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Brasileiros ainda não sabem
formar preços, diz especialista
Fatores como a
estabilidade da
economia e a
competitividade por
uma atuação mais
global devem ser os
principais motivadores
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são paulo

Uma das práticas mais estratégi-
cas para as empresas,a de forma-
ção e gestão de preços, deve ser al-
vo de investimentoscom foco em
modernização e aumento do po-
tencial de rentabilidade.

Segundo especialistas ouvidos
pelo DCI, fatores comoa estabili-
dade da economia e a competiti-
vidade acirrada por uma atuação
cadavez maisglobaldevem seros
principais motivadores.

“O Brasil ainda não conhece o
poder que as técnicas de gestão
de preço podem gerar ao lucro
das empresas. Aqui, o discurso é
reduzir custo e opreço não é bem
aproveitado para aumentar a lu-
cratividade”, argumenta Frederi-
co Zornig, consultor especializa-
do em Pricing e que foi escolhido
para representar a Professional
Pricing Society (PPS) na América
Latina.

Zornig ainda aponta um estu-
do realizado pela consultoria
McKynsey com as maiores 1.200
empresas de capital aberto no
mundo, mostrou que a melhora
no preço gera o maior índice de
aumento da lucratividade, acima

ços internacionais.Ganhou força
uma abordagem de preço basea-
da em mercado”, explica.

Ainda assim, as empresas bra-
sileiras não estão tão fora de sin-
tonia. O estudioso afirma que
embora exista uma grande com-
petitividade, a prática do preço
baseadoemcusto tambémépra-
ticada em empresas européias.
“Há espaço tanto para as que
compõem os preços a partir de
custos, quanto para as empresas
que se baseiam em parâmetros
de mercado. É preciso analisar a
natureza do negócio.”

Nas micro e pequenas empre-
sas não é diferente. De acordo
com Rosendo de Souza Júnior,
consultor Sebrae-SP, “não adian-
ta formar o preço preocupado só
comoscustos internos,oempre-
sário tem que se preocupar em
analisar o mercado”.

Para Marcos Luppe, coordena-
dor de cursos doPrograma de Ad-
ministração de Varejo da Funda-
ção Instituto de Administração, o
advento da tecnologia foi deter-
minante para rentabilizar os ga-
nhos com preço no segmento.
“Hoje é possível avaliar o consu-
mo por item e por marcas e há
muitos dados com relação a de-
manda do produtos a partir des-
sas informações”, conclui ele.

cynara escobar
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de melhorias em volume de ven-
das, e reduçãode custos. Retiran-
do 1% dos custos, a lucratividade
era 2,5% maior, aumentando 1%
o volume de vendas, ganhava-se
3,6% no lucro. Já no preço, 1% de
melhora no preço, aumentava
11% do lucro.

A PPS realiza confe-
rênciase workshopspa -
ra promover a troca de
conhecimento e bench -
marking sobre gestão
depreços emmais de50
países, conta com cerca
de 500 companhias e
três mil profissionais e
estudiosos daárea asso-
ciados. Com uma filial
emSão Paulo,a PPSpre-
tende estimular a troca
de conhecimento e ex-
periências em forma-
ção e gestão de preços,
além de reunir novos as-
sociados na América
Latina. Lá fora, a entidade conta
com empresas como GM e Co-
ca-Cola. No Brasil, a Petrobrás é a
única a fazer parte.

O consultor defende a utiliza-
ção de critérios científicos no
processo de pricinge acredita que
as empresas brasileiras tenham
muito a ganhar com esta prática.

“Acredito que opricingnão de-
ve ser baseado apenas nos custos
ou na concorrência. É preciso le-
var em conta a análise dos 4 Ps —
preço, produto, promoção e pra-
ça — do marketing, pois, hoje, o
preço é o maior responsável pela
percepção devalor queum clien-

te tem sobre um produto ou servi-
ço”, afirma o consultor.

No entanto, será necessário
mudar a cultura de formação de
preços nas empresas. Estudiosos
de setor apontam que a adoção
destes métodos ainda não é am-

plamente adotada nas
empresas brasileiras.
“Pesquisas mostram
que, não só no Brasil,
mas no mundointeiro, o
apreçamento geral-
mente está atrelado à
definiçãode custoseaos
profissionais da área fi-
nanceira. Isto embute
uma grande limitação,
poisna verdadeaprática
envolve conhecimentos
multidisciplinares. Falta
essa integração”, analisa
André Torres Urdan,
professor do departa-
mento de Marketing e
estudioso da área de pre-

ços da Fundação Getúlio Vargas
de São Paulo (FGV-SP).

De acordo com Reinaldo Guer-
reiro, vice-diretor da Faculdade
de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade
de São Paulo e pesquisador na
área de custos e preços, no caso
brasileiro, haveria também um
ranço histórico na adoção destas
práticas. “Nossa economia era
muito fechada até a Era Collor, tí-
nhamos pouca competitividade.
Com a globalização e a queda de
barreiras, as empresas ficaram
mais expostas a competição in-
ternacional e aos padrões de pre-
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RIGHT MANAGEMENT

Setor industrial é o
que mais ofereceu
vagas no 1º bimestre

são paulo

Uma pesquisa sobre a captação
de postos de trabalho e oportu-
nidades, realizadamensalmen-
te pelo Job Bank da Right Mana-
gement, empresa líder mundial
em transição de carreira e con-
sultoria organizacional, indica
que, no primeiro bimestre de
2007, o escritório do Rio de Ja-
neiro registrou um crescimento
na captação de vagas em rela-
ção ao mesmo período de 2006.
Omesmo crescimentoseverifi-
cou, em fevereiro último, nas
captadas pelo escritório de São
Paulo.Osetor industrialédispa-
rado o que mais vagas oferece
em ambos os estados.

O setor industrial responde
por 51% das vagas captadas no
Rio de Janeiro, em fevereiro últi-
mo, epor 46%das captadaspelo
escritório da Right Manage-
ment em São Paulo, no mesmo
período. Em seguida vem o se-
tor de serviços, que se mantém
na faixa de 25 a 30% das vagas
oferecidas nos dois estados. O
setor industrial foi, durante to-
do o ano de 2006, líder absoluto
em oportunidades de trabalho.

Na distribuição das mesmas
vagas por nível de cargo, a pro-
curamaioré porGerenteMédio
(39,1% no Rio de Janeiro e 34,9%
em São Paulo se levarmos em
consideração apenas o mês de
fevereiro, e respectivamente
34,9% e 23,8% se tomarmos co-
mobase sóo mêsde janeiroúlti-
mo). Oscargos deCoordenado-
res e Especialistas vêm a seguir

e, na média dos dois primeiros
meses do ano, em São Paulo eles
representaram, respectiva-
mente, 16,1% e 14,8%, enquan-
to nas vagas captadas no Rio de
Janeiro esses índices foram de
21,9%e 14,7%.Os segmentosde
Petroquímica e Petróleo lide-
ram aoferta de vagasno primei-
ro bimestre de 2007 no estado
fluminense, com 26,7% do que
foi captado em janeiro e 33% em
fevereiro. Já nas vagas captadas
em São Paulo, os segmentos do
setor industrial estão bem mais
distribuídos e enquanto em ja-
neiro predominam Automobi-
lísticas/Autopeças, Bens de
Consumo e Farmacêuticas, em
fevereiro as estatísticas apon-
tam a Construção Civil, Bens de
Consumo e Químicas.

O Job Bank é uma ação dife-
renciada, personalizada e ativa
junto ao mercado para capta-
ção de oportunidades direcio-
nadas à carreira do assessorado
da Right Management. Além
disso, tem como objetivo esta-
belecer forte relacionamento
com os detentores destas opor-
tunidades. Atualmente, a Right
Management é líder mundial
em transição de carreira e con-
sultoria organizacional, e está
presenteem 40países comseus
2.500 funcionários. Especialista
emajudaras organizaçõesage-
renciar o lado humano das mu-
danças, a empresa tem no seu
comando as profissionais
Adriana Fellipelli e Elaine Saad.
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Diretor do Barclays
recebe 32 mi de
euros em 2006

são paulo

O diretor da divisão de investi-
mentos do banco britânico
Barclays, Bob Diamond, ga-
nhou no ano passado o recor-
de de £ 22 milhões (32,5 mi-
lhões de euros), graças às bo-
nificações por resultados e à
venda de ações, segundo o re-
latório anual de 2006 da enti-
dade financeira.

O terceiro maior banco do
Reino Unido, atualmente em
negociações para uma fusão
com o holandês ABN Amro,
pagou ao diretor £ 250 mil de
salário anual, maisum adicio-
nal de £ 10,4 milhões, £ 4,5 mi-
lhõesem açõese£ 7,7milhões
em dinheiro por venda de
ações, segundo os dados di-
vulgados hoje.

É o valor mais alto recebido
por um executivo de qualquer
empresa do índice “Footsie”
da Bolsa de Londres.

Segundo o banco, Dia-
mond mereceu cada centavo e
sua remuneração se justifica
pelos resultados da divisão de
investimentos, que ele dirige.
Os lucros antes de impostos
em2006 subiram44%,até £7,1
bilhões (10,5 bilhões de eu-
ros). “Todos os dias acordo
com um sorriso”, disse numa
ocasião BobDiamond, quere-
cebeu £ 90 mil (130 mil euros)
por dia em 2006.

O banqueiro, um america-
no de55 anos, possuiações do
banco no valor de £ 64,9 mi-
lhões (96 milhões de euros),
acumuladas ao longo dos seus
11 anos de trabalho na entida-
de. Diamond trabalha atual-
mente para atingir os objeti-
vos de 2007.

Segundo os analistas, ele
pode conseguir um adicional
de £ 15 milhões e 2,3 milhões
deações, queaopreço dehoje
(£ 7,39 por título) teriam um
valor de £ 17 milhões na bolsa.
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hsm promove Fórum
de Inovação no Brasil
são paulo

A HSM realiza, pela primeira vez
no Brasil, o Fórum Mundial de
Inovação. O evento acontece nos
dias 24 e 25 deabril, no Teatro Alfa
do Hotel Transamérica.

O objetivo do Fórum Mundial
de Inovação é trazer idéias aos
executivos brasileiros sobre co-
mo vencer o desafio de gerenciar
o processo de criatividade e ino-
vação para atingir resultados em
todas as áreas corporativas. Mos-
trar que a inovação corporativa é
algo bem mais abrangente do que
ainovação tecnológicaou depro-
duto e que o seu maior desafio é
criar valor para os clientes e, em
conseqüência, para as empresas.

Noprimeiro diado evento,Lyn
Heward, uma das principais res-
ponsáveis pelo grande sucesso
das apresentações do Cirque du
Soleil,falasobre opoderdacriati-
vidade e como estabelecer uma
marca e torná-la indispensável
parao cliente.Na seqüência,Má-
rio Castelar, diretor de comunica-
ção da Nestlé Brasil, representa o

pensamentonacional dodia,dis-
correndo sobre o atendimento ao
consumidor como pilar estraté-
gico da relação emocional entre
empresa e cliente.

Tom Kelley, gerente geral da
IDEO, uma das empresas de de-
sign mais inovadoras e admira-
dasdo mundo,conclui asativida-
des do primeiro dia do fórum ex-
plicando como o design criativo
pode contribuir para a diferen-
ciação de uma empresa e para o
aumento do lucro.

No dia 25, Clayton Christen-
sen, professor de management
da Harvard Business School e re-
conhecido mundialmente por
seu trabalho em inovação e tec-
nologia, apresenta estratégias de
como dominar mercados com
inovações de ruptura. No início
da tarde, Brian Muirhead, atual
engenheiro-chefe do Jet Propul-
sion Laboratory da NASA e líder
de equipes fala sobre como de-
senvolver soluções para desafios
aparentemente impossíveis.
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