexas, além de naturalmente serem necessários profissionais
experts para configurar, calibrar, testar e aprender com essas ferramentas no princípio.

Frederico Zornig (Pergunta Enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Gabriel Foz:Mais do que habilidades técnicas específicas, procuro sempre buscar profissionais
com atitudes e comportamentos que considero chave para o sucesso da área. Uma das
características principais quebusco emprofissionais paraminha equipe é ter boa comunicação.
Naturalmente, a área de Pricing necessita conciliar demandas e expectativas distintas de várias
outras áreas, muitas vezes conflitantes, e é fundamental que o profissional saiba gerenciar
essas expectativas e ser um bom interlocutor/negociador para arbitrar conflitos. Além disso,
esse profissional muitas vezes também é o “portador dasmás notícias”.
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Por isso, a capacidade de comunicação e de expor a mensagem no �ming correto para o fórum
adequado é fundamental. Conectado a isso, outro ponto que enxergo essencial é a capacidade
de encontrar novos meios e propor caminhos e soluções alternativas. Uma terceira
característica desejada é visão estratégica: o profissional precisa ter capacidade de enxergar a
longo prazo, compreender em toda a sua abrangência o impacto das suas decisões no dia-a-dia.
Uma outra pergunta frequente é acerca da formação acadêmica desejada. Atualmente não
poderia dizer que há uma formação específica mais recomendada, embora possa citar que
profissionais formados em cursos de Ciências Sociais Aplicadas (como Administração ou
Economia) ou áreas da Engenharia, Matemática e Estatística acabam tendo um pouco mais de
facilidade com os temas e desafios do cotidiano de Pricing.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Gabriel Foz:Mais doqueuma tecnologia específica, creio que aspectos fundamentais para uma
área de Pricing bem-sucedida são:
(1) Processos bem definidos;
(2) Qualidade nas informações que serão input para a tomada de decisão;
(3) Governança, com autonomia para a área e suporte da alta direção da organização.
Com esses pontos bem definidos e implementados, seguramente a área de Pricing estará bem
estruturada, e nesse caso a tecnologia virá a somar, dar mais velocidade, performance e
eficiência para os processos da área. Com relação a perspectivas de longo prazo, creio que o
principal desafio tecnológico é uma solução que seja capaz de agrupar e processar todos os
inúmeros dados internos e externos das mais diversas fontes de informação que impactam e
são impactados pelas decisões de preços (e aqui destaco que muitos desses inputs são dados
não-estruturados ou intangíveis), calcular as variáveis e entregar a recomendação do preço
ótimo, de acordo com os objetivos definidos. Na minha opinião entendo que uma solução de
analy�cs avançado conectado a um data lake robusto, e programado para entregar soluções de
preço considerando esse cenário de múltiplas variáveis ainda esteja distante da realidade de
quase a totalidade das empresas nomercado brasileiro.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?
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Gabriel Foz: Considero que temos que sempre “vestir os sapatos do outro”. Empatia é
fundamental nas organizações bem-sucedidas, e peça-chave em uma área sensível como o
Pricing. Além disso, outro aspecto essencial é a confiança. Confiança vem com o tempo,
entregando resultados acima do esperado de forma consistente, distribuindo outputs para
outras áreas com relevância e qualidade. Do ponto de vista de governança, creio que KPIs
compartilhados possam ajudar as áreas a caminharem juntas para a entrega de resultados (por
exemplo:Pricing eComercial compartilhando amesmameta demargemde utilidade; ouPricing
eMarketing compartilhando amesmameta de crescimento de um canal de vendas específico).

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?

Gabriel Foz: Entendo estratégia de preços como o conjunto de todas as ações e políticas que a
empresa toma para transformar em ação o posicionamento de marca que ela planeja ser
reconhecida no seu mercado para o público-alvo. Naturalmente essa estratégia pode ir se
ajustando de acordo com a maturidade da empresa, ser afetada pela entrada de novos
concorrentes oumesmo pormudanças no comportamento dos clientes.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Gabriel Foz: Acredito que depende muito do tipo de negócio e de como os clientes percebem
isso. Um novo modelo de iPhone é vendido ao mesmo preço no Brasil inteiro. Por outro lado,
empresas de moda/vestuário podem eventualmente praticar preços diferenciados entre suas
lojas próprias, franquias, e-commerce e multimarcas, dentro de uma banda de preço que os
clientes conseguem entender. Nesse caso, é fundamental encontrar a linha de equilíbrio para
não haver conflito entre canais.

Frederico Zornig: Precificar por Valor Percebido é amelhor forma? Por quê?

Gabriel Foz:Creio que também dependemuito do segmento da empresa e do produto/serviço
comercializado. Para casos em que é possível agregar valor pelamarca ao produto ou serviço e
gerar diferenciação das marcas concorrentes, entendo que é uma boa alternativa. Porém, é
fundamental reforçar que o importante aqui é que o público-alvo consiga perceber esses
benefícios e enxergar valor ao fazer negócio com a suamarca. Se estamos falando de produtos
ou serviços mais comoditizados, onde não é possível haver tanta diferenciação, creio que essa
alternativa não seria a mais indicada. Nesse caso, como geralmente as margens são mais
apertadas, um Pricing eficiente é o fator-chave para o sucesso sustentável desse produto ou
serviço.
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Frederico Zornig: Você acredita que Ancoragem de Preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Gabriel Foz: Entendo o conceito, mas particularmente não acredito que estratégias que
“ludibriam” o psicológico dos clientes vão ser bem-sucedidas no longo prazo se de fato não
entregarem qualidade condicente com o preço pago. Exemplo: evidentemente que na fila do
cinema, no momento da compra o cliente pode sentir vantagem em comprar um pacote de
pipoca extra grande por $16, quando o pequeno está $13 e o médio está $15; mas refletindo
posteriormente, ele estaria de acordo com o valor pago? A grande questão aqui é: se houvesse
uma outra opção disponível para o cliente, ele ainda assim faria essa escolha? Por outro lado,
entendo que a ancoragem de preço no sentido de oferecer uma referência para o cliente
quando não é possível determinar ao certo quanto deveria custar um produto ou serviço
específico acaba sendo uma abordagem a ser considerada em alguns casos. Por exemplo, no
segmento de serviços de consultoria, pode permitir que o cliente “quebre a barreira” e tome a
decisão de experimentar um serviço de entrada e assim possa avaliar a qualidade oferecida;
uma vez que a entrega esteja em linha com as suas expectativas, seguramente o cliente estará
em uma condição mais confortável para tomar a decisão de avançar com a contratação do
serviço commenos preocupações e receios.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Gabriel Foz: Sou 100% a favor de quanto mais transparente é a relação entre cliente e
empresa, maior o nível de confiança, engajamento e sucesso no longo prazo. Assim, em uma
relação transparente e clara, no caso de um ajuste de preço em virtude de um aumento
substancial em um dos insumos necessários para a produção pode ser melhor interpretado e
compreendido por seus clientes. Também acredito que será uma tendência cada vezmaior que
os clientes estejam conscientes do seu ato de compra: estarem a dispostos a pagar um pouco
mais de marcas que tenham menor impacto ambiental, ou que contribuam de fato com a
comunidade que estejam inseridas. Naturalmente, essa relação de confiança é desenvolvida
com o tempo, através de atitudes sérias, consistentes e transparentes.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?
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Gabriel Foz: A elasticidade é um dos fatores mais importantes a serem considerados no
processo de decisão de preços. Apesar disso, em virtude do mundo BANI que vivemos, é um
dos aspectos mais difíceis de serem analisados. Se olharmos apenas o comportamento
histórico da variável preço versus demanda, seguramente estaremos deixando de considerar
todas as outras variáveis que podem ter tido algum nível de influência no passado e podem vir
a impactar futuramente o comportamento da demanda de uma forma distinta. Alguns desses
aspectos sãomais óbvios (por exemplo, disponibilidade real do produto para o cliente ou ações
dos seus concorrentes), alguns inesperados (podemos citar mais recentemente os impactos
causados pela greve dos caminhoneiros ou pela pandemia causada pelo novo coronavírus) e
alguns mais difíceis de serem considerados (como tendências em redes sociais ou até mesmo
mudanças no clima).

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Gabriel Foz:Concordo 100% comoBezos. Cliente é a chave de tudo, conhecendo o seu cliente
você conseguirá compreender suas necessidades, expectativas e desejos quemuitas vezes são
latentes e seus concorrentes não estão entregando.
Além disso, permite a você interpretar de umamaneiramais holística quem de fato são os seus
concorrentes e agir emcasodeeventuais novos entrantes.Hoje umapizzaria delivery nãopode
considerar como concorrentes diretos apenas as outras pizzarias delivery do bairro. Ela
compete de fato seu público-alvo com todos os restaurantes e dark kitchens que efetuam
entregas e oferecem soluções de refeição na sua trade area. Outro exemplo que podemos citar
deste tipo de concorrência “cruzada” é o efeito da ascensão de serviços de streaming como
Netflix e Spotify e seus impactos decisivos no negócio de livrarias físicas.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Gabriel Foz:Minha mensagem para os profissionais que estão ajudando a construir a área de
Pricing: a responsabilidade é muito grande. É uma área nova, lembrem-se que as empresas
estão despertando para a importância da área de Pricing e começando a demandar cada vez
mais profissionais qualificados para esse desafio. Temos que ter uma responsabilidade muito
grande porque estamos construindo a referência do que são os profissionais esperados para
essa área, quais são nossas qualidades, especificações e modo de trabalho. E, acima de tudo,
quanto de transformação estamos implementando nas organizações. Quanto mais elevarmos
a barra, entregarmos resultados superiores aos esperados e termos pessoas comprometidas
com esses pontos na nossa equipe, mais reconhecidos seremos pelo nosso valor e contribuição
para as organizações no médio e longo prazo. Além disso, dependendo do segmento, a
responsabilidade é dobrada: o nível de atuação está diretamente relacionado
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com a capacidade de consumo dos clientes, ou seja, toda decisão de preço está conectada com
a possibilidade de ampliar ou restringir o acesso aos nossos produtos. Mais do que apenas
pensar em ampliar a base de clientes, a reflexão que deixo é: quanto suas ações como tomador
de decisão de preços estão permitindo que mais pessoas tenham acesso e melhorem sua
qualidade de vida com os produtos da suamarca?



HIGOR CONTI DE ALMEIDA
Gerente de Pricing, Boehringer Ingelheim, 10 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management?

Higor Conti de Almeida: Sou engenheiro químico de formação e iniciei minha vida profissional
trabalhando em indústrias, na parte de operações, muito ligado ao chão de fábrica e produção.
Com este foco, fui trainee na Votorantim Cimentos e juntamente do trabalho na produção,
tinha um projeto desafio de estudar novas fábricas para serem abertas. A partir deste projeto
desafio, que tive contato com os primeiros estudos de mercado e aliado ao conhecimento de
produção, custos e capex, consegui complementar minha visão para fazer os estudos
completos. Segui em produção por uns 2 anos e ao fim tinha 2 oportunidades, continuar na
operação ou seguir adiante com estudos de mercados para mais expansões. Neste momento
escolhi seguir comos estudos demercado, o que acaboume colocando na trajetória comercial/
corporativa de estudos de mercado, inteligência de mercado, concorrentes... Foi o passo que
hoje fez comque eu esteja em pricing. Acredito que o conhecimento profundodeumaoperação
de produção e análises ainda me ajudam com paralelos feitos ao processo comercial. Com o
tempo, a inteligência demercado foi se aprofundando e pricing começou a fazer cada vez mais
parte disso. Fiz uma transição para outra empresa (Cargill) com escopo parecido, mas com a
evolução dos trabalhos e estruturas (mesmo já tendo pricing como atividade), finalmente
assumi posições de pricing (com criações de áreas e estruturações de processos). Após isto
segui no ramo de pricing e movimentei-me novamente para um novo desafio atual na
Boehringer, muito focado em estruturação também dos processos (Latam e Brasil).

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? O histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Higor Conti deAlmeida: Sobre o histórico de venda, ainda está ajudando, pois o ramo que atuo
hoje foi considerado como atividade essencial, então não teve uma grande diferença. Um dos
maiores desafios está sendo entender quaismudanças do consumidor poderão permanecer ou
não irão permanecer. Outro ponto é o equilíbrio entre o fornecimento versus a rentabilidade
(possíveis aumentos de preço) de forma anão estremecer relacionamentos comos clientes que
suportaram a pandemia e os consumidores não se sentirem prejudicados no curto prazo.
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Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Higor Conti de Almeida: Eu acredito que nos próximos anos as áreas de pricing primeiramente
terão maior clareza e definição de atividades (talvez mais padronizadas) entre as empresas,
pois é um assunto que vem crescendo, possuindo retorno, mas ainda possui muitas
particularidades em cada lugar (de estrutura e atividades). Além disso, de forma geral uma
digitalização (antes de automação) deve também ocorrer. Acredito que caso isto ocorra,
afetará o trabalho exigindo cada vez mais análises, decisões e acompanhamentos granulares,
ao invés de geração de informações/relatórios ou até controle de processos .

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Higor Conti de Almeida: Geralmente capacidades analíticas, pensamento sistêmico e
comunicação. Busco desenvolver através das atividades do dia a dia, colocando em interações
com os diversos times para entender a empresa como um todo e exigindo a clareza e
consistência/repetição das análises. Não vejo que exista uma formação acadêmica específica
para atuar em pricing, podendo ser de diversos ramos de atuação. Sobre focar em uma
formação ou habilidade, também acredito que depende do tamanho da equipe. Se você tem
poucos recursos, terão que ser mais generalistas e cobrindo aspectos técnicos e
comportamentais. Se tem equipe extensa, é possível ter especialistas de dados, outros mais
comunicativos, outros analíticos.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Higor Conti de Almeida: Devido à confidencialidade de algumas informações, não posso
comentar os detalhes da empresa em relação ao seu processo de pricing.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?

HigorConti deAlmeida: Paramim, aprendi quemudanças e implementaçõesmuito complexas
e de difícil entendimento ou não serão aplicadas ou facilmente serão “esquecidas” quando não
explicadas ou não faseadas (como disse da minha experiência, o processo comercial é
“semelhante” ao processo produtivo – existem variáveis escondidas).
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Depende-semuitas vezes de diversas equipes como vendedores, compradores, clientes e cada
elo coloca restrições que às vezes quando faseados são mais fáceis de contornar. Para mim,
vejo que dar muitos passos pequenos e consistentes é melhor que um grande salto que não se
sustentará.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Higor Conti deAlmeida: Acredito que hoje a principal tecnologia para a área é algum software
de BI/Analytics (como tableau, powerBI, entre outros). A quantidade de dados tem crescido e
somente o Excel não tem sido sustentável.

Frederico Zornig: Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Higor Conti deAlmeida:Paramim o sucesso da área de pricing é dado pelo reconhecimento do
negócio/vendas como uma área que colabora com soluções (qualitativo), além de
quantitativamente ser uma área que atinge/ajuda a atingir os objetivos financeiros e consegue
medir a contribuição dada por preços/processos e análises de preços.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Higor Conti de Almeida: Acredito ser importante ummix de análises com dados internos e de
mercado, desta maneira podendo cobrir visões da concorrência e da arquitetura interna de
preços.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Higor Conti de Almeida: Acredito que o principal impacto que pude contribuir foi no trabalho
em outra empresa de outro setor, onde conseguimos rever a política comercial que era
aplicada, adicionando controles e tornando mais clara a gestão de descontos e de
investimentos.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?
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Higor Conti de Almeida: Devido à confidencialidade de algumas informações, não posso
comentar os detalhes da empresa em relação aos indicadores de pricing. De maneira teórica,
sempre é necessário buscar indicadores internos e demercado.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Higor Conti de Almeida: Buscando nas reuniões de resultados ou de planejamento, alinhar as
atividades e durante o dia a dia sendo um suporte às equipes (como vendas, finanças..). Muitas
vezes ouvindo as necessidades das áreas e muitas outras com foco em ajudar a fazer algumas
iniciativas, ainda que fora do escopo de pricing, demaneira a conseguir inserir a visão de pricing
no tema. Geralmente finanças é uma área parceira e vendas também, principalmente em
mercados onde temosmenos informações e vendas acaba sendo o canal de captação de dados.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Por quê?

Higor Conti de Almeida: Acredito que a maioria das vezes seja a melhor forma, por tentar
maximizar o preço (ou otimizar) com relação ao que o consumidor que demanda o produto
enxerga de valor. Porém, dependendo da realidade e objetivos das empresas, não deve ser a
única maneira considerada, tendo também que mesclar com visões internas de preços,
rentabilidade, volumes, custos...

Frederico Zornig: Você acredita que ancoragem de preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Higor Conti de Almeida: Acredito que quando se tem um portfólio com variedade de SKU’s é
uma boa abordagem, porém hámuitas dificuldades de execução pela maneira das negociações
e quando você não atua diretamente ao consumidor/cliente. Quanto maior o nível de
intermediários maior a dificuldade de execução.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Higor Conti de Almeida: Acredito que a segmentação é uma das melhores maneiras de
adequar os preços aos diferentes clientes. Com o avanço de tecnologias é possível segmentar/
personalizar cada vez mais com a tendência de com tecnologia poder atingir até o consumidor
individualmente.
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Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Higor Conti de Almeida: Acredito que deva ser transparente não somente para os clientes
como também equipes internas. Para todos deve ficar claro quais são as possibilidades de ter
descontos, crescimentos, investimentos (e manter estas decisões). Para mercados mais
informais ainda pode existir uma pequena flexibilidade. Acredito que cumprindo estas
estruturas, com o tempo a discussão se reduz de ser somente aos preços e deveria evoluir para
vendermais, otimizar...

Frederico Zornig:Como você define “estratégia de preços”?

Higor Conti de Almeida: Para mim a estratégia de preços é a maneira que vamos converter os
objetivos da empresa de vendas e financeiros em uma linguagem de negociação e de
execução de vendas demaneira que atinja estes objetivos.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Higor Conti de Almeida: Acredito que são focos diferentes. Conhecer os clientes e ter foco
neles garante que terão uma boa experiência e reduza o desejo de buscar novos fornecedores/
produtos. Porém, apenas este foco pode não explorar um universo que ainda não foi acessado,
por isso verificar o que os concorrentes fazem pode trazer um olhar externo e com pequenas
adaptações continuar a satisfazer os seus clientes.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

HigorConti deAlmeida:Aelasticidade ajuda amedir e sugerirmelhores promoções e retornos
dedescontos aos clientes, por exemplo. Pensandoemalgumas aplicações, vemosque semostra
mais efetiva em promoções, onde o impulso de compra é maior. O ponto de desafio fica na
execução, onde, além de ter outras variáveis que influenciam a elasticidade, a necessidade de
resultadosmais imediatos de clientes ou fornecedores dificultam a aplicação nomédio e longo
prazo.
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Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Higor Conti de Almeida:Nomomento não tenho experiencia direta com esta abordagem.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Higor Conti de Almeida: Para mim, é o estudo dos preços que alavanca os resultados da
empresa, traduzindo esta “matemática” em ações simples e possíveis de entendimento
por parte dos times e clientes.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

HigorConti deAlmeida:Através de discussões e troca de ideias podemos rever, aprender e até
criar conceitos novos e abordagens. Espero que com o conteúdo ajude neste tipo de reflexão e
todos os pontos de concordância ou não possam ser discutidos (seja na conversa que faremos
ou em outras futuras).

*todas as respostas expressam a minha opinião como profissional de pricing e não expressam
as opiniões da empresa que atuo.



JULIANA BENJAMIM
LATAMPRMManager, Electrolux, 12 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management?

Juliana Benjamim: Iniciei em pricing em 2008, como analista de pricing no GPA. Minhas
experiências anteriores haviam sido em área comercial e planejamento financeiro. No GPA
entrei para um projeto de implementação de uma ferramenta de precificação, acabei ficando
quase 7 anos, passando por alguns outros projetos e precificando todas as categorias do grupo
(não alimentos, mercearia, líquida, DPH etc). Em 2015 aceitei uma proposta para assumir a
cadeira de Gerente de Preços na Ricardo Eletro, com o desafio de unificar as áreas, sistemas e
processos das empresas do grupo (Eletroshopping, Insinuante, City Lar, Salfer e Ricardo
Eletro). No ano de 2016 saí da Ricardo e fui para a Cosan Lubrificantes, na época a empresa
estava passando por uma estruturação da área de pricing e criando novos processos. Em 2020
saí da Cosan após passar pelo projeto de pricing, implementar uma ferramenta e passar por um
short assignment na Argentina para criar a área no país. Desde 2020 estou na Electrolux, como
Gerente de PRM na América Latina, responsável por conduzir projetos na região junto com as
equipes locais, garantindo padronização e alinhamento com os requerimentos globais da
empresa.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? O histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Juliana Benjamim: A pandemia causou muitos problemas no seu início, porém depois pelo
ramo da empresa e mudança no comportamento dos consumidores tudo voltou ao equilíbrio.
O principal desafio é sustentar o crescimento saudável do e-commerce, garantindo que em
termos de PRM os demais negócios estejam bem estruturados para a tomada de decisão.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Juliana Benjamim: Vejo essa tendência da compra online fortalecida, mercados cada vez mais
unificados e consumidoresmuito bem informados na tomadadedecisão.Nas empresas por sua
vez, a área de data science sendo incorporada nas rotinas e sistemas. Esses movimentos já
começaram, mas em 5/10 anos isso deve estar mais amadurecido nas empresas. Hoje o
processodedecisão ainda estámuito nas pessoas, isso devemudar bastante. A chegadadeuma
nova geração no mercado também deve trazer uma nova estrutura de pensamento para a
tomada de decisão.
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Frederico Zornig (pergunta enviada por Fabio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Juliana Benjamim: Eu valorizomuito a capacidade de cocriação e o espírito de equipe. Pessoas
que verdadeiramente sejam capazes de dar uma ideia e deixar que ela seja transformada
muitas vezes dentro do grupo, em prol de um resultado muito melhor. Além disso, vontade de
aprender sempre e realizar projetos que sejam relevantes para o seu usuário (UX). Na parte
técnica, entendo que se a pessoa tem essa vontade de aprender e capacidade analítica, tudo
pode ser desenvolvido, inclusive o PRM.

Frederico Zornig (pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Juliana Benjamim: A empresa possui pessoas com experiência em pricing e os executivos
entendem e apoiam o desenvolvimento do tema. Eu diria que estamos no desenvolvimento
dessa cultura, por meio de processos bem estabelecidos e fóruns de discussão específicos.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz): Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi a maior lição que já aprendeu trabalhando com pricing e
revenuemanagement?

Juliana Benjamim: O tema PRM é muito sensível e permeia muitas áreas da empresa. Uma
lição que trago diariamente comigo por experiências passadas é de sempre identificar muito
bem os impactos de qualquer mudança e de preferência, desenvolver qualquer nova solução
sempreemconjunto comessas áreas impactadas.O famoso changemanagement éumamatéria
essencial para quem quer estabelecer um bomPRMdentro de uma empresa.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Juliana Benjamim: Indispensável eu diria é ter uma ferramenta para tomada de decisão que
tenha retroalimentação automática e possa, dentro do processo, atender regras básicas (Ex:
hierarquia de família de produto), além de fornecer relatórios para tomada de decisão,
correção de rota e previsão. Além disso, ter acesso à informação de mercado e concorrência
dentro do processo e pesquisas básicas sobre o perfil do consumidor final, para que as decisões
não sejam distorcidas.
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Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

JulianaBenjamim: Sucesso é ter uma área comprocessos eKPI’s bemdefinidos que consiga de
fato suportar a empresa no processo de decisão ou emmomentos turbulentos (pandemia é um
bom exemplo). A área deve oferecer uma visão mais clara dos possíveis caminhos dentro de
uma estratégia, tirando a decisão das pessoas e trazendo uma discussão embasada em
números, históricos e também claro, experiências de todos os experts envolvidos.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Juliana Benjamim:O consumidor final precisa ser sempre acompanhado de perto; não apenas
a situação atual, mas também tendências no comportamento emudança do perfil de consumo.
Além disso, ter à vista movimentos da concorrência e o cenário macroeconômico, ajudam a
identificar correções de rota necessárias.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Juliana Benjamim: Pela sua importância, projetos de PRM geram benefícios monetários.
Participei de projetos que resultaram em crescimento de rentabilidade num curto espaço de
tempo. Além disso, vejo a construção de uma cultura de pricing dentro da empresa, o
estabelecimento de regras e processos claros para nortear decisões, negociações e a
construção de equipes com espírito de time, um benefício não quantificado, porém muito
importante para o negócio.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Juliana Benjamim: Olhando para as empresas/segmentos que eu passei, entendo como
indicadores importantes: análise de preço bruto, líquido x custo (manufaturado/importado),
para entender o repasse de preço; análise de VPM para entender variação de NS emargem de
períodos, preço PDV x concorrência (e se possível x WTP); dispersão de preço por canal/
cliente/negócio; análise de conflito de canal; % de investimento por tipo.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Como você garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?
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Juliana Benjamim: Ter um fórum que tenha a participação de áreas-chave é super importante
para garantir essa sinergia, alémdisso, qualquermudança do processo deve ser bemplanejada,
contemplando comunicações prévias, reuniões de ajustes com outras áreas e
acompanhamento periódico. De preferência, grandes mudanças devem ser desenvolvidas em
conjunto com áreas que serão impactadas. Para que desde o início ocorra essa sinergia tão
importante.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Por quê?

Juliana Benjamim: Value-Based Pricing é uma excelente estratégia, mas na minha opinião
nenhumametodologia caminha sozinha. Ainda que seja a regra principal do seu cenário, regras
secundárias (com menor peso), devem acompanhar para garantir a segurança do negócio. Ex:
análise de estoque/demanda, margem mínima, movimentos da concorrência, e cenário
econômico.

Frederico Zornig: Você acredita que ancoragem de preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Juliana Benjamim: Eu já vi empresas aplicarem super bem essa estratégia. Exemplo:
restaurantes. Acredito que em algumas situações podem funcionar muito bem sim.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

JulianaBenjamim:Eu acredito que segmentação émuito importante para a grandemaioria das
empresas, principalmente quando falamos de grandes mercados, como o Brasil. Existe uma
disparidade de perfil de consumo que deve ser analisada para a precificação.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Juliana Benjamim: Sem dúvida. A transparência permitirá parcerias de longo prazo e
saudabilidade dasmargens negociadas.

Frederico Zornig:Como você define “estratégia de preços”?

Juliana Benjamim: Acredito que uma estratégia de preços deve ser definida após uma análise
minuciosa da empresa (recursos alocados na atividade, ferramentas disponíveis, fluxo da
informação de preço, produto/custo), do mercado (perfil do consumidor, concorrência,
situação econômica), e precificação atual (preço, margem, volume, dispersão etc.) Com essa
partida, é possível entender e adequar uma metodologia para precificar que seja adequada
dentro domercado e estabelecer indicadores e objetivos de crescimento.
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Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Juliana Benjamim:O foco da empresa deve ser no cliente e em tendências que o seu mercado
está apontando. Quer dizer, não apenas no seu cliente hoje, porém em como esse cliente deve
evoluir nos próximos anos. Em todo caso, nessa análise é importante entender como a
concorrência está e como ela também deve reagir a essa evolução.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Juliana Benjamim: Já utilizei elasticidade para tomar decisão sobre o aumento de preço.
Entendendo inclusive, a elasticidade do meu produto e da concorrência. É uma informação
muito relevante, porémdeve ser utilizada commuita atenção, pois emmercados voláteis e com
muitas variáveis não controláveis, a elasticidade pode apontar para movimentos não reais,
causados por um evento único não identificado. É uma informação extremamente relevante,
porém sempre associada com uma análise profissional.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Juliana Benjamim: A empresa está voltada para esse mercado que realmente vem
respondendo muito bem nos últimos anos. Atualmente a área possui uma dinâmica muito
maior que o mercado tradicional, e tende a se desenvolver nesse ano com a precificação
utilizando algoritmos.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Juliana Benjamim: PRM é uma área extremamente estratégica dentro de uma empresa, que
deve ser a guardiã da rentabilidade, sem perder de vista a competitividade em seu mercado.
Essa gestão engloba toda parte do Gross para o Net no P&L. Devendo prover suporte e
direcionamento para decisões do negócio.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?
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Juliana Benjamim: Trabalho há 12 anos em PRM e dentro desse período, vi um crescimento
exponencial de informação sobre o tema e investimento dentro das empresas. Ou seja, para
empresas que ainda não despertaram para essa realidade, precisam correr, para os
profissionais que fizeram a escolha de estar na área, é uma excelente oportunidade para
desafios e devem buscar boas referências sobre o tema para seguir se desenvolvendo. Uma
coisa muito boa é que percebo uma rede de pessoas que sempre buscam essa conexão e são
generosos no compartilhamento de conhecimento.
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LEANDRO CREPALDI
SeniorManager, Goodyear, 10 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

Leandro Crepaldi: Comecei minha trajetória indiretamente no pricing, quando trabalhava na
Unilever, na área de FP&A para análise de canais. Digo indiretamente, pois fazia somente uma
análise de trade profitability para a cadeia de valor de todos os canais, desde a saída daUnilever
até a chegada do valor final e a rentabilidade de cada umdos elos da cadeia. Fui convidado para
começar a desenvolver a área de pricing na Mexichem (marcas comerciais (Amanco e
Plastubos), quando conheci a Quantiz, pois foram contratados para nos ajudar neste projeto,
que consistia desde a readequação de canais, políticas comerciais, tipos de desconto, tabelas
de preço, desenvolvimento da concorrência e estrutura da equipe . Neste momento que vi a
entrega de resultado que uma área de pricing poderia dar no curto, médio e longo prazo, e me
apaixonei pela área, porém um ponto fundamental que aprendi foi a questão que se a área
comercial compra a ideia de pricing ele funciona (em uma indústria), pois tínhamos total apoio
do nosso Diretor comercial na época e o projeto, apesar de todos os desafios, foi um sucesso.
Também trabalhei na Cosan Lubrificantes, como coordenador de pricing estratégico, o que me
fez ter a certeza de que pricing e o revenuemanagement precisam andar juntos dentro de uma
empresa, tendo o mesmo reporte, pois lá antigamente o pricing e o revenue management eram
totalmente separados, respondendo a Diretorias diferentes, o que não funcionava, hoje ele
está junto. E por fim entrei para criar a área de pricing na Goodyear, e com o aprendizado que
tive ao longo da minha carreira, criei alguns pontos de pricing que entendo que são efetivos e
entregam resultados para a empresa.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? O histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Leandro Crepaldi: Neste momento de pandemia o grande ponto é entender a demanda e o
mercado de pneus, pois ele possui uma variante que possui ummarket share altíssimo que são
os pneus importados e que num momento como este tem uma volatilidade muito grande na
entrada e nos preços e os mesmos fazem com que os volumes da indústria locais fiquem quase
que impossíveis de prever. Passamos por um momento de falta de demanda, no início da
pandemia, e os forecasts passados pelos clientes eram extremamente pessimistas.
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Coma alta doUSD, os importados sumiram, a demanda da reposição aumentou absurdamente
e as vendas para equipamento original (veículos novos) aumentou absurdamente com a alta
dos preços de veículos seminovos, hoje estamos passando por uma falta de pneus no mercado
como um todo. Os históricos de vendas de 2019 e de anos com baixa de importados no
mercado ainda ajudando, mas os níveis de assertividades vem menores do que antigamente,
dentro dos ciclos de análises que realizamos.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Leandro Crepaldi: Creio que a área de pricing está num crescimento acima da curva de
mercado e que as empresas, ainda mais após um momento tão complexo como este, estarão
estruturando suas áreas de pricing (vemos um crescimento nas vagas aparecendo nomercado)
e as empresas que já as possuem, estarão contratando consultorias especializadas, e treinando
seus times, além de investindo ainda mais no fortalecimento dos times. Creio também, que a
área está se tornandomuito mais tecnológica e com vários sistemas inteligentes e que ajudam
demais na tomada de decisão, porém apesar da estatística soumuito a favor de que as pessoas
precisam entender, confiar na área de pricing, para que ela com toda essa tecnologia nos traga
os resultados que sabemos que nossa área consegue entregar. Outro ponto importante de
analisar é aquestãodoprofissional depricingno futuro.Ocaminhonomeupontode vista ficará
muito mais focado nas tomadas de decisão e no relacionamento interpessoal, além do
convencimento interno, pois a tecnologia trará variáveis e análises que quase responderão às
perguntas, porém a parte humana do pricing exigirá este talento do profissional de pricing no
futuro.

Frederico Zornig (Pergunta Enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Leandro Crepaldi: Procuro pessoas analíticas e de excelente relacionamento interpessoal. O
que acredito mesmo é que a combinação destes fatores para nossa área de pricing faz com que
o profissional consiga transcrever, por exemplo, uma análise estatística para pessoas que não
entendem e faça com que elas entendam e comprem essa ideia, para mim este é o profissional
ideal para pricing. Geralmente encontramos (internamente) boas pessoas em finanças que
possuem uma capacidade comercial e vice e versa. Para a área de pricing, não necessita uma
formação especifica, mas sim uma pessoa que tenha ummix de dois pontos fundamentais, ser
uma pessoa de fácil relacionamento interpessoal, além de ser uma pessoa analítica e empática,
pois o desafio da área de pricing nas organizações, além de saber analisar a fundo e enxergar
alternativas rentáveis para o negócio, tem que saber navegar dentro da organização para que
haja o engajamento e convencimento do board e de outras áreas da companhia.
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Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Leandro Crepaldi: Sim, já possui. Tive um desafio muito grande em todas as organizações que
passei, pois várias das decisões de desconto e políticas comerciais passavam única e
exclusivamente por vendas e finanças. Com a criação da área, o grande desafio foi realizar esta
criação de uma cultura de pricing. Para isso o foco é a realização de quick wins, paramostrar que
a área de pricing possui inteligência e entrega de resultados, tanto a curto, médio e longo
prazos, além de criar um ciclo de pricing dentro da empresa, que consistia no engajamento de
todas as áreas da organização, para depois uma tomada de decisão final apontada pelo board.
Com isso em várias das minhas experiências em pricing este nível de engajamento aumenta
consistentemente e a cultura de pricing ao longo do tempo dentro da empresa.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi a maior lição que já aprendeu trabalhando com pricing e
revenuemanagement?

Leandro Crepaldi: Que estatística erra. Porém, aprendemos até que ponto temos que usá-la,
pois ela é uma ferramenta fundamental, e que temos que considerar sim experiência das
pessoas, ou seja, a melhor mescla entre a inteligência estatística e experiência, faz com que as
decisões que são tomadasmaximizem o lucro e diminuam o erro.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

LeandroCrepaldi: Creio que para as operações transacionais do dia-a-dia o SAPé fundamental
para pricing, para as análises táticas recomendaria a Vistex no pacote Dmp. Gostaria muito de
utilizar mais os módulos da Vistex, pois enxergo grande potencial na ferramenta no que tange
gestão de notas de crédito, definição de políticas comerciais e ações táticas.

Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Leandro Crepaldi: Como comentado em alguma das perguntas anteriores eu sou um grande
defensor de que o sucesso da área de pricing principalmente se dá quando a área de vendas
comprar a ideia, entender as análises e decisões tomadas e se sentir parte integrante deste
processo. Um outro ponto que defendo bastante para o sucesso de pricing dentro das
organizações é a questão de um ciclo de pricing, ou seja, ter algunsmomentos com as áreas de
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interesse, como um momento para reuniões com vendas e marketing, para entender o que
fizemos de correto e quais as oportunidades que teremos para o curto, médio e longo prazos.
Num segundo momento termos uma reunião para decisão e definição dos próximos passos,
incluindo aí supply chain e finanças e por fimuma reuniãomensal como board da empresa, para
que as decisões estejam alinhadas com toda a empresa, assim como os cálculos e forecasts de
resultados.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

LeandroCrepaldi:Creio que no dia-a-dia da área de pricing os processosmais importantes são:
Um acompanhamento dos KPI’s diários, semanais e mensais, para entendermos se as
estratégias traçadas estão sendo direcionadas no caminho certo. Outro ponto muito
importante é dar uma certa autonomia (com controle) para a área comercial, para que eles
consigam tomar decisões sem depender 100% da área de pricing e a mesma se tornar um
gargalo para as vendas e assim não ser considerada como área de anti venda,mas sim uma área
parceira da área comercial. Ferramentas que permitam uma análise e entendimento do
mercado, de uma maneira confiável e rápida para que correções de curso consigam ser feitas,
demaneira que gere resultado para a empresa.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Leandro Crepaldi: Dentro da área de pricing criamos alguns benefícios para a empresa.
Primeiro ponto, dentro do âmbito estratégico, definimos quem seriam nossos principais
competidores por produto e qual seria a diferença de preços ótima. Outro ponto foi dar uma
autonomia controlada à área de vendas e acompanhamento através deKPI’s. Entendimento de
toda a cadeia de valor para tomadas de decisão de pricing.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Leandro Crepaldi: Criamos o ciclo de pricing onde as áreas correlatas participam, como
finanças, marketing, supply chain, e todos possuem um momento de interação e participação
nas decisões de pricing, com isso todos se sentem parte integrante do processo e mantemos a
sinergia entre as áreas. Tiveram áreas mais parceiras e áreas mais difíceis, áreas que
caminharam bem e áreas que não caminhavam bem. Também creio que pessoas podem travar
ou dificultar a implementação de uma área de pricing, por isso creio que o sponsor e os
tomadores de decisão da empresa devemestar engajados e comprados, pois alémde áreas não
comprarem a ideia, o ideal é que o CEO, CFO, e Diretor de vendas devem estar com o
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projeto comprado, para que as demais áreas da empresa consigam entender a importância e
com isso ajudarem no processo de implementação. Outro ponto de sucesso é a questão de
alinhamento de indicadores entre áreas, como por exemplo, nível de preços dentro das
políticas comerciais, % de nível de descontos, GP alinhado com os objetivos da empresa, entre
outros.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Por quê?

Leandro Crepaldi: Na indústria de pneus o valor percebido do produto é baixo, mas mesmo
assim nossa estratégia de posicionamento de produto é sobre o valor percebido pelo cliente,
pois temos uma marca forte e de qualidade que ainda possui padrões de excelência, eficácia e
eficiência garantidas, em sua quilometragem, desgaste entre outros fatores do pneu.

Frederico Zornig: Você acredita que ancoragem de preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Leandro Crepaldi: Creio que sim, por exemplo em grande parte das ferramentas de “preço
sugerido”, sempre é utilizada a ancoragem de preços. Creio que este fator é algo psicológico
que ajuda sim na venda e namaximização do lucro das empresas.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Leandro Crepaldi: Depende do mercado. Já trabalhei em mercados que a estratégia de
captação ediferenciação depreços por canal funcionava e ainda funcionamuito bem, comopor
exemplo de construção civil, outros mercados, analisando o posicionamento da marca, como
por exemplo a Nike, ela possui um preço único demercado, extrai praticamente o valor que ela
quer domercado, justamente pelo valor percebido e por ser ummercado atraente quando fala-
se em compra.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

LeandroCrepaldi:Creio que comocomentamos acimaemalgumasdas perguntas, alémdeuma
política comercial transparente e que a área comercial compre, o seu cliente deve sentir-se
seguro e confiante na política comercial, descontos que eles recebem. Um desconto que
perdeumuito a credibilidade nos últimos tempos no Brasil é a politica do Leve 4 Pague 3 que é
utilizada em praticamente todos os setores e que hoje o consumidor não confia nesta prática,
pois comentam que é tudo pela metade do dobro. Por isso que toda a cadeia de valor deve
confiar na empresa e no que a mesma está oferecendo para o mercado e mostrando,
numericamente, que possuir, revender ou ser um distribuidor de suamarca todos ganham.
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Frederico Zornig:Como você define “estratégia de preços”?

Leandro Crepaldi: Creio que a estratégia de preços de uma empresa deve passar por algumas
etapas: Primeira delas entender o mercado, clientes alvo e quais os canais que você vai querer
atuar. Num segundo momento entender seus clientes e quais os objetivos, para que a mesma
estratégia esteja sempre linkada, no caso da indústria, por exemplo, seus revendedores e
parceiros devementender e concordar coma sua estratégia de preços. Por fim,mas nãomenos
importante, seu concorrente, entender muito bem seu concorrente, possuir uma proposta de
valor mais agressiva, entender qual seu objetivo de posicionamento de preços frente ao
concorrente.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Leandro Crepaldi: Como comentado acima o foco deve ser sempre o cliente, porém grandes
gestores precisam conhecer muito bem sua concorrência e com quem estão lidando, para que
possammonitorar e tomar decisões baseados nos mesmos, porém o foco de uma empresa em
minha opinião sempre deve e sempre será o cliente.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Leandro Crepaldi: Emminhas experiências, utilizei a elasticidade para tomar decisões de mais
curto prazo, como por exemplo promoções e eventuais antecipações de altas de preço no
mercado. Claramente ela possui erros e nem sempre nos entregam o que calculávamos, porém
serve para corrigir também eventuais erros e gerar base para as próximas decisões de preços.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Leandro Crepaldi: Para mim pricing e revenue management, primeiro deve ser uma única área
com 3 pilares, transacional, tático e estratégico, porém todos abaixo de um único guarda-
chuva. Já tive experiências de pricing, estar separado de revenue management, em Diretorias
diferentes e a estratégia não conversava com o dia-a-dia. Paramim pricing é a área que faz com
que a empresa gere valor para o mercado, para os seus clientes e acionistas, você ter uma
estratégia de preços e uma área dedicada e com investimento, faz com que estas análises
cheguem aomercado demaneira confiante e que novamente gere valor para toda a cadeia.
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Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Leandro Crepaldi: Estou super ansioso e lisonjeado por participar dessa iniciativa que creio
que será um primeiro momento de pricing no Brasil em reunir tantas indústrias diferentes com
pessoas experientes, e estou esperançoso que o trabalho final será incrível.
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LEOPOLDO MELLO
SeniorManager de RevenueManagement, Setor de Peças, 18 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

LeopoldoMello:Dezoito anos de experiência emGestão deNegócio, PlanejamentoComercial,
Atendimento ao Consumidor e Finanças em empresas nacionais, familiares e multinacionais,
dos segmentos Bens de Consumo e Serviços. Exper�se em desenvolver uma visão de consultor
(360 graus) em relação aos processos, modelos de negócio e resolução de problemas de forma
a prover uma solução end-to-end e mentalidade de dono por toda a organização. Vivência em
áreas de negócio, envolvendo planejamento estratégico e de demanda comercial (S&OP),
Revenue Management (pricing, incentivos comerciais) como alavancas para maximizar a
rentabilidade dos negócios. Experiência na gestão de P&L de diferentes tipos e tamanho de
negócio, modelagem financeira, orçamentação, plano de redução de custos e aumento de
produtividade, bemcomo implementação e gestão deKPIs. Experiência emdiferentes áreas de
Atendimento ao Consumidor com abrangência nacional, em diferentes estados do Brasil.
Experiência em condução de projetos de turnaround (valua�on e due diligence), com foco em
reversão de resultados financeiros, melhoria de processos e compliance. Habilidade na
formação e desenvolvimento de equipesmultifuncionais, remotas e de alta performance (team
building) com profissionais capacitados para atuar efetivamente para o negócio, sendo gestor
com avaliação acima da média. Em 2016 saí da área de gestão da rede de assistências técnicas
para o negócio de Peças de Reposição da empresa e o principal objetivo era justamente a
implantação da novametodologia de preço, pois havíamos feito um diagnóstico com aQuantiz
e iniciaremos o projeto propriamente dito. Ao final de 2016 concluímos a etapa “teórica” que
consistiu em três etapas: Nova segmentação de clientes, Revisão da formação de preço e
política comercial. Em 2017 implementamos a segmentação e nova formação de preço e em
2018 subimos a nova política comercial. Ao longo de 2018 começamos o desenvolvimento do
sistema Vistex para gestão de preço e verbas, sendo que fizemos o Go Live em 2019.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela Pandemia, qual seu principal
desafio? OHistórico de Venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Leopoldo Mello: Em 2020 o grande desafio foi manter o direcional estratégico de reduzir o
ruído que o preço estava tendo na experiência do cliente (NPS) com o pós-venda da empresa.
Dessa forma, apesar de termos feito o orçamento de 2020 contendo um repasse, fizemos
somente em itens que haviam sofrido muito com o aumento do dólar e estavam gerando
margem negativa.
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Aproveitamos o momento pra igualar o preço das peças da mesma família e passamos a usar
nosso B2C como régua de preço ao consumidor. O histórico de vendas nem sempre se mostra
a melhor proxy, nesse negócio em específico, pela complexidade no ciclo de vida da peça, a
informalidade do mercado e particularidades no cenário competitivo. O que mudamos ao
longo dos anos foi inserir o time de pricing no processo de S&OP e assim evitarmos distorções
ou ruptura de vendas nas janelas de alteração de preços.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Leopoldo Mello: Acredito que serão processos ainda mais relevantes na captação de valor da
marca, produto/serviço para as empresas e acredito que haverá mais cobrança de
transparência pelos consumidores e/ou parceiros. Ao mesmo tempo, acredito que haverá uma
discussão aindamais forte sobre a questão tributária, os diferentes benefícios que existeme as
distorções que são geradas por causa disso. Adicionalmente, vejo que serão áreas cada vez
mais pautadas em Big Data eMachine Learning e serão fundamentais nessa nova jornada omni
Channel do consumidor. O impacto, a meu ver, será no perfil dos profissionais de pricing, assim
como um maior investimento em automatização. Por último, acredito que haverá uma
cooperação entre indústria e clientes para termos uma relação ganha-ganhamais clara e dessa
forma, vejo que os profissionais de pricing estarãomais próximos do cliente final.

Frederico Zornig: (Pergunta Enviada por Fábio Vakuda, Consultor SêniorQuantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

LeopoldoMello:No que tange uma formação acadêmica específica não tenho uma predileção,
pois tive no meu time pessoas formadas em administração, economia, estatística e em
engenharia. O que vi em relação a hard skills era um gosto e facilidade em análises, trabalhar
com grandes bases de dados, raciocínio lógico e entusiastas com o tema de precificação. Além
disso, vejo outras características como relevantes: inconformistas, curiosas, terem uma boa
comunicação e fazerem parte do “calor comercial” do negócio, isto é, estarem disponíveis para
conversar como time comercial e/ou o cliente e assim fazer ajustes onde necessário e não viver
numa “camisa de força” numérica. A meu ver são os responsáveis por garantir a política
comercial que é a formade executarmos a estratégia comercial do negócio.Odesenvolvimento
dependerá de onde está o gap do profissional, se mais no hard skill ou no so� skill, e com base
nesse diagnóstico um plano para mitigar os gaps. O que fiz nesse período em que liderei a área
de Revenue Management foi colocar o time para participar de feiras do tema, fazerem
benchmark com outras áreas da companhia e/ou com players de outras indústrias.
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Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de Pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Leopoldo Mello: Acredito que a empresa esteja evoluindo no que tange a cultura de pricing,
mas ainda refém em alguns momentos do preço como tomador de decisão e não como
balizador estratégico. Adicionalmente, vejo momentos de maturidade diferentes nos
diferentes negócios da companhia e ao mesmo tempo vejo o varejo (onde estão nossos
principais clientes) ainda numa cultura de desconto/rebate e comparação com competidores,
do que um posicionamento onde ganhará quem possuir a melhor equação de valor
(atendimento, relacionamento e pós-venda) que é distorcido em função de clientes que
possuem algum regime especial. A cultura foi criada trazendo especialistas/consultorias de
fora, que ajudaram a empresa a rever sua precificação e criar áreas dedicadas a pricing.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz): Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?

Leopoldo Mello: Acredito que a principal lição foi: nunca estará perfeito, logo, melhor fazer
pequeno e ir evoluindo do que esperar a perfeição. Alémdisso, que a comunicação é a fasemais
importante da virada e isso no que tange todos os stakeholders e aqui deve-se sempre pecar
pelo excesso. Começamos o processo em 2016 e a cada ano fomos evoluindo em algo,
revisando algum critério e aprendendo com os erros.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Leopoldo Mello: Acredito que tecnologia ideal vai variar de negócio para negócio e
principalmente no que tange o processo comercial de pedido e conversão do mesmo para
faturamento. No negócio que tinha 20k itens, sem dúvida deixávamos dinheiro namesa ao não
conhecer comprofundidade nosso portfólio, logo, uma tecnologia que facilitasse essa sugestão
de SKU poderia gerar um valor adicional ao negócio. Como nosso processo de venda era por
telefone, tudo que gerava produtividade do supervisor de vendas era benéfico. E no que tange
o processo de precificação, a tecnologia que nos permitisse ganhar escala nas análises e nas
comparações. Uma coisa que sentimos falta era justamente informação, de fora para dentro e
confiável, em mercados mais informais e que permitissem termos mais lastro para decisões e
para omonitoramento de nossas ações. Tentamos algumas iniciativas ao longo desse período:
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• Mapeamento de preço por consumidor oculto (por ser ummercado técnico, vimos algumas
fragilidades nos dados, alta variabilidadenos preços de telefone xna loja, diferentes tabelas
de preço pelo revendedor (varejo, atacado, técnico e consumidor final)

• Coleta de preços por um supervisor de campo (como ficou restrito a São Paulo vimos que
depois de um tempo não trazia ganho, além de apresentar os mesmos problemas do
consumidor oculto e porque amaioria das revendas não possui preço “público” nos itens

• Troca de sell out com alguns clientes (recebíamos por planilha, o que reduzia o nível de
confiabilidade além disso, víamos variações do preço no item em diferentes versões da
planilha)

• Benchmark com outras indústrias que possuem o mercado de reposição e o conceito de
original (distribuído pelo fabricante) e paralelo (de outros competidores do mercado).
Assumimos os números do mercado para fazermos uma proxy do tamanho do nosso
mercado e nosso potencialMarket share. Entretanto, vimos muitas distorções e fragilidade
nos números.

Dessa forma, ao longo do tempo, testamos váriasmetodologias para buscarmos informação de
fora para dentro e também formas de estimarmos elasticidade e tamanho do mercado, mas
nenhuma semostrou 100% confiável e escalável.

Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Leopoldo Mello: Nos primeiros anos medíamos o sucesso como a aderência da execução real
versus o planejado e o impacto nos indicadores financeiros do negócio (Margem de
contribuição, efeito preço-volume-mix). Após a mudança estratégica do negócio, passamos a
monitorar o impacto do preço no NPS e o peso negativo que tinha na avaliação. Dessa forma,
além dos indicadores financeiros e alguns operacionais, passamos a olhar o NPS também.
Entretanto, eu pessoalmente não dava tanto peso para oNPS, por algunsmotivos: amostragem
pequena versus o volume de vendas e tamanho do portfólio, dificuldade sem separar a
componente preço da peça numa reclamação de preço na ordem de serviço e eventuais
fragilidades no processo de tabulação. Dessa forma, o que eu entendo como sucesso é a
capacidade da área em definir e executar a estratégia de forma a suportar a estratégia
comercial e sua capacidade de adaptação a mudanças no mercado e/ou dentro da empresa,
pois a área de preço tem impacto direto na saúde financeira e um impacto grande na percepção
demarca/valor pelo consumidor.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing /revenue
management , quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.
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LeopoldoMello: Eu tinha umBSC commeu time que consistia em:
• Ciclo de Preço / KPIs operacionais e estratégicos / Projetos
• Ciclo de preço era o nosso planejamento e a execução dele (publicação da meta comercial

mensal, trimestral, anual, repasse trimestral, atualização da política comercial, apuração de
performance)

( KPIs operacionais: Variação Preço-Volume-Mix, desvios dentro das subfamílias, fator de
cativo / competitivo, variação de custo. (Cativo = peça só era comercializada pela nossa
empresa / Competitivo = peça era fornecida por nós e outros players domercado)
• KPIS Estratégicos: hierarquia de canais, aderência à política comercial, mapa de

competitividade
Projetos: qual era o foco do ano, e dessa forma como estávamos em relação à execução vs.
cronograma planejado.
Tínhamos um encontro gerencial por semana em que todos do negócio avaliavam como
estávamos versus o plano domês e dado os desvios cada um sairia comuma ação/atividade. De
acordo com o momento do ano poderíamos ter tido alguma ação mais pesada em preço e
acompanhávamos a rentabilidade vs volume, assim como as promoções domês e a positivação
dos clientes. O que minha equipe e eu mais acompanhávamos era se algo no preço poderia ter
impactado ameta domês, se estávamos usando as verbas comerciais como planejado e senão,
o que tínhamos de alavancas para compensarmos eventuais desvios e/ou acelerarmos ainda
mais alguma ação bem-sucedida, sempre acompanhando o nível de disponibilidade de peças

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Leopoldo Mello: Apesar de já existir a função de administração comercial e o processo de
precificaçãodepeças, o processo estava antiquadoe subutilizado.Ao investirmosna revisãoda
precificação, trouxemos mais inteligência, governança e controle para o processo, de forma a
deixar mais claro para os clientes e para o time comercial o que aconteceria, quando
aconteceria e por quê. Além disso, trouxemos a estratégia comercial para o centro e a política
comercial como ferramenta para execução dela. Também tiramos eventuais conflitos entre o
incentivo ao cliente e ao supervisor, de forma que a direção fosse o melhor para o negócio e
todos ganhassem. É um ciclo que iniciou em 2016, implementamos a primeira parte
(segmentação e nova formação de preço) em 2017 e rodamos a política nova (verbas com base
na performance) a partir de 2019 e a cada ano temos feito melhorias/revisões em cada um dos
pilares de forma a refletirmos cada vez mais as necessidades de todos os stakeholders. Por
último e não menos importante, com a revisão estratégica da área, trouxemos o consumidor
aindamais para o centro e todas as nossas estratégias comerciais, KPIs e ações
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passaram a ser norteadas pelo potencial impacto no consumidor e o impacto na jornada da
experiência dele com amarca.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

LeopoldoMello:

Variação Preço-Volume-Mix (variação do real vs planejado, vs períodos anteriores)

% Cativo / Competitivo
Dispersão por família (foco nas principais em vendas)
Preço B2C = Preço Sugestão
Variação volume
% verba real vs plano / % do uso de cada tipo de verba / %Atingimento dasmetas domês

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Como você garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

LeopoldoMello:O fato do time de demanda e de pricing estaremembaixo damesma estrutura,
facilitava na sinergia e direção. Alémdisso, o fato de sermosumaBUpequena e termosohábito
de rodarmos o processo da definição da meta (mês, trimestre e ano), além de acompanharmos
semanalmente a execuçãodoplano vigente, facilitava em termos todos namesmapágina e com
o objetivo comum que era a meta do mês, trimestre e ano. Além disso, a área construiu uma
cultura demesmo quando errávamos, todos estávamos juntos e buscávamos revisar ameta do
YTG de forma a compensarmos eventuais desvios que pudessem ter sido gerados ou
demonstrar que a meta inicial não era mais factível ou mesmo limitar a meta de algum part
number focando a disponibilidade ao consumidor. Quando começamos a revisão em 2016
tivemos muito apoio da área financeira do negócio e do time de marketing. No início o time
comercial ficoumais afastado do processo de revisão e apresentamos unsmeses antes da nova
segmentação e formação de preço. No início foram mais reativos, pois eles sentiriam
diretamente as dificuldades da política nova, o risco do impacto no volume e possíveis
reclamações dos clientes. Entretanto, como todo o processo de comunicação foi feito comeles,
começaram a se sentir parte do processo, mudamos alguns pontos que eles demonstraram ser
mais sensíveis e dessa forma tivemos uma virada de preços muito bem-sucedida em 2017 e
fomos evoluindo desde então sempre com o time comercial envolvido no processo

Frederico Zornig: Precificar por Valor Percebido é amelhor forma? Por quê?
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Leopoldo Mello: Gostaria de simplesmente dizer sim. Entretanto, no mercado tão informal,
sem a cultura do preço sugestão e com o conceito de original e paralelo, víamos que o
consumidor quando tinha um problema fora de garantia, tinha a tendência a escolher o mais
barato. Nos últimos dois anos passamos a usar o nosso canal B2C como referência de preço e
assim ser um balizador pela escolha de canal do consumidor. Entretanto ao discutirmos valor
percebido entravamos em várias discussões onde não tínhamos informação de fora oumesmo
corríamos o risco de gerar algum impacto na marca do produto acabado (exemplo, uma peça
pode ser usada em produtos de diferentesmarcas, mas teremos preços diferentes. O que seria
a percepção de valor? A marca, o tipo de material, o preço do produto acabado, uma
combinação de tudo isso?) Tínhamos como direção que nenhuma peça poderia custarmais que
X% do valor do produto e estávamos com o plano de reduzirmos esse % nos próximos anos.

Frederico Zornig: Você acredita que Ancoragem de Preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Leopoldo Mello: Acredito que sim, mas varia muito de indústria/segmento. Exemplo serviços,
marcas de luxo e por aí vai. Acredito ter muito valor para alguns tipos de produtos/mercados e
principalmente onde há ancoragem não gere distorções no mercado ou nos diferentes players
da cadeia. Acredito que o famoso “boi de piranha” também seguirá sendo válido, mas com a
competição advinda do comércio eletrônico e de Marketplaces, o risco é ancoragem jogar
contra a empresa/dona do produto, a depender da variabilidade do preço nesses diferentes
canais.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Leopoldo Mello: Começamos o processo tentando maximizar, o que de fato conseguirmos
fazer de 2017 até omeio de 2018. Entretanto, após umamudança na estratégia da companhia
para a área de Peças de Reposição, passamos a revisar a segmentação, de forma que o
consumidor final pudesse comprar ao mesmo preço, independente do canal de escolha.
Entretanto, dada a informalidade do mercado e a distorção gerada pelo regime fiscal dos Key
Accounts, não era algo que conseguíamos fazer sempre e para todas as peças. Com isso,
escolhemos uma cesta referência no B2C e assim tentávamos garantir o preço ao consumidor.
Pensando na empresa de forma geral, acredito que a maioria esteja migrando da maximização
do segmento para um foco maior no consumidor final, e dessa forma tentando gerar outros
diferenciais aos players da cadeia que não somente preço.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.
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Leopoldo Mello: Acredito que a transparência sobre a mecânica da política comercial é
benéfica para os clientes, assim como para os supervisores. Ao mesmo tempo, minha
experiência foi que isso foi uma jornada de uns 2 anos para todos entenderem a diferença e
principalmente o benefício na nova política, no nosso caso, a informalidade e a diferença no
porte dos clientes, foi um grande desafio. Pois para alguns o benefício da performance era algo
perto de 10 reais e às vezes não tinham como receber a verba. Outro desafio foi o turnover
tanto no time de revenue como no time do comercial e mesmo nos clientes, pois fazia com que
tivéssemos que começar do zero várias vezes, pois a maioria dos envolvidos não estava
acostumado com a transparência, a mecânica e a governança necessária para termos uma
política baseada em performance.

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?

Leopoldo Mello: Como ummix entre captura de valor, estratégia comercial e comportamento
desejado. De uma outra forma, seria a monetização da combinação entre seu produto/serviço,
sua estratégia demercado e sua estratégia comercial. Há pouco tempo tínhamos amaioria dos
players fazendo uma precificação de cost plus ou uma margem fechada, para técnicas cada vez
mais refinadas e o ganho/rentabilidade vindo do life�me value da cliente com você, da
frequência, da preferência, e não somente do ganho pontual daquele produto/serviço. Sem
dúvida é o que todomundo compara, mas entendo que a estratégia é como capturar os fatores
acima refletidos namedida de valor associada aquele produto/serviço.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Leopoldo Mello: Acredito que pode variar entre setores da companhia, exemplo commodi�es
ou produtos que tenham um viés comoditizado. Afora isso, assumindo que a empresa tem um
produto/serviço diferenciado, o foco deveria ser 70% no cliente, pois com eles poderá saber o
ambiente competitivo e trará as melhorias de acordo com o feedback dos clientes. Entretanto,
não acredito que seja capaz olhar só para dentro e por isso teria 30%para olhar omercado, não
necessariamente só a concorrência, mas o que outras empresas, em diferentes setores estão
fazendo que poderia ser incorporado.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?
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LeopoldoMello:Acredito, semdúvida alguma, que teríamosum impacto emdemanda. Alémde
outras especificidades do nosso mercado, como a competição com clientes e fornecedores,
original vs paralelo, a reposição se dá pela necessidade de reparo. Gerar a necessidade de
elasticidade (aumento de demanda) no tempo se mostrou um evento oportunístico e não uma
mudança, sustentável, de patamar. Dessa forma, desde o início do projeto e a cada revisão/
refinamento que fizemos, buscamos não contar com o efeito de demanda (positivo ou
negativo), pois queríamos desvincular a estratégia de preço, e consequentemente eventuais
revisões de umcomportamento oportunista, fosse para nós como indústria, ou para os clientes.
Isso ficou ainda mais claro após a revisão da estratégia da companhia em ser primeiro uma
etapa da jornada com consumidor na experiência do produto acabado, preferencialmente
positiva, e depois uma área comercial, dessa forma, a estratégia e consequentemente efeito em
demanda, passou a ser secundário. Adicionalmente, dada a quantidade de clientes, tamanhodo
portfólio e falta de informação demercado, não conseguimos ter umamedida que julgássemos
ser realista em relação ao efeito gerado na demanda.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

LeopoldoMello:Como temos umcanalD2Cda companhia, trocávamosmuita informação com
eles e depois de dois anos, quando fechamos o papel do canal D2C de peças, estabelecemos
que a estratégia era ser igual ao preço sugestão e dessa forma as parametrizações foram
executadas por eles e definimos uma cesta.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Leopoldo Mello: Para mim o processo de Pricing e consequentemente a gestão da receita da
companhia é um dos processos mais importantes para a maioria das empresas, pois todo o
resultado começa no top line. Mais que isso, a capacidade de “capturar valor” vs “geração de
desconto” é o que tem, cada vez mais, diferenciado os líderes de mercado, dos seguidores de
mercado. É, sem dúvida alguma, uma jornada. Não é uma corrida de 100m. Quando se sai da
tentação inicial de dar desconto em preço, passam a usar outras ferramentas e assim chega-se
mais perto do “preço sugestão”, todos na cadeia saem ganhando e o consumidor poderá
escolher o canal sabendo que não está pagando a conta.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?
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LeopoldoMello:Éum temaapaixonante, dinâmico, que cada vezmais será testado em todos os
sentidos, e que sendo bem-feito, continuamente evoluindo, fará com que as conversas
comerciais giremem torno de outros aspectos que não preço, que a dinâmica domercado se dê
por quem entrega mais valor ao cliente final e não por quem dá mais desconto. Ao mesmo
tempo é um aspecto que mostra muito sobre a cultura das regiões, dos países, da necessidade
de negociar. Ganhar pelo diferencial completo como companhia, não só é o grande diferencial,
como é uma demonstração de um negócio mais perene. Adicionalmente, vejo alguns desafios
ficando mais latentes no dia a dia das empresas que é o omni channel e o aumento doMarket
place. Isso trouxe aindamais discussão de preço, às vezes corre o risco de conflito oumesmode
direção entre os times online-offline e umadeterioraçãodamargempela empresa, caso a razão
de ser dos canais, suas estratégias e posicionamentos não estejam muito claros a todos os
envolvidos. Por último, a diferença tributária no Brasil somada ao omni Channel gera mais
discrepância na competitividade de alguns players e quem acaba sendo impactado
negativamente é o consumidor final. Dessa forma, a discussão de simplificação dos impostos e
dessa forma um posicionamento pelo preço sell out e não sell in serão fundamentais, pois os
consumidores já começaram a cobrar por essa transparência
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LUCIANO BENÍCIO
Diretor de Produtos e Vendas Digitais, BNP Paribas Cardif, 23 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

Luciano Benício: Sou Engenheiro de Produção de formação, mestrado em Engenharia
Econômica, e sempre gostei muito de números e análises. Pessoalmente, sempre fui um cara
comunicativo e criativo. Logo no início da minha carreira, em área de Produtos de Telecom
comecei a me destacar com soluções e análises criativas de produtos e promoções. Vi ali que
avançar para fazer pricing tinha aminha cara. Desde então, liderei áreas de Produtos, Unidades
deNegócio ePricing emTelecomeBancos (áreas deSeguros, Serviços eEmpréstimos). Curioso
que há muito me apresento como Engenheiro deMarketing, por nunca ter abandonado o lado
do rigor analítico, somado a iniciativas de negócio criativas em pricing, gestão de portfólio,
ofertas e promoções.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? Histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Luciano Benício: Acabo de iniciar um novo desafio (60 dias) focado na área de Produtos e
transformação digital. Importante registar que por estar a tão pouco temponumaorganização,
nas perguntas a seguir focarei nas experiências anteriores de trabalho, onde conduzi diversas
equipes e projetos de Pricing. Sobre histórico de vendas, de fato o ano de 2020 teve curvas
muito diferentes de uma normalidade. Projeções futuras não são necessariamente
continuidades de 2020, e se baseiam mais na consideração da retomada de cenários
conhecidos.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Luciano Benício: Com tomadas de decisão exigindo cada vez mais precisão e mais velocidade,
com uso intenso de dados e ferramentas demachine learning. Já liderei o Pricing em épocas que
os estudos de elasticidade e testes A x B precisavam de um longo período de manuseio dos
dados pós período de experiência de teste, até a conclusão da melhor estratégia. Agora, um
alerta. Ainda há grande distância entre líderes de negócios e a turma de cientistas de dados. Se
as pessoas acreditam que a inteligência artificial fará tudo sozinha, se enganam. Deve ser
dedicado um bom tempo de comunicação entre área de negócio e os cientistas que irão
modelar.
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Variáveis relevantes, irrelevantes, qualidade de dados, agrupamento de variáveis, tipos de
resultados que são esperados... se temos dados treinados paramodelos supervisionados... tudo
isso é a partemais importante do processo. Não tem isso demandar bases aleatoriamente para
osData Scien�sts, pedindo ummilk-shake de dados, achando que no final ficará uma delícia.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Luciano Benício: Procuro gente “engenhosa”. Profissionais engenhosos são aqueles de rigor
analítico de formação (como Engenheiros e Economistas), mas que são criativos e encontram
soluções inovadoras e oportunidades além dos números e funções de custos. É necessário
também pessoas com domínio das ferramentas de análise na equipe. E sempre uma equipe
muito comunicativa, que se fala, que interage comasdemais áreas e temprazer em inovar. Faço
questão de dedicar tempo no desenvolvimento das propostas inovadoras, o que é percebido
pelo time.Quer umexemplo dosmeus tempos de telefonia? Umplano de tarifas pré-pago onde
o 2º minuto era grátis. Exatamente. Uma pessoa da equipe estudando o tráfego, mostrou o
histograma das chamadas de pré-pago de 6 em 6 segundos. Pelo menos uns 75% era inferior a
30s, 90% até 48s e quase nada passava de 1 minuto. Ou seja, uma chamada de pré-pago era
bem curta, apenas para passar um recado. Então, decidimos dar o 2º minuto de graça. Tem o
customarginal deste minuto, mas também a receita marginal criada no tempo adicional até 60
segundos. Além disso, para se manter nesse plano diferenciado era exigido recargas todomês.
Ou seja, umganha-ganha. Cliente recorrente tinha a possibilidade de falar commais calma com
seus amigos e familiares, e o preço do seuminuto era, emmédia,mais barato. E a empresa tinha
mais resultado.Outro exemplo de solução que veio da provocação à equipe a alguns anos atrás,
foi um produto de Seguro Residencial que concede cobertura em dobro (não pagamento em
dobro, mas sim a cobertura) caso o cliente contratasse a partir de uma certa faixa. Resultado: a
concentração em valores baixos, apenas para ganhar as tradicionais assistências, subiu para
faixas maiores, aumentando a receita mais que o customarginal da sinistralidade.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

LucianoBenício:Dando foconaminhaúltima experiência de trabalho, de 15 anos numagrande
instituiçãofinanceira, semdúvida. Alguns anos atrás tínhamosumcenário de spreadsde crédito
inferiores aomercado e uma culturamuito focada em volumes de concessão.
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Inclusive, os sistemas de incentivos apontavammuitomais para volumes, e ainda comalçadade
preços nas equipes Regionais. Nessa época tive a oportunidade de ser designado para liderar
uma nova área de Pricing. A principal missão era recuperar spreads a patamares de mercado
através da implantação de novos modelos de Pricing, repensar alçadas, modelos de incentivos,
etc. Ao longo do primeiro ano centralizamos as alçadas através de uma “Mesa de Preços”,
mudamos sistemas de incetivos e naturalmente houve algum desconforto em muitos
integrantes das equipes comerciais. Conforme os objetivos eram atingidos, mantivemosmuita
comunicação para comprovar a validade dasmudanças, e fazer com que as resistências
iniciais se transformassemnumanova cultura. Aorganização se transformoumuito nosúltimos
anos. Não apenas consolidando a questão de precificação, mas trabalhando a formação das
equipes numa cultura e sistemas de incentivos voltados para receita e satisfação de clientes. A
evolução de resultados da empresa e de indicadores como spreads e ROE deixaram de
apresentar GAP em relação aos peers e hoje são referência, assim como o NPS. Afinal, não há
como capturar valor dos produtos e serviços sem que os clientes estejam satisfeitos com os
mesmos.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?

Luciano Benício: Que capacidade de comunicação clara é a grande arma para conduzir uma
grandemudança. Comento aqui nas perguntas 5 e 8 sobre a transformação não apenas técnica
que implantamos na precificação de empréstimos, mas também estrutural nos sistemas de
incentivos, autonomia e alçadas regionalizadas. Veja, se uma mudança de Pricing é para
melhorar o resultado da empresa, os times comerciais terão que entender isso em benefício
próprio. É preciso acertar na comunicação. E os primeiros meses dessa mudança, onde
impusemos fortes mudanças, foram muito duros. Decidi então, que era hora de construir um
racional de fácil entendimento, comboas explicações e comparações, e colocar o pé na estrada.
Acredito que ao longo de umanofiz pelomenos 50 apresentações para públicos entre 20 e100
pessoas, na qual fui literalmente catequizando as pessoas, usando sempre exemplos daquele
grupo ou região paramostrar como havia oportunidade namesa.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.
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Luciano Benício: As ferramentas tradicionais de Excel, SAS e SQL ainda dão conta do recado,
se pilotadas por bons técnicos e que sabem que perguntas estão respondendo.Mas também já
vejo alguns obtendo respostas mais rápidas através do Python e modelagens com muito mais
volume de dados.Mas repito: antes dos dados vem as pessoas que sabemo que perguntar para
os dados. Eles só respondem certo se as perguntas forem bem feitas e os caminhos para as
respostas bem identificados. O que vejo com enorme potencial para os próximos anos é a
utilização cada vez maior de precificação dinâmica para ajustar preços diante de objetivos de
penetração e vendas. Imaginem um produto como Seguros de Automóvel, onde há um risco
cliente/produto/região esperado que é diferente em cada seguradora, gerando preços
frequentementemuito dispersos. Liderei umcanal dedistribuiçãodeSeguroAuto comcotação
multi seguradora por alguns anos.Nesse período, percebia frequentemente oquanto cada uma
delas precificava de forma diferente regiões, carros e clientes. Em algumas situações uma
seguradora dominava um submercado (provavelmente “deixando dinheiro na mesa” ou
tomando risco excessivo), mas em outros se colocava completamente fora da disputa e
praticamente não convertia cotações. E o interessante é que era comumqueos ajustes nos dois
casos demorassemaacontecer.Ou seja, as experiências das seguradoras comos riscos das suas
carteiras geravam outputs de preço muito diferentes entre si. Claro, nenhuma delas tinha a
experiência domercado total (que seria a soma de todas elas). Desta forma, trabalhar margem
e risco em tempo real, buscando um objetivo para a “Função de conversão de cotações em
vendas”, pode ser uma forma dinâmica de considerar dentro do própriomodelo as experiências
dos concorrentes e domercado como um todo.

Frederico Zornig: Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Luciano Benício: Uma área de Pricing de sucesso é aquela que consegue criar soluções que
viabilizem o objetivo da empresa. Dois extremos: Crescer Market share mantendo a mesma
margem unitária? Crescer a margem sem perder Market share? Ou seja, saber olhar para os
clientes e mercado, “sair da caixa” para fazer do preço uma ferramenta chave para suportar a
estratégia. Um bom exemplo foi o trabalho de Precificação de Empréstimos que liderei alguns
anos atrás, onde claramente tínhamos spreads de crédito inferiores ao mercado, gap que
poderia ser retirado sem abrir mãos dos níveis de volume que possuíamos. E assim foi feito. A
implantação de precificação a risco super clusterizada (saindo de 4 ou 5 grupos de preços para
algumas dezenas de clusters) e com testes de sensibilidade A x B foi fundamental para atacar
grupos de clientes com níveis bem diferentes de risco e sensibilidade preço. Além disso, a área
de Pricing tem que saber ir além das técnicas estatísticas, conhecendo omercado e o quemove
a área comercial.
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Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Luciano Benício: Manter-se atento diariamente ao seguimento dos indicadores (conforme
pergunta 11 adiante), sempre acompanhando se as rotas traçadas estão performando
conforme o planejado. Comunicar-se recorrentemente com Finanças e o time comercial.
Visitar clientes com eles, participar de suas reuniões, entender suas dores e criar parceria. Por
fim, ter sempre um tempo dedicado a estudos ad hoc, testando hipóteses e alternativas
inovadoras para novos produtos ou ações comerciais.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Luciano Benício: Conforme descrito nas perguntas 5 e 8, acredito que quando liderei a
transformação do Pricing de Empréstimos na organização, consegui obter ganhos de receita
por recuperação de spreads, mas tambémbenefícios duradouros na cultura de rentabilidade da
empresa. Falando de uma experiência anterior, em Telecom, éramos o 3º entrante e super
voltados para a inovação. Tínhamos o desafio de sempre lançar ofertas e planos inovadores
antes dos concorrentes. Acredito que consegui garantir um ritmode inovação “Ganha–Ganha”
na área de Pricing. Fizemos o primeiro Plano Controle do mercado, o 2º Minuto grátis com
compromisso de recarga, o Plano Família com minutos de graça entre os integrantes, a
possibilidade de o cliente escolher seu horário para tarifa reduzida (e não apenas de
madrugada), e a própria promoção de lançamento da empresa (31 Anos de Ligações Grátis no
Final de Semana em chamadas intra-rede) que concedeu tráfego em capacidade ociosa e
contribuiu para o dobro de aquisições de clientes no 1º ano da empresa. A empresa cresceu
muito rapidamente e em poucos anos equiparou-se aos concorrentes na região de atuação.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Luciano Benício: A área de Pricing tem que saber acompanhar diariamente Volumes, Margens
Líquidas Unitárias, Receita Líquida Total e Rentabilidade. O time de Pricing tem que ter muito
cuidado para evitar a “morte 100% saudável”, quando as margens estão incríveis, porém os
volumes impactados de tal forma que a receita total cai. Trabalhei sempre em empresas de
serviços (Telecom e Bancos) onde a Receita Total Líquida tem enorme desafio de cobertura de
bases de custos indiretos, assim como de remuneração de investimentos e capital alocado. E
quanto mais estratificado todos os indicadores, por segmento, produto, canal, etc, melhor.
Atividade de Pricing tem que fugir das médias. Estratificar, estudar a dispersão, identificar
oportunidades e apontar riscos. É assim que atua o “Pricer”.
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Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Luciano Benício: Comunicação constante. Pricing é parte doMarketing. Se Finanças é a Zaga e
Equipe Comercial o Ataque, o Marketing é o Meio do Campo que cria, faz a transição para o
ataque mas também ajuda a defender. O time de Pricing e RM precisa ter a confiança de
Finanças de que sabe conduzir com responsabilidade a construção dos Resultados. Da mesma
forma, dialogar com o time comercial para apoiar nas vendas gerando soluções e alternativas,
mas também indicando as limitações. Enfim, as duas pontas, com características tão diferentes,
precisam ter confiança de que o Meio de Campo está entregue às pessoas certas. O
interessante aqui é que os interlocutores de Finanças e Comercial possuem perfis muito
diferentes. Dessa forma, reports, apresentações e linguagem para os mesmos KPIs (margem
bruta, margem líquida, volume de vendas, etc) acabam sendo adaptados.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Por quê?

Luciano Benício: Sim. Preço é o valor monetário do que aquele produto ou serviço entrega
para o cliente. Nada a ver com seu custo.O custo é determinante para saber se o valor que você
consegue criar é rentável ou se você está fora domercado.O exemplo clássico e bobo é o preço
da água no deserto ou lanchonete. E que tal o ensinamento das crianças em relação aos
brinquedos: qual a correlação entre o preço de um brinquedo e o valor percebido? Nenhum!
Elas se apegam aleatoriamente aos brinquedos, sem qualquer correlação ao preço. Por fim,
volto emumexemplo dosmeus tempos de Telecom.No2º startup que participei, queríamos um
portfólio de planos super inovador, diferente de tudo que tinha no mercado. Desenhamos
diversas alternativas e fizemos uma Conjoint Analysis testando diversas variáveis de
precificação com os clientes. Afirmo a você: a principal variável que os clientes escolheram (ter
os minutos de volta nomês seguinte nos pacotes deminutos caso não usassem todos), não era
a de maior custo para a empresa, mas era a mais valorizada. Simplesmente porque os clientes
são conservadores e tendem a comprar um plano menor do que o que acabam falando. Ainda
assim, a devolução de minutos era um ganha-ganha onde o cliente tinha certeza da justiça no
modelo. “O único plano que devolve seus minutos não utilizados no mês seguinte”, foi então o
grande chamariz dos planos pós-pagos naquele startup.

Frederico Zornig: Você acredita que ancoragem de preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Luciano Benício: Sem dúvida! As ações de preços precisam mostrar o “ganha – ganha” aos
clientes.
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O impacto psicológico da ancoragem faz com que clientes decidam comprar um produto que
não comprariam (ou comprarmais unidades) porque vêemvantagemnaquela oferta.NoVarejo
em geral, a ancoragem gera alguns bons efeitos associada à gestão e ciclo de vida de portfólios
e coleções de giro cada vez mais rápidos. O primeiro preço ajuda a definir quem é você, que
valor tem seus produtos. Inovadores e Early Adopters adoram a possibilidade de pagar para ter
algo primeiro. E aí você começa a construir a margem média da sua coleção ou portfólio.
Conforme o tempo passa e um próximo portfólio ou coleção se aproxima, começamos o “De –
Por” e o produto passa pelo processo de massificação, com consumidores tendo como
referência aquela sensação de “estarem ganhando” sobre o preço de lançamento. É o ponto de
maximizaçãode vendas ainda emboamargem. Finalmente, chega ahora da “xepa” para aqueles
consumidores super focados em preço. Nesse momento, o novo portfólio / coleção já está
distribuído e os vaidosos Innovators e Early Adopters já estão consumindo. E assim a roda vai
girando. No meu exemplo pessoal vivi muito isso administrando os portfólios de aparelhos
celulares dosmais conhecidos fabricantes. Eramduasou três rodadasdeporfólio por ano, onde
o modelo “high-end” de uma coleção “descia na tabela” nas rodadas seguintes tornando-se
acessível emassificado (sempre como “De–Por”), ao passo quemodelos inovadores assumiam
o topo da tabela para os clientes Inovadores e Early Adopters. Por fim, o exemplo que considero
mais claro comoconsumidor, é aquela famosa loja de fast fashion espanhola, comsuas etiquetas
sobrepostas conforme a coleção se aproxima do fim. Não compro nada que esteja com a
primeira etiqueta... identifico o que gostei e vou acompanhando seu ciclo de vida durante a
coleção, conforme as etiquetas vão sendo sobrepostas.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Luciano Benício: Mais acima comentei a importância da super segmentação de preços por
cliente em experiências anteriores. Nessa pergunta vou dar foco na minha opinião sobre
canais. Grande parte das empresas tembuscado umaprecificaçãoOmnichannel (igual em todos
os canais), garantindo transparência junto aos clientes. Por outro lado, acredito que para
empresas que querem fidelizar seus clientes através do relacionamento digital, faz sentido
criar ações promocionais neste canal. Assim, quebram barreiras de uso e geram o hábito do
consumidor no canal digital. Um exemplo que considero muito interessante e que conecta o
digital ao físico é aplicado por uma dasmaiores redes de supermercados: no aplicativo, ativam-
se os descontos sobre preços de diversos produtos. Na passagem no caixa o preço só vem
reduzido se o cliente tiver ativado as promoções antecipadamente.
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Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Luciano Benício: Cliente bom é o que volta, aquele que é recorrente e fidelizado. Num banco,
por exemplo, um cliente empresarial sabe que quanto mais concentra seu fluxo de caixa de
pagamentos e recebimentos, mais benefícios terá. O custo de servir a este cliente cai, sua
rentabilidade geral sobe e o banco adquire mais conhecimento sobre seu comportamento -
com isso avaliarmelhor a concessão de limites e precificação do crédito, tão importante para as
empresas. No varejo em geral, regras simples para concessão e manutenção de descontos,
benefícios de preços por combos e programas de cash back ajudamafidelizar clientes.Denovo:
transparência gera “ganha – ganha”. Por último um exemplo de aumento de preço por um
monopolista que foi mal comunicado e pegou bastante mal... O caso Whatsapp. Ora, Redes
Sociais em geral ou o Whatsapp não são gratuitas. Pagamos com a moeda Dados (D$). O
Facebook tomou uma decisão unilateral de subida de preço (mais D$ para manter o acesso ao
serviço) compéssima comunicação e transparência. O aumento de preço (quantidade de dados
a serem acessados) é de fato muito menor do que as pessoas pensam, mas foi tão mal feito e a
reação tão rápida (visível pelo rápido crescimento de outras plataformas) que tiveram que
adiar amudança paraMaio/21.

Frederico Zornig:Como você define “estratégia de preços”?

Luciano Benício: Um conjunto de diretrizes e ações que definem a forma como a precificação
irá dar consistência à proposta de valor da empresa para seus clientes. Ou seja, comoo valor da
oferta é capturado. A clareza da estratégia permite queo timeprecifiqueprodutos e gere ações
táticas alinhadas. Assim, forma-se o próprio entendimento dos clientes em relação à proposta
de valor daquela empresa e o que esperar dos preços de seus produtos e ações comerciais.
Pensemos numa Apple e a precificação dos iPhones versus os demais smartphones. Na outra
ponta, as redes de supermercado focadas em “Preço, Preço, Preço”. Ou as grandes marcas dos
maiores estilistas numa ponta, e na outra as lojas de fast fashion. Enfim, a Estratégia de Preços
reflete a captura da Proposta de Valor da empresa e o público alvo ao qual direciona seus
esforços.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?
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Luciano Benício: Nem tão pra lá, nem tão pra cá. Se pensarmos em ciclo de vida de clientes, a
aquisição ainda é muito influenciada pela comparação com competidores. Os clientes ainda
não são “seus”, se éque isso existe. Iniciar umrelacionamento comcliente exigemostrar porque
sua oferta/ proposta de valor é melhor que a do mercado, mesmo que ela seja absolutamente
disruptiva. Agora, verdade que um cliente que se fideliza com uma empresa e está satisfeito
comela, acredita em sua proposta de valor e transparência (pergunta 16), não fica comparando
o tempo todo a proposta de valor e seus preços com o mercado. E aí é responsabilidade da
empresa ser correta e ética no dia a dia para que essa confiança não seja quebrada.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?
‘
Luciano Benício: Utilizo as elasticidades sempre em busca de oportunidades de atingir o
resultado, acreditando que sempre se pode criar ofertas “ganha – ganha” com os clientes.
Comentei acima sobre modelos de Precificação a Riscos com testes A x B para maximizar
Receita Líquida Total para empréstimos, mas dou aqui um exemplo para Seguro de Vida. Há
algum tempo decidimos fazer um corte de preço importante nos Seguros de Vida com
cobertura a partir de R$ 1 Milhão, ainda mantendo boa margem líquida. A frequência nas
contratações neste valor era muito baixa. Moda e Mediana estavam bem antes dessa faixa de
valor. Resultado: a participação das vendas mais que triplicou nessa faixa de valor (onde antes
a curva de frequência já se aproximava de uma planície, surgiu uma “nova e bela montanha”),
aumentando Receita Líquida Total em todas as safras de vendas. Ou seja, clientes de alta renda
passaram a consumir a cobertura que realmente identificavam como adequadas a seu perfil e
aceitando a precificação como justa - o que se comprovou aindamais pelamelhora do churn no
tempo, gerando aindamais valor para a nova precificação.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Luciano Benício: Falando de Seguros para Pessoa Física, minha indústria atual, vejo dois
modelos distintos. A precificação do Seguro Auto super dinâmica, com modelos tentando
ajustar quase diariamente a precificação pela enormidade de dados que alimentam os
sistemas. Numa ponta gerenciando a sinistralidade, na outra a conversão sobre cotações
realizadas para aquele determinado perfil. Já produtos como Seguro de Vida e Residencial não
possuemessa dinâmica.Não fazmuito sentidoumcliente encontrarmudanças recorrentes nos
preços desses produtos.
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Agora, sobre o Varejo e Cesta de Compras, é impressionante como não faço supermercado
sem consultar o app antes. Eles já conhecemmeus hábitos, me oferecem descontos nos
meus produtos recorrentes eme oferecem novos, testandominha propensão. Realmente
me fidelizam e compro sempre com a percepção que tive benefícios claramente
mensuráveis (pergunta 14) e que estou sendo tratado de forma pessoal e justa (pergunta
16).

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

LucianoBenício: É a atividademais divertida e realizadora para alguémque adoramatemática
e negócios. De altíssima responsabilidade, criteriosa, mas divertida e cheia de oportunidades.
Acho que o nome deste projeto (Arquitetos do Pricing) é perfeito, pois o arquiteto é um
profissional que une esse skill matemático com uma enorme dose de criatividade e inovação.
Esse é “Pricer” dentro da empresa. Como respondi na pergunta 12, é o meio de campo que
pensa o jogo, cria situações para o ataque de vendas ao mesmo tempo que ajuda a proteger o
resultado.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Luciano Benício: Saia da caixa, seja criativo. Pricing é “P” de Marketing. Divirta-se fazendo
Pricing. Seja observador, veja Pricing em tudo. Um “Pricer” percebe as etiquetas sobrepostas da
loja de roupas e fica atento ao ciclo da coleção (quantas unidades será que se vende em cada
preço?). Se pergunta sobre a estrutura de receita e custos da sorveteria que cobra R$ 12
pelo “P”, R$ 14 pelo “M” e R$ 16 pelo “G”. Porque o banco dá 100% de desconto no pacote de
serviços se o cliente for investidor? As experiências e estratégias de outros mercados sempre
irão gerar insights criativos para o seu. Além disso, rejeite as médias, segmente, estratifique. Se
fizer isso junto com boas perguntas, os números terão prazer em te dar boas respostas.



MARCOS SCALI
Gerente Sr. de Estratégia de Preços e Lucratividade, Abbott Diagnósticos, 12 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

Marcos Scali: Diferente da maioria iniciei minha carreira como “empreendedor” atuando no
ramo da construção civil (minha formação) e em paralelo, como uma parcela dos Engenheiros,
no mercado financeiro atuando principalmente com commodi�es (trader, broker, analista,
investidor e especulador). Após 7 anos, devido a umamudança estrutural (alteração domodelo
de negócio) no mercado onde as corretoras para redução de custo fixo implementaram o
HomeBroker e reduziram as corretagens acreditando que o volume aumentaria (primeiro
“case” vivenciado sobre Pricing) impactou como um game changer. Em função desta mudança
me vi obrigado a me reinventar e a primeira etapa foi identificar a área de inteligência como
oportunidade, pois as empresas naquele momento estavam investindo e abrindo espaço para
criar a área. Dessa forma iniciei uma área de inteligência em compras na Alpargatas e por lá
fiquei 3,5 anos. Por um causo do ocaso do destino, fui contatado por uma Hunter (Sabrina
Gama) para uma vaga na Suzano, e após nossa conversa/entrevistame perguntou se eu estaria
aberto a uma oportunidade na Johnson & Johnson pois eu tinha o perfil. Após 4 meses e 4
entrevistas iniciei minha carreira em Pricing, na qual já possuo 12 anos de vivência e a certeza
de que o caminho é este para os próximos 20 anos oumais.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio?

Marcos Scali: Manter a saúde do time para poder atender as necessidades do negócio com a
velocidade e acuracidade sem o contato com as pessoas e sem ferramentas adequadas -
Navegar nomundo VUCA.

Frederico Zornig:OHistórico de Venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Marcos Scali: O ano de 2020 é um marco para os laboratórios e será lembrado por muito
tempo. No início a receita foi duramente impactada como reflexo das medidas de
distanciamento social, pois ao redor de 90% dos laboratórios não estão nos hospitais e assim
como todos eles também ficaram em lockdown, como também o reflexo da queda brusca na
demanda por exames pelas pessoas. Na reabertura a rotina demoroumuito para retornar, e até
o momento não está 100% (é uma cadeia de eventos que não ocorre, muitas consultas não
aconteceme assimmuitos exames também) e o foco continua emCovid, porém a demanda não
aconteceu como imaginada.
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Porém, esse mesmo ambiente desafiador favoreceu o crescimento de novas formas de
atendimento e a criação de novos serviços, os quais demorariammuito tempo emuma situação
normal. Dessa forma, o histórico de venda não tem sido um bom direcionador para tomada de
decisão, sendo importante estar muito próximo de cada cliente entendendo o que está
acontecendo no curto prazo para se estruturar uma fotografia.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos?

Marcos Scali: Entendo que a área deve se transformar tendo um papel de Protagonista (C-
level) assumindo a responsabilidade da entrega dos resultados orquestrando um conjunto de
temas onde alguns serão execução (Vendas) enquanto outros serão estratégicos (Inteligência
deMercado, Analy�cs). Com base na experiência como empreendedor, seria poder ter a
visibilidade domercado, entender como atender aomercado e se posicionar em como e
executar para entregar o resultado traduzindo o “Produto certo para o cliente certo no preço
certo”.

Frederico Zornig:Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Marcos Scali: Resumindo, ir para o front office, liderar e ser protagonista.

Frederico Zornig (Pergunta Enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Marcos Scali: As características que entendo ser importantes e que busco são – liderança,
resolução de problemas, so� skills, orientado a negócios, persuasão e negociação, criatividade,
pensamento analítico, pensamento crítico e aprendizagem ativa. Procuro através de exemplos
vivenciados ou situações reais exemplificar ou mesmo com a própria atitude como aplicar as
características nodia a dia (feedbacks em tempo real individualizadoouemequipe dependendo
da situação). Sobre qual formação acadêmica seria a mais adequada eu diria que daria uma
resposta de Físico; Depende… na minha visão ser de humanas, exatas ou biológicas não é
determinante, pois depende da necessidade e estratégia do negócio, da característica do
segmento, da cultura da empresa e com base nestas variáveis são necessários determinados
conhecimentos técnicos como habilidades, que em alguns casos podem ser complementares,
ou seja, não existe uma formação adequada, porémoque entendo ser essencial é ser orientado
a negócios como ter o espírito empreendedor.
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Umaprendizado daminha vida de Empreendedor (principalmente na vivência como Investidor
analisando as teses de negócios de diversas empresas em vários segmentos) é que as
experiências vividas, independentemente de onde, enriquecem e muitas delas podem ser
replicadas em sua grandemaioria independente do segmento, mas sim, é importante adaptar e
respeitar as particularidades.

Frederico Zornig:Você considera que seu segmento já possui uma cultura de Pricing?

Marcos Scali: Parcialmente, o setor da saúde ainda tem um DNA comercial preponderante,
entende a importância, mas ainda não está preparado para perder e por isso não ganha.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Comente
como foi o processo de construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está
tentando criá-la.

Marcos Scali: A cultura está sendo criada, a pressão sobre o top line cada vez é maior, o custo
da saúde para o mundo traduzida no bo�om line, além do aumento dos competidores são as
principais razões de incentivo. As empresas do setor de saúde entendem a importância
estratégica da área, e dessa forma estão procurando implementar a cultura via processos e
sistemas suportando as políticas e estratégias. Porém, existe uma liçãomaior pois outras áreas
precisam também se desenvolver para estar preparadas. ComooMarketing por exemplo, onde
existia um papel de Educação Profissional e/ou Eventos, mas precisam se transformar em um
Marketing Estratégico para dialogar como negócio com as outras áreas.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz): Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi a maior lição que já aprendeu trabalhando com Pricing e
Revenue Management?

Marcos Scali: Não confundirBrand comValor, e com isto ter uma proposta de valor pobre, rasa
que não suporta a estratégia de Valor. Também diria que a Comunicação é ponto crítico e foi
uma das maiores lições – garantir a coerência e conseguir traduzir o Financês para o Vendês, e
vice versa, ou oOperacionalês para Vendês.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê?
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Marcos Scali: Existe aindamuito trabalhomanual que consome tempoe a tecnologia nos ajuda,
dessa forma automatizando, estruturando e possibilitando governanças sólidas atendendo um
ambiente complexo e cada vez mais commais possibilidades de implementação de estratégias
diversas. Entendo que estamos em um momento que possibilita a experimentação em tempo
real. Minha experiência com o sistema Vendavo foi fantástica, mas não completa. Sistemas e
softwares integrados. Entendo que integração é a palavra.

Frederico Zornig: E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Marcos Scali: Sinto falto de visibilidade considerando um processo como end to end, e sim,
gostaria de utilizar sistemas de preços vs. estoques, segmentação de mercado vs. informações
de mercado integrado vs. o que for importante, considerando desde a automatização do
processo, governança, definição de estratégia e tracking de resultados. Ter uma Bloomberg
semelhante aomercado financeiro!

Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de Pricing ou Revenue Management
dentro da sua organização?

Marcos Scali: Atualmente sucesso é participar do processo de planejamento e definição do
plano a ser entregue combase emdados, ou seja, liderar tendo o reconhecimento que se é uma
área estratégica e parceira, trabalha lado a lado, participando tanto da definição da estratégia
como da definição das metas a execução. Diretamente a área, exemplificando em números
hipotéticos, é definir uma meta de R$ 2 milhões de margem incremental e entregar R$ 2,5
milhões, e/ou reduzir a venda fora da política comercial de 30% para 25% impactando
positivamente namargem e assim sucessivamente ano a ano, e/ou entregar um crescimento%
de Top Line.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de Pricing/Revenue
Management, quais deles considera osmais importantes?

Marcos Scali: Tenho emmente 3 pilares – Administração (garantir que o preço definido esteja
correto no sistema sem impacto operacional), Estratégia (definir o preço que refletirá a
estratégia e entregará o resultado) e Execução (validação do realizado vs. estratégia, e realizar
planos de ação para correção – ou da estratégia ou da execução).

Frederico Zornig (Pergunta enviada por TiagoMartin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado.
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Marcos Scali: Proporcionar foco. Desenvolvimento e amadurecimento do time de vendas,
desenvolvimento do time de Marketing buscando investimento em informação para ter
visibilidade do mercado e discussões baseadas em dados, revisão de estratégias, processos e
estruturas, ou seja, conversas que impactem de forma estrutural agregando resultados na
lucratividade.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Marcos Scali: Nasminhas experiências tanto comoempreendedor comogestor oquenão fazer
tem maior importância para garantir o foco na estratégia como utilizar de forma eficiente os
recursos deempresa e assimprocuro acompanhar indicadores que sinalizemessedesvio, como
por exemplo qual o percentual da venda que é realizada fora da política e quão distante esta
vendaaconteceparapodermos atuar elaborandoplanosde correção– tantonaexecução como
na estratégia, pois por exemplo se 20% da venda está fora da política comercial é uma questão
de execução, porém se 80% da venda está fora é importante reavaliar a estratégia - mas sem
deixar de lado tanto o faturamento (entendo a equaçãodePreço-Volume-Mix) comoamargem.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Marcos Scali: Diálogos e conversas abertas para alinhamentos como o papel de Business
Partner garantindo um objetivo comum para entrega dos resultados, sempre atuando em
conjunto. Políticas simples de fácil entendimento, que refletem o ambiente de negócio, mas
sem perder a profundidade e de fácil atualização.

Frederico Zornig: Precificar por Valor Percebido é amelhor forma? Por quê?

Marcos Scali: Precificar por Valor Percebido é a melhor forma de capturar uma melhor
lucratividade, e se a estratégia for essa, a resposta é sim. Entendo que preço é o reflexo e a
ponta de lança que traduz a estratégia (do que fazer e do que não fazer), dessa forma amelhor
forma de precificar será aquela que irá traduzir e entregar a estratégia do negócio.

Frederico Zornig: Você acredita que Ancoragem de Preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?
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Marcos Scali: Para o segmento deMedical Device onde se busca precificar por valor funciona
muito bem, desde que se tenha o mínimo de organização na execução e alinhamento com
Marketing e Vendas para adequada comunicação. A Ancoragem funciona em ambos sentidos,
ou seja, pode-se utilizar produtos premium de uma linha para melhorar o posicionamento de
preço de um produto intermediário, da mesma forma podemos utilizar uma plataforma de
produtos que irá sair de linha paramelhorar o posicionamentodepreços danova linha alinhado
com a mensagem de valor como com os benefícios que serão entregues. Por exemplo,
considerando valores hipotéticos, uma prótese de joelho premium pode ser posicionada 15%
acima do que deveria para poder incrementar em 10% a linha intermediária, e em 5% a básica
e assim capturar um valor maior com base na comparação entre as linhas de produtos, ou
mesmo, utilizando os produtos premium dos concorrentes para precificar uma inovação 50%
acima. De forma inversa, uma solução que se tornará obsoleta e irá sair de linha pode ter o
preço incrementado em 5% para posicionar em 10%melhor a nova linha que seria lançada.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Marcos Scali: Se estamos falando sobre capturar Valor entendo que no momento atual cada
vez mais preços idênticos para todos os clientes em todos os canais não é o mais adequado.
Porém entendo também que depende do segmento, produto, público alvo, estratégia, volume
e canais. A estratégia (Go to Market) irá definir o “Como”.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Marcos Scali: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes, devem ser
simples, de fácil compreensão e atualização como refletir o ambiente de negócios
corretamente.

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?

Marcos Scali: Traduzir a Estratégia do Negócio em números.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Marcos Scali: Considerandominha vivência entendo que o foco precisa ser oCliente, entender
seus problemas e entregar soluções, mas sem deixar de acompanhar a concorrência pois ela
pode enxergar algo que você não conseguiu.
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Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Marcos Scali: Em função da característica como a complexidade da cadeia do segmento de
Saúde a Elasticidade é difícil de aplicar, podendo dizer que podem ocorrer efeitos inversos.
Exemplo, a redução de preço consequentemente a negociação a um plano de saúde pode
impactar a uma grande redução de volume, pois oHospital que está nomeio da cadeia não quer
perder receita e assim o Hospital incrementa o volume de produtos dos concorrentes que
possuempreçosmais altos.Damesma formaque a reduçãodepreços não garante diretamente
aumento de demanda, pois muitos procedimentos são eletivos podendo ser postergados
enquanto outros dependem de eventos (Trauma por exemplo reflete o crescimento de
acidentes).

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Marcos Scali: Infelizmente ainda estamos muito distantes para poder utilizar devido à
característica do segmento e maturidade das empresas, porém vejo sim como oportunidade
futura adotar esta tendência.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Marcos Scali: A melhor oportunidade de validar e discutir desde a estratégia do negócio à
execução para entrega do resultado. Com minha experiência como empreendedor diria de
forma simples que é oQuê, Para Quem, a Quanto e Como.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Marcos Scali: Pricing e Revenue são temas quemelhor combinamo equilíbrio entre estratégia e
operação, e dessa formaéumaexcelente oportunidadededesenvolvimento e carreira. Você irá
ter o equilíbrio entre pensar e agir.



MÁRIO J. PINTO
Commercial Director - Caribbean &Central America, The Kraftheinz Company, 15 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

Mário J. Pinto: Minha carreira começou na área comercial e à medida que fui me
especializando em finanças, naturalmente fui migrando para planejamento e focando em
Revenue Management. Passei por setores como Varejo, bens de consumo e energia em
empresas como Thyssenkrupp, Brasil Foods (BRF) e KraftHeinz e meu primeiro contato e
consequentemente minha escola em Revenue Management foi o Sistema Coca-Cola. Todo o
conhecimento em Pack Price, OBPPC (Occasion, Brand, Price, Package, Channel), árvore de
preços, estratégia de promoções, aderência de preços, execução na ponta, relatividade de
canais e embalagem aprendi ali. Dali em diante fui aplicando os conhecimentos adquiridos em
outras empresas, como BRF onde ajudei a construir os processos e estratégias de preços
quando a empresa decidiumudar a gestão dematricial para regional no Brasil, e na KraftHeinz
onde fui designado a criar o departamento do zero em regiões como Caribe, América Central,
Cone Sul e Andinos, desde o mapeamento geral do tamanho das categorias, competidores,
distribuição e índices de preços até o redesenho dos canais, embalagens e modelos de
investimento comercial, em paralelo ao desafio de recuperação de rentabilidade em todas as
posições.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela Pandemia, qual seu principal
desafio? OHistórico de Venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Mário J. Pinto: O principal desafio tem sido amudança de perfil de consumoe seu consequente
impacto no Supply Chain. Apesar de todo o avanço da tecnologia ainda é muito latente o
tamanho da oportunidade que temos em nos antecipar de forma ágil às necessidades do
consumidor, seja via planejamento de demanda eficiente, com um robusto processo de S&OP,
ou aumentando/diminuindo a intensidade promocional. Vejo algumas empresas
descontinuando temporariamente SKU’s, gôndolas vazias em algumas categorias, e por outro
lado empresas com estoques altíssimos e inclusive tendo que realizar perdas por vencimento
de produto.Ohistórico de vendas atualmente está servindomais comoumguia, porémémuito
mais importante estar perto do mercado, entender o que está acontecendo e trazer o mais
rápido possível para dentro da empresa (Panic buying, Lockdown são exemplos no curto prazo).
A comunicação clara e transparente e a capacidade de se movimentar de forma ágil têm sido
fatores críticos de sucesso para as empresas ganhadoras nestemomento de Pandemia.

104



105

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de Pricing e Revenue Management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Mário J. Pinto: Vejo cada vezmais as empresas investindo nesta área, seja criando umaposição
dentro de times já existentes, como finanças, comercial, planejamento e marketing, ou até
mesmo criando um departamento específico com time robusto. Creio que estamos bem
avançados na criação do plano, com ferramentas e metodologias, porém falta engajamento e
excelência na execução do mesmo, no que diz respeito à governança de preços e promoções,
relatividades de canal, margem da cadeia, etc. Vejo as empresas aprimorando cada vez mais a
maneira que executam os planos, porém ainda há caminho a se percorrer. Esse aprimoramento
pede uma mudança no perfil do profissional de Revenue Managment, que além dos Skills
tecnicos, precisa ter persuasão para gerar engajamento nos demais departamentos
responsáveis por executar toda a estratégia desenhada. Além disso, ele precisa ser o
responsável por checar a aderência do plano ao longo do cronograma e ter humildade e
agilidade paramudar caso algo não saia como o planejado.

Frederico Zornig (Pergunta Enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Mário J. Pinto: Busco um equilíbrio na equipe entre pessoas técnicas (estatística pura) e
pessoas um pouco mais voltadas para o comercial (que idealmente deveria estar bem próximo
fisicamente do time comercial). Como eu sou financeiro, geralmente criamos uma equipe bem
complementar com essas características. Para desenvolver as habilidades, procuro envolver
essas 3 visões nos projetos (Estatística/Comercial/Finanças) para que com o tempo todos da
equipe entendam o ponto de vista um do outro e, com o tempo tornem-se profissionais mais
completos. Outro ponto super importante com relação à equipe é sempre reduzir ao mínimo
possível o turnover, pois impacta demais no desempenho do time. Creio que uma pessoa
demora nomínimo 6meses para se familiarizar com a realidade do departamento, mesmo que
já tenha trabalhado antes com Revenue Management. O conhecimento do portfólio e
sensibilidade com os números da empresa se pega com o tempo.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de Pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Mário J. Pinto: Entendo que sim, e creio que essa cultura foi criada dando “corpo” à área de
Revenue Management, com diretorias regionais bem próximas da operação, para melhor
execução do plano. Também criando uma equipe técnica central e muito boa para dar suporte
às regionais, com cara de serviços compartilhados (ou consultoria).
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FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?

Mário J. Pinto: Omaior erro que se pode cometer (e já o cometi) são estratégias top down sem
escutar o mercado ou outras áreas relacionadas, apenas baseadas em números. A ponta
precisa ser escutada em qualquer implementação de estratégia. Agora entendo e sou adepto à
cultura de investir tempo o bastante em planejamento antes da execução.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Mário J. Pinto: Toda tecnologia de cruzamento de dados, para sempre checarmos a correlação.
Creio que todas as ferramentas que precisamos já existam de alguma forma nomercado, sinto
falta de uma ferramenta “consolidadora” desde ponto de preço em loja de bairro
(granularidade) até market share nacional, passando por Household penetra�on, consumer
insights... SintoMarketing,Revenue Management e Trade aindamuito desconectados, sendo que
tem total sinergia. Cada vez mais a inteligência artificial vem entrando nos modelos visando
melhoria na previsão de comportamento domercado, com base em dezenas de variáveis.

Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Mário J. Pinto: Além de KPI’s bem claros, como Rentabilidade, Market Share, Distribuição,
Efeito Preço, visíveis para a operação, acredito que a implementação e aprimoramento de
processos de monitoramento de mercado, influência e engajamento das demais áreas
funcionais e desenvolvimento profissional da equipe também são fatores de sucesso para uma
equipe de Revenue Management.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Mário J. Pinto: Execução de ponto de preço vs. Plano, ações da concorrência, e como
consequência Price Index. Outros KPIs impactam diretamente no plano e precisam ser
seguidos, comoForecast Accuracy, Out of Stock, Inventário dos clientes,Share of Shelf, aderência
à planograma. Já KPIs como vendas e rentabilidade são prioritários e devem ser seguidos por
toda a organização, não apenas por Revenue Management.
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Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Mário J. Pinto: Como trabalhei geralmente em empresas lideres de mercado, a maioria dos
meus casos de sucesso estão relacionados a estancar a perda demarket share e principalmente
recuperação de rentabilidade via: (1) preço e otimização de investimentos comerciais, (2)
sortimento (simplificação de portfólio), (3) otimização da cadeia e plano de produção, (4)
melhorando o Forecast de vendas, (5) estratégia clara de canal reduzindo o sangramento de
margem. Além disso, procuro focar em rotinas e processos claros e, ao mesmo tempo simples
que ficam vigentes pormuito tempo e auxiliammuito na agilidade da tomada de decisão.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Mário J. Pinto: Efeito Preço, CMA, Forecast Accuracy, Vendas, Distribuição por SKU/PDV,
Portfólio por canal, SKUs prioritários (sortimento) e claro,Market Share.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Mário J. Pinto: Procuro envolver o máximo possível essas áreas em todos os projetos e
principalmente na execução, deixando claro o papel de cada uma para não “invadir” o outro
departamento. Mas como falei anteriormente esse é um dos grandes desafios para o futuro.
Exemplos que geralmente funcionam é participar ativamente do Ciclo de S&OP (se não existe,
é de suma importância a criação do comitê, com representantes da área Comercial, Finanças,
Marketing, planejamento de produção, fábrica, logística e rotina mensal de calendário
promocional e inovação, envolvendoMarketing, Trade Marke�ng e Comercial.

Frederico Zornig: Precificar por Valor Percebido é amelhor forma? Por quê?

Mário J. Pinto: No meu ponto de vista sim. Apesar de mais complexo, você maximiza a receita
da empresa e consequentemente o CMA, já que o ganho de preço afeta diretamente a
rentabilidade. A grande pergunta aqui é como aumentar o valor percebido, que passa por
construção demarca e nível de serviço.

Frederico Zornig: Você acredita que Ancoragem de Preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?
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Mário J. Pinto: Acredito muito na estratégia de ancoragem de preços, principalmente em
indústrias onde o portfólio é criado para todas as ocasiões de consumo e todos os pontos de
preços “mágicos”. É muito comum na indústria de bens de consumo utilizar a estratégia de
ancoragem para incrementar preços. Como exemplo, se pode utilizar o tipo de promoção
“compre 2,5L no mesmo preço de 2L” (sendo a 2L a pivot) até que se crie a nova referência de
preços na cabeça do consumidor e a relatividade de embalagem volte à estratégia regular.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Mário J. Pinto: Nomeu ponto de vista é segmentar o mercado, considerando que a empresa já
sejamadura. Preço/Margemprecisa ser umdos principais inputs para a equipe deGo to market.
Uma startup ou empresa em crescimento creio que tenha outras prioridades antes da
segmentação domercado.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Mário J. Pinto: Totalmente. As empresas precisam entender que não cabe mais relação
transacional entre indústria e varejo. A transparência é fundamental para que nenhum dos
lados se sinta prejudicado e os dois cresçam juntos, na estratégia Ganha-ganha. Por isso é
fundamental a área deRevenueManagement entrar cada vezmais comestudos e dados por trás
da política comercial e explicar de forma clara, transparente e objetiva a estratégia para todos
os envolvidos no processo.

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?

Mário J. Pinto: Estratégia de preços para mim é ter um plano que vem desde o Ponto de preço
ao consumidor (visandoapercepçãode valor do cliente por suamarca) por ocasiãode consumo
e por canal, sempre observando a relatividade deste preço versus a concorrência e o seu
próprio portfólio.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?
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Mário J. Pinto: Para mim, é um pouco dos dois. Em mercados 100% maduros, inovadores e
perfeitos sim, monitoramento dos consumidores é mais importante que concorrência, porém
em mercados emergentes, complexos e com variados players é preciso saber o que a
concorrência tem feito pois nem sempre eles usam as “armas”corretas e isso vai afetar
diretamente seu negócio. Quanto mais rápido você conhece um problema, mais velocidade
para agir na solução.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Mário J. Pinto: Elasticidade está inserida na minha vida profissional desde 2010, creio que já
não consigo trabalhar sem ela. Porém ela não pode ser usada cegamente, precisamos sempre
checar a acuracidade dos dados utilizados para o cálculo da elasticidade, possíveis outliers e
principalmente se a realidade no curto prazo está refletindo o resultado da regressão. Em
resumo, elasticidade é a principal ferramenta de pricing e um ótimo guia, porém conhecer bem
o histórico e o monitoramento do plano precisa ser nervoso e constante. O problema não é
errar, e sim o tempo que se leva para consertar o erro.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Mário J. Pinto: No meu mercado especificamente não exitem grandes variações de preços no
varejo vs. e-commerce (ainda!). Porém utilizamos a estratégia de ajustes de preços sob
demanda estando bem próximo do cliente/mercado. A execução é feita geralmente via
investimento comercial.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Mário J. Pinto: Para mim é uma importantíssima ferramenta de tomada de decisão e um dos
componentes para uma estratégia 360 graus que toda empresa precisa ter, que envolve um
robusto estudo de consumer insights, brand equity, Go to Market, Trade Market e Revenue
Management. O que descobri ao longo desses anos e me encanta nessa profissão é que apesar
dos fundamentos teóricos serem “padrão” (modelo estatístico, regressão, correlação...) os
planos demédio e longo prazos a seremmontados dependem de 3 fatores principais:
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(1) objetivo estratégico da empresa (Market Share ou Rentabilidade); (2) Percepção do
consumidor em relação a seu produto emarca; (3) OGo-to-Market (canais de venda). Já o curto
prazo precisa ser operado de uma forma muito dinâmica, observando principalmente: (1)
Ações da concorrência (campanhas, promoções, ativações); (2) Cadeia de suprimentos
(Disponibilidade de produto e eficiência de linha de produção); (3)Mudanças bruscas (política/
economia, crise no setor ou na empresa, pandemia, eventos de força maior). Reforçando,
quantomais rápido você descobre o erro, mais rápida é sua reação.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Mário J. Pinto: Fico muito feliz pela oportunidade de compartilhar um pouco do que adquiri
nos últimos 15 anos e espero ter conseguido passar duasmensagens principais nesse trabalho:
(1) Revenue Managment é super importante na tomada de decisão e está inserido em um plano
360 graus que envolve todas as áreas da organização, para que atuem de forma
SINCRONIZADA, como um organismo vivo; (2) Nas relações entre Indústria x Varejo x
Consumidor e intradepartamental a transparência precisa ser garantida. A relação de Ganha-
ganha é o principal objetivo para a sustentabilidade da cadeia.



PEDRO PICCOLI SOARES
Executive Advanced ProfitManagement &AI, Sixt SE, 10 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

PedroPiccoli Soares:Minha trajetória profissional começouquando eu tinha 20 anos.Durante
minha graduação em engenharia de produção na PUC-RS, estagiei na Parker Hannifin, em
Cachoeirinha-RS. A vaga de estágio era 100%voltada ao planejamento e controle da produção.
Depois de alguns meses recebi uma oferta interna para me juntar ao time de pricing, como
analista júnior. Na época, o gerente de pricing da Parker Hannifin no Brasil era oWilson Ricoy,
que foi um dosmeus grandes mentores no início daminha carreira. Na Parker criei minha base
de conhecimentos sobre pricing, migrando entre os mercados que a empresa atende e
gradativamente aumentando as minhas responsabilidades. Aprendi muito sobre value-based
pricing, listas de preços, reajustes e negociações de contrato, long-term agreements,
segmentação de clientes e produtos, e definição de preços para novos produtos. Após 6 anos e
meio na Parker Hannifin, fui convidado para me juntar ao time de revenue management da
Heineken, sendo o ponto de referência da área para a região sul do Brasil. Nessa posição, fui
apresentado a um mercado muito mais dinâmico e competitivo quando comparado ao que
estava acostumado. Além disso, foi necessário aprender mais sobre estratégias de pricing em
B2C, algo bastante distinto do que havia trabalhado anteriormente. Na Heineken aumentei
meus conhecimentos sobre revenue management , gestão de promoções e descontos, gestão de
estoques e canais de venda. Alguns meses depois de iniciar na Heineken, recebi uma proposta
parame juntar ao time de pricing& yield na FlixBus emMunique, na Alemanha. A FlixBus é uma
das maiores startups de mobilidade do mundo e, na minha nova função, fiquei responsável
pelas estratégias de pricingda empresa nosmercados da Espanha ePortugal. Depois de umano
e meio nessa posição fui transferido para o time de opera�ons research da empresa onde
trabalhei diretamente com os cientistas e engenheiros de dados no desenvolvimento dos
algoritmos de machine learning responsáveis pelo precificação das passagens vendidas pela
FlixBus. Além disso, começamos o desenvolvimento de um novo sistema de revenue
management, integrando e automatizando diversas funções. Recentemente aceitei um novo
desafio e me juntei ao time de advanced profit management & AI na Sixt, uma das maiores
empresas de aluguel de automóveis e que vem desenvolvendo novos produtos, como por
exemplo o car sharing. Na Sixt estou trabalhando com projetos de inteligência artificial nos
setores de pricing & yield management, fleet management e e-commerce.
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Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela Pandemia, qual seu principal
desafio? OHistórico de Venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Pedro Piccoli Soares: Por estar trabalhando no setor de mobilidade, muito vinculado ao
turismo, os desafios gerados pela pandemia são enormes. Acredito que o principal desafio é o
de comomanejar a oferta dos produtos. Até onde é válido reduzir preços para atrair demanda?
Ou devemos aumentar preços pois, devido às restrições, somente viagens estritamente
necessárias são permitidas? É algo complexo. Inicialmente, análises e revisões que eram feitas
mensalmente ou a cada trimestre, começaram a ser feitas toda semana, pois era preciso
entender a mudança no comportamento dos consumidores. Além disso, vejo que devido à
pandemia houve um aumento muito forte da integração entre departamentos distintos para
que fosse possível reagir da melhor e mais ágil maneira possível. Em geral, acredito que o
aprendizado que fica é o da necessidade de agir dinamicamente, focado em lucratividade e em
atender os clientes.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Pedro Piccoli Soares: Eu acredito que as tecnologias que estão surgindo no mercado vão
impactar fortemente o trabalho dos times de Pricing e Revenue Management. Inteligência
Artificial com técnicas deMachine Learning já fazem parte do dia-a-dia em muitas empresas e
isso com certeza tende a crescer. A grande vantagem é a capacidade que as máquinas têm de
analisar uma grande quantidade de dados, que seria provavelmente impossível para times
compostos apenas por analistas. Ao final, acredito que para profissionais de Pricing sobraram
tarefasmuitomais estratégicas emenos operacionais. Alémdisso, acredito que iremos ter uma
integração muito forte com times de Data Science e AI e, por isso, será necessário que os
profissionais de Pricing tenham conhecimentos básicos sobre essas áreas também. Não acho
que todos precisem ser programadores e saber linguagens de programação,mas com certeza é
preciso saber dialogar com esses profissionais. Já vejo hoje, em algumas empresas, uma fusão
entre os departamentos de Pricing, Revenue Management, Data Analy�cs e Data Science.

Frederico Zornig (Pergunta Enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?
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Pedro Piccoli Soares: Entendo que as características necessárias vão depender um pouco do
nível da posição. Para cargosmais sênior, logicamente que é esperado umconhecimento prévio
sobre Pricing e RM, características de liderança e gestão de equipe e também uma forte
habilidade de comunicação e convencimento (sabemos que nem sempre é fácil “vender” as
estratégias de Pricing para o high level). Porém, quando pensamos em posições mais iniciais,
acredito que as principais características seriam proatividade e boa disposição para aprender
e se desenvolver. É lógico que, além disso, conhecimentos de matemática e estatística, por
exemplo, são muito importantes, assim como conhecimentos prévios sobre estratégias de
precificação. Um case que elucida muito bem o que foi dito acima é o de uma das candidaturas
que recebi recentemente para uma vaga no time de Revenue Management e pesquisa
operacional. Dentre os diversos currículos recebidos um deles se destacou muito, devido ao
fato da candidata possuir um PhD em Astrofísica. Geralmente não é algo que se espera de um
candidato para vagas nessa área, mas, durante a entrevista, percebemos que o perfil da pessoa
era muito interessante e que realmente poderia gerar benefícios ao time. Enquanto escrevo
essa resposta, o processo seletivo ainda não foi concluído, mas essa candidata segue na
disputa. Idealmente, acho que não podemos excluir potenciais estrelas por não possuírem
algum conhecimento específico. Eu entendo que, na questão do desenvolvimento das
habilidades necessárias, é necessária uma parceria mútua entre o gestor e os seus
“subordinados”. É preciso que a liderança indique o caminho que os profissionais devem trilhar
para evoluir e forneça as ferramentas necessárias e, por outro lado, cabe ao profissional a
missão de realmente ir atrás e aprender nossas técnicas. Hoje é possível encontrar uma
literatura muito vasta sobre Pricing e Revenue Management, diversos cursos online e diversos
fóruns como o da Professional Pricing Society ou da European Pricing Platform. Ou seja,
recursos para aprimorar seus conhecimentos na área não faltam.

Frederico Zornig: (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de Pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

PedroPiccoli Soares:Eu considero que sim. É umaempresa que trabalha no ramode aluguel de
automóveis, um dos setores que, junto com hotelaria e aviação, está entre os precursores da
precificaçãodinâmica edoRevenueManagement. Nessesmercados émuito difícil umaempresa
durar tanto tempo (mais de 100 anos no caso) sem ter uma cultura forte voltada para Pricing.
Pensoquenão foi uma caminhada fácil,mas o fato dehoje termosumvice-presidente dePricing
& Yield Management, times voltados apenas para melhoria dos sistemas de precificação e uma
equipe de cientistas de dados focados em algoritmos para precificação dinâmica e precisa,
mostra que estamos no caminho certo.
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FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz): Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?

PedroPiccoli Soares:Depois dequase7anos trabalhando comPricingnaParkerHannifin achei
que já sabia praticamente tudo sobre o tema e acredito que esse tenha sido o meumaior erro/
engano. Apósmudar de emprego percebi que existem inúmeras táticas e estratégias de Pricing,
para os mais diversos mercados e situações. Os conhecimentos conquistados trabalhando em
um determinadomercado podem e devem ser utilizados em outros campos, masmesmo assim
ainda existe uma infinidade de estratégias para se aprender. Hoje vejo que é uma área onde o
aprendizado é contínuo e precisamos sempre estar nos atualizando. Ideias precisam ser
compartilhadas, testadas e revisadas. É impossível sabermos tudo.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Pedro Piccoli Soares: Hoje em dia meu trabalho está muito relacionado com inteligência
artificial. É uma tecnologia que já existe há algum tempo, mas ganhou força nos últimos anos,
principalmente devido a melhorias na capacidade de processamento dos computadores e
também devido ao aumento de dados e informações disponíveis. Essa união entre precificação
e Revenue Management com IA é inevitável e vai se tornar indispensável para qualquer tipo de
mercado ou empresa. Para algumas aplicações ainda pode ser caro desenvolver essas
tecnologias e projetos de inteligência artificial se mostram economicamente inviável. Mas isso
irámudar, a tecnologia está ficando cada vezmais acessível e vemosumcrescimento incrível no
número de profissionais trabalhando comoengenheiro/cientistas de dados.Os times dePricing
e RM precisam estar atentos e tirar o maior benefício possível dessa parceria, pois ela gera
vantagens competitivas comprovadas. Recentemente trabalhei em um projeto com o time de
Data Science para aprimorar a nossa metodologia de segmentação de clientes. De maneira
muito tradicional, a empresa emque trabalhava dividia os seus clientes basicamente de acordo
com a região e com tipo de produto consumido. Conversando com o time de cientistas de
dados, chegamos à conclusão de que poderíamos realizar essa clusterização através de um
algoritmo de inteligência artificial, conhecido por K-means. O algoritmo em questão considera
diversas características de um banco de dados e os agrupa em “k” grupos pré-definidos. Com
isso, descobrimos que clientes de regiões diversas possuem, muitas vezes, padrões de compra
e consumo similares e fazmais sentido criar um segmento específico para esses clientes do que
apenas agrupá-los por localidade.
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Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Pedro Piccoli Soares: De modo geral entendo que o sucesso dessas áreas está diretamente
ligado aos objetivos estratégicos da empresa. Independente de qual seja a meta estabelecida
pelo time de gestão (aumento de lucratividade, market share, receita, produtividade, etc),
Pricing e Revenue Management são ferramentas que irão ajudar nessa missão. A lucratividade,
por exemplo, é um objetivo comum em praticamente todas as empresas, porém existem
diversas formas de atingir essa meta: segmentação de produtos/clientes, preços dinâmicos,
descontos/promoções por volume, contratos de longa duração, bundling, etc.
Por seremobjetivos estratégicos da empresa, é claro quePricing eRMnão estão sozinhos nesta
missão. O trabalho em conjunto e a harmonia com os diferentes departamentos da empresa é
essencial. Pode-se também criarmetas e indicadores específicos para cada departamento,mas
isso irá variar de acordo com omercado de atuação de cada empresa. Pensando demodomais
generalista, entendo que o sucesso da companhia é, também, um reflexo do sucesso das áreas
de Pricing e Revenue Management.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Pedro Piccoli Soares: Se considerarmos todas as funções das equipes de Pricing e Revenue
Management, acredito que as principais atividades, em nível de importância, são as
relacionadas à definição de estratégias de precificação e formação de preço. Na minha
opinião, estas são as atividades mais relevantes quando consideramos resultados a longo
prazo. Mas acredito que, por serem mais estratégicas, elas não façam parte das atividades
diárias dos times. Pensando no dia-a-dia, entendo que existem dois processos muito
importantes do time de Pricing/RM. Um deles é o monitoramento constante das situações do
mercado. É preciso entender se o comportamento dos consumidores está mudando, se o seu
preço/produto ainda está adequado, o que os competidores estão fazendo, quais são as
oportunidades existentes, onde é possível ganhar market share ou aumentar a lucratividade,
etc. Essa é uma atividade que, independente do tipo de produto ou mercado de atuação, deve
estar nas raízes da equipe de Pricing. Por ser um processo onde são necessárias informações
externas à empresa, é muito importante o contato com departamentos como Vendas,
Marketing e Inteligência deMercado.
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O outro processo que vejo também com alta importância está mais relacionado a questões
internas. É preciso monitorar e estar a par também das mudanças que acontecem dentro da
empresa, como aumento de custos de algum produto, falta de matéria-prima, problemas na
produção, mudanças na característica do produto. Ou seja, todas as mudanças que podem
afetar a relação de seus clientes com o seu produto. Para ambos os processos de
monitoramento é imprescindível que os times de Pricing e Revenue Management tenham todas
as informações necessárias para definir suas ações e reagir às mudanças de maneira efetiva e
eficaz.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Pedro Piccoli Soares: Pensando na minha posição atual e nas minhas experiências passadas,
vejo que os benefícios gerados pelas equipes de Pricing são de suma importância e relevância.
As estratégias de Pricing ajudaram a lançar novos produtos com sucesso em mercados muito
competitivos, aumentar o market share da empresa, aumentar o ciclo de vida de um produto,
manejar a relação entre oferta e demanda, segmentar clientes/produtos, influenciar o padrão
de compra dos consumidores e, logicamente, aumentar a lucratividade da empresa. No ano de
2020, durante o início da pandemia de Covid-19, posso dizer que as ações tomadas pelo time
de Pricing e Revenue Management foram essenciais para manter a empresa em que atuava
lucrativa, evitando assim demissões emmassa.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Pedro Piccoli Soares:Os indicadores mais padrões e comuns seriam a receita, lucratividade e
nível de utilização dos carros. Esses indicadores podem ser analisados de formamais global ou
mais específica, dependendo do tipo de análise que estamos trabalhando. Verificar os KPIs de
acordo com cada país, região ou filial é algo muito comum, bem como comparar resultados de
períodos distintos. É possível também realizar comparações em nível de produto como marca
de veículos, modelos, dia da semana, sazonalidade, etc, as opções são infinitas. Além disso,
utilizamos alguns indicadores mais específicos e voltados para o nosso mercado e, por vezes, é
comum combinar diferentes indicadores como receita e quilômetros rodados, por exemplo.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?
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Pedro Piccoli Soares: Creio que para manter a sinergia não há nada mais importante que uma
comunicação clara entre os diferentes departamentos. É essencial que todos os times da
empresa estejam alinhados em relação àsmetas e focados em um objetivo comum. Acho que é
importante também que cada área compartilhe com as demais, quais são seus objetivos
específicos/particulares e qual a relevância que os outros departamentos têm em relação a tal
objetivo. Acredito que qualquer um que tenha um pouco de experiência em Pricing e RM sabe
que umadasmaiores dificuldades da área é a relação comodepartamento deVendas. Para que
essa relação seja produtiva, é indispensável que as duas áreas tenham confiança uma na outra
e percebam que, na realidade, ambos estão no mesmo time e com o mesmo objetivo. Nesse
sentido, entendo que a promoção deworkshops e seminários interdisciplinares pode sermuito
útil e melhorar aindamais a sinergia das áreas.

Frederico Zornig: Precificar por Valor Percebido é amelhor forma? Por quê?

PedroPiccoli Soares: Idealmente sim.Oproblema é que a percepção de valor é individualizada
- cada cliente percebe umvalor diferente no seu produto/serviço. O grande desafio do Pricing é
identificar o valor percebido de cada cliente, segmento ou grupo e conseguir ofertar o preço
ideal para este. Dependendo do modelo de negócios, é praticamente inviável definir um preço
de acordo como valor percebido por cada indivíduo. Apesar de teoricamente essa ser amelhor
opção, as empresas acabam optando por um preço geral para todos seus clientes de acordo
como canal de compra, tipo de produto, horário do dia, etc. Na grandemaioria dos casos, o que
acaba acontecendo é que as empresas precisam estimar o valor percebido por grupos de
clientes. É lógico que essa não é a solução ótima para o problema da precificação, mas quanto
mais segmentada ela for, melhor serão seus resultados. Hoje em dia, com grande parte das
vendas sendo feita de forma online, a definição de preço tem se dado de formamais granular e,
conforme as empresas aprendemmais a gerir os dados dos clientes, elas conseguemestimar de
maneira mais precisa a disposição a pagar de cada indivíduo.

Frederico Zornig: Você acredita que Ancoragem de Preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Pedro Piccoli Soares: Dependendo do tipo de produto e modelo de negócios da empresa, a
AncoragemdePreços pode ser uma estratégiamuito eficaz. Demodo geral, quando não se tem
um conhecimento grande sobre o produto, os clientes já utilizam o preço da opção mais cara
como um balizador. Com base na opção mais cara os consumidores verificam quais atributos
que eles estariamdispostos a ceder em troca de umpreçomais baixo, e assimelegemoproduto
ideal. Essa técnica émuito praticada na indústria de bebidas alcoólicas, como vinhos ewhiskies,
onde é comum encontrarmos edições especiais ou rótulos premiums com preços muito mais
elevados do que os vendidos emmaior escala.
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Hoje emdia vejomuito essa técnica tambémemnegócios commodelo de assinatura. Emquase
todas as ofertas, encontramos uma versão mais cara e mais completa, geralmente com
características e atributos adicionais que atraem pouquíssimas pessoas. O objetivo é ofertar
umaopção compreçomais alto, para que o produto core, que a empresa está focada emvender,
aparente ter um preço mais justo. Além de atrair demanda para o produto principal, essa
estratégia ainda permite gerar uma receita extra, vendendo a opção utilizada de âncora por um
preço mais alto para clientes que sempre optam pelo preço premium ou mais caro.
Recentemente trabalhei em um case onde a ancoragem de preços era o principal tema
abordado. Na landing page do site da empresa sempre mostrávamos os preços mais baratos e
as melhores ofertas, geralmente commensagens como “a partir de” e omenor valor disponível
para o produto. Porém, como na empresa trabalhávamos com preços dinâmicos, dependendo
do dia da semana ou do horário em que o cliente queria viajar, ele não encontraria os preços
promocionais em sua busca. Demodo geral, os preços mais baixos estavam apenas disponíveis
para viagens menos populares e a minha hipótese era de que comunicar os preços mais baixos
na landing page gerava uma frustração e reduzia a taxa de conversão. Para conferir se a
hipótese levantada fazia sentido, realizamos o chamado teste A/B, onde o tráfego do nosso
website era divido emdois grupos:metade das pessoas iriamencontrar emnossa página inicial,
como de costume, banners com os preços mais baixos (grupo controle) e a outra metade iria
encontrar banners com o nosso preço mais alto (grupo teste). Desse modo conseguimos
analisar qual dos grupos gerou umamaior taxa conversão e ummaior preço médio de compra:
nesse case o grupo de teste superou as expectativas, gerando resultados muito positivos em
relação ao grupo controle. Acredito que existam várias aplicações para ancoragem de preços,
mas que casos como o relatado se tornarão cada vez mais comuns, especialmente devido ao
aumento contínuo das vendas online.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Pedro Piccoli Soares: Eu entendo que, na teoria, omelhor seria ter um preço para cada cliente,
em um nível máximo de segmentação, porém isso é quase sempre inviável. Recentemente
estava lendo um livro (The Death of Comrade President – Alain Mabanckou) onde o personagem
principal precisava ir ao mercadinho do seu povoado para realizar compras. O mercado, no
livro, se chamava “Case by Case” e a proprietária definia o preço dos produtos individualmente,
de acordo com o que ela sabia sobre o cliente e sua família, o estoque dos produtos, demanda
esperada, etc. Nesse cenário fictício, e em algumas situações específicas da vida real, é possível
sim realizar uma precificação totalmente individualizada, mas não é omais comum.
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No início do século passado o varejo começou a ganhar muita força nos Estados Unidos e
empresas como a Sears ou Macy’s geraram fortunas com uma estratégia de preços idênticos
para todos os clientes. Catálogos de produtos eram impressos e enviados para as casas dos
clientes, que realizavam os pedidos via telefone. Logicamente alguns clientes se beneficiam
com cupons de descontos, mas de modo geral os preços eram os mesmos para todos. Quando
as grandes redes varejistas começaram a surgir, viu-se o mesmo problema: era impossível
chegar no nível de segmentação de clientes comono exemplo da “Case by Case”. Alémde não se
ter as informações necessárias quanto aos clientes, esse processo de negociação de preços e
descontos exigiria um número enorme de funcionários. Com isso, preços idênticos foram
definidos para os clientes e impressos nas etiquetas dos produtos. Pensando hoje em dia,
acredito que ambos os casos acima são bastante extremos. Naminha opinião acredito que com
o avanço da disponibilidade de dados e das tecnologias de processamento estaremos muito
mais próximos da ideia de precificação individual. Emum futuromuito próximo, provavelmente
todos os produtos estarão disponíveis online e, com a tecnologia já existente, o preço a ser
ofertado será de acordo com o perfil específico de quem está fazendo a busca.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Pedro Piccoli Soares: Claro, se o objetivo da empresa é manter relações duradouras com seus
clientes, é indispensável que se tenha transparência. É preciso que os seus consumidores se
sintam seguros e saibam que as suas políticas comerciais são claras e honestas. Por outro lado,
é importante entender que políticas comerciais e estratégias comerciais/pricing são coisas
distintas. Um exemplo clássico para mim é o das passagens de avião. Como consumidor
entendo perfeitamente as políticas comerciais das companhias aéreas: sei o queme é ofertado
pela tarifa flexível, econômica ou premium, bem como sei que os preços irão provavelmente
aumentar ao longo do tempo, etc. Porém não tenho acesso à sua estratégia de preços, quando
exatamente o preço vai aumentar e em quantos %, ou qual é a lotação atual do avião e quantas
passagens comdescontos foram vendidas. Acho que essa diferenciação é fundamental e que, o
que é política comercial, esteja bem definido e compartilhado com os consumidores.

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?
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PedroPiccoli Soares:MadhavanRamanujam, no livroMone�zing Innova�on, define demaneira
bem objetiva a Estratégia de Preços como sendo o plano de monetização e geração de receita
de uma empresa no curto e longo prazo. Eu concordo bastante com essa descrição e acho que
fazem parte da Estratégia de Preços todos os tópicos que, de uma forma ou outra, se
relacionam com a receita. Definição de canais de venda, descontos, segmentação de clientes,
modelo de monetização, forma de cobrança, definição de atributos do produto e comunicação
de valor são todos pontos de grande importância e que fazem parte da estratégia de
precificação. A definição do preço específico de um produto é uma consequência dessa
estratégia e da harmonia de todos pontos citados anteriormente.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Pedro Piccoli Soares: Não foi o acaso que fez Jeff Bezos um dos empresários mais bem
sucedidos da história. Por bastante tempo, as empresas foram muito focadas em problemas e
questões internas, como redução de custos e aumento de produção, com pouquíssimo foco no
mercado e em seus clientes. Com o tempo, esse cenário mudou e a maioria das empresas
começou a direcionar seus esforços para os concorrentes. O ganho demarket share se tornou
uma prioridade em muitos mercados e o objetivo principal era monitorar os concorrentes e
tentar “vencer” a disputa. Atualmente vejo que esse cenário já está mudando. É muito mais
comum encontrarmos empresas que realmente colocam o cliente no centro das atenções.
Quando não se conhece o cliente é impossível saber qual produto vender, emqual canal e a que
preço. É lógico que não se pode desconsiderar totalmente a concorrência e ignorar as suas
ações, mas entendo que a maior parte da atenção deve ser direcionada aos seus clientes e
potenciais consumidores. Empresas que têm como principal estratégia seguir os concorrentes,
estarão sempre um passo atrás e, além disso, estarão copiando os erros cometidos pelo seu
concorrente.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?
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Pedro Piccoli Soares: A elasticidade de preços faz parte do principal projeto que estou
trabalhando no momento. Nesse projeto, estamos desenvolvendo e aprimorando o algoritmo
que estima a elasticidade de preços dos nossos carros. Nomercado de aluguéis de carros e car
sharing é indispensável ter essas estimativas com os níveis de precisão mais altos possíveis.
Uma vez calculada a elasticidade, podemos estimar o impacto gerado na demanda pela
mudança de preços: se aumentarmos o preço da diária de um carro da categoria “economy” o
que acontece com a sua demanda? Se o nosso concorrente reduzir o preço para o aluguel de 3
diárias, qual impacto devemos esperar? Se aumentarmos o preço das diárias da opção
“standard”, teremos uma variação na demanda para a opção “premium”? Todas essas perguntas
podem ser respondidas por estimações geradas quando temos um cálculo fino da elasticidade
de preços própria ou cruzada. Os resultados são ainda mais interessantes quando aplicamos
técnicas de inteligência artificial emachine learning nos cálculos. Ultimamente temos utilizado
muito a técnica de testes A/B também, que geram uma amostra com maior confiabilidade.
Desse modo, é possível analisar um número maior de dados e em tempo real, gerando maior
precisão.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais
utilizados,em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem
trabalhado com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Pedro Piccoli Soares: Nos últimos anos venho trabalhando bastante com esse cenário de e-
commerce e preços dinâmicos. Essas técnicas já são aplicadas há bastante tempo no mercado
de vendas de passagens e aluguel de carros, mas nos últimos anos os algoritmos estão se
tornando mais inteligentes e com isso, a precificação se torna cada vez mais eficaz. Na minha
posição atual na Sixt e na que exercia na FlixBus, tenho uma relação muito próxima com os
times de Data Scien�sts/Engineers. O time de Pricing tem um papel importantíssimo no
desenvolvimento e monitoramento de desempenho dos algoritmos pois, de modo geral, os
times de TI não possuem tantos conhecimentos da área de negócios e das particularidades
relacionadas à precificação. Essa integração é fundamental, e para isso é preciso que ambos os
times falem a mesma linguagem. Por esse motivo, acho que os times de Pricing e Revenue
Management precisarão cada vez mais ter conhecimentos básicos sobre ciência de dados e
inteligência artificial pois esse é o futuro da precificação, especialmente em mercados de
vendas online. Ultimamente tenho lido bastante sobre AI-Based Pricing e, apesar de os preços
serem definidos por inteligência artificial, os inputs corretos precisam ser fornecidos para o
algoritmo e essa é uma tarefa que apenas especialistas de Pricing podem realizar com
perfeição emaestria.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?
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Pedro Piccoli Soares: Paramim, Pricing e Revenue Management são diversão e desafio de todos
os dias. Essas são as áreas onde desenvolvi minha carreira e que pretendome dedicar pormais
vários anos. O que mais me fascina é a possibilidade de aplicar conhecimentos e experiências
de um mercado específico em outros mercados, e gerar resultados positivos com isso. Além
disso, o poder que essas estratégias têm para gerar lucratividade é algo incrível e, quanto mais
trabalhamos e estudamos, mais encontramos os "hidden profits" mencionados por Rafi
MohammedemThe Art of Pricing. Vejo quePricing eRM são áreas cheias de oportunidades para
os que estão dispostos a se desenvolver e ir além das expectativas. Com certeza, são os
departamentos certos para as pessoas que querem gerar um impacto real e colocar a sua
empresa em um patamarmais alto domercado.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Pedro Piccoli Soares:Gostaria de destacar algo que talvez tenha ficado nas entrelinhas do que
foi dito acima: independente do mercado de atuação e do tipo de produto, Pricing e Revenue
Management são as ferramentasmais potentes para alavancar a lucratividade deumaempresa.
A correta aplicação dessas estratégias pode não ser fácil e não gerar resultados imediatos, mas
com certeza os impactos a longo prazo serão surpreendentes. Acho interessante também
ressaltar a importância demanter-se atualizado em termos de tendências demercado e novas
tecnologias. Omundo está se tornando cada vezmais dinâmico e, pessoas e empresas que não
estejam dispostas a aprender e testar ideias novas ficarão para trás. Isso não vai ser diferente
para as áreas de Pricing e RM onde Inteligência Artificial eMachine Learning já são realidade em
vários mercados e logo, alcançarão todas as empresas. Por fim, se você está pensando em se
desenvolver nessa área, tenha certeza que encontrará muitos desafios, mas que
também irá encontrar muitas oportunidades de melhoria e desenvolvimento, tanto
profissional quanto pessoal. E, omais importante além de tudo, é que você irá se divertir muito
durante a sua jornada.



RAFAEL MATTES RUSSO
Gerente de Pricing América do Sul, Schneider Electric, 11 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

Rafael Mattes Russo: Conheci Pricing logo no início da minha carreira, quando fui alocado
nessa equipe no programa de estágio na Alcoa Alumínio S/A em 2010. Estava no último ano de
engenharia, buscando estágios em área administrativas (fora da área técnica). Me encantei
com a área, as funções e o impacto que pricing podia trazer para o negócio. Desde então
continuei na área, acumulando eventualmente algumas outras funções de marketing de
produtos e inteligência de mercado, em negócios B2B e também no setor de materiais de
construção, sempre buscando contribuir para melhorias de desempenho, rentabilidade e
vendas com base em dados.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela Pandemia, qual seu principal
desafio? OHistórico de Venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Rafael Mattes Russo: Nesse momento de pandemia o principal desafio de curto prazo é
proteger e continuar buscando melhoria na lucratividade da empresa através de ações e
respostas rápidas em movimentos de precificação; ao mesmo tempo sem deixar de olhar e
avançar em agendas de médio/longo prazo como reconstruções e revisões de políticas
comerciais, novas ferramentas, treinamentos e disseminação da cultura e importância de
pricing dentro da empresa. O histórico de venda não ajuda a criar grandes visões de futuro,
porém ajuda a construir cenários e simular impactos de efeitos de mix de produtos, canais,
categorias de clientes e etc.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Rafael Mattes Russo: Vejo a área de pricing/RM nos próximos 5 a 10 anos com mais
responsabilidades estratégicas e menos operacionais (que devem ser substituídas por
ferramentas e tecnologias de automatização, como por exemplo, toda a parte de manutenção
de ERPs, cadastros de listas de preços e descontos, políticas, análises de posicionamento e
históricos transacionais e etc). Vejo pricing como um forte business advisor, fazendo o ponto
médio da balança entre finanças, marketing e vendas para identificar e sugerir movimentos/
ações em busca de melhores resultados (de acordo com a estratégia global da empresa, seja
crescimento de share, receita, margem, o que for).
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Frederico Zornig (Pergunta Enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Rafael Mattes Russo: A primeira habilidade que procuro nas pessoas é a alta capacidade de
comunicaçãoe interaçãoemdiversos níveis organizacionais e técnicos. É importante conseguir
passar uma mensagem curta e direta (porém eficaz) para um grupo de diretores de uma
determinada ação, bem como traduzir essa ação e apoiar com argumentos de negociação
fortes o grupo de pessoas diretamente ligadas a vendas; e ainda se explicar bem para o time de
Finanças. Além disso, claro, conhecimentos básicos de matemática e alguma facilidade para
trabalhar comnúmeros e ferramentas de análises de dados (desde Excel , ferramentas de BI ou
até mesmo linguagens mais avançadas de programação, mas não como um requisito primário).
Em geral, em termos de formação acadêmica, não vejo como requisito alguma área específica,
porém os cursos de matemática, estatística e engenharia geram a bagagem técnica básica
maior, facilitando ao menos esse lado. Busco desenvolver essa habilidade com coaching/
treinamento direto, compartilhando e delegando atividades de forma gradual e com nível
crescente de complexidade e exposição em todos os níveis da companhia para adquirirem
experiência.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de Pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Rafael Mattes Russo: Em geral vi e tenho visto as empresas no Brasil criando a cultura de
pricing, diria então que nas empresas por onde passei o Brasil está em um estágio
intermediário. As empresas em geral possuem atividades de pricing, talvez espalhadas em
diversos outros departamentos como finanças, planejamento, marketing e vendas. O processo
de construção da cultura passa pela criação de um departamento, área ou pessoa dedicada,
100% de seu tempo, voltado para pricing, centralizando alguns pontos e responsabilidades que
antes estavam difusos. Por exemplo, a governança de lista de preços e política comercial de
descontos (desde seu cadastro, atualização e manutenção nos diversos sistemas até mesmo
divulgação aos clientes) serem de responsabilidade de pricing e não mais de outras áreas de
marketing ou vendas. As análises, relatórios e discussões de variações de preços e
consequentemente as sugestões de movimentos táticos para alavancarem resultados deixam
de ser de finanças ou outras áreas. Finalmente também a transformação cultural com a equipe
comercial é muito importante para esse processo de construção, mostrar através de análises,
dados emétodos que as ações emovimentos de preços propostos possuem seus porquês e que
estão alinhados aos objetivos da empresa para melhoria dos resultados e que irão contribuir
positivamente para as negociações diárias da equipe (não se trata somente de aumentar os
preços).
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A criação e desenvolvimento dessa cultura passa por interações e diálogos constantes entre
essas principais áreas citadas, finanças, marketing e vendas, por isso é importantíssimo
envolver as pessoas responsáveis dessas disciplinas paramelhor entender suas necessidades e
dificuldades que têm enfrentado e como uma gestão especializada em preços pode ajudá-los a
impulsionar os negócios e facilitar o dia a dia de suas atividades. Manter fóruns e comitês
periódicos de discussão dosKPIs e ações, conversas e reuniões individuais comas áreas, visitas
em campo com as equipes para melhor entender o ambiente de negócios e percepções dos
clientes, treinamentos frequentes e divulgação de relatórios e informações pertinentes de
pricing ajudam a construir e manter a cultura e confiança na área de Pricing.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?

Rafael Mattes Russo: Mudanças grandes (por exemplo, alterar totalmente uma política
comercial, novos parâmetros, regras, posicionamento de preço e etc) de forma muito rápida
podem não ser o melhor caminho (mesmo as mudanças sendo teoricamente as corretas e
necessárias!). É importante garantir tempo hábil para as equipes, principalmente de vendas,
entenderem e absorverem o porquê das mudanças para não gerar muitos detratores no
processo. Nenhuma mudança é fácil, então ter o máximo de “aliados”, e principalmente de
campo, como a equipe de vendas em todos os níveis hierárquicos, embarcados no processo de
construção facilita a mudança, ao invés de simplesmente empurrar com força.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Rafael Mattes Russo: Um bom sistema/motor que gerencia as regras de política comercial
(preços solicitados vs padrão de política, com as diversas possibilidades de segmentação de
produtos, clientes e outras variáveis relevantes para o negócio; além da consequente
atribuição de fluxos de aprovações em casos de solicitações de descontos adicionais) e base de
dados (confiáveis, com acuracidade) com ferramentas de BI e analíticas robustas o suficiente
para suportar a identificação de comportamentos de forma rápida, gerando insights e
correções de rotas. Gostaria de utilizar ferramentas de inteligência artificial para identificar
padrões e comportamento dos dados, como, por exemplo segmentações não convencionais, e
que automaticamente gerasse sugestões aos stakeholders/aprovadores dentro do fluxo de
avaliação dos descontos adicionais.
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Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

RafaelMattes Russo:Alinhamento e entrega dos resultados de acordo com a estratégia global
corporativa é o que tenho visto ao longo daminha carreira (se for aumentar margem, entregar
mais margem, se for aumentar share, aumentar o volume e crescer mais do que os
concorrentes, evolução de preços e etc) e reconhecimento como uma área que traz insights e
contribuições para o negócio, uma área de business advisors, não somente que apura e cobra
KPIs, transformando a área de pricing como referência a ser procurada para apoiar e contribuir
em diversas decisões estratégicas.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

RafaelMattesRusso:Governançade lista depreços edescontos dapolítica comercial: garantir
que os cadastros nos devidos sistemas estão corretos, que qualquer sugestão de alteração ou
novo cadastro esteja alinhado à estratégia e posicionamento entre produtos e classificações de
clientes e que qualquer ação tática de preço tenha sido devidamente mapeada e discutida/
aprovada, seus impactos, benefícios e consequências. Monitoramento de execução dos preços
e descontos da política comercial: identificação de desvios por produto/família ou cliente/
segmentação e geração de recomendações e sugestões de ações corretivas para equipes de
marketing/vendas alinhadas aos objetivos, com simulações de cenários e impactos.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Rafael Mattes Russo: Ao longo de toda minha carreira e jornada em pricing acredito que
mostrar opções e caminhos para execução de melhores preços médios por determinadas
segmentações (por exemplo em que produtos, em que canais, em que clientes é possível fazer
algummovimento de preço , buscandomaximizar os resultados através de ações alinhadas aos
objetivos estratégicos das organizações) gera impactos significativos do ponto de vista tático e
de curto prazo.No aspecto estratégico,médio e longo prazo, disseminação da cultura depricing
com treinamentos, conceitos e abordagens de precificação baseada em valor para equipes
diversas, além de revisões periódicas de estratégias, posicionamentos de preços e políticas
comerciais.
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Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Rafael Mattes Russo: Existem indicadores de curto prazo que podem ser utilizados como
medidas da contribuição de pricing para o resultado da companhia, como por exemplo variação
de preços (versus índices de inflação ou versus variação de custos), margem de contribuição,
volume de vendas ou faturamento. Além dos indicadores financeiros, medições que
acompanhem e reflitam a execução de preços e das ações propostas, por exemplo aderência à
política comercial e dispersão de descontos nos diversos níveis da segmentação existente,
quantidade de pedidos ou parcela do faturamento que passa com e sem descontos adicionais
(e como é essa distribuição de descontos adicionais). Não podemos deixar também de pensar
na evolução cultural de pricing dentro das organizações. Então, medições de quantidade de
treinamentos ou pessoas treinadas nos conceitos gerais de precificação ou na política
comercial bem como tempo de resposta ou disponibilização de informações, ações e insights
podem ser bons indicadores da evolução da área.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Rafael Mattes Russo: Manter a sinergia e contato constante com as áreas, principalmente
marketing, vendas e finanças é essencial para impactar positivamente os resultados. Utilizo de
fóruns e comitês periódicos de pricing para manter a atualização e garantir que os principais
KPI (variações de preços, dispersão de descontos, descontos adicionais por grupo de clientes,
produtos e etc) estão sendo acompanhados e as devidas ações de correções encaminhadas e
bem entendidas pelos envolvidos e também contatos diretos e individuais com as áreas para
antecipar e prever impactos, como por exemplo previsões macroeconômicas e impactos em
custos com o time de finanças, efetividade na execução das ações e percepções de mercado
com os times demarketing e vendas e disponibilidade de produtos, matérias primas e logística
com o time de supply. É importante também ter sempre o alinhamento de objetivos e
entendimento de priorização de projetos com a alta liderança que podem ajudar no
cascateamento de diretrizes com seus times e isso ajudamuito a fazer as coisas acontecerem.

Frederico Zornig: Precificar por Valor Percebido é amelhor forma? Por quê?
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Rafael Mattes Russo:Acredito que é amelhor forma conceitual, mas nem sempre amelhor na
prática por falta de informações, recursos ou até mesmo relevância de determinado produto
dentro do portfólio. Em alguns casos, precificar algum determinado produto de acordo com a
concorrência ou até mesmo no formato cost-plus pode ter um custo-benefício melhor de
tempo, esforço e retorno. No caso das ofertas de produtos com maiores níveis de tecnologia,
diferenciação e de maior visibilidade e relevância para a empresa, precificar por valor
percebido é amelhor forma pois alinha a precificação comos outros pilares demarketing e traz
mais subsídios para equipe comercial diante dos clientes no momento da argumentação de
vendas. Além, claro, sempre buscando o preço ótimo desejado no equilíbrio entre volume,
faturamento emargem.

Frederico Zornig: Você acredita que Ancoragem de Preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

RafaelMattesRusso: Sim, acredito que éumaboa abordagemedeve ser utilizada (sempre sem
má-fé, como promoções com aumento imediatamente anterior do preço, o desconto da
metade do dobro). Quando consideramos sempre a relatividade entre coisas e a necessidade
das pessoas de comparar coisas, gerar alternativas de produtos e combos ajuda o consumidor
a entender o valor relativo entre as opções, e a ancoragem ajuda a empresa a direcionar o
produto desejado (sem deixar de dar alternativas ao consumidor). No aspecto de descontos e
variações de preços, umaboa política comercial desenhada comos posicionamentos desejados
entre canais, comportamentos dos clientes, atributos de produtos e outras categorias, ajuda a
equipe comercial no momento da negociação (em casos das vendas de B2B) e também tornam
esse ponto de posicionamentos relativos, transparente para o cliente.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Rafael Mattes Russo: Acredito na segmentação, considerando que categorias ou grupos
diferentes de clientes têm a disposição a pagar diferente pelo mesmo produto (de acordo com
suas necessidades, usos e aplicações) e também pensando em uma estratégia de canais e
distribuição aos usuários finais, cada grupo de cliente ou elo nesse caminho dos produtos e
serviços tem um papel diferente e agrega valor de forma diferente ao longo da cadeia,
portanto podendo ter tambémpreços praticados diferentes e serem remunerados demaneiras
diferentes. Isso tudo também sem contar o desenho estratégico da empresa, em que cada
organização deve pensar e desenhar de acordo com seus planejamentos em que canais e
parceiros querem investir para oferecerem seus produtos e serviços da melhor forma aos
consumidores.



129

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

RafaelMattes Russo: Sim, a política comercial deve ser totalmente transparente para o cliente
(e construída de acordo com os objetivos estratégicos da empresa, então se é desejada venda
emumdeterminado tamanhode lote, criar condições para que o cliente entenda e tenha algum
benefício nesse formato ao invés do fracionado). Além de transparente a política comercial
deve ser também consistente e confiável para as equipes de venda e também aos olhos dos
clientes. O cliente precisa entender que só terá condições melhores se seguir determinadas
regras ou compartamentos e que isso será praticadopara todos os seus concorrentes, de forma
que ele se sinta seguro em realizar esses negócios em um determinado período de tempo.

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?

Rafael Mattes Russo: Estratégia de preços para mim é definir o posicionamento de preço de
determinado produto de acordo com seus atributos e valores percebidos, olhando as
alternativas que os consumidores possuem, as restrições e limitações internas da empresa
(limites de volume de produção, custos, margens mínimas aceitáveis, entre outras). A partir
disso e de acordo com a estratégia de distribuição da empresa para determinada divisão de
negócio ou linha de produto, definir a política comercial e descontos ao longo da cadeia, para os
diferentes canais e segmentos, ou outras formas de remuneração dos parceiros que incentive
a comercialização desse produto até a sua chegada ao consumidor final no posicionamento de
preço final determinado inicialmente.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Rafael Mattes Russo:O foco da empresa deve ser o cliente, sempre buscando entender o que
ele precisa de soluções e atributos nos produtos e serviços, o que valoriza e como e quanto os
produtos e serviços da companhia atendem essas necessidades dos consumidores. Dessa
forma as diversas estratégias de marketing, inclusive precificação, podem ser desenhadas e
executadas visando atender os clientes e alinhadas à estratégia global da companhia. Para o
ambiente de precificação isso torna muito mais simples e claro para todos (equipes internas e
consumidores) o que, como e a que preço vender cada produto ou solução com seus devidos
argumentos sem grandes necessidades de negociações e brigas por descontos. Porém a
concorrência não deve ser deixada de lado, ela não deve ser o centro das atenções e foco
principal das ações e movimentos da companhia, mas acredito que deve ser observada para a
tomada de decisões e reações de acordo com a estratégia e objetivos internos que visam
atender os clientes.
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Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Rafael Mattes Russo: Venho utilizando ao longo da minha carreira o conceito de elasticidade
de preços para discutir ações promocionais (vale a pena um desconto promocional nesse caso
proposto? Quanto de desconto? Porquê? O incremento de volume que essa promoção irá
trazer (ou que esperamos que traga) trará o resultado financeiro – de margem – desejado que
compense? Ou não faz sentido fazer promoção nesse item porque já vimos no passado que é
praticamente inelástico, ou seja, uma redução de preços não trará incremento de volume). E
também em definições de aumentos de lista de preços de forma não linear entre os produtos e
famílias de produtos (buscando manter os produtos mais sensíveis a preços, ou seja, mais
elásticos, e normalmente de maior visibilidade de preços para os consumidores, mais
competitivos; e os produtos ou serviços acessórios e complementares, com menor
sensibilidade e talvez inelásticos, com maiores aumentos e mantendo os com maiores
rentabilidades, equilibrando a cesta demargens e variações de preços).

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

RafaelMattesRusso:Emminha jornadaempricing até agoranão tive aoportunidadedeaplicar
literalmente os conceitos de precificação dinâmica (normalmente nos segmentos e indústrias
que passei as alterações de preços são um pouco mais lentas, programadas e com
determinados prazos de aviso aos clientes para sua completa execução). Porém vejo
oportunidades e aplicações de conceitos análogos ao de cesta de compras em outros
segmentos que não são o de e-commerce. É possível por exemplo linkar os produtos correlatos
que formam uma solução ou sistema, deixando os itens de maior visibilidade e de referência
aos consumidores com preços mais competitivos e os seus acessórios e complementos com
posicionamento relativo de preços diferentes como objetivo demelhorarem a contribuição da
cesta, mantendo ainda a percepção dos clientes de bom custo-benefício.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?
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Rafael Mattes Russo: Pricing e Revenue Management é equilibrar a balança entre marketing,
vendas, finanças e supply de acordo com os objetivos estratégicos da companhia através de
estratégias, políticas, fluxos, procedimentos e análises que irão conduzir para as ações táticas
que irão otimizar o indicador desejado e controlar a execução de preços de acordo com as
necessidades da organização de forma sustentável e perene, que pode ser repetida e adaptada
para novas situações e diferentes cenários ao longo dos anos.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Rafael Mattes Russo: Ainda há muito o que ser feito e muitas oportunidades em pricing em
todos os diferentes estágios dematuridade nesse temanas organizações. Vejo desde empresas
que precisam iniciar o processo, começar a olhar para seus dados, identificaremoportunidades
ou até mesmo calcularem bem a margem de um cliente específico, por exemplo descontando
todos os elementos de uma cascata de preços ou até mesmo organizações com algoritmos e
inteligência artificial de alta complexidade e tecnologia que buscam alterações e repostas
instantâneas para qualquer necessidade ou variação de mercado. Então se você gosta de
dados, identificar e traduzir padrões e comportamentos e quer ajudar de forma direta e ativa a
melhorar os resultados da empresa, Pricing é o seu lugar. E se você está à frente da gestão de
uma organização, marketing, vendas ou finanças e acredita no uso de dados e processos para
buscar maiores e melhores vendas, com ganhos significativos de rentabilidade, não deixe de
investir em uma área de Pricing!



RENATO MENDONÇA BELLOMO

Diretor de RevenueManagement, Gol Linhas Aéreas, 16 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em pricing e/ou
revenue management.

Renato Mendonça Bellomo: Considero que o que me levou a atuar em Pricing e Revenue
Management foram alguns atributos que eu considero essenciais para profissionais da área:
perfil analítico, o gosto por ver as recomendações implementadas na prática e a paixão por
problemas, ou oportunidades, pois um bomproblema sempre traz um desafio e adrenalina que
potencializam a realização profissional. Fiz graduação em Administração de Empresas na FGV
EAESP, posteriormente me especializei em Inteligência de Mercado pela Ibramerc, que hoje é
parte do Live University, e recentemente obtive um Certificado em Avia�on Management pela
Embry Riddle Aeronautical University que é a principal instituição para profissionais da
aviação no mundo. Durante a faculdade tive grande envolvimento com entidades estudantis
tendo participado da Consultoria Junior Pública e sido presidente do Diretório Acadêmico
Getúlio Vargas (DAGV), que foram os meus primeiros desafios de liderança. Posteriormente
realizei estágios na P&G (Marketing) e ABN AMRO Bank (Planejamento Estratégico) que
confirmaram as minhas escolhas, o meu perfil analítico generalista. O meu primeiro emprego
formal ocorreu fora do Brasil, na Índia, em 2005, como Trainee em um programa global da Tata
Consultancy Services (TCS), umaempresadoGrupoTata, responsável por2-3%doPIB Indiano,
trabalhando com mapeamento de processos e desenvolvimento de novos negócios. Essa
experiência durou um ano até que eu decidi reiniciar a minha carreira no Brasil, pois queria
estar mais perto de áreas tomadoras de decisão. Então, pedi demissão, mas antes de retornar
ao Brasil, viajei um ano pela Ásia visitando países como Nepal, Paquistão, Sri Lanka, Tailândia,
Laos e China. Foi, literalmente, uma experiência única que alimentoumeu espírito aventureiro
e influenciaminha vida até hoje. No Brasil ingressei noGrupoGerdau como Trainee e trabalhei
em áreas de Planejamento e Gestão, ganhando familiaridade na execução de ciclos de
planejamento estratégico e tático, coordenando projetos e execução de planos de ação e
realizando as minhas primeiras atividades relacionadas à Inteligência de Mercado.
Posteriormente, ingressei na Votorantim Cimentos em Planejamento Estratégico
aprofundando o meu conhecimento e prática na área e, enfim, fui convidado a retornar ao
Grupo Gerdau para trabalhar com Inteligência de Compras, em Suprimentos, montando o
escopo, processos e atividades dessa área, além de trabalhar com gestão, indicadores e
projetos globais em Suprimentos.
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Todas as experiências foram enriquecedoras, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de
implementar as minhas ações e recomendações, pois esta parte sempre dependia de uma área
de negócio, como Vendas ou Suprimentos, que iria receber o conteúdo, analisar e seguir
adiante com o que considerasse pertinente para o momento. Sempre ficava um gostinho de
quero mais. Até que surgiu a oportunidade de trabalhar em Revenue Management na Gol.
Naquele momento, eu considerava a Precificação como um braço da Inteligência de Mercado,
Planejamento Estratégico ou Marketing que atuavam em um tópico muito específico dessas
atividades, o Preço, mas durante o processo seletivo e, posteriormente, na minha atuação
profissional, percebi a abrangência de análises possíveis a partir desse ponto e que essa área
unia aspectos que me encantavam em uma atuação profissional: análise, implementação
prática e desafio! Sem contar a possibilidade de utilizar outras competências profissionais,
como: visão sistêmica e desenvolvimento de processos, indicadores, gestão de projetos,
programação. O resultado foi que eu mergulhei nessa atividade com enorme realização
profissional, transformando os resultados da empresa, estruturando e desenvolvendo a
atuação da área e sendo reconhecido profissionalmente demaneira crescente.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela Pandemia, qual seu principal
desafio? OHistórico de Venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Renato Mendonça Bellomo: A aviação foi um dos setores mais afetados pela Pandemia. Para
se ter uma ideia, a Gol costumava operar com uma média de 750 voos diários e, no início da
Pandemia, em Abril de 2020, reduzimos a nossa operação para 50 voos por dia. Esse contexto
tornou o histórico de vendas obsoleto, pois ele era baseado em outra realidade e,
consequentemente, realizar projeções acuradas de Demanda e Receita passou a ser um dos
principais desafios em RevenueManagement. Qual será o tamanho da demanda em 2meses e
qual é o número ideal de voos para este período? Alémdisso, o comportamento do consumidor
mudou também neste período, pois as decisões de viagem têm acontecido com uma
antecedência muito menor em relação à partida. Reformulamos as metodologias de projeção
dando mais peso para históricos recentes de demanda, indicadores de tendência de buscas na
internet e indicadores macroeconômicos de confiança. Também intensificamos a frequência
com que fazemos revisão nas projeções, dado que notícias em relação ao cenário da saúde,
política e decisões governamentais mudam rapidamente o cenário. Esse conjunto de
adaptações tem colaborado de maneira significativa na forma como atravessamos por esse
período difícil.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de pricing e revenue management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?
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Renato Mendonça Bellomo:O volume de informação disponível para tomada de decisão tem
aumentado drasticamente, porém, a aquisição de infraestrutura tecnológica, adaptação de
ferramentas e processos para tornar a informação acessível e aplicável ainda está em fase de
transição nas empresas e nas indústrias. Acredito que nos próximos 5 anos as diferentes
indústrias conseguirão adaptar os seus processos de precificação, metodologias, conceitos e
equipes para trabalhar com esse conjunto de variáveis, histórico tradicional de vendas,
informações de tráfego na internet, perfil de comportamento do consumidor, interação em
diferentes plataformas e redes sociais, de maneira útil e acionável, para segmentar produtos,
valor e consequentemente, a precificação. A personalização será cada vez mais frequente,
socialmente e legalmente teremos que nos adaptar a ter diferentes preços para diferentes
perfis de consumidores. Para se adaptar a essa transformação, a aquisição de infraestrutura de
data lakes e plataformas digitais com alta capacidade de processamento serão cada vez mais
comuns e os profissionais da área deverão ser capazes de interagir com essas tecnologias com
noções de programação para serem capazes de entender e influenciar a calibragem de
algoritmos, mas mantendo a sua característica principal de análise para tomada de decisão e
geração de valor agregado.

Frederico Zornig (Pergunta Enviada por Fábio Vakuda, Consultor SêniorQuantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Renato Mendonça Bellomo: Considero o perfil de Revenue Management um dos perfis mais
abrangentes e completos, pois une a competência básica deAnálise comoutras necessárias em
diversas áreas como Visão de Negócios, Trabalho em Equipe, Comunicação e Capacidade de
Tomada de Decisão. Além disso, ter skill de Programação suficientes para realizar Data Mining
ou pequenas ferramentas comdestreza traz umdiferencial competitivo para o negócio. Parece
querer muito de um profissional, mas em diferentes níveis, os colaboradores de uma área de
Revenue Management possuem ou aprendem essas diferentes habilidades e, no conjunto, se
tornam uma equipe forte, tanto é que normalmente essas áreas “exportam profissionais” para
outras áreas das empresas onde eles contribuem tambémpara o desenvolvimento da empresa
como um todo. A formação acadêmica desses profissionais é variada, mas, em geral, pessoas
com viés lógico provenientes de Economia, Administração, Engenharia, Matemática e
Estatística possuem maior nível de aderência com o perfil da área. O desenvolvimento das
habilidades é um tópicomuito difícil. Na teoria seria importante haver treinamentos periódicos
para que os conceitos, como segmentação em diferentes modos, fossem assimilados e
competências práticas, como utilização de ferramentas e relatórios, fossem passados. Porém,
o que vejo na prática é que os treinamentos, apesar de existirem e serem aprimorados
continuamente, dificilmente superam o desenvolvimento por meio da exposição à problemas
práticos e reais, demandando que os profissionais dediquem
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horas, dias, exercitando as suas competências potenciais para aprender a ver a questão sob
diferentes óticas, comunicar-se com diferentes pessoas e áreas, depurando dados, realizando
apresentações e tomando decisões. Considero que o treinamento formal tem que continuar se
aprimorando, pois ele economiza etapas de aprendizado apresentando de forma didática o
modo de pensar e agir, mas a prática do problema sempre terá um papel fundamental no
desenvolvimento.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de Pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

RenatoMendonça Bellomo:Considero que sim. Uma das primeiras indústrias a desenvolver o
Revenue Management de maneira estruturada foi a aviação. Essa história começou na década
de 70, nos Estados Unidos. Tanto é que é comum encontrar cargos de Diretor ou Vice
Presidente de Revenue Management em empresas aéreas e departamentos grandes com 50,
100 ou mais colaboradores. Quando tento entender por que isso aconteceu com tamanha
antecedência eu encontro algumas explicações básicas: difícil equilíbrio entre oferta e
demanda emumambiente concorrencial acirrado, perecibilidadedo assento, alta sensibilidade
a preço dos consumidores, baixo nível de diferenciação do produto, pouco acesso ao
consumidor final e grande disponibilidade de informações históricas sobre demanda. A
indústria aérea tem altos custos fixos (ex: leasing de aeronaves e despesas com tripulação) e
variáveis (ex: QAV – Querosene de Aviação) que operam com margens baixas devido à
dificuldade de repassar os custos do negócio para o consumidor, pois o valor nominal das
passagens é alto comparando-se ao poder aquisitivo dos consumidores, mesmo que seja um
preço que represente um prejuízo às cias aéreas, e também ao desequilíbrio entre oferta
(número de voos e assentos disponibilizados) e demanda, especialmente em um ambiente
concorrencial acirrado, que normalmente opera commais oferta do que a demanda disponível,
o que limita a capacidade de equilíbrio dos negócios por meio de tarifas com rentabilização
positiva vs custos. Nesse contexto, as margens baixas podem facilmente se transformar em
perdas dependendo do nível de desequilíbrio entre Oferta e Demanda ou da volatilidade do
cenário econômico, como ocorre atualmente na Pandemia. Por isso, a urgência pela extração
de valor é maior nesse tipo de indústria. Outro fator contribuinte para o desenvolvimento do
Revenue Management é a característica perecível do seu principal produto, o assento da
aeronave, que é o ativo vendido ao consumidor para transportá-lo da Origem ao Destino, pois
um assento disponibilizado para determinado voo e data tem custos fixos e variáveis atrelados
a ele que deveria ser rentabilizado neste mesmo voo, porém se o assento não é vendido e sai
vazio a oportunidade de rentabilização destes custos e deste ativo é desperdiçada.
Obviamente, o mesmo assento pode ser rentabilizado em outro voo e data, porém, tratamos
este novo voo e data como um novo produto para outro consumidor,
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demanda e novos custos, mas, de fato, a rentabilização do assento que saiu vazio no primeiro
exemplo não teve sucesso. Existem algumas possibilidades de atuação para diminuição dos
custos e redução do risco de sair com um assento vazio realizadas por áreas como
Planejamento deMalha ouOperações, como cancelar um voo ou trocar a aeronave do voo por
uma de menor capacidade de assentos, mas em Revenue Management temos por objetivo a
rentabilização dos voos e venda dos assentos em nível ótimo até a data da partida buscando
evitar que cenários de ociosidade se concretizem. Sendo assim, a realidade de custos altos
unida à perecibilidade do assento fez com que a Gestão de Inventário, dos assentos, fosse uma
das principais técnicas utilizadas no Revenue Management da aviação, pois preencher todos os
assentos da aeronave e, aomesmo tempo, entender qual é o nível de preço ótimo que deve ser
cobrado por cada assento que, no limite, poderia ser igual ao custo marginal, mas idealmente
deveria pagar todos os custos commargem positiva de acordo com a predisposição a pagar do
consumidor, controlando a curva de bookings* de cada voo, para diferentes consumidores em
uma demanda incerta potencializou o desenvolvimento de metodologias robustas de
estimativa de probabilidade, elasticidade e previsão de demanda que contribuem
significativamente para a rentabilização dos voos. (*acompanhamento temporal da ocupação
de assentos e receita em cada voo até o dia da partida) Além disso, como o setor aéreo opera
emescala hámuito tempo e commilhões de consumidores, a venda não é exercida por áreas de
Venda ou Comerciais, como em outras indústrias, e, como consequência também possuímos
um volume de informações robusto que permite realizar análises estatísticas e realizar
otimizações acuradas em diferentes tipos de segmentação. Esse conjunto de fatores:
características da indústria, com margens baixas, difícil equilíbrio entre oferta e demanda,
perecibilidade do assento, características da demanda, com alta sensibilidade a preço,
ambiente concorrencial, pouco acesso aos consumidores e abundância de informações de
demanda criaram um ambiente perfeito para o desenvolvimento de áreas robustas de
Precificação e Revenue Management. Neste contexto de cultura de Revenue Management mais
estabelecida, a área passa a ser parte importante da cadeia de tomada de decisão estratégica
da empresa que envolve: Planejamento, Revenue Management, Comercial, Marketing e
Analy�cs, atuando como um elo que influencia as decisões macro de Planejamento opinando
sobre cenários mais favoráveis à formação de Receita futura, sinaliza para as áreas Comercial
e Marketing oportunidades de ações com foco emmaior ou menor valor agregado e toda esta
cadeia é suportada por Analy�cs por meio da disponibilização de análise e ferramentas que
facilitam a tomada de decisão.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi amaior lição que já aprendeu trabalhando compricing e revenue
management?
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Renato Mendonça Bellomo: Eu diria que foi a Teoria dos Jogos funcionando na prática.
Durante todos esses anos trabalhando na aviação vi diversos concorrentes coma estratégia de
dominar determinada parte da demanda, ou do mercado. Porém, esse tipo de estratégia não é
realista, pois, partir dopressupostodequeemumambiente concorrencial agressivo, combaixa
diferenciação do produto e players de tamanho relativo similares irão reagir passivamente
diante de quedas na demanda ou perda de participação demercado não é razoável no médio e
longo prazo. Geralmente, este tipo de estratégia só leva a guerras tarifárias, perdas e
destruição de valor para todos.O ambiente concorrencial émuito importante,mas ele deve ser
baseado em desempenho relativo superior alcançado com diferenciais inteligentes em
produtos, processos, performance operacional, equipe e estratégias de precificação distintos,
por exemplo. Essas são práticas concorrenciais saudáveis que promovem produtos,
experiências e preços diferenciados para os clientes.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Renato Mendonça Bellomo: No contexto atual, calibrar nossos modelos de Gestão de
Precificação e Inventário com histórico mais recente ou até mesmo trabalhar com
metodologias mais responsivas ao contexto atual em paralelo, dadas as alterações no
comportamento da demanda, é fundamental para reagir à mudança abrupta no cenário
causado pela Pandemia. Além disso, o acesso a informações em real time de performance
própria ou de ambiente de mercado, como dados de tendências de buscas, tem sido essenciais
para nos nortear. As informações que espero que se tornem mais disponíveis nos próximos
anos estão relacionadas à Big Data eMachine Learning baseadas em perfil do consumidor para
potencializar as decisões de precificação e a gestão de inventário.

Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de pricing ou revenue management
dentro da sua organização?

Renato Mendonça Bellomo: Considero sucesso como a entrega de crescimento de Receita
otimizada comresultados relativos superiores demaneira sustentável baseadaemtecnologias,
processos e pessoas, e que atue como um pilar de direcionamento e influência sobre outras
áreas e a estratégia organizacional.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de pricing/revenue
management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.
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RenatoMendonça Bellomo: Considero fundamentais os processos core que tratam da gestão
de Pricing e gestão de Inventário. Os processos de Pricing buscam otimizar a segmentação,
posicionamento e alocação de preços por Origem e Destino, eles são fundamentais pois
definem o patamar de preços de um mercado e consequentemente tem papel decisivo na sua
rentabilização, e fazem a atribuição inicial do valor percebido emPreços para o consumidor de
acordo comademandahistórica. Já os processos de inventário buscam realizar a otimizaçãoda
Receita voo a voo, é uma gestão de preço mais volátil do que a de Precificação, pois, dia a dia,
leva em consideração a performance de cada voo para estimulá-lo com preços mais baixos, ou
rentabilizá-lo com preços mais altos. Assim como na precificação, utiliza a demanda histórica
com a interação do usuário para buscar amaximização da Receita. Também são importantes os
processos de mapeamento da concorrência, pois esse é um fator dinâmico que influencia a
tomada de decisão, porém que normalmente não é parte dos processos de otimização
principais. E, por fim, há os processos de Operação que viabilizam as movimentações de preço
e que são determinantes para permitir que as decisões de segmentação e diferenciação de
preços tomadas nos processos de Precificação e Inventário sejam refletidas para diferentes
consumidores, canais e pontos de venda, ou seja, tornam realidade as decisões tomadas para o
cliente.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Renato Mendonça Bellomo: Primordialmente, a entrega de resultados cada vez melhores de
Receita Otimizada é a contribuição mais objetiva da área, pois influencia a primeira linha do
DRE. Além disso, contribuímos na construção de ummindset estratégico em contraposição ao
tático onde a otimização da Receita e o pensamento do que émelhor para a empresa prevalece
em relação à reatividade do que concorrentes comoutros guidelines perseguem. Influenciamos
o desenvolvimento do pensamento analítico em outras áreas da empresa, por exemplo, em
áreas como Comercial, E-commerce, Marketing e BI construindo processos, estratégias,
ferramentas e ações conjuntamente. E, por fim, dando sustentação a esses pontos nós
desenvolvemos metodologias, processos, ferramentas e equipe que deram mais clareza à
estratégia, conceitos, objetivos emensuração de resultados.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Renato Mendonça Bellomo: Entre os indicadores fim principais estão a Receita, Taxa de
Ocupação, que é equivalente a volume, e Yield, que é equivalente à Tarifa Média, mas dividido
por quilómetro percorrido.
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Em igual importância estão os indicadores meio que são determinantes para o alcance dos
indicadores fim como, por exemplo: % de voos com ocupação acima ou abaixo do previsto por
antecedência, diferença de preços vs. concorrentes, ou%demercados comprêmio de preço. E,
por fim, indicadores que dão visão sobre a indústria também são importantes. Indicadores de
capacidade, como o nível de oferta de assentos por player são determinantes para, por
exemplo, entender como deve se comportar o nível de tarifa em uma indústria com equilíbrio
tênue entreOferta eDemanda. E, indicadores relativos, comoMarket Share ou Eficiência (nível
de equilíbrio dentre participação de mercado e participação de oferta) colaboram na
identificação de oportunidades em caso de baixa performance.

Frederico Zornig: Como você garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente
impactar os resultados do negócio? (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora
Sênior Quantiz)

Renato Mendonça Bellomo: A existência de fóruns compartilhados é essencial para isso. Na
Gol temos o Comitê de Receitas, que tem frequência semanal reunindo áreas como Revenue
Management, Comercial, E-commerce, Revenue Analy�cs, Marketing, Planejamento, entre
outras. Esse fórum alinha a visão sobre o contexto atual, serve como compartilhamento de
indicadores e informações sobre as prioridades de cada área e alinha os próximos passos para
a semana. Além disso, a crescente integração de indicadores e estratégia entre equipes por
meio de processos, e a comunicação direta entre equipes, é essencial para não deixar os fóruns
como os únicos responsáveis pelo alinhamento, sinergia e comunicação entre áreas.

Frederico Zornig: Precificar por Valor Percebido é amelhor forma? Por quê?

RenatoMendonça Bellomo: Acredito que sim, pois no final das contas o que importa é a visão
do cliente sobre o produto ou serviço e o Valor Percebido é a transcrição dessa percepção. A
precificação baseada em custos ou baseada em posicionamento versus os concorrentes
também são importantes, mas como referências para garantir que asmargens sejam atingidas,
ou que a estratégia de posicionamento do produto na cadeia de valor seja respeitada, porém
esses fatores contribuem para a formação do preço, mas não conseguem fazer ou vender nada
se não tiverem relação com o Valor Percebido. Por isso, é importante o alinhamento contínuo
entre áreas como Marketing, Desenvolvimento de Produtos, Inteligência de Mercado e,
mesmo a Alta Administração, com Pricing e Revenue Management para garantir que haja
alinhamento entre a estratégia corporativa, a percepção do cliente e a estratégia de
precificação.

Frederico Zornig: Você acredita que Ancoragem de Preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?
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Renato Mendonça Bellomo: Acredito que sim, desde que os produtos ou serviços âncora e
ancorados realmente sejam comparáveis na percepção dos clientes, pois ela contribui para
tornar a lógica de precificação clara internamente para a empresa, por exemplo, porque
determinados produtos ou serviços terão menos quantidade e mais margem, e outros nos
quais acontecerá o contrário e, principalmente, torna lógica a atribuição de preço e valor para
o consumidor.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada umdos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Renato Mendonça Bellomo: Em tese, segmentar é melhor, mas isso depende do nível de
migração de demanda entre canais. Segmentar significa executar a possibilidade de atribuir
preços diferentes a percepções de valores diferentes e variados willingness to pay entre
consumidores. Normalmente, diferentes canais e grupos de consumidores apresentam
variações entre esses aspectos e poder cobrar mais caro de quem tem uma percepção mais
premium emais barato nos casos contrários otimiza onúmerode clientes e aReceita, desdeque
não haja migração entre canais. Quando há a migração entre canais, os clientes naturalmente
comprarão do canal mais barato comprometendo a performance do canal e, no limite, a relação
com o canal e com a marca, por isso, é importante impor limites que dificultem a migração,
adaptar a estratégia depreços nos casos ondeela é inevitável e segmentar nos casos emque for
possível.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Renato Mendonça Bellomo: Considero que sim. Pois a relação com a empresa não está só na
aquisição e utilização de um produto ou serviço, mas também é uma relação de troca onde a
transparência e justiça na atribuição de preços devem ser respeitadas a fim de construir uma
relação de confiança para futuros negócios e transações. A prática de negócios com pouca
transparência pode apresentar vantagens no curto prazo, porém podem trazer perdas
importantes nomédio e longo prazo.

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?

Renato Mendonça Bellomo: Estratégia de Preços significa cobrar mais de quem atribui mais
valor e pode pagar mais e cobrar menos de quem atribui menos valor e pode pagar menos,
tendo como objetivo fim a maximização da Receita gerada pelo negócio utilizando técnicas de
Precificação e de Gestão de Inventário.
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Estratégia de Preços representa a tradução do Valor Percebido pelos clientes em diferentes
Preços por meio de uma estrutura lógica de segmentação de produtos, canais e clientes, e
Gestão Estatística de Inventário, baseada em estatística aplicada com conceitos robustos,
processos eficientes e ferramentas inteligentes com equipe diferenciada com a finalidade de
otimizar a Receita gerada pelo negócio.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Renato Mendonça Bellomo: Acho que temos que ter um olho no peixe e outro no gato. Os
clientes são mais importantes, pois eles realizam a atribuição de valor para o produto e, no
limite, se não há valor percebido pelos clientes, não há produto ou empresa. No entanto,
movimentos da concorrência impactam de maneira significativa a performance do negócio e
eventualmente até o valor percebido pelos clientes, por isso é importante monitorar os
concorrentes. Apesar disso, as perguntas principais do negócio sempre devem ser “Qual é a
nossa estratégia? O que nós queremos oferecer? O que émelhor para o nosso negócio e para a
nossa performance?” Depois dessas definições, fazer a comparação relativa aos concorrentes.
Esse auto centrismo inicial colabora para que o objetivo fim, que é o resultado do próprio
negócio, não seja atropelado pelomindset de concorrência.

Frederico Zornig:Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanhodo impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

RenatoMendonça Bellomo:Boa parte dos consumidores do setor aéreo sãomuito elásticos e,
portanto, esse conceito tem grande importância na aviação. Utilizamos tanto a elasticidade
própria quanto a cruzada. Começamos a utilização pela elasticidade própria, pois, dado o
volume de clientes e dados, é possível entender para as principais Origens e Destinos e para
cada voo, qual é a elasticidade por faixa de preço. Porém, as Origens e Destinos competem
entre si pelo mesmo assento na aeronave: é melhor cobrar R$ 500 para um passageiro entre
São Paulo e Salvador, ou R$ 800 por um passageiro que vem de Porto Alegre, faz escala neste
voo de São Paulo e vai para Salvador? E qual é a probabilidade de haver demanda para essa
faixa de preço no SãoPaulo - Salvador? E noPortoAlegre – SãoPaulo – Salvador? Para resolver
essas questões, nossos sistemas otimizam o desempenho de todos os voos em conjunto em
direção àmaximização de receita tendo como base a elasticidade e probabilidade de demanda
de cadaOrigemDestino e faixa de preço competindo entre si.
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E, por fim, temos a elasticidade cruzada versus concorrentes que nos auxilia a entender com
qual diferença de preço devemos nos posicionar com base na qualidade de cada produto para
maximizar a nossa receita. Como disse, o conceito tem importância muito grande dada a
sensibilidade do consumidor ao preço, à similaridade entre produtos e ao ambiente
concorrencial, e é um dos fundamentos das nossas técnicas demaximização de receita.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vezmais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Renato Mendonça Bellomo: Há muito tempo os sistemas de otimização de preços na aviação
apresentam preços dinâmicos ao calcular demanda e elasticidade do consumidor por faixa de
preço para cada Origem e Destino e para cada voo. Como resultado, alocamos um diferente
número de assentos para cada faixa de preço e temos o efeito de preços dinâmicos para o
consumidor final. Atualmente, esses modelos têm sido aprimorados e complementados para
contemplar novas variáveis e permitir um maior nível de customização do valor cobrado, não
operando apenas com faixas de preço, mas também com uma precificação contínua que
considera a elasticidade do cliente, além de permitir a construção de pacotes que incluem
serviços auxiliares, como entretenimento a bordo, aluguel de carros, entre outros, além da
passagem aérea.

Frederico Zornig:Oque é pricing e/ou revenue management para você?

Renato Mendonça Bellomo: Pricing e Revenue Management são as funções responsáveis pela
definição e execução da Estratégia de Preços e pela Estratégia de Inventário. Estratégia de
Pricing, com base no Valor Percebido pelos clientes, cria uma estrutura lógica de segmentação
de produtos, canais e clientes baseada em conceitos de valor robustos, processos eficientes e
Estratégia de Inventário, baseada em estatística aplicada com conceitos robustos, processos
eficientes e ferramentas inteligentes com equipe diferenciada com a finalidade de otimizar a
Receita gerada pelo negócio. Ambos, juntos, criam um cenário de gestão ideal da demanda,
pelo preço ideal e no �ming ideal para cada cliente. Assim, em termos simples, Revenue
Management é a habilidade da empresa de cobrar o preço certo, no momento certo, para o
cliente certo demodo que a empresamaximize sua receita.*

*Meus agradecimentos a Leonardo Lauretti pela formulação dessa conclusão.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?
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Renato Mendonça Bellomo: Sob o ponto de vista de negócios, Pricing e Revenue Management
são áreas com um enorme potencial de contribuição para resultados superiores. São áreas
complexas que buscam unir a atuação de diferentes áreas: Desenvolvimento de Produtos,
Marketing, Inteligência deMercados, Planejamento, Finanças, Vendas, demaneira lógica e com
a influência de variáveis externas impactantes, como o próprio perfil da demanda,
comportamento do consumidor e movimentação dos concorrentes. Trabalhar com tamanha
complexidade representa um problema, uma fogueira, pois de uma hora para outra, há a
expetativa de que lógicas sejam estabelecidas, processos e estratégias sejam integrados,
estratégias implementadas e os resultados aprimorados significativamente. Porém, esse
problema também significa uma grande oportunidade, pois alocar profissionais competentes,
recursos dedicados e infraestrutura gera resultados expressivos. Por isso, mesmo que sob
certa ótica seja difícil, com uma dose de coragem pode ser visto como uma oportunidade para
a qual há o prazer da aventura de construir algo novo! Profissionais dessas áreas tem um perfil
distinto, pois conseguem unir habilidades analíticas e pensamento sistêmico com trabalho em
equipe, comunicação, �ming e tomada de decisão para a geração de resultados. A execução
desse conjunto de habilidades que vão da estratégia à implementação traz uma enorme
realização como combustível para mover a roda dessa grande transformação. Em muitas
empresas, essas são áreas em formação, em fase de crescimento, conquista de espaço e
credibilidade, e a atuação desses profissionais nessa área apaixonante vai fazer história e terão
papel decisivo no desenvolvimento das suas atividades no contexto corporativo brasileiro.
Tenho orgulho de tê-los como colegas de profissão e agradeço pela oportunidade de fazer
parte dessa jornada. Temos um grupo unido e a iniciativa Arquitetos do Pricing é um exemplo
disso. Agradeço aosmeus familiares e amigos pelo incentivo à participação neste livro, à todos
que auxiliaram na revisão do conteúdo e, especialmente, ao Fred pelo convite e espero ter
contribuído compartilhando as minhas percepções e experiência em Revenue Management.
Coloco-me à disposição de todos para conversar e trocar experiências.



VANESSA BURATTO
Diretora deOperações de Receitas, Marriott International, 13 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em Pricing e/ou
Revenue Management.

Vanessa Buratto: Comecei minha carreira na Hotelaria em 2008 em Finanças no Hotel Hyatt
RegencyMerida, noMéxico, enquanto estava em um intercâmbio da faculdade. No término do
meu estágio, fui efetivada no departamento de Governança como Assistant Manager e dois
anos depois me tornei Gerente da área. Em 2012, comecei minha jornada na Marriott como
Diretora de Serviços, emOperações, no hotel JWMarriott da Cidade doMéxico. Por mais que
minha carreira estivesse em pleno crescimento em Operações, meus olhos sempre brilharam
para ter uma rotina mais estratégica, e foi quando tomei a decisão de mudar de departamento
(e de vida!) assumindo a posição de RevenueManager para 3 hotéis (JWMarriottMexico City,
Courtyard Mexico City e Courtyard León). Algo completamente diferente do que eu já tinha
trabalhado e a grande oportunidade que eu estava procurando. Buscando me desenvolver
internacionalmente, fiz um task force por 6 meses em 2014 para 2 hotéis no Equador (JW
Marriott Quito e Courtyard Guayaquil) e no final do projeto voltei ao Brasil como Senior
RevenueManager com amissão de implementar estratégias específicas para os segmentos de
Grupos e Eventos. Com 8 hotéis no departamento, além de Grupos Eventos, coordenei as
aberturas de hotéis para as Olimpíadas em 2016 e após a aquisição da Starwood no mesmo
ano, assumi um novo portfólio, agora mais focado em hotéis de luxo com operações mais
complexas (Sheraton RJ, Renaissance SP, JW Marriott RJ, Sheraton POA, Sheraton Recife e
Sheraton Santos). Em 2019 fui promovida a Diretora deOperações de Receitas, posição ponte
para todos os departamentos relacionados a Revenue e coordenando projetos no Brasil e na
América Latina de aprimoramento de lideranças, processos e sistemas.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela Pandemia, qual seu principal
desafio? OHistórico de Venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Vanessa Buratto:O principal desafio para a indústria hoteleira é a acuracidade das projeções
de receita aos stakeholders já que vivemos um cenário de muita imprevisibilidade a curto e
médio prazos. A demanda acaba flutuando junto com asmedidas de restrição da cidade onde o
hotel está localizado a menos que o destino tenha algum tipo de demanda relacionada a
quarentena ou serviço essencial que dependa de hospedagem. O histórico é baseado em um
comportamento muito diferente do que vivemos atualmente, então acaba sendo mais de
benchmark de recuperação do que previsão de demanda em si.
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Frederico Zornig: Como você enxerga a área de Pricing e Revenue Management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

VanessaBuratto:Mais automatização de processos para a otimização da força de trabalho. Em
termos gerais, na indústria hoteleira no Brasil, temos dois grupos: os hotéis de grandes redes
internacionais com muita tecnologia por trás das decisões de preço e construção de uma
receita lucrativa e os hotéis independentes e pequenas redes que estão em uma etapa de
transformação tecnológica, incluindo sistemas de yield (otimização de receita), incorporando
esses sistemas aos sistemas de venda e controle de inventário, aproveitando os dados
históricos como fonte inicial para recomendações de preço e de mix. Em 5-10 anos, vejo que
para as grandes redes, Revenue Management se transformará no ponto de convergência entre
Vendas,Marketing,Customer Experience e Finanças, melhorando dia a dia a fusão dos dados de
todos esses departamentos em uma melhora contínua de outputs de previsão de demanda,
recomendação de preço e construção do mix da receita. Já para os hotéis independentes e
pequenas redes, a evolução acontecerá no controle do inventário, conectando todos os canais
de vendas em uma única fonte, melhorando o controle de overbooking o que aumentará a
ocupação média. Esse controle garantirá uma melhora na qualidade dos dados dentro dos
sistemas de yield, automatizando as mudanças de preço e restrições de venda por canal,
compondo uma receita demelhor qualidade/lucratividade. Naminha opinião, penso que em10
anos, amesma equipe que cuida de umhotel poderá atender a 10 hotéis, contando com a ajuda
da tecnologia para processos automatizáveis. Não vejo redução de quadro, e sim inclusão de
funções de marketing, como monitoramento de buscas na internet, que possam melhorar as
previsões de demanda e ter opções de pacotes que atendam o que o cliente está buscando
naquele exatomomento.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Vanessa Buratto: Uma combinação de hard e so� skills. Pessoas com ótima comunicação, que
criam um ambiente propício ao relacionamento colaborativo, habilidades analíticas,
organizados, estratégicos, curiosos e ágeis. Em uma área com tantos dados e sistemas é
fundamental comunicar de forma simples e objetiva qualquer recomendação aos stakeholders,
mas poder aprofundar em detalhes quando for necessário. A curiosidade é uma característica
importante para que se possa investigar mais a fundo comportamentos de demanda que
pareçam outliers (pontos fora da curva) assim como novas tendências de demanda, ainda mais
neste momento em que a demanda do turismo mundial deve mudar. Agilidade é fundamental,
para poder identificar uma mudança de comportamento e agir sobre ela em tempo de
recuperar ou alavancar vendas. Desenvolvem-se essas habilidades na equipe com treinamento
constante, dando oportunidades de mudança de funções, acompanhamento diário, mas
evitando omicromanagement.
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Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de Pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Vanessa Buratto: Sem dúvida, e é uma grande honra poder trabalhar na primeira empresa
hoteleira a utilizar o termo e criar a disciplina de Revenue Management lá nos anos 80, quando
o CEO da época, Bill Marriott se inspirou nas novas práticas da American Airlines e começou
essa jornada de construção dos departamentos dentro daMarriott. Semdúvida, quando amais
alta direção da empresa apoia a ideia e entende o impacto positivo da disciplina, a execução
diária ganha uma fluidez incrível, e é muito importante que a disciplina tenha independência
das demais áreas, tendo uma linha direta se reportando ao menos à maior liderança comercial
(ondeMarketing e Vendas convergem, por exemplo).

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz): Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi a maior lição que já aprendeu trabalhando com Pricing e
Revenue Management?

Vanessa Buratto:Data vs. opinions, tomar as decisões baseadas em opiniões desconsiderando
opoder dos dados. Trabalhandopara empreendimentos de luxo, existemmuitas opiniões sobre
o posicionamento de preço na visão individual. A imparcialidade e a definição clara da persona
de cada empreendimento tira esse viés individual nas decisões de preço.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Vanessa Buratto:Monitoramento de preços em tempo real com certeza é fundamental que as
equipes de Revenue Management tenham como processo automatizado, para otimizar o tempo
do capital humano das equipes. O que faz falta no mercado no Brasil é uma empresa
especializada em realizar shops (cotações) para grupos e eventos, já que são preços opacos e
personalizados.

Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de Pricing ou Revenue Management
dentro da sua organização?

Vanessa Buratto: Pode-se definir desde dois pontos de vista, o financeiro e o qualitativo. No
financeiro, impacto na lucratividade. Uma boa estratégia de preço emix leva a uma receita de
melhor qualidade que tem um flow maior ao profit, sempre que esse incremento de
lucratividade seja com excelência operacional. Já do ponto de vista qualitativo, considero
sucesso quando o departamento é visto como essencial para o negócio. Ter o buy in dos demais
departamentos, compreensão dos conceitos e retroalimentação constante a Revenue
Management paramelhorias de processos/sistemas, define paramim sucesso.



147

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de Pricing/Revenue
Management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Vanessa Buratto: Informações gerais de mercado que possam antecipar comportamentos de
demanda, e, uma vez identificados, planejar como captar essa demanda antes que ela comece a
comprar. Monitoramento de oferta e demanda, monitoramento de preço da concorrência,
movimentos estratégicos de preços e restrição de vendas de descontos (principalmente
quando a demanda excede a oferta) e controle de inventário. O conjunto das ações acima
garante a venda do produto correto, nomomento correto, ao preço correto ao cliente correto,
no canal correto.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Vanessa Buratto: Crescimento de market share, melhor posicionamento de mercado,
crescimento constante de receita e lucratividade, (claro, desconsiderando o período da
pandemia para todo o setor), pensamento multidisciplinar nas tomadas de decisões
estratégicas.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Vanessa Buratto: A maior parte dos indicadores da área, acabam sendo quantitativos, como,
por exemplo:

• RevPAR Index (Market Share)
• Tarifa média eOcupação
• Receita por apartamento físico (RevPAR)
• Receita por metro quadrado (mais focada em eventos)
• Ancillary revenue (Receita gerada a outros outlets como restaurantes, spa que uma reserva

pode gerar)

Quanto a indicadores qualitativos, por ser uma área em expansão em muitas indústrias,
desenvolver talentos para quepossa haver uma linha de sucessão é sempre necessário. Investir
tempo na sua equipe é parte da preparação do gestor para um próximomovimento.
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Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Como você garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Vanessa Buratto: Comunicação! Construir bons relacionamentos com outras áreas e
principalmente com seus pares, cria um ambiente de maior confiança, e com isso a fluidez das
informações. Ser transparentes nas decisões, buscar sempre tomar decisões de ganha-ganha,
detalhar à equipe comercial as decisões negativas, justamente para que todos aprendamos no
processo. É imprescindível para um gestor criar essas pontes e facilitar a comunicação
interdepartamental das equipes, criando processos facilitadores que gerem celeridade na
tomada de decisão.

Frederico Zornig: Precificar por Valor Percebido é amelhor forma? Por quê?

Vanessa Buratto: Para a hotelaria sim, porque vende-se uma experiência, não um quarto de
hotel, principalmente para hotéis de luxo. Para precificar dessa forma, precisa-se de uma
análise detalhada do produto vs a sua concorrência, buscando qualificar todas as
características físicas e de serviços prestados por um meio de hospedagem em escala para
buscar o posicionamento ideal de uma tarifa. A revisão constante desses valores é que leva ao
preço ideal, já que omais importante é a percepção do cliente final.

Frederico Zornig:Você acredita que aAncoragemdePreços deve ser uma abordagempara ser
utilizada pelas empresas?

Vanessa Buratto: Baseado no livro “Rápido e Devagar” do Nobel de Economia, Daniel
Kahneman, o efeito de âncora impacta em mais de 40% das decisões. Acredito que pode ser
uma abordagem utilizada sempre e quando não seja propaganda enganosa. Na Hotelaria, as
tarifas com final 9 são muito utilizadas, para que R$ 599 seja visto como “quinhentos e pouco”
e não R$ 600. Psicologicamente parece “mais barato” do que uma tarifa de R$ 600. Outro
exemplo sãoos preços de suítes.Quandouma suítePresidencial custa na faixa deR$20,000.00
a diária, ver um quarto Standard a R$ 599 parece um super negócio! Ancorando-se nos R$
20,000.00, uma suíte executiva de R$ 1,500 tambémparece umbomnegócio. A venda da suíte
Presidencial é ínfima comparada aos demais tipos de apartamento, mas ajuda na decisão de
compra de categorias mais baixas.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?
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Vanessa Buratto: Ambos. Quando se trata de preço direto ao consumidor, a paridade tarifária
é um tema super importante com o qual as grandes redes se preocupam e investem em
tecnologia para garanti-la, focando em reservas individuais, feitas por canais diretos (site do
hotel, central de reservas) ou indiretos, mas dividindo esse mesmo cliente individual
(Booking.com, Hoteis.com, Decolar, CVC, agências de viagens, etc). Nas grandes redes
hoteleiras, nos canais diretos da rede, normalmente você irá encontrar descontos extras para
quem faz parte do programa de fidelidade, que exige nada mais que um cadastro para que o
desconto seja válido. Mas fora isso, sim, o preço de venda com paridade em todos os canais é
foco do setor. Nos canais indiretos, a negociação do markup é crucial e tentativamente no
mesmo valor entre os intermediários concorrentes. Para segmentos opacos (negociações
corporativas, grupos e convenções, tripulações aéreas e marítimas, etc) se usam preços
diferenciados para capturar demandas demaior volume, geralmente pautada em contrato.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Vanessa Buratto: Sim! Falando emB2C, um exemplo prático é a política deBest Rate Guarantee
daMarriott, que garante que omenor preço sempre será ofertado pelos canais diretos do hotel
(site, central de reservas). Caso o cliente encontre um preço menor, pode solicitar 25% de
desconto na tarifamais barata encontrada (com reserva feita) ou 5,000 pontos no programa de
fidelidade,Marriott Bonvoy, que pode ser trocado por noites grátis em qualquer hotel da rede.
Falando em B2B, controlar 100% das tarifas distribuídas por intermediários é uma tarefa
árdua, mas existem diversas tecnologias no mercado que rastreiam diariamente todos os
canais digitais, motivando os clientes a sempre comprar pelos canais diretos (sempre e quando
a estratégia de vender pelo canal direto seja a adotada pelo hotel).

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?

Vanessa Buratto:Modelo utilizado para encontrar o preço ideal para um produto ou serviço.
Na indústria hoteleira, o preço é dinâmico, então quase todas as metodologias de definição de
preço acabam sendo utilizadas em algummomento. Mas pensando em uma abertura de hotel,
onde precisa-se de um preço-alvo, o melhor modelo é o de Valor Percebido, já que vende-se
uma experiência única e não um simples quarto de hotel, principalmente na hotelaria de luxo.
Esses exercícios devem ser atualizados constantemente, geralmente discutidos
multidisciplinarmente (Vendas, Marketing, Finanças, Operações, Revenue), para garantir o
posicionamento do preço versus a concorrência, mais do que o montante do preço em si. Para
a construção de preços em diferentes canais, B2B e B2C, as margens de desconto devem ser
analisadas cuidadosamente, sempre buscando boas negociações para que intermediários
possam ter relações duradouras com o hotel/rede.
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Para estadias de longa duração, e demanda de cias aéreas/marítimas (tripulantes), como são
compras demaior volume de noites de hotel, tende-se a ofertar preçosmais competitivos, com
contratos de maior duração. Já para grupos e eventos, os preços devem ser por demanda e
padrão de hospedagem, já que pode gerar displacement, deixando de maximizar a venda em
outros canais/segmentos. Essa análise de preço é amais detalhada, porque cada grupo tem um
padrão diferente. Para um hotel de cidade, com demanda corporativa, concentrada durante a
semana e menor demanda durante os finais de semana, um grupo entrando na terça-feira e
saindo na quarta-feira pode gerar uma “parede”, limitando a venda de tarifas mais altas
entrando na segunda e saindo na sexta. Já para um resort, uma convenção em um feriado pode
não ser um bom negócio se historicamente esse feriado tem demanda para lotar o hotel com
tarifas não descontadas. Importante ressaltar que na hotelaria, o supply é limitado, o que não
se vendeu hoje, pode não ser possível de recuperar amanhã, por isso a estratégia de venda e de
preços sempre deve estar um passo à frente da demanda e esse preço deve fazer sentido. Nas
próximas perguntas detalho um poucomais o conceito de ra�onal pricing.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Vanessa Buratto: No cliente! Entender as mudanças de comportamento de compra, geram
maiores chances de conversão de venda. Por outro lado, entender o que o cliente está
buscando, gera oportunidades de uma constante inovação nos serviços ofertados. Dentro de
Revenue Management, essas informações revisadas em conjunto com Marketing e Vendas,
define os “produtos” a serem vendidos, ou seja, quais tarifas e pacotes ter na “prateleira”. Mas,
claro, manter o monitoramento da concorrência nos permite antecipar e evitar uma perda de
share quando identificado algo que possa impactar a demanda daquele hotel em questão.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Vanessa Buratto: Elasticidade de preço é um conceito fundamental para a indústria hoteleira,
porque a capacidade de produção é limitada. Todos os dias, um meio de hospedagem (seja
hotel, pousada, resort, etc) tem uma ocupação máxima de 100%. Então o preço tem um fator
muito importante na construção da máxima receita potencial do dia. Quando a demanda
excede o supply, ou seja, o inventário de quartos de um hotel, aumentar o preço irá diminuir a
demanda e com isso construir uma receita de maior lucratividade. Por outro lado, preços de
“baixa temporada”, promoções, visam gerar mais volume, tentando atrair mais demanda,
nesses períodos onde há inventário ocioso. Outra variável a ser considerada é a janela
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de compra. As vendas de umhotel para umdeterminado dia, não são construídas nessemesmo
dia. Cada destino, hotel, mês do ano, tipo de demanda (lazer ou corporativo) tem sua própria
janela de vendas, e entender essa janela é muito importante para otimizar a receita usando a
elasticidade de preço. Se hoje é 31 de dezembro para um hotel de luxo na orla de Copacabana
no Rio de Janeiro e a ocupação desse hotel está em 50%, baixar o preço drasticamente não
necessariamente irá gerar o volume que você busca, já que essa não é a janela de maior
demanda para o destino e data, aconteceria o que chamamos de leakage, ou seja, gera volume
com baixo preço médio quando poderia gerar o mesmo volume com preço mais alto, gerando
maior lucratividade. Já para umhotel situado dentro de umaeroporto, onde a janela de compra
é curtíssima, flutuar preços para hoje e amanhã, pode ter um impacto bemmaior que um resort,
por exemplo.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Vanessa Buratto: A indústria hoteleira, assim como a Aviação, trabalha com preços dinâmicos
hámais de 20 anos. A grandemaioria de sistemas de otimização de receita para hotéis já aplica
esse conceito em seus algoritmos, assim como a elasticidade de preços. Na nossa indústria,
todos os dias precisamos estar atentos às tendências de mudança de comportamento da
demanda para poder ir ajustando os preços de acordo. Felizmente, existe uma aceitação desse
dinamismodepreços naHotelaria eAviação, o que facilita o entendimentodo cliente. Entenda-
se dinamismonão comopromoções sobre o preço regular e simaflutuação desse preço regular
onde as demais promoções possam flutuar de acordo. A sazonalidade é um dos pontos
principais na hora de se pensar em precificação dinâmica na Hotelaria. Quase a totalidade dos
hotéis temperíodos de alta e debaixa demanda.Nos períodos de alta demanda, os preços ficam
mais altos e muitas vezes a capacidade produtiva, ou seja, o inventário de quartos, não é
suficiente para atender a demanda do período, com isso, uma forma de reduzir a demanda,
seguindo o ponto de elasticidade de preços, é aumentando as tarifas, “filtrando” o cliente mais
sensível a preço. Outro ponto super importante durante a construção de promoções e pacotes
é assegurar-se que ao flutuar o preço regular, os demais produtos também flutuem. Pondo em
exemplos práticos, considerando o preço regular com tarifa-base, somente hospedagem, a um
preço de R$ 500, um pacote que inclua café da manhã, deve ter um valor adicional sobre a
tarifa-base, digamos R$ 550. Um pacote com inclusão de café da manhã e jantar, R$ 650.
Podemos afirmar que neste hotel existe uma suplementação no preço de R$ 50 para café da
manhã e R$ 100 para jantar. Chamamos o conceito de ra�onal pricing. Agora, quando a tarifa
base flutua, por exemplo, subindo de R$ 500 para R$ 600, o pacote com café da manhã deve
subir para R$ 650 e o pacote com café damanhã e jantar para R$ 750.



152

Se os preços dos pacotes fossem estáticos, quando o preço da hospedagem flutue, corre-se o
risco de ter pacotesmuito caros oumais baratos que ofertas commais inclusões, o que não faz
sentidopara o consumidor. Existemdiversasmaneiras de trabalhar esses diferenciais, comuma
% da tarifa ou um suplemento na tarifa, mas impreterivelmente deve flutuar junto para que a
precificação dinâmica siga o ra�onal pricing.

Frederico Zornig:Oque é Pricing e/ou Revenue Management para você?

Vanessa Buratto: Pessoalmente, uma paixão! Revenue Management é uma disciplina dinâmica,
em constante evolução, onde todos os dias se aprende algo novo. Uma busca constante pelo
op�mal price, mix, �ming, sendo um dos pilares fundamentais para qualquer indústria/setor/
empresa. Entendimento profundo do comportamento da demanda, sempre com olhar
imparcial.

Frederico Zornig:Alguma pergunta não feita que gostaria demencionar/responder?

Vanessa Buratto: Outro ponto que considero muito relevante em Revenue Management na
Hotelaria, é a revisão periódica de Supply. Digamos que um hotel tem um inventário de 100
apartamentos, sendo 50 Standard, 30 Executivos e 20 Suítes. Se você identifica que, se tivesse
mais apartamentos Standard, acabaria vendendo mais pelo fato de ser o apartamento mais
barato, vale a revisão de um cenário com mais apartamentos Standard, menos Executivos e
menos Suítes. Essas revisões periódicas, devemser feitas a cada5 anos pelomenos, período em
que mudanças de padrão de demanda podem ser notórias ou a cada grande mudança de
estratégia, ou mix, por exemplo, uma nova tripulação no hotel, utilizando diariamente parte
desses apartamentos Standard. A prática comum, sem revisão do inventário, seria fazer um
overbooking no apartamento Standard, e acabar acomodando algumas reservas em
apartamentos Executivos, mas caso haja custo extra no apartamento (amenidades, enxoval
diferenciado) não é o melhor negócio para o hotel. Para projetos de novos hotéis, durante
estudos de viabilidade, é importante ter em mente essa flexibilidade de inventário no projeto
de construção civil, para que não sejam necessárias obras custosas para uma readequação de
inventário.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Vanessa Buratto: Independente da indústria em que você trabalhe, acredite no seu projeto!
Monte um plano estratégico da ideia antes de “vendê-lo” na sua empresa. Entenda o modus
operandi dos processos de tomada de decisão antes mesmo de apresentar a ideia. Esse
entendimento prévio irá te poupar frustrações e desmotivação no processo de implementação
de um departamento ou de um processo de Pricing/RM. Construa pontes, não paredes, ter um
bom relacionamento profissional com pares de outros departamentos irá
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potencializar e acelerar qualquer implementação. Nunca pare de aprender! Na nossa área,
todos os dias aparece algo novo, esteja à frente do seu tempo e evolua junto. Educação
contínua é importante, invista em você!



VITOR SERRA
Gerente de Pricing, Carrefour, 7 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em Pricing e/ou
Revenue Management.

Vitor Serra: Sou formado em Economia Empresarial e Controladoria, pela USP de Ribeirão
Preto. Apesar de ter tido matérias como microeconomia na faculdade, naquele período, o
máximo de aprendizado que tive relacionado ao tema de precificação (de produtos e serviços),
pelo menos de forma direta, se resumia a conceitos simples de elasticidade, a função de oferta
e demanda, e a base de contabilidade de custos. Minha trajetória profissional se iniciou na
DPaschoal, ainda em Ribeirão Preto. Após um ano de estágio na cidade, me mudei para
Campinas onde inicieimeuperíodo comoTraineedaempresa.Depois departicipar emprojetos
relacionados a diversos temas, meu último desafio nesta função foi liderar o projeto de pricing
da companhia. A empresa possuía poucos processos definidos, pouca ciência e muitas
oportunidades sistêmicas, de forma que meu primeiro desafio em pricing foi organizar esses
pontos e implementar uma cultura de precificação estratégica na companhia. Após algum
tempo, tiramos o projeto do papel e iniciamos uma cultura de precificação que contribuiu com
processos e resultados. Após esse período, abracei umanovaoportunidade, noCarrefour, onde
desde 2017 já liderei, como Coordenador, a precificação do formato Express, das demais
bandeiras de proximidade, FMCG e atualmente atuo como Gerente de Pricing, cuidando da
estratégia e operação de pricing de todos os formatos e setores de produtos. Tem sido uma
jornada incrível e demuito aprendizado, que espero compartilhar aqui.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela Pandemia, qual seu principal
desafio? OHistórico de Venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Vitor Serra:Nestemomento, os desafios são literalmente diários. Para o varejo alimentar, esse
período significou grande fluxo de clientes, tendo impacto positivo nas receitas, ainda que haja
uma maior preocupação dos consumidores em economizar, dadas as incertezas que a
pandemia nos trouxe. Durante esse período acredito que tenho dois principais desafios, o
primeiro deles é proporcionar um norte ao time, um caminho para seguir, neste momento em
que estamos sujeitos a tantas mudanças de rota no curto prazo, que vão desde a inflação
repentina em commodities até as novas medidas de restrição que estamos enfrentando
novamente. O segundo desafio é, mesmo num momento atípico, com comportamento do
consumidor alterado e diferentes movimentos de mercado, saber fazer uma leitura coerente
para recomendar decisões eficientes.
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No início da pandemia a utilização do histórico foi prejudicada, já que o comportamento de
algumas categorias mudou de forma relevante. Com o passar do tempo, esse efeito vem
diminuindo, o famoso “novo normal” foi ficandomais claro e o histórico, principalmente omais
recente, mais confiável.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de Pricing e Revenue Management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Vitor Serra:Vejo a área de pricing commuita evoluçãodaqui a cinco anos. Separo essa evolução
em dois quesitos. O primeiro tecnológico e científico. Atualmente já vemos muitas soluções
que fazem o uso de algoritmos sofisticados para recomendar preços baseados em elasticidade,
canibalização e efeitos desejados. Como ocorre com toda tecnologia, acredito que esse tema
ainda ganhará muita relevância, aprofundando-se em inteligência artificial, machine learning,
fazendo uso de mais dados relacionados ao comportamento do consumidor e com UX ainda
mais amigável, para que a barreira da resistência a essas ferramentas seja quebrada mais
facilmente e sua adoção amplamente realizada. O segundo quesito que acredito que passará
por evolução será do perfil do profissional de pricing, cada vez mais este será um profissional
estratégico, com menor nível de operação e mais demandado como um consultor, para
interpretar sob o aspecto humano as informações nos sistemas e recomendar caminhos
eficientes à organização. Essas mudanças afetam o trabalho de hoje porque é exatamente isso
que precisamos mirar, sem esquecermos dos desafios presentes, se quisermos nos manter
relevantes nesta função.

Frederico Zornig (Pergunta Enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Vitor Serra: Costumo dizer que o profissional de pricing precisa de duas capacidades
fundamentais: de análise e de relacionamento. A primeira é a base do trabalho. A análise aqui
inclui: identificar os fatores ou regras que podem influenciar o preço, organizá-los para ter um
claro entendimento sobre seus efeitos, relacioná-los de forma a entender padrões e desvios, e
a partir daí propor processos que garantam eficiência e governança na área. Em relação à
capacidade de relacionamento, acredito que seja uma potencializadora para o profissional de
pricing. É ela quem fará com que se consiga criar laços dentro da organização para que suas
análises sejam ouvidas e se consiga influenciar positivamente com seu trabalho. A meu ver, só
há uma forma realmente exitosa de desenvolver essas habilidades no time: expô-los a esses
desafios durante o dia a dia. Em relação à formação, gosto de procurar por candidatos que
estejam ligados a economia, administração, engenharias, estatística emarketing.
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Aqui vale um ponto de atenção: acredito que habilidades comportamentais, apetite para fazer
mais e energia são mais relevantes que formação. A graduação de alguém é apenas uma
sinalização do que a pessoa já fez e na minha opinião não deve ser o principal critério para
contratar oumanter alguém no time.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de Pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Vitor Serra:Acredito que sim. Quando cheguei no Carrefour essa cultura de pricing já era bem
consolidada, com uma área independente, com autonomia, processos definidos e sistemas que
iam além do Excel. Atualmente, passados 3 anos que acompanho e ajudo na evolução da área,
vejo que conseguimos desenvolver ainda mais esse ponto, promovendo melhorias no time,
sistemas, processos e na nossa interação com outras áreas da empresa. Vejo que uma cultura
de pricing está bem estabelecida quando a área atua de forma estratégica, influenciando a
tomada de decisão, de forma pró ativa.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi a maior lição que já aprendeu trabalhando com Pricing e
Revenue Management?

Vitor Serra:Nocomeçodaminha trajetória empricing, ainda naDPaschoal, umadas liçõesmais
importantes que tive durante o desafiode estruturar umprocesso, desenhar umsistemae criar
uma área de pricing, foi tornar todos os stakeholders do processo parte dessa criação. Quando
uma empresa não tem área de pricing, não significa, claro, que ela não faça preços, ou que não
tenha, de alguma forma, uma estratégia de preços. Ela faz preços, mas os processos
relacionados a isso estão dispersos na organização, nas mãos de diferentes influenciadores,
semmétodo claro. Se você quer tirar algo do papel nessa área, precisa ouvir bemos envolvidos.
Como pricing não possui uma fórmula mágica, ao longo do tempo fui aprendendo que omelhor
a se fazer é construir juntos a nossa própria fórmula. Ter esse alinhamento faz as coisas
caminharemmais rápido, as pessoas se sentirem donas e orgulhosas da iniciativa e a chance de
tirar um projeto do papel é muitomaior.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Vitor Serra:Obom e velho Excel ainda é a tecnologia indispensável. Apesar de contarmos com
uma ferramenta que faz uso de ciência para realizar recomendações de preço, o Excel ainda é
aliado fundamental para realizar análises esporádicas, que nos ajudam a responder questões
além da formação do preço. É acessível, de fácil uso e compreensão por todos, não
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só para área de pricing. Sobre a tecnologia que gostaria de utilizar, acredito que já fazemos uso
dela (ferramenta de otimização de preços) e como comentei em outro tópico, o tempo tende a
apenas aprimorá-la.

Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de Pricing ou Revenue Management
dentro da sua organização?

Vitor Serra:Ageração de resultados é semdúvida uma forma de definir sucesso para uma área
de pricing. Mas como resultado não se faz apenas pelo preço, a meu ver, antes do atingimento
de resultados, o sucesso da área está em atingir o status de influenciadora das decisões. Numa
trilha de evolução da área dentro das organizações, quando ela começa a deixar de fazer
atividades apenas operacionais, demandadas por outras áreas e passar a ser demandada para
contribuir com a estratégia, o fazendo tambémdemaneira pró ativa, podemos dizer que a área
obteve sucesso. Isso significa que as pessoas confiam nos profissionais que lá estão, nos
processos que foram estabelecidos e que os dados trazidos por eles são úteis e agregam na
tomada de decisão.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de Pricing/Revenue
Management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Vitor Serra:Cuidar dos dados e garantir que sabemos usá-los da forma correta. A meu ver, ter
muitos dados não significa nada se o time não souber interpretá-los da forma certa e utilizar
com inteligência, isso inclui conhecer bem sua origem, entender o papel dessa informação na
tomada de decisão e a partir daí ser capaz de promover ações baseadas neles. Quando falo em
dados, me refiro não só a informações que são inputs para a formação de preço, como custos e
preços de mercado, mas também dados e resultados de vendas. O profissional de pricing que
sabe tratar bem os dados e tirar proveito deles, sem dúvida está um passo à frente.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Vitor Serra: Quando pensamos em resultados e benefícios que pricing gera para uma
organização, logo nos vem a dupla: margem e vendas. Claro que no final das contas, essas são
as variáveis resultantes que queremos ver e que são mais claramente percebidas. Mas aqui
quero tratar sobre um efeito e benefício que um preço adequado pode gerar: a confiança do
cliente. Principalmente nesses últimos tempos em que tivemos dois movimentos muito
severos, a pandemia e a inflação crescente, nossa política de preços tem semostrado eficiente,
àmedida que vemos nossos resultados crescendo,muitas vezes de forma superior aomercado.
Mais do que as vendas em alta, que podem acontecer em ummomento ou outro,
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o crescimento consistente só é atingido quando os clientes confiam no que estamos fazendo e,
nomeu entendimento, o preço ajuda a estabelecer isso. Sem negligenciarmos as exigências de
resultados, disponibilizamos opções para todas as necessidades, de forma justa. Isso ajuda a
ganhar o jogo no longo prazo.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Vitor Serra: Para avaliar resultados em pricing, os indicadores de desempenho que gosto de
olhar são: margem, volume, competitividade e a percepção de imagem de preço. A margem,
claro, porque nos indica se a política de preços em geral se fará rentável no final das contas. O
volume nos ajuda a entender (melhor do que apenas o dado de faturamento, que tem o efeito
preço) se estamos conseguindo conquistar e manter os clientes a partir da nossa precificação.
Para mim esse indicador, sobretudo num segmento de compra recorrente como o varejo
alimentar, deve ser olhado com muito cuidado. Perder consistentemente volume é uma
armadilha difícil de sair. Significa muitas vezes ter que abaixar os preços de forma agressiva
para capturar novamente essa parcela perdida, com isso, em alguns casos, diminuir qualidade
dos serviços, gerando problemas para capturar mais volume. Essa é a espiral que queremos
sempre evitar. Em relação à competitividade, acredito que seja necessária para que saibamos
onde estamos na comparação com outros concorrentes. Entender o movimento deles nos
ajuda a olhar de forma mais ampla para o mercado e com isso, conseguir formular estratégias
de maneira mais segura. Por fim, mas não menos importante, considero a percepção de
imagemdepreço pelo consumidor um indicadormuito relevante. Empricing, não basta você ter
um bom preço, é preciso que o consumidor reconheça isso. Seu indicador de competitividade
pode ser incrivelmente bom,mas se o cliente, quando está na loja para fazer suas compras, não
reconhece isso na sua gôndola, seu indicador de volume começará a sinalizar esse problema. O
lado positivo desse indicador é que ele não necessariamente será movido através de variações
no preço. Mudanças de layout, comunicação, localização da loja, decoração e sortimento são
variáveis capazes demexer com a percepção de imagem de preço pelos consumidores.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Comovocê garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?
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Vitor Serra: Para que isso aconteça acredito que é fundamental pricing ter agendas fixas com
as diversas áreas impactadas. Dessa forma, é possível estabelecer um relacionamento
contínuo, que nos demanda sempre a compartilhar resultados e estratégias, propondo e
debatendo temas de interesse da companhia. Destaco também a importância de incentivar o
time a criar relacionamentos com asmais diversas áreas, para que possam, demaneira natural,
contribuir sempre que sentirem a oportunidade de assim o fazer. Por fim, acho relevante ter
KPIs (como os que mencionei acima) compartilhados com outras áreas. Dessa forma
incentivamos os times a trabalharem juntos em torno dosmesmos objetivos.

Frederico Zornig: Precificar por Valor Percebido é amelhor forma? Por quê?

Vitor Serra: Acredito que quando você trabalha com uma gama de sortimento menor, é mais
simples se estabelecer uma métrica que consiga capturar a percepção dos consumidores de
forma tão direta sobre um produto. No caso do varejo, as variáveis que impactam o valor
percebido são muitas, desde a qualidade do estacionamento na loja, até a forma como os
produtos são expostos na gôndola. Utilizar essa estratégia de forma sistemática para umvarejo
é difícil, mas sem dúvida é possível realizar essa abordagem em setores da loja onde a compra
émais impulsiva, e o produto émais diferenciável.

Frederico Zornig: Você acredita que Ancoragem de Preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?

Vitor Serra: Este é um conceito básico, um dos viesesmais frequentes no nosso dia a dia e que,
na minha opinião, já é amplamente utilizado, mesmo que não intencionalmente, por muitas
empresas. Entendo que, emmercados B2C há mais espaço para utilizar a técnica com sucesso.
Nomeu caso, lembro dosmeus tempos deDPaschoal onde havia umdirecionamento não só no
preço, mas também através dos argumentos do vendedor em loja, para mostrar ao cliente
sempre3opções deprodutos (primeiro, segundoe terceiro�er) e através disso, conseguir levar
o cliente à compra de itens commais benefícios e claro, �ckets superiores.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?
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Vitor Serra: Acredito que segmentar seja o melhor caminho. Quanto mais específica é uma
precificaçãomais ela tende a ser bemsucedida. Imagine nomeu caso, numexemplo extremo, se
eu tivesse que precificar todos os produtos apenas para uma cliente, a Dona Maria, 43 anos,
casada, 3 filhos, renda familiar de 3000 reais mensais, que faz compras abastecedoras no
Hipermercado todo mês, eu me dedicaria ao máximo para conhecer esses detalhes sobre a
cliente emais um pouco, de forma a ter uma solução extremamente adequada às necessidades
dela. Claro que a realidade não é essa, ainda mais no varejo, por isso apesar da segmentação
para capturar valor ser uma estratégia que julgo melhor, ela não é fácil, requer mais trabalho,
sistemas, regras e algoritmos que possam trabalhar bem essas distinções, de forma
automatizada. Nesse sentido, acreditomuito no potencial da combinação entre Pricing e CRM.
Eu diria que áreas de pricing que estejam mais maduras precisam caminhar para esse lado.
Outramaneira de segmentar que vejo como fundamental, é através dos canais. No varejo, onde
temos tamanhos de lojas diferentes, compropostas distintas e que se encaixamemocasiões de
compra específicas, a segmentação de preços se faz necessária, pela estrutura de custos, e é
compreendida pelos clientes.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Vitor Serra: Sem dúvida. Se você não oferecer essa transparência, alguém vai oferecer no seu
lugar. Num mundo onde a informação está cada vez mais na nossa mão, o cliente tem mais
poder para tomarboas decisões. Eu acredito que se você tiver umaestratégia queo ajudenessa
tarefa, será recompensado com sua lealdade no longo prazo. Um exemplo que gosto de
transparência de política de preços é o caso da Uber. Antes, os clientes entravam num táxi e o
máximo que sabiam (quando sabiam) era se a bandeira estava em 1 ou 2 e, portanto, se o preço
seriamenor oumaior. A forma como o preço aumenta no taxímetro é, semdúvida, umponto de
desconforto do cliente nousodesse serviço. ComachegadadaUber,mesmopraticandopreços
dinâmicos, o cliente já sabe, antesmesmo de pedir um carro qual valor terá que pagar. Isso traz
confiança e elimina logo de cara um ponto sensível para cliente durante a experiência de
compra.

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?

Vitor Serra: É a combinação mais eficiente entre, o que o cliente aceita pagar, o que você deve
entregar e as ações que precisa fazer para romper os obstáculos entre vocês. Para mim, os
principais obstáculos são:

• Entender o que o cliente pensa: se não temos clareza sobre as coisas que mais importam
para ele, não seremos capazes de entregar algo que o deixe satisfeito.

• Entender e responder à concorrência: você pode ter sua estratégia, mas não está nadando
sozinho.
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• Cuidar da negociação/garantir que sua estrutura de custos seja eficiente: não adianta ter
umplano, conhecer o cliente, entender a concorrência e vencê-la, se você não conseguir ser
rentável.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Vitor Serra: O cliente deve ser o foco. Isso não significa que não devemos olhar para a
concorrência, conhecer seus movimentos e responder a eles, quando necessário, mas se isso
acontecer sem ter o cliente no centro, corre-se o risco de seguir uma estratégia que não é sua
e de deixar potenciais de inovação passarem despercebidos. A inovação está no cliente e nos
seus problemas a serem resolvidos. Se a Amazon focasse mais nos concorrentes,
provavelmente não teria mudado o mercado da forma como está mudando, sua fonte de
inspiração seria limitada ao que já se faz.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Vitor Serra: É um conceito importante que, embora tenha uma fórmulamatemática simples na
microeconomia, exige certa complexidade de cálculo quando queremos obtê-lo nas empresas.
Isso porque, na realidade são muitas as variáveis que impactam a demanda de um produto,
entre elas a demanda de outros produtos. Por isso, acredito que cada vez mais as empresas,
sobretudo aquelas com muitos SKUs, farão uso de ferramentas que ajudem nesse cálculo. A
elasticidade é um dado importante porque nos ajuda, nomicro, a entender melhor o produto e
a resposta do cliente a ele emdiferentes patamares depreços enomacro, a entender o impacto
geral no resultado das ações que tomamos, com maior precisão. Essa variável, no fundo, nos
ajuda a entender onde investir commaior retorno, dependendo do objetivo que temos.

Frederico Zornig:Oque é Pricing e/ou Revenue Management para você?
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Vitor Serra:Gostaria de responder essa pergunta dividindo-a emdois aspectos.Oprimeiro, em
termos de definição e o segundo sobre o que o tema representa para mim. Como definição,
entendo que Pricing é um subtema da economia, uma ciência humana, que visa equilibrar
fatores como a economia comportamental, ou seja, como os indivíduos tomam decisões, com
as necessidades de rentabilidade das empresas. Tomar decisões de pricing sem considerar, em
algum grau, esses dois fatores, significa usar essa ciência de forma incompleta e limitada.
Agora, sobre o segundo aspecto, paramim, pricing foi e continua sendo, a oportunidade de unir
minhas aptidões analíticas, minha preocupação e curiosidade com os números, com meu lado
apaixonado pelo cliente, pelos seus interesses e comportamento. Somando esses dois pontos,
tenho percebido cada vez mais que pricing é um tema incrível porque não existem respostas
certas para as perguntas que fazemos. Existem modelos e métodos, para cada situação e
mercado, que precisam ser testados todo tempo. E é isso quememotiva.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Vitor Serra:Aproveite essematerial. Se você está pensando em seguir uma carreira em pricing
ou se aventurar de alguma forma nessa área, aproveite as mensagens que foram colocadas
nesse livro. Você provavelmente terá que encontrar o melhor jeito de fazer isso em sua
empresa e ler esse material pode te ajudar com insights valiosos que demoramos alguns anos
para obter. Por fim, gostaria de agradecer a oportunidadedepoder conhecermais sobre o tema
a partir das contribuições dos meus colegas e de compartilhar alguns dos meus pensamentos
sobre a área. Sou muito grato à todos que até o momento participaram desta jornada de
conhecimento aomeu lado: minha família, líderes, pares, times e clientes.



WILSON RICOY
Gerente de Pricing e Inteligência deMercado, Assa Abloy, 19 anos de experiência

Frederico Zornig: Conte sobre sua trajetória profissional e como chegou em Pricing e/ou
Revenue Management.

Wilson Ricoy: A empresa na qual eu trabalhava anteriormente iniciou a implementação da
área dePricing globalmente no anode2002. Eu fui escolhidopara ser a pessoa responsável pela
implementação na divisão na qual eu trabalhava na época, devido àminha experiência anterior
nas áreas financeira e comercial, adquiridas desde quando ingressei na empresa como
estagiário em 1991. Em 2008, fui promovido para ser o Diretor de Pricing para toda a América
Latina. Atualmente sou responsável pela área dePricing naASSAABLOYBrasil, gerenciando as
sete diferentes marcas do grupo.

Frederico Zornig: Nesse momento turbulento causado pela pandemia, qual seu principal
desafio? Histórico de venda ainda está ajudando em alguma decisão e definição?

Wilson Ricoy: O principal desafio atualmente são os constantes aumentos de matéria-prima
(alguns deles na ordem de dois dígitos) e as constantes desvalorizações do Real em relação ao
Dólar Americano. Isso afeta diretamente nossa rentabilidade e, mesmo assumindo
internamente uma parcela desses aumentos, precisamos repassar essas variações para o
mercado. Isso exige ummonitoramento constante dos impactos da variação de matéria-prima
em nossos custos e de que forma podemos repassar isso em nossos preços mantendo nossa
competitividade. Sempre analisamos o histórico de vendas para entender os eventuais efeitos
de sazonalidade e o comportamento de nossos clientes, considerando diferentes períodos.

Frederico Zornig: Como você enxerga a área de Pricing e Revenue Management nos próximos
cinco ou dez anos? Como essas mudanças afetarão o trabalho que faz hoje?

Wilson Ricoy: Acredito que as soluções de softwares para Pricing (PROS, VENDAVO, entre
outros) e análise de dados (Power BI, Tableau, etc.) tendem a semultiplicar e se tornaremmais
acessíveis, facilitando a vida de quem ainda dependemuito do Excel. Com isso, os profissionais
de Pricing poderão se dedicar ainda mais a atuar de maneira estratégica na determinação de
preços e desenvolvimento de estratégias, servindo como uma espécie de navegador para
ajudar a alta direção na tomada de decisões mais assertivas, conciliando as necessidades
internas da empresa versus o comportamento dos mercados onde ela atua. O futuro do
profissional de Pricing será monitorar painéis de informações para entender tendências e
ajudar na orientação das ações necessárias para lucratividade. Porém, as

163



164

habilidades interpessoais permanecerão essenciais para interagir e colaborar com todas as
áreas da empresa.

Frederico Zornig (Pergunta Enviada por Fábio Vakuda, Consultor Sênior Quantiz): Em relação
às pessoas que trabalham na área, quais as características principais que procura? E como
desenvolve essas habilidades na sua equipe?

Wilson Ricoy: Excelente pergunta! Naminha opinião, o perfil do profissional de Pricingmudou
significativamente ao longo dos anos. Atualmente, considero, além do eterno bom
conhecimento em Excel, o conhecimento da utilização de ferramentas para tratativa e análise
de dados como Tableau, Power Bi, etc. Isso é muito importante para analisar os dados de
maneira rápida, consistente e eficaz para tomada de decisões. Além disso, habilidades
interpessoais para conversar com todas as áreas da empresa, em todos os níveis, são essenciais
para o trabalho em equipe, visando atingir os objetivos propostos. Desenvolvo isso na minha
equipe através de treinamentos específicos para as competências técnicas e atuo como
coaching individual para o desenvolvimento e aprimoramento das competências interpessoais.
Com relação à formação, se eu estiver buscando alguém com perfil gerencial, procuro pessoas
com formação em Administração ou Economia. Caso esteja buscando um analista de
informações, dou preferência para pessoas com formação em Engenharia ou Estatística.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Marcelo Krybus, Sócio-gerente Quantiz): Você
considera que sua empresa já possui uma cultura de Pricing? Comente como foi o processo de
construção dessa cultura ou se ainda não tem a cultura, como está tentando criá-la.

Wilson Ricoy: A empresa para a qual eu trabalho possui uma cultura global de Pricing, que se
enraizou em definitivo nos últimos dois anos, com a contratação de um Diretor Global de
Pricing. Existe uma troca de informações e boas práticas constante entre os profissionais de
Pricing da empresa, através de treinamentos online e reuniões trimestrais para
acompanhamento de performance e definição dos próximos passos. Atualmente, existe uma
sinergia constante comaequipe comercial para troca de informações e experiências, após anos
de antagonismo, o que mostra a importância das informações da nossa área para o
desenvolvimento de estratégias. Pricing hoje já faz parte de todas as reuniões de resultados da
empresa e faz parte das reuniões semanais das equipes financeira, comercial e marketing.

FredericoZornig (Pergunta enviadaporCelso Silva, Consultor SêniorQuantiz):Sei que falar de
erros nunca é fácil, mas qual foi a maior lição que já aprendeu trabalhando com Pricing e
Revenue Management?
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Wilson Ricoy: Em poucas palavras, nunca bater de frente! A empatia com as pessoas e
departamentos comquem interagimos é essencial para que possamos executar nosso trabalho
apropriadamente. Além disso, simplificar nosso discurso é essencial para que possamos
garantir o entendimento e envolvimento de todos, deixando os maneirismos e linguagens
específicas de nossa área para conversarmos apenas com profissionais de Pricing. Para os
demais interlocutores, simplifique (e fale em Português) o máximo possível, deixando os
tecnicismos de lado.

Frederico Zornig: Qual a tecnologia que entende ser indispensável para suas atividades
atualmente e por quê? E do que sente falta, tem alguma ferramenta ou solução que gostaria de
utilizar, mas não existe ainda ou não tem acesso a ela? Comente.

Wilson Ricoy: Atualmente ainda somos muito dependentes do Excel. Estamos começando a
desenvolver alguns projetos em Power BI para que seja possível ganhar tempo e mitigar a
possibilidade de erros, para podermos desenvolver representações gráficas mais avançadas e
melhorar a visualização dos resultados. Estamos iniciando nossos trabalhos desenvolvendo
agentes para pesquisa automática de preços sell out online, a fim de termos um processo mais
inteligente de pesquisa rápida de preços para correções de estratégia e tomada de decisões.
Particularmente, gostaria muito de utilizar um recurso de análise de Pricing mais avançado
como PROS, por exemplo, mas ainda temos alguns passos a percorrer.

Frederico Zornig:Como você define sucesso para uma área de Pricing ou RevenueManagement
dentro da sua organização?

Wilson Ricoy: Para mim, Pricing ser considerado como parte do negócio, mostrando
claramente de quemaneira as ações e estratégias da área afetamdiretamente os resultados da
empresa, é aminha definição de sucesso para nossa área. Pormuitos anos, fomos vistos apenas
como fazedores de planilhas e antagonistas da área comercial. Fico muito feliz em saber que
isso vemmudando radicalmente ao longodos anos e queoprofissional dePricing seja visto hoje
como essencial para grande parte das empresas nomundo todo.

Frederico Zornig: Pensando nos processos do dia-a-dia de uma área de Pricing/Revenue
Management, quais deles considera osmais importantes? Comente suas opções.

Wilson Ricoy: Acredito que nosso acompanhamento das variações de preços de venda em
relação à evolução da margem de contribuição da empresa seja um de nossos processos mais
importantes. Através dele, podemos avaliar os resultados de nossos processos de precificação
e execução dessas estratégias pela equipe comercial, bem como o refinamento desse processo
ao longo do percurso, com ações corretivas rápidas para aprimorar os resultados. A análise da
taxa de ganho de orçamentos e cotações também émuito importante paramelhorar a sintonia
fina desse processo, tornando-omais eficiente através damelhoria contínua.
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Frederico Zornig (Pergunta enviada por Tiago Martin, Sócio Gerente Quantiz): Pensando em
impacto gerado pela área, poderia comentar os principais benefícios que você acredita ter
gerado para sua organização?

Wilson Ricoy:A área de Pricing tem semostrado essencial para que a empresa possa reagir de
maneira mais eficiente e eficaz em relação às turbulências do mercado, principalmente
considerando o cenário instável que estamos vivendo atualmente. A cultura da análise
constante dos indicadores, processos e estratégias de Pricing tem se mostrado cada vez mais
importantes para assegurar os bons resultados da empresa, não somente no Brasil, mas em
todos os países onde a empresa atua.

Frederico Zornig: Aproveitando o assunto, quais indicadores você utiliza para acompanhar e
avaliar seus resultados?

Wilson Ricoy: Variação de Preços de Venda (sell in), tempo de resposta de cotações e
orçamentos,Win Rate de cotações e orçamentos, variação damargemde contribuição período
vs. período e seus respectivos impactos.

Frederico Zornig (Pergunta enviada por Juliana Sampaio, Sócia Consultora Sênior Quantiz):
Como você garante a sinergia entre as áreas para que possa ativamente impactar os resultados
do negócio?

Wilson Ricoy: Uma das principais atribuições do profissional de Pricing, na minha opinião, é
justamente ser o elo de ligação entre as diferentes áreas da empresa que são essenciais para o
fornecimento das informações necessárias. O conhecimento do linguajar específico de cada
área, além de uma boa dose de empatia e habilidades interpessoais de relacionamento são
essenciais para estabelecer essa sinergia.

Frederico Zornig: Precificar por valor percebido é amelhor forma? Por quê?

Wilson Ricoy: Na teoria, seria maravilhoso se pudéssemos precificar sempre dessa maneira.
Porém, existem produtos onde o valor, infelizmente, não é percebido ou comunicado de
maneira apropriada pelo cliente ou consumidor, o que leva as empresas a adotar outras
estratégias de precificação.

Frederico Zornig: Você acredita que Ancoragem de Preços deve ser uma abordagem para ser
utilizada pelas empresas?
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Wilson Ricoy: Caso estejamos falando de um tipo de produto onde o preço de referência para
comparação for muito forte, a resposta é sim. Porém, vamos lembrar que isso é mais comum
quando falamos sobre produtos destinados ao consumidor final. A ancoragem de preços para
B2B, por exemplo, não é uma estratégia muito comum.

Frederico Zornig:Omelhor é segmentar omercado e capturar omáximo valor de cada um dos
segmentos com preços diferenciados ou seguir uma estratégia com preços idênticos para
todos os clientes em todos os canais?

Wilson Ricoy: Cada canal tem uma dinâmica diferente e os preços devem respeitar essa
dinâmica. O mesmo acontece com localização geográfica, devido às diferenças sócio, político,
econômicas encontradas, principalmente emumpaís de dimensões continentais comooBrasil.
A política comercial da empresa precisa considerar essa segmentação (canais / região) para
poder atuar demaneira mais assertiva e ter melhores resultados.

Frederico Zornig: As políticas comerciais devem oferecer transparência aos clientes de como
podem comprar melhor ou fazer melhores negócios com sua empresa? Comente.

Wilson Ricoy: Quanto maior a transparência para o cliente, maior a confiança dele em você,
onde ele vai enxergá-lo como um parceiro de negócios e não somente como um vendedor. A
transparência da política comercial, na minha opinião, gera uma sensação de ganha x ganha,
essencial para a construção de parcerias sólidas e duradoras, possibilitando ummaior grau de
fidelização do cliente.

Frederico Zornig:Como você define “Estratégia de Preços”?

Wilson Ricoy: Para mim, é você fazer o preço mais adequado para determinada situação, de
forma a capturar o valor necessário para alavancar os resultados da empresa, comunicando
adequadamente o valor do produto ou serviço para seus clientes. Isso tudo, é claro, mantendo
a competitividade nomercado, essencial para a sobrevivência do negócio.

Frederico Zornig: Jeff Bezos cita que mais importante que monitorar os competidores é
conhecer seus clientes. Na sua opinião, qual deve ser o foco da empresa, cliente ou
concorrência?

Wilson Ricoy:Na realidade, o ideal é conhecer os dois. Conhecer o cliente é fundamental para
que você possa entender as suas dores e oferecer as soluçõesmais adequadas para resolver os
seus problemas. Umponto importante: quantomais a solução for customizada para um cliente
(ou grupo de clientes), melhor. Porém, entender e acompanhar a dinâmica da concorrência é
sempre fundamental para que você possa entender as movimentações do
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mercado e de que maneira essas movimentações estão afetando os seus clientes e os
resultados de sua empresa.

Frederico Zornig: Elasticidade, pela teoria econômica, é o tamanho do impacto que a alteração
em uma variável (ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: demanda). Sabemos que existem
diversos tipos de elasticidade: própria, cruzada, etc. Qual a importância e como você utiliza o
conceito de elasticidade nas suas decisões de preços?

Wilson Ricoy: Ainda utilizamos isso de maneira elementar na empresa, utilizando o método
Garbor-Granger, ou seja, fazendo pesquisa de preços para determinar a oferta e demanda para
um produto específico. As informações da equipe comercial, aliadas ao sistema de coleta
automatizada de preços online, são essenciais para nossas análises.

Frederico Zornig: Preços dinâmicos e cestas de compras estão sendo cada vez mais utilizados,
em especial no mercado eletrônico (e-commerce). Como você ou sua empresa tem trabalhado
com algoritmos de preços para ter alterações de preços nestas abordagens?

Wilson Ricoy: Sendo bem honesto e transparente, nunca trabalhei com esse tipo de
precificação dinâmica ou utilizando algoritmos. Não tenho muito com o que contribuir com
essa resposta, a não ser dizer que isso é fundamental quando se atua com preços voltados
diretamente para o consumidor final no e-commerce.

Frederico Zornig:Oque é Pricing e/ou Revenue Management para você?

Wilson Ricoy: Para mim, significa ser o guardião da rentabilidade e competitividade da
empresa, colaborando significativamente para seu crescimento.

Frederico Zornig:Qual suamensagem final para quem vai ler nossa conversa?

Wilson Ricoy:Nunca devemos nos esquecer de nosso propósito, que é assegurar e melhorar a
rentabilidade das empresas. Estou nisso há bastante tempo e evoluímos muito de uma
sensação de incredulidade, no início, para um momento onde a importância de Pricing/RGM
tem semostrado casa vezmais essencial ao longo dos anos. É uma grande honra ter participado
dessa jornada desde o início e de ter deixado um legado para as novas gerações, formando
profissionais de sucesso hoje em dia. Ficomuito feliz com isso!




