
> > O senhor critica a busca de -
senfreada pela maior partici-
pação no mercado. Por quê?

Muitas empresas se
orientam pela participação de
mercado apurada com base no
faturamento ou na quantidade
de unidades vendidas. Diante
disso, aplaudem qualquer cres-
cimento das vendas. Mas corno
conseguem vender mais? Cor-
tando preços. Esquecem-se de
que a manobra costuma arruinar

a margem de lucro e pôr em risco
o futuro do negócio. Não que eu
seja contra a busca de maior fatia
de mercado. Pelo contrário: sou
fã do aumento das vendas. Mas
desde que ele seja resultado de
inovação e um bom desempenho,
não redução dos lucros.

Como as guerras de preços
(.ostumam começar?

Geralmente uma empresa co-
meça a cortar preços para se des-

fazer de um grande estoque ou
ganhar mercado para aproveitar
mais sua capacidade de produção
e distribuição. Como a concor-
rência responde? Com outro
corte de preços. Resultado: quem
tomou a iniciativa não atinge
seu objetivo e corta os preços
outra vez. Aí a concorrência pode
responder com mais descontos.
Depois que o processo começa,
é muito difícil conseguir voltar a
praticar os preços anteriores.
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—> ENTREVISTA

> > Quer dizer que as guerras de
preços nunca valem a pena?

Não são sempre uma má es-
tratégia. Veja o sucesso da Ikea
(rede sueca especializada em móveis
residenciais de baixo preço, com 260
lojas na Europa, nos Estados Unidos,
no Canadá, Japão e em outros países
da Ásia). Ela tem produtos mui-
to baratos. Mas, para isso, opera
com custos extremamente baixos.
É o cliente quem leva para casa
os móveis e os monta sozinho,
o que garante à rede uma grande
economia com mão-de-obra. Para
vender por menos, é preciso que
toda produção, administração, dis-
tribuição e cadeia de fornecedores
estejam orientadas para o baixo
custo. Esse arranjo é praticamente
impossível nas empresas tradicio-
nais, que não foram estruturadas,
já na sua origem, para operar com
custos tão reduzidos. O caso da
GM mostra bem isso. Ha três
anos suas concessionárias co-
meçaram a oferecer descontos de
aproximadamente 20% nos Esta-
dos Unidos. Com a medida, a fatia
da montadora no mercado ame-
ricano subiu de 22% para 35%.
Mas como os custos continuavam
altos, a empresa mergulhou fundo
no vermelho, totalizando um pre-
juízo global de US$ 10 bilhões em
2005. A solução foi acabar com
a política de grandes descontos.
Em 2006, o preço médio dos car-
ros da marca subiu 18%.
O volume de vendas caiu 7%,
mas, ainda assim, a margem de
lucro aumentou 328%.

Quais as empresas menos
sujeitas às guerras de preços?

Empresas inovadoras ou com
diferenciais de mercado são as
menos vulneráveis. Pense na
Starbucks. Seu café é sem dúvida
muito caro. Mas não é pelo café
que a empresa consegue manter
o preço. É pelo ambiente das lojas.

A rede é muito bem-sucedida
na construção de uma marca pela
qual as pessoas estão dispostas
a pagar mais. A situação é seme-
lhante no mercado de produtos
de luxo. Uma das maiores fabri-
cantes européias de relógios de
luxo (ele não revela o nome), de-

pois de aumentar seus preços em
60%, ainda assim conseguiu que
o volume de unidades vendidas
crescesse 20%. Isso é o que cha-
mamos de efeito esnobe. Relógios
caros dão prestígio e exclusivi-
dade. Se você compra um modelo
por US$ 20.000, não gostaria de
vê-lo na vitrine por US$ 15.000
na semana seguinte. Você se sen-
tiria traído, enganado.

Como pequenas empresas
podem evitar as guerras de
preços?

A guerra de preço é especial-
mente danosa para as empresas
menores, que têm menos forca
para competir com as grandes.
Mas os pequenos podem tirar
vantagem do fato de ter uma re-
lação mais pessoal com os clien-
tes para melhorar os produtos
ou serviços. Com isso, ganham
condições de cobrar mais. O pro-

blema é que muita gente não age
assim. Quer um exemplo? Há
algum tempo, fui a uma pequena
loja perto de casa para comprar
uma televisão para o meu filho,
que mora em outra cidade. Como
era de se esperar, o aparelho cus-
tava mais que nas grandes redes.
Mas eu estava disposto a pagar o
preço desde que fizessem a en-
trega naquela mesma tarde, pois
meu filho precisava viajar no dia
seguinte, já com a TV. Expliquei
o caso, mas eles disseram que só
poderiam entregar depois de dois
dias. Resultado: fui até um gran-
de varejista comprar o televisor.
Se a pequena loja realmente não
quisesse perder o negócio, poderia
ter contratado um táxi para me
entregar a TV. Quem não pode
competir com preço tem então de
oferecer um serviço melhor. Não
há outra alternativa.

O que mais é possível fazer
para manter as margens de lucro?

É importante acertar na forma
de remuneração dos vendedores
que têm autonomia para nego-
ciar os preços diretamente com
os clientes. Quem dá comissões
atreladas ao valor da venda pode
acabar incentivando descontos
generosos demais. Supondo, por
exemplo, que você tenha uma
margem de 20%, se o vendedor
conceder um desconto de 10%,
já terá sacrificado 50% da mar-
gem. Ainda assim, só perderá
10% de sua comissão — algo
que ele pode recuperar aumen-
tando as vendas com o incentivo
de novos descontos. Para evitar
que isso ocorra, deve-se atrelar
as comissões à margem de lucro,
não ao valor das vendas. Se toda
vez que o lucro cair a comissão
diminuir na mesma proporção,
os vendedores se esforçarão bem
mais para manter o resultado
da empresa.
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