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Um dos principais frigoríficos avícolas do país com atuação no mercado nacional e 
internacional. Comercializa mais de 70 produtos (95% congelados) para varejistas e atacadistas 
(+3.000 clientes) por meio de representantes (65 pessoas) e vendedores próprios (15 pessoas).

EMPRESA

Os produtos comercializados pela empresa são commodities extremamente sensíveis à 
variações de preços e posicionadas em mercados de "combate", nos quais preço é a principal 
variável para tomada de decisão pelo cliente. Além disso, existe uma grande pressão da 
concorrência e uma complexa variação de preços por região. 
 
A empresa tem um processo de precificação semanal no qual reúne em uma tabela de Excel 
todos os preços de seus produtos por região e os envia aos seus representantes e vendedores 
próprios. A composição dos preços, atualmente, leva em consideração: 
 

Informações de preços capturados em sites e pesquisas de campo capturadas pelos 
vendedores e representantes na semana anterior;
Estoque disponível de cada produto no frigorífico;
Volume de compra por negociação (quanto maior o volume, menor o preço ofertado);        
Valor agregado de cada item (proporcional ao número de processamentos como por 
exemplo frango desfiado, cortes temperados e linguiças);

Outros fatores que impactam a precificação final dos produtos são (1) eventuais descontos que 
vendedores e representantes concedem para ganharem negociações e (2) a participação em 
modalidades de cotação com grandes atacadistas em que indicam a quantidade de produtos 
desejada e solicitam à empresa uma submissão às escuras dos preços, vencendo aqueles com 
menores valores dentre os concorrentes. Ambas as situações levam a empresa a praticar preços 
abaixo da tabela e geram impactos negativos sobre as margens de contribuição de alguns 
produtos. 

Dessa forma, o desafio da empresa encontra-se na definição dos preços para obter o maior lucro 
possível  levando em consideração as diversas variáveis envolvidas e o dinamismo do mercado 
em que atuam. 

DESAFIO

“Como um grande frigorífico pode otimizar 
seu processo de precificação e maximizar 
sua margem de contribuição?”



1.

Data analytics
Inteligência artificial
Big data
Comunicação e interação entre equipes
Gestão de conhecimento 
Outras ferramentas que otimizem a dinâmica de precificação
 

ÁREAS DE INTERESSE

BUSCA DE SOLUÇÕES

Aumentar a eficiência e eficácia da tomada de decisão durante a precificação para 
maximizar os lucros

Aprimorar a inteligência de mercado através de informações embasadas e diminuir a 
subjetividade de algumas decisões vinda da experiência  de mercado dos gestores

Aumentar a velocidade de tomada de decisão e adaptabilidade das tabelas de preço 
frente ao mercado

Aprimorar as estratégias conjuntas do setor comercial e de produção, principalmente 
para definição de qual a variedade de itens produzir

RESULTADOS ESPERADOS

CONTATO

O HUB Minas Digital é um projeto que identifica desafios em grandes empresas 
e as conecta com startups ao redor do mundo capazes de implementar soluções 
inovadoras em projetos piloto remunerados. 

O HUB MINAS DIGITAL 

Se você possui ou conhece uma potencial solução para este desafio, entre em 
contato com ana.vianna@hubdigital.mg.gov.br com a sua indicação
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