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A batalha
dos preços
Num mercado cada vez mais saturado
por vendedores e com os consumidores
mais cautelosos, fixar preços tornou-se
uma atividade cheia de riscos

Entre os comerciantes existe uma
regra que diz: "Ou você fixa os pre-
ços ou segue os dos seus concorren-
tes". A lógica da frase pode parecer
primária, mas sua aplicação prática
exige muito mais do que o mero ato
de escolher entre um preço mais alto
ou mais baixo.

Num mercado altamente competi-
tivo como o atual, a avalancha de pro-
dutos em oferta gerou uma guerra
permanente por consumidores, em
que a principal batalha acontece na fi-
xação dos preços.

Uma batalha que tanto pode ser tra-
vada de forma inteligente quanto alta-
mente passional, modalidade em que
geralmente o resultado é trágico para
os competidores menos poderosos.

Benson Shapiro, professor da Har-
vard Business School, adverte que os
executivos têm uma forte tendência a
transformar a fixação de preços numa
batalha pessoal com os seus colegas
de empresas concorrentes. "A disputa
ganha ares de lances de um leilão, em
que o orgulho pessoal fala mais alto do
que a lógica dos negócios", diz o pro-
fessor Shapiro.

Quando a batalha para oferecer pre-
ços mais competitivos chega aos ex-
tremos, a saúde da empresa pode ser
severa e irreversivelmente ameaçada. É
o caso de empresas em dificuldades,
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que decidem apos-
tar tudo na remar-
cação de preços e
que, geralmente,
acabam entrando
num beco sem sa-
ída.

Para sobrevi-
ver aceitam preços
cada vez menores,
fazendo uma aposta muito arriscada,
mesmo sabendo que isso a distancia ain-
da mais da recuperação.

Os especialistas sugerem que todo
comerciante deve ter como meta má-
xima ser um fixador de preços, ou
seja, levar a concorrência a segui-lo.
Isso é mais difícil do que parece e de-
pende mais de estudo e análise do que
sorte ou intuição.

Você pode apostar num preço, mas
os riscos são muito altos e as conse-
qüências podem ser trágicas. O ideal é
avaliar todos os componentes que en-
tram na formação do preço dos produ-
tos à venda e estabelecer qual o preço
mínimo, abaixo do qual os negócios
futuros ficam ameaçados.

Isso é muito trabalhoso e não é grá-
tis, pois exige a ajuda de consultores.
Mas é indispensável, porque sem essa
informação sobre custos você fica in-
seguro quando um concorrente promo-
ve, por exemplo, uma grande redução

de preços. A tentação de topar o desa-
fio é quase irresistível.

Quando você se torna um segui-
dor de preços, a principal conseqüên-
cia é a vulnerabilidade do seu negócio.
Você deixou de puxar numa determi-
nada direção para ser levado, o que é
perigoso, porque quem dá o ritmo dos
preços é a concorrência.

"Evite travar hoje uma guerra de
preços com estratégias de ontem",
aconselha o norte-americano Eric Mi-
tchell, da Sociedade de Profissionais em
Preços (Professional Pricing Society).

Noutras palavras, as tendências de
consumo, o comportamento dos cli-
entes e o mercado de produtos em
oferta estão sempre mudando. Por
isso evite usar as mesmas estratégias
de marketing que você usou na últi-
ma liquidação.

Mitchell também desaconselha re-
baixamento de preços sem a partici-
pação de fornecedores. Isso pode afe-
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tar a marca do produto e azedar a re-
lação entre o comerciante e o forne-
cedor, especialmente nos casos de
franquias.

Outra estratégia para minimizar os
riscos das guerras de preços é substi-
tuir as chamadas metas de vendas pelo
foco num determinado produto, li-
nha de produto ou segmento da clien-
tela, fixando a meta em função do cus-
to-benefício e não de um número ou
quantidade.

A vantagem desse sistema é a va-
lorização da lucratividade, em vez de
uma ênfase total na conquista de uma
fatia do mercado.

O também norte-americano Nick
Wreden, colaborador da Harvard Busi-
ness School, recomenda a adoção de es-
tratégias diferenciadas de preços vincu-
ladas à prestação de serviços agrega-
dos, como forma de atender segmentos
distintos da clientela, impondo, assim, no-
vos padrões para a concorrência.

Como escapar da armadilha dos preços
O professor Benson Shapiro sugere

sete medidas (*) para que sua
empresa consiga impor seus preços
ao mercado, sem afetar sua saúde
financeira:

1) Você deve reforçar os motivos
do cliente para fazer negócio com a
sua empresa. Isso implica também
neutralização dos obstáculos que
podem levá-lo a não comprar o que
você está oferecendo. É uma
estratégia dupla em que uma
iniciativa dificilmente dá resultados
sem a outra.

2) Escolha clientes que valorizam
seu produto. A customização do
atendimento aos clientes que
valorizaram seu produto/serviço
permite que você se liberte ainda
mais da batalha dos preços, porque o
cliente já não age movido apenas pelo
preço baixo.

3) Seja diferente. Seu produto ou
serviço deve apresentar algum
diferencial em relação aos
concorrentes. A diferença pode ser
no produto, no atendimento ou no
pós-venda.

4) Procure a simplicidade. Evite
oferecer muitos tipos do mesmo
produto. Isso confunde o comprador
e o induz a preferir o de menor
preço.

5) Personalize os preços. Essa
política só funciona quando sua
empresa trabalha com clientes com
necessidades diversas. Quem
compra muito terá uma política de
preços diferente de quem compra
pouco.

6) Cumpra o que prometeu.
Além de ser um diferencial, as
pesquisas mostram que um pós-
venda eficiente acelera o pagamento
das compras a prazo.

7) Tenha sangue frio. Esse é o
conselho mais difícil porque tem a
ver com a atitude do vendedor. Em
grandes negócios, o comprador
sempre barganha no preço, mas o
vendedor deve avisar que preço é
inegociável ou fixar um limite para
redução. Num caso e noutro, resista
à tentação de cortar mais um pouco
o preço para não perder o cliente.
No fundo, uma venda é como um
duelo de filme de cowboy: quem
pisca perde.

(*) Mais detalhes no artigo
"Commodity Busters: Be a Price
Maker, Not a Price Taker" ,
publicado em fevereiro de 2003 pela
newsletter Working Knowledge, da
Harvard Business School
(hbswk.hbs.edu)

Ele dá o exemplo da primeira clas-
se, da classe executiva e da econô-
mica num avião. Os passageiros (cli-
entes) compram o mesmo serviço
(transporte de um lugar a outro),
mas pagam preços diferentes por
serviços adicionais (poltrona mais
larga, comida mais sofisticada, etc).

Os consultores sugerem diferen-
tes alternativas para evitar prejuízos
irrecuperáveis na guerra dos preços,
mas numa coisa todos eles coincidem:
evite as soluções fáceis ou o passio-
nalismo.

Pessoas e organizações
mencionadas no texto:

Harvard Business School:
hbswk.hbs.edu

Benson Shapiro:
hbswk.hbs.edu/
faculty.jhtml?t=bshapiro

Sociedade de Profissionais
em Preços:
www.pricingsociety.com/

Nick Wreden:
MUOpinion@hbsp.harvard.edu o
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Revolução
no varejo
A "administração por categorias", depois de mudar as
relações entre varejistas e fabricantes nos supermercados,
está se expandindo para outros segmentos do comércio

A chamada administração por cate-
gorias (category management, em inglês)
que já é usada em boa parte dos gran-
des supermercados no mundo inteiro,
está agora sendo aplicada também em
segmentos como livros, lojas de depar-
tamentos e de produtos eletrônicos.

O sistema criado no final da década
dos 80 pelo economista australiano re-
sidente dos EUA, Brian Harris, consiste
basicamente no seguinte: o varejista, em
vez de administrar refrigerantes de 30
marcas diferentes, oferece privilégios
especiais a um grande fabricante, que
assume quase todos os custos de ge-
renciamento da seção de bebidas não al-
coólicas, dando obviamente espaço mai-
or para seus produtos.

Os demais só logram espaço caso
conseguirem um patamar de vendas
estabelecido por um programa chama-
do Apollo, criado por Brian Harris e que
é capaz de estabelecer, entre outras coi-
sas, qual o espaço que um produto
deve ter nas prateleiras com base no
seu ritmo de vendas.

Em vez de ter uma única estraté-
gia de marketing, política de preços ou
metas de vendas, o supermercado per-
mite que cada fabricante implante as
suas próprias políticas em cada uma
dessas áreas, em cada estante ou de-
partamento que estiver administrando.

Os supermercados de médio porte
foram os primeiros a aderir ao sistema
e os resultados não deram margem a
queixas. Houve um aumento médio de
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14% nas vendas dos varejistas que
passaram a praticar a administração por
categoria. Entre os fabricantes, os au-
mentos chegaram a 8%, o que é um
resultado considerado fantástico numa
economia em recessão como a norte-
americana.

Mas a nova estratégia de gerencia-
mento tem os seus críticos, tanto en-
tre as pequenas como entre as mega-
corporações. Eles alegam que é muito
cômodo para os varejistas transferir
parte da arrumação interna das lojas e
dos gastos com marketing para os gran-
des fabricantes. Em compensação aca-
bam dando uma sentença de morte
para os pequenos fabricantes excluí-
dos da administração por categorias.

Outra conseqüência polêmica é a
virtual padronização interna das lo-
jas, pois os fabricantes usam o mes-
mo design, elementos de marketing,
produtos, promoções e até vendedores,
independentemente do nome do esta-
belecimento.

As grandes marcas de produtos
acabaram se transformando em "ân-
coras" dentro de um supermercado,
por exemplo, da mesma forma que lo-
jas muito populares funcionam como
"âncoras" (atraem grande número de
consumidores) dentro de um shopping
center.

O sistema passou a enfrentar tam-
bém abalos judiciários nos Estados
Unidos com o surgimento de sucessi-
vos escândalos de corrupção e acusa-

ções de práticas monopolistas. Vários
fabricantes foram processados por ten-
tar eliminar concorrentes usando a
administração por categorias.

Apesar de tudo isso, o sistema está
conquistando mais adeptos fora do seg-
mento dos supermercados. A megar-
rede de livrarias Borders, dos Esta-
dos Unidos, acaba de fechar um acor-
do com a Harpers, uma das principais
editoras de livros, que passará a admi-
nistrar setores inteiros de livros. A Bor-
ders está desde 2001 associada à livra-
ria virtual Amazon Books.

O lógico seria a Borders ensinar a
Harpers como vender livros, mas o que
está acontecendo é o inverso. A edito-
ra, da mesma forma que os fabrican-
tes no caso dos supermercados, quer
acelerar o giro do estoque para au-
mentar o faturamento, coisa que nem
sempre acontece por causa de empe-
cilhos na estrutura da livraria ou dos
varejistas.

A solução encontrada pelo australi-
ano Brian Harris é engenhosa, mas cria
uma sobrecarga sobre os fabrican-
tes, que são obrigados a dedicar parte

ÁGIL

48



de suas energias produtivas para o co-
mércio em setores como administra-
ção, marketing, preços e até recursos
humanos.

A grande incógnita do sistema é até
quando o sistema de administração por
categorias continuará oferecendo lucra-
tividade de 8% para os fabricantes? Se
esse percentual cair, todo o sistema
perde boa parte de seu atrativo para
varejistas e manufaturas.

Pessoas e organizações
mencionadas no texto:

Brian Harris
www.thepartneringgroup.cotn. /
bios/bio_popup.asp?nld=25

Borders
www.amazon.com/exec/obidos/
tg/browse/-/577394/002-
7253685-1828849

Amazon Books
www.amazon.com/exec/obidos/
tg/stores/static/-/borders/
amazon-borders-partnership/
002-7253685-1828849

A mudança
cultural
De todas as mudanças em curso no ambiente

corporativo, a mais difícil e demorada está sendo

a da introdução de novos valores e rotinas

A modernização dos equipamentos
industriais trouxe uma conseqüência
previsível, mas que a maioria esma-
gadora dos empresários procurou es-
quecer, na maioria dos casos inconsci-
entemente.

Quando se substitui uma máquina
por outra, os operadores têm que ser
treinados ou recapacitados. Quando se
troca simultaneamente um equipamen-
to e um programa de produção, o trei-
namento puro e simples não é mais su-
ficiente. É necessária uma mudança
na cultura interna da empresa, nos
seus hábitos, na rotina e principalmen-
te na forma como as pessoas se relaci-
onam entre si.

O ingresso na era da informática
está sendo mais difícil do que o previs-
to não porque os novos equipamentos
sejam muito complicados. O problema
é que o computador está mudando o
ambiente de trabalho, exigindo que
o funcionário tenha outras virtudes além
da habilidade de digitar ou conhecimen-
tos de programação.

Hoje os empresários já se deram
conta de que, sem uma mudança na
cultura interna na empresa, os compu-
tadores são um investimento defici-
tário, porque ficam parcialmente oci-
osos por falta de operadores que sai-
bam utilizar todas as potencialidades do
equipamento.

A mudança de culturas no traba-
lho também afeta os autônomos.
Trabalhar por conta própria na era da

informática é bem diferente do que
acontecia antes. Um autônomo infor-
matizado precisa se especializar, por-
que sem isso ele não consegue man-
ter-se atualizado e nem criar vanta-
gens comparativas em relação aos
concorrentes.

Ao especializar-se para sobrevi-
ver, o autônomo acaba tendo que esta-
belecer parcerias com outros autôno-
mos para transferir a execução de ta-
refas que ele não pode cumprir. As
empresas também estão sendo obriga-
das a se especializar para poder produ-
zir com eficiência máxima.

Tanto os trabalhadores autônomos
como as empresas estão sendo força-
dos a criar redes de parcerias que de-
verão evoluir para verdadeiras comu-
nidades empresariais em que os in-
tegrantes se completam e garantem a
lucratividade do conjunto.

Parece sonho de futurologistas,
mas é justamente esta a direção para a
qual os negócios estão evoluindo. Este
é o grande desafio que está surgindo
agora para os empreendedores, depois
que a informática deixou de ser um bi-
cho-de-sete-cabeças.

A eficiência e a lucratividade futu-
ras das empresas e dos trabalhadores
autônomos vão depender da mudança
de valores éticos e morais no ambi-
ente de trabalho como, por exemplo, a
substituição do individualismo pelo
compartilhamento e colaboração na
cultura interna da empresa.
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Basta perguntar
Fazer análise de mercados em projetos de inteligência
competitiva é fundamentalmente saber fazer perguntas

A inteligência competitiva é
uma atividade vinculada ao es-
tudo da competitividade nos
mercados, tanto dos competido-
res individuais como dos fatores
do mercado que afetam a com-

petitividade.
O mercado cria continuamente no-

vos desafios para as empresas que nele
atuam. Há tendências de curto prazo
(como foi o caso da explosão das em-
presas ponto com, na virada do sécu-
lo) ou de longo prazo (transição da eco-
nomia analógica para a digital). Os mer-
cados crescem, mudam, convergem e
se dividem.

A Inteligência Competitiva (IC) deve
incluir tanto a análise dos mercados e
do ambiente macroeconômico como a
análise dos concorrentes com o objeti-
vo de antecipar mudanças futuras na
competitividade.

Como, por exemplo, as empresas
do setor de vidros poderiam ter previs-
to, há cem anos, a chegada do plástico
como concorrente? Que tipo de lide-
rança intelectual os concorrentes de
sua empresa estão desenvolvendo para
criar o mercado do futuro no segmen-
to onde você atua?

É certo que a maior parte da preo-
cupação da indústria com a Inteligên-
cia Competitiva (IC) está muito con-
centrada nos concorrentes mais pró-
ximos ou nas circunstâncias econômi-
cas atuais.

Além disso, o mercado atual é mais
fácil de ser analisado do que as tendên-
cias futuras (o primeiro pode ser facil-
mente medido enquanto as tendências
futuras podem apenas ser imaginadas).

A função das estratégias de inteli-
gência é descobrir formas de auxiliar
as empresas a posicionar-se no futu-
ro através de ferramentas como iden-
tificar indicadores de tendências futu-
ras, descobrir informações estratégicas
sobre seus concorrentes a partir de
dados aparentemente desconexos ob-
tidos no mercado setorial, etc., etc.

Para onde o mercado está indo?
Como o mercado pretende alcançar
suas metas? Como os seus competi-
dores estão se posicionando no mer-
cado tendo em vista situações futuras?
Os concorrentes futuros serão os mes-
mos de hoje?

Haverá uma tendência futura para
convergências entre empresas capa-
zes de alterar o cenário atual? Quais são
elas? Quais os indícios atuais de altera-
ções futuras no mercado?

O grande desafio para os especia-
listas em Inteligência Competitiva é o
seguinte: quais as perguntas que deve-
mos fazer para obter as respostas que
procuramos? Onde e como buscare-
mos essas informações?

A identificação e a análise de indi-
cadores estratégicos, bem como a
produção de indicadores do mercado,
exigem raciocínio criativo e dedutivo.

Localizar indicadores de mudanças
muitas vezes requer o conhecimento
detalhado de um segmento industrial e
da dinâmica dos seus concorrentes.
Quem são os seus competidores con-
temporâneos. Quais as relações que eles
mantêm entre si (estrutura hierárquica
nas relações entre eles)? Por que são
bons no que fazem (ou maus)? Quais
as suas estratégias operacionais? Como

se avaliam mutuamente?
Se eu fosse preparar um plano de

negócios para meus concorrentes, que
tipo de direção estratégica eu adotaria
para não ficar fora do mercado (que tipo
de modelo de crescimento tornaria a em-
presa maior, melhor, mais lucrativa e
mais competitiva)? Que sinais indicari-
am que os meus competidores estariam
se orientando para novos padrões de
crescimento e mudança corporativa?

Se, por exemplo, um competidor
ocupar uma posição medíocre no
mercado, o que deveria acontecer para
que ele deixasse essa incômoda posi-
ção? Comprar uma empresa próspera
ou ser comprado por alguém mais po-
deria ser uma opção (são os seus con-
correntes um possível alvo para você?)
ou então o desenvolvimento de um pro-
duto revolucionário e inovador? Recru-
tar novos talentos ou fechar as portas
e sair do mercado podem ser alternati-
vas possíveis?

Que outras indústrias podem ser ca-
pazes de entrar no mercado? Que tipo
de potencial operacional e de recursos
intelectuais poderão capacitar outras
empresas a concorrer, com sucesso,
com a minha empresa? Tente identifi-
car as habilidades e recursos que fa-
zem o produto/serviço de sua empresa
atrativo para a clientela. Observe para
ver se esses atrativos são bem valori-
zados pelo mercado. Avalie se é inte-
ressante para sua empresa ingressar
também nesses mercados.

(*) Texto produzido pela empresa de consul-
toria Burkhardt Research Services, especi-
alizada em inteligência empresarial.
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