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A Vale já chegou a operar, por
meio da Docenave, sua subsi-
diária de navegação, a terceira
maior frota mundial de grane-
leiros. Há dez anos, em 2001,
ano em que Roger Agnelli assu-
miu a presidência da minera-
dora, a Docenave foi vendida,
como outros ativos não consi-
derados o negócio principal,
como participações em empre-
sas de celulose, siderurgia, fer-
tilizantes e florestas.

Em junho de 2001, a Vale
informou ao mercado já ter
vendido 14 dos 17 navios de
sua frota, pelo valor total de
US$ 134,7 milhões.

Em setembro, concluiu a
venda do restante da frota.
Fundada em 1962, a Navega-
ção Vale do Rio Doce - Docena-
ve, chegou a operar com carga
geral, o que não impediu que
fechasse no vermelho no final
da década de 1990.

Carolina Dall’Olio

Em tempos de inflação alta, mui-
tas empresas reduzem suas mar-
gens de lucro para não perderem
clientes ao repassarem os au-
mentos de custo ao preço final.
Mas esta não é a única receita a
seguir. É possível reajustar os
preços e até vender mais caro
que a concorrência. A tarefa é di-
fícil, mas possível: basta que se
saiba justificar o valor do produ-
to ou serviço que oferece ao con-
sumidor.

“Obviamente, não é razoável
pensar em aumentar os preços
apenas porque os custos tam-
bém ficaram mais altos”, alerta
Sérgio Pires, professor da Funda-
ção Dom Cabral. “Porém, é acei-

tável que a empresa possa alte-
rar sua política de preços sem-
pre que tiver um diferencial fren-
te à concorrência, que pode ser
desde exclusividade de um pro-
duto ou serviço, alguma inova-
ção, design bem trabalhado, mui-
ta qualidade ou até mesmo pela
força da marca.”

A estratégia se ajusta especial-
mente às pequenas e médias em-
presas. “Negócios desse porte di-
ficilmente conseguirão oferecer
o melhor preço do mercado, por-
que concorrem com grandes
companhias, que têm escala sufi-
ciente para vender mais barato”,
afirma Pires. “Portanto, se não
podem ser os maiores, que ten-
tem ser os melhores.”

Desde 1926, a Casa Santa Lu-
zia trabalha para ser a melhor em
um setor dominado por gigantes
e multinacionais. E isso sem nun-
ca entrar na guerra de preços
com a concorrência. Supermer-
cado com cara de empório locali-
zado nos Jardins, bairro nobre
de São Paulo, a Santa Luzia co-

bra pelo menos 10% mais caro
que os concorrentes na maioria
dos produtos que comercializa.
Mesmo assim, em média, 4,5 mil
clientes lotam todos os dias os
3,5 mil metros quadrados da loja.

“O preço que cobramos é jus-
to”, define Jorge da Conceição
Lopes, sócio-diretor da Casa
Santa Luzia. Ele não diz qual é a
sua margem de lucro, mas revela
que pode se dar ao luxo de calcu-
lar seus custos, embutir essa

margem e assim formar o preço
final – sem se preocupar em mo-
nitorar a concorrência antes de
definir os valores.

Para garantir que isso ocorra,
porém, a Casa Santa Luzia sem-
pre apostou em bom atendimen-
to. “Cerca de 90% dos funcioná-
rios atuais começaram como em-
pacotadores e foram treinados
para outros postos”, conta Lo-
pes. Segundo o empresário, to-
dos os empregados são orienta-

dos a tratar os consumidores co-
mo reis, com gentileza, auxilian-
donas compras e poupando qual-
quer esforço do cliente.

Além da cortesia do staff, a Ca-
sa Santa Luiza se preocupa em
garantir diversidade e qualida-
de. Ao lado da loja, uma área de
18 mil metros quadrados é ocupa-
da pelo estoque da empresa, no
qual 45% dos produtos são im-
portados. “Com um estoque des-
se porte, eu posso dar ao cliente
a certeza de que aqui ele sempre
vai encontrar o que procura e na
quantidade que deseja. Eu entre-
go conveniência”, afirma Lopes.

Comunicação. Tudo isso tem
seu preço. Mas nem sempre ven-
der mais caro que a concorrên-
cia é sinônimo de ter apenas
clientes da classe A e B. “Quando
os produtos são mais caros que o
das outras marcas, mas têm um
valor total pequeno, consumido-
res de renda média ou baixa tam-
bém poderão comprar”, avisa
Jacques Gelman, coordenador
do Centro de Excelência em Va-
rejo da FGV.

Gelman destaca, entretanto,
que a estratégia de vender mais
caro que a concorrência costu-
ma funcionar melhor quando a
empresa tem um bom controle
sobre o canal de venda em que
seu produto será exposto. “No
caso de um produto industrial,

por exemplo, mesmo ele sendo
inovador, se isso não ficar claro
no ponto de venda, o consumi-
dor vai preteri-lo em benefício
de um item semelhante e mais
barato”, afirma.

Mesmo com tanta estratégia,
quando há alteração de preço, as
empresas sempre devem estar
preparadas para perder vendas.
“O importante é saber se as per-
das serão compensadas pela ren-
tabilidade maior”, diz Gelman.

Estadão PME

● Diferencial
O empresário não deve aumentar
o preço apenas porque seus
custos ficaram maiores. É
preciso agregar valor para
justificar a alta ao consumidor.
O empreendedor consegue isso,
por exemplo, ao oferecer um
produto inovador ou apostar no
atendimento personalizado

● Perdas
Mesmo ao traçar uma estratégia
para o reajuste, o empresário
deve prever alguma redução
nas vendas. O importante, se
isso ocorrer, é o empreendedor
saber se essa diminuição
será compensada por uma
rentabilidade maior

Estratégia garante
aumento de preços
sem perder clientes

Vale negocia venda de supercargueiros
Os 19 navios encomendados na gestão de Roger Agnelli, dos quais apenas um foi entregue, devem ser repassados a outras empresas
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Gigante. O Vale Brasil, único dos 19 supercargueiros encomendados por Agnelli já em operação. teria enfrentado problemas para atracar em porto chinês

Opção. Jorge, da Casa Santa Luzia, aposta na qualidade

Inovação, design,
qualidade do produto
e atendimento ajudam
o pequeno empresário
a justificar reajustes

Sabrina Valle / RIO

A Vale mudou de estratégia so-
bre sua frota naval e abriu as
portas para vender ou arren-
dar 19 supercargueiros enco-
mendados para garantir com-
petitividade da empresa no
transporte de minério de fer-
ro para clientes asiáticos.

Contratados na gestão do ex-
presidente Roger Agnelli ao cus-
to de US$ 2,348 bilhões, os 19
supernavios estão sendo nego-
ciados com armadores chine-
ses, entre outros, segundo infor-
mou ontem, de Cingapura, o di-
retor da marketing da empresa,
Pedro Gutemberg.

“Não queremos ser um dos lí-
deres na operação de frete ou
fazer dinheiro com o nosso ne-
gócio de navios”, disse Gutem-
berg à agência Reuters. “Só que-
remos garantir que nosso custo
com frete não dispare. Então,
qualquer um que queira fazer
parceria com a gente vai ser mui-
to bem-vindo.”

Na época em que os navios fo-
ram contratados, a Vale afir-
mou que seu objetivo era redu-
zir o preço e a volatilidade do
frete internacional. A Vale sus-
tenta que a megaencomenda da
mineradora a estaleiros da Co-
reia do Sul e da China de fato
contribuiu para a queda dos pre-
ços, dando competitividade às
exportações da mineradora.

Em 2008, a média anual do
preço do frete foi superior a
US$ 50 por tonelada, atingindo
o pico de US$ 105 por tonelada.
No ano passado, mesmo com de-
manda por minério de ferro em
alta, o custo do frete não passou
de US$ 40 e a média anual ficou
abaixo de US$ 30 por tonelada.

No entanto, a decisão de abrir
mão da frota própria representa
uma mudança de postura da Va-
le depois que Murilo Ferreira as-
sumiu a presidência da empre-
sa, há menos de quatro meses.
Todos os 19 navios, com exce-
ção de um, estão em construção
e serão entregues até 2013.
“É uma mudança de estraté-
gia", diz Pedro Galdi, analista
da corretora SLW. “Deixar de
fazer investimento de mais de
US$ 2 bilhões... As cabeças pen-

sam de forma diferente.” Galdi
levanta a possibilidade de a Va-
le ter de arcar com alguma pena-
lidade por passar adiante os car-
gueiros que ainda não foram en-
tregues.

Houve especulações no mer-
cado naval de que o Vale Brasil,
o único dos supercargueiros já
em operação, foi impedido de
aportar no porto de Dalian, na
China, por pressão da indústria
naval local. Já uma fonte da em-

presa diz acreditar que o navio
não atracou por falta de capaci-
dade do porto para recebê-lo.

George Lazaridis, chefe de
pesquisas da empresa grega In-
termodal, que opera como inter-
mediário no setor naval, vê a
questão por uma ótica diplomá-
tica: “Parece mais uma forma de
agradar os donos de navios chi-
neses para não criar problemas
com a China”, disse. “Ao mes-
mo tempo, a própria Vale não vê
o mercado neste momento co-
mo uma grande ameaça – as ta-
xas estão muito baixas.”

Apresentação. O Vale Brasil
foi apresentando por um orgu-
lhoso Agnelli, em junho, pouco
antes de deixar o cargo, como o
maior navio de minério do mun-
do. O executivo até escolheu o
cargueiro como local para sua

última entrevista à imprensa co-
mo presidente da Vale.

Mesmo que vendidos ou alu-
gados, os 19 navios continua-
riam a serviço da Vale, seguindo

o modelo já em andamento ho-
je, com outras 16 embarcações
que operam exclusivamente pa-
ra a empresa em contratos de
longo prazo. Todos os 35 car-

gueiros têm capacidade para
400 mil toneladas de carga.

O Vale Brasil é um dos sete
navios encomendados por US$
748 milhões ao estaleiro Dae-
woo Shipbuilding & Marine En-
gineering Co, da Coreia do Sul.
A Vale também possui encomen-
da de 12 navios ao estaleiro
Rongsheng Shipbuilding and
Heavy Industries, na China,
num investimento de US$ 1,6 bi-
lhão. A contratação destes na-
vios no exterior foi um dos pon-
tos de desgaste do governo Luiz
Inácio Lula da Silva com Agnel-
li, que acabariam culminando
na saída do executivo este ano.

A Vale declinou de dizer com
quem estaria negociando, mas
uma fonte do mercado afirmou
que uma das empresas seria a
estatal chinesa Cosco. / COM

REUTERS

● Mudança

O QUE FAZER

PEDRO GUTEMBERG
DIRETOR DE MARKETING DA VALE
“Não queremos ser um dos
líderes na operação de frete ou
fazer dinheiro com o nosso
negócio de navios.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 set. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




