
Bem-vindo ao tópico sobre os grupos de desconto.



Nesse tópico, você aprenderá a configurar grupos de desconto.



Imagine que sua empresa quer introduzir alguns novos descontos.

Algumas dessas propostas estarão baseadas em grupos cliente específicos, outras estarão disponíveis
para todos os parceiros de negócios, mas baseadas em itens ou fabricantes específicos.

Alguns clientes estarão qualificados para múltiplos descontos no mesmo produto, mas outros receberão
apenas um dos descontos.

Uma proposta será "pague 3 e ganhe 1" para uma gama de produtos, como celulares, cartuchos de tinta
e discos de DVD.

Para criar essas propostas de desconto, eles podem utilizar grupos de desconto.



Os grupos de desconto são os tipos mais flexíveis de determinação de preço.

Você pode atribuir um grupo de desconto a um parceiro de negócios específico, a um grupo de
parceiros de negócios ou até mesmo a todos os parceiros de negócios.

Os descontos são definidos para itens específicos ou grupos de item, uma combinação de propriedades
do item ou um fabricante do item.

Múltiplos descontos podem ser definidos dentro do grupo de desconto. Por exemplo, dentro do mesmo
grupo de desconto, você pode ter um desconto em um grupo de itens como também um desconto para
um fabricante específico.

Os descontos podem ser definidos por uma porcentagem ou calculados por quantidade comprada.

Vamos examinar as diferentes combinações de descontos que você pode criar utilizando grupos de
desconto.



A primeira etapa ao criar um grupo de desconto é considerar os tipos de descontos que seriam
adequados para um ou mais parceiros de negócios e agrupá-los no grupo de desconto.

Por exemplo, você pode querer conceder a clientes de varejo um desconto de 5% sobre impressoras e
uma proposta de 1 caixa grátis de papel reciclável ao comprar 2 caixas. Um diferente conjunto de
descontos deve ser aplicado ao grupo cliente para clientes importantes. Para eles, você pode oferecer
um desconto de 2% sobre produtos do fabricante Rainbow e um desconto de 3% sobre qualquer item
que tem a propriedade do item de produtos empresariais.

Depois de saber o tipo de descontos que deseja agrupar, a primeira etapa ao criar o grupo de desconto
será selecionar os parceiros de negócios aos quais os descontos deverão ser aplicados.



Antes da versão9.0, os grupos de desconto poderiam ser atribuídos apenas a parceiros de negócios
específicos.

Agora, os grupos de desconto podem ser atribuídos não apenas a parceiros de negócios específicos,
mas também a grupos de parceiro de negócios (tais como grupos de cliente ou fornecedor) ou até
mesmo a todos os parceiros de negócios.

Visto que agora você pode atribuir um desconto a grupos e a todos os parceiros de negócios, a SAP
disponibilizou a opção de excluir parceiros de negócios específicos dos grupos de desconto. Nós
voltaremos mais tarde a esse assunto nesse tópico.

Agora, examinaremos os tipos específicos de descontos disponíveis em todos os grupos de desconto e
como eles são aplicados.



Quatro fichas estão disponíveis em cada grupo de desconto para a definição de descontos: Grupos de
itens, propriedades, fabricantes e itens.

Examinaremos primeiramente os grupos de itens.

A ficha do grupo de itens exibe todos os grupos de itens definidos para a empresa.

Você insere o desconto que desejar na linha para cada grupo de itens.

As configurações de formulário padrão exibem apenas a opção para descontos de porcentagem,
entretanto, você pode adicionar os campos para conceder itens gratuitos baseados na quantidade
comprada, na janela Configurações de formulário.

Após ter configurado um desconto baseado em um grupo de itens, todos os itens pertencentes a aquele
grupo de itens serão automaticamente incluídos no desconto.

Isso significa que quando um novo cadastro de item é atribuído a um grupo de itens, ele será
automaticamente adicionado a qualquer grupo de desconto baseado naquele grupo de itens.



Outra opção é utilizar as propriedades do item para indicar itens aos quais deveriam ser aplicados
descontos.

Um recurso interessante de grupos de desconto no nível de propriedades do item é que o SAP Business
One permite definir um desconto para múltiplas propriedades de uma só vez.

Adicionalmente, você pode utilizar uma regra para decidir qual desconto será utilizado pelo sistema
para o cálculo:

Desconto maior – a propriedade com o desconto maior determinará o desconto global calculado para
o item.

Desconto menor – a propriedade com o desconto menor determinará o desconto global calculado
para o item.

Média dos descontos - o sistema calcula a média de todos os descontos para as propriedades. A
média é utilizada como desconto.

Totais de desconto – o sistema soma todos os descontos das propriedades que se aplicam ao item. O
total (até 100%) é utilizado como desconto.

Multiplicação dos descontos – O sistema multiplica os descontos das propriedades que se aplicam ao
item.



Outro modo de definir um grupo de desconto é pelo fabricante.

Por exemplo, imagine que você vende impressoras e acessórios da marca Rainbow. O fabricante,
Rainbow, oferece um preço menor como distribuidor para todos os seus produtos. Você deseja
transferir algumas dessas economias para os clientes importantes criando um desconto de 2% sobre
todos os produtos da Rainbow

Você pode configurar um grupo de desconto para o grupo de clientes importantes que inclui um
desconto de 2% sobre todos os produtos fabricados pela Rainbow.



A quarta ficha é a ficha Itens.

Nesse ponto, você pode listar itens individuais aos quais você deseja aplicar um desconto.
Diferentemente de outras fichas, a lista permanece vazia até você adicionar itens aos quais deseja
aplicar um desconto. Isso é válido se você considerar o grande número de itens que uma empresa pode
ter.

Nesse ponto, podemos verificar um grupo de desconto configurado a todos os parceiros de negócios
para promover tablets em uma venda de volta às aulas.



As empresas sempre precisam oferecer determinação de preços incentivada com mercadorias gratuitas.

Os descontos de mercadorias gratuitas podem ser definidos nas quatro fichas.

Há 3 campos para configurar um desconto variável de acordo com a quantidade comprada.

Os campos permanecem ocultos até que você os selecione nas Configurações de formulário e, em
seguida, amplie ou role a janela para visualizar os campos adicionais.



Para configurar um desconto variável de acordo com a quantidade comprada:

Especifique a quantidade paga na primeira coluna. Essa é a quantidade que o cliente pagará ou que
você deseja comprar de um fornecedor. Nesse exemplo a quantidade paga é 2.

Especifique na segunda coluna a quantidade que é concedida gratuitamente quando a quantidade
paga é comprada. Nesse exemplo, o cliente recebe 1 item gratuito para cada duas compras.

O último campo é opcional, mas especifica um limite para os itens gratuitos. No exemplo esse limite
é 4. Um cliente receberá até 4 itens gratuitos se comprar 8 itens. Se mais do que 8 itens forem
comprados, o cliente ainda receberá apenas 4.

Observe que os itens comprados e os itens gratuitos precisam ter o mesmo código do item. A
funcionalidade não é efetuada se os itens comprados forem diferentes dos itens gratuitos.



Vamos examinar como o desconto é calculado.

No exemplo exibido, o grupo de desconto está definido como:

A quantidade paga é 2

A quantidade gratuita é 1

O número máximo de itens gratuitos é 4.

Se o cliente comprar uma quantidade de 2 itens, nenhum desconto é aplicado.

Se o cliente comprar uma quantidade de 3 itens, o desconto será aplicado, concedendo um desconto de
33,33% sobre o preço original. Em outras palavras, o cliente compra 3, mas leva 1 item gratuito desses
3 itens.

Se o cliente comprar 4 itens, só terá um desconto com base na quantidade de 3 itens comprados, dessa
maneira, a porcentagem de desconto será reduzida de 1/3 para 1/4.

Se o cliente comprar a uma quantidade de 6 itens, o desconto será de 33,33%. O cliente compra 4 itens
e leva 2 itens gratuitos.

Na verdade, o cliente recebe 1 item gratuito de cada 3 itens comprados, até o limite máximo de 4 itens
gratuitos.

Então, se o cliente comprar 12 itens (4 x 3 itens), será alcançado o número máximo de mercadorias
gratuitas.



Podemos verificar o efeito do desconto múltiplo por quantidade em um pedido de venda.

Quando a quantidade do item é inserida na linha, o sistema insere automaticamente a porcentagem de
desconto calculada na linha.

Se a quantidade do item inserida for 3, o sistema vai inserir automaticamente um desconto de 33,33%
no campo Desconto na linha do pedido de venda.

Se o cliente posteriormente devolver um dos itens, ele receberá um reembolso baseado no preço da
compra com desconto.

Nesse exemplo, o cliente receberia um reembolso de um terço do preço total pago pelos três itens.



Quando você insere descontos em uma ficha, você deve selecionar se você deseja conceder
mercadorias gratuitas ou descontos baseados em porcentagem

Você define o desconto por uma porcentagem de desconto fixa ou um desconto variável de acordo
com a quantidade comprada.

Em outras palavras, os dois tipos de descontos são exclusivos mutuamente.

No exemplo, verificamos que a coluna da porcentagem de desconto está desativada porque nós
definimos o desconto de acordo com a quantidade comprada para um item na ficha Itens.



Quando o sistema procura por um preço, ele procura primeiramente o tipo de preço mais específico.

Primeiramente, o sistema procura preços especiais para os parceiros de negócios.

Se nenhum existir, o sistema vai procurar grupos de desconto.

O sistema vai procurar grupos de desconto que se aplicam a esse parceiro de negócios, grupos de
parceiros de negócios associados a esse parceiro de negócios ou um grupo de desconto que se aplica a
todos os parceiros de negócios.

Depois de ter encontrado os grupos de desconto, o sistema não vai procurar por outros tipos de
determinação de preço.

Há alguns fatores que determinam se um grupo de desconto será encontrado quando um documento de
marketing é criado.



Um dos fatores que determina se um grupo de desconto é aplicado em um documento são as
configurações de validade.

Como todos os preços, você tem a opção de marcar um grupo de desconto como inativo ou definir um
intervalo de datas de validade para um grupo de desconto.

Você pode marcar o grupo de desconto como ativo ou inativo. Os grupos de desconto são ativos como
padrão.

Se um intervalo de datas for definido para um grupo de desconto ativo, o desconto será aplicado a um
documento de marketing se o lançamento do documento coincidir com o intervalo de datas ativo.



Outro fator ao aplicar um grupo de desconto em um documento de marketing pode ser a exclusão de
um parceiro de negócios ou de um item dos grupos de desconto.

Embora você configure um grupo de desconto para ser aplicado a todos os parceiros de negócios, você
tem a opção de excluir um parceiro de negócios de todos os grupos de desconto.

Talvez esse cliente tenha alguns acordos contratuais específicos ou talvez você escolha não aplicar
qualquer grupo de desconto para novos clientes até que eles tenham comprado um montante específico.

De modo similar, você tem a opção de excluir um item de todos os grupos de desconto, mesmo se esse
item estiver incluído em um desconto baseado no grupo de itens, propriedades do item ou fabricantes.
Talvez seja um item sazonal ao qual você nunca aplica um desconto durante as vendas em alta estação.

Em algum desses casos você pode escolher excluir o parceiro de negócios ou o item no registro de
cadastro.



O campo de seleção está localizado na ficha Condições de pagamento do cadastro de parceiros de
negócios. O campo de seleção permanece desmarcado, por padrão.

Se você selecionar o campo de seleção Não aplicar grupos de desconto, qualquer grupo de desconto
que seria aplicado, em geral, será ignorado nos documentos de marketing para esse parceiro de
negócios.

Esse campo de seleção tem efeito apenas nos grupos de desconto e não em outros preços especiais.

Mesmo se o campo de seleção estiver selecionado para um parceiro de negócios, você ainda poderá
configurar um desconto manualmente na área de cabeçalho ou na linha de um documento.

Ao copiar um documento para um documento de destino, os descontos do documento base são
copiados para o documento de destino, independente do que estiver definido no campo de seleção Não
aplicar grupos de desconto.

Por exemplo, poderia existir um pedido de venda criado antes da marcação do campo de seleção para
um parceiro de negócios.



O mesmo campo de seleção aparece nos dados do cadastro do item para excluir um item específico dos
grupos de desconto. Isso pode ser útil para um item sazonal ao qual você não deseja aplicar um
desconto durante a estação primária.

Com a configuração do parceiro de negócios você ainda pode aplicar descontos manualmente para o
item nos documentos de marketing.

Os descontos de um documento base são copiados para o documento de destino mesmo se o campo de
seleção Não aplicar grupos de desconto estiver selecionado.



Após o sistema ter eliminado um preço especial para o parceiro de negócios e item em uma linha do
documento de vendas, o sistema vai procurar um grupo de desconto.

Entretanto, uma vez que grupos de desconto podem ser aplicados a um parceiro de negócios
específico, a um grupo de parceiro de negócios e a todos os parceiros de negócios com sobreposição de
períodos de validade, o sistema poderá encontrar mais do que um grupo de desconto.

Na verdade, mesmo dentro de um grupo de desconto, descontos múltiplos poderiam ser aplicados, por
exemplo, se um grupo de desconto possuir um desconto de 3% sobre um grupo de itens que contém
itens qualificados para um desconto de 5% pelo fabricante.

Em todos esses casos, o sistema deve determinar como aplicar os descontos múltiplos encontrados.

A maneira de lidar com o problema de descontos múltiplos é definir uma regra para a determinação do
desconto efetivo.



Você pode definir a regra para desconto efetivo a um parceiro de negócios ou a um grupo de parceiros
de negócios Você pode selecionar uma das cinco configurações para o desconto efetivo – menor,
maior, média, total ou multiplicado:

Menor desconto - O menor desconto disponível é considerado (por padrão).

Maior desconto - O maior desconto disponível é considerado.

Média - A média de todos os descontos disponíveis é considerada.

Total - A soma de todos os descontos disponíveis é considerada

Multiplicado - O sistema multiplica todos os descontos disponíveis e utiliza o resultado como
desconto.

Quando você cria um novo registro de parceiro de negócios, o sistema pergunta se você deseja exibir o
desconto efetivo do grupo de parceiros de negócios. Se você responder "não", o novo parceiro de
negócios será definido como menor desconto efetivo. Você pode modificar isso a qualquer momento
no cadastro de parceiro de negócios.

Observação: o desconto efetivo estará desativado se você tiver selecionado o campo de seleção Não
aplicar grupos de desconto.

Você também pode modificar o desconto efetivo nas janelas de configuração dos grupos de parceiros
de negócios. Se você selecionar um novo valor de desconto efetivo, será perguntado a você se deseja
atualizar todos os registros de parceiros de negócios existentes para o grupo.



Uma grande vantagem em utilizar grupos de desconto é que, quando você cria novos itens, eles são
automaticamente incluídos nos grupos de descontos aos quais se aplicam. Por exemplo, digamos que
você tem um grupo de desconto para produtos atribuídos ao grupo de itens para scanners. Sempre que
você criar um novo item e atribuí-lo ao grupo de itens para scanners, ele pertencerá automaticamente
ao grupo de desconto para scanners.



Estes são os principais tópicos que exibem as vantagens e flexibilidade dos grupos de desconto.

Os grupos de desconto podem ser configurados para PNs específicos, grupos de PN ou todos os PNs.

Dentro do grupo de desconto você pode definir descontos em grupos de itens, propriedades, fabricantes
ou itens.

Se descontos múltiplos para propriedades forem definidos em um grupo de desconto, uma regra será
utilizada para determinar como aplicar os descontos.

Os descontos podem ser baseados em porcentagem fixa ou em uma quantidade variável comprada. O
último é utilizado para conceder mercadorias gratuitas.

Novos itens são automaticamente adicionados aos grupos de desconto aplicável baseados em grupos de
itens, propriedades ou fabricantes.

Itens e parceiros de negócios podem ser excluídos dos grupos de desconto.

Os grupos de desconto podem ter períodos de validade ou serem marcados como inativos.

As regras de desconto efetivo solucionam situações em que grupos de desconto múltiplo são aplicados
em um documento de marketing.



Você concluiu o tópico sobre grupos de desconto. Obrigado pela participação.


