
PRESS RELEASE 
 

 

CONTACT INFORMATION: 

Sadi Gustavo Gonçalves 

Sadi_gustavo@hotmail.com 

 

RELEASE DATE: 

26/06/2020 

 
 
 

PREÇOS: A DIFICULDADE EM OPERAR EM MULTIPLOS CANAIS DE 

VENDAS 
 

 

 

 

 

          O objeto de estudo é uma empresa multinacional sueca, fundada a mais 

de 100 anos, atuante na fabricação de eletrodomésticos e eletroportáteis, que 

iniciou suas operações no Brasil em 1940 com o formato principal de distribuição 

dos seus produtos através de grandes varejistas. No ano de 2014 com a crise 

econômica que o Brasil enfrentava, a mesma se reinventou passando a vender 

no canal online, ou seja, diretamente ao consumidor final, assim aumentando sua 

capilaridade e rentabilidade, já que parte da margem de vendas ficava com os 

intermediários. 

          Já em 2016, esta reestruturação da cadeia de vendas deu mais um passo, 

iniciando a operação da primeira loja física localizada na mesma cidade da 

fábrica, o que reforçou o apelo ao consumidor de ser uma loja direto da fábrica 

e assim destacando as vantagens de compra.  

O projeto trouxe muitas oportunidades de negócios e também profissionais, a vista 

disto iniciei minha trajetória nesta empresa, contratado para estruturar os 

processos financeiros e de controladoria da nova unidade de negócios. Tive 

muito envolvimento na execução de variadas tarefas e entre elas uma que 

despertou atenção e especial interesse: a precificação de produto. Esta área 

necessitava de acompanhamento constante para manter harmonia e evitar o 

desbalanceamento entre os canais de vendas. 

           O artigo Retailer-Pricing-and-Competitive-Effects, publicado em 2009, na 

revista Journal of Retailing, relata o problema de empresas que trabalham em 

múltiplos canais (online e off-line), destacando a competitividade de preços entre 

estes. Algo que identifiquei quando estava à frente da precificação dos produtos 

 



do novo canal de vendas da loja off-line, pois constantemente os clientes 

comparavam nossos preços com o e-commerce da própria marca e de forma 

paliativa aplicávamos descontos para não perder vendas, isto por conta que 

cada canal possuía sua meta de vendas e acabavam concorrendo entre si. Esta 

experiência é de 2016, entretanto hoje após a expansão de 1 para 7 unidades, 

sendo 4 no Sul, 1 no Nordeste e 2 no centro-oeste, os coordenadores destas lojas 

afirmam que é uma dificuldade que ainda ocorre. 

          O coordenador de uma das lojas localizada em Curitiba, relata que o 

consumidor tem preferência em comprar em loja física por ter a vantagem de 

levar o produto no mesmo dia, mas lembra que já perdeu vendas por praticar 

preços acima do e-commerce. 

          Já o ponto de vista do responsável pela unidade de  Florianópolis, fala que 

a argumentação do vendedor na venda física faz toda diferença, visto que este 

pode reforçar os valores da marca e também esclarecer todas as dúvidas de 

funcionamento do produto ao consumidor, destacando também que a prática 

de preços superiores ao e-commerce nas linhas portáteis é aceita pelo 

consumidor no canal off-line, visto que o mesmo tem a vantagem de não pagar 

o frete e também a facilidade no transporte, argumento este reforçado pelo 

coordenador de outra loja também localizada em Santa Catarina. 

          Estas experiências e relatos sinalizam a necessidade que a empresa possui 

em conhecer a predisposição do consumidor a pagar por determinado produto 

em cada canal de vendas, evitando assim conflitos e possibilitando maior 

rentabilidade do negócio, o que será explorado na dissertação “O VALOR DO 

PRODUTO VENDIDO NOS CANAIS ONLINE E OFF-LINE. COMO A PREFERÊNCIA DE 

CONSUMIDOR PODE SER USADA COMO FATOR DE PRECIFICAÇÃO”, sendo que o 

objetivo final deste estudo é responder à pergunta: como a predisposição a 

pagar do consumidor pode ser incorporada a precificação do produto? 

 

 
 
 


