
Evolution IT

LIVE PRICING
Em busca do equilíbrio

Potencializando seus resultados

A formação de preços é um dos 
processos mais importantes das 
organizações. O desa�o consiste em 
encontrar o equilíbrio entre atingir as 
expectativas dos consumidores e 
garantir a rentabilidade e o 
crescimento sustentável do negócio.

De�nir uma estratégia de 
preci�cação não é uma tarefa tão 
simples e vai além da atividade de 

contabilizar custos, é preciso analisar 
diversas variáveis como preços de 
concorrência, índice de vendas por 
sazonalidade, valor percebido pelos 
consumidores, custos de marketing e 
capital humano, entre outros. Para 
isto, é preciso contar com 
ferramentas e tecnologias capazes de 
fornecer informações gerenciais 
atualizadas de forma ágil e e�ciente 
no auxílio à tomada de decisão.

Oferecer as companhias a capacidade de simulação 
dos cenários relacionados a preci�cação dos seus 
produtos frente aos concorrentes pode signi�car um 
aumento considerável de receitas e 
consequentemente dos resultados da sua 
empresa. O Live Pricing garante não somente a 
�delidade quanto aos principais drivers que sua 
simulação requer mas também a �exibilidade 
que uma ferramenta de simulação precisa 
oferecer para responder as variáveis que 
mudam o tempo todo.

A integração nativa ao SAP ECC bem como 
os recursos de processamento disponíveis 
neste mesmo sistema são peças fundamentais 
que somadas ao mecanismo de compliance 
embarcado no SAP fazem do Live Pricing 
uma solução singular e especial para atender 
aos mais complexos desa�os do seu negócio.

Agora a área de Pricing terá um ambiente 
escalável com total integração ao SAP ECC sem 
perder capacidade de elaborar cenários �exíveis 
sem a necessidade de envolver a área de TI para 
atender seus requerimentos através de métodos 
ultrapassados e engessados.



VANTAGENS PARA SUA EMPRESA

Ferramenta totalmente auditável;
Diminuição do volume de trabalho dedicado à extração de informações do SAP;
Mais rapidez no acesso a dados essenciais para a formação de preços;
Aderência da política de preços à estratégia comercial das organizações;
Redução da circulação de planilhas eletrônicas, o que confere mais con�abilidade e 

segurança nos processos;
Informações consolidadas para o desenvolvimento de desenhos e análises de 

preci�cação;
Redução de custos operacionais.

Metodologia - Formação de Preços Evolution IT

A Solução de Live Pricing Evolution IT 
fornece às equipes de pricing toda 
estrutura necessária para o 
desenvolvimento de um processo de 
preci�cação estratégica e�ciente.

A ferramenta, desenvolvida com base na 
plataforma SAP, permite a sinergia das 
informações de todas as áreas-chave do 
processo de preci�cação, eliminando a 
circulação de planilhas e dados 
con�denciais e sem a necessidade do 
envolvimento da área de TI como suporte 
para desenvolvimento e manutenção.

Além disso, a solução é integrada ao 
processo de work�ow, o que permite a 
criação de �uxos de aprovação e 
publicação de preços de forma ágil e 
segura. A ferramenta, desenvolvida no 
SAP, compartilha não somente das bases 
de dados, mas também dos recursos já 
consagrados de gestão de usuários e 
acesso às informações, capacidade de 
processamento e realização de 
backups frequentes.

Financeiro

Definição: moedas
Definição: índices macro-econômicos

Tributário

Definição: impostos
Definição: transferências

Logística

Definição: fretes
Prazos de entregas

Price

Execução: cálculo
Avaliação de preços
Divulgação
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