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Para acertar
Saiba o que é preciso fazer na prática

Valor final deve incluir custos

+

Controle das despesas ajuda na hora de planejar

Paraprecificarumamercadoria o empresário deve levar
emconsideraçãooscustosfixosedeproduçãoeasuamar-
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gem de lucro. Porém, avaliar
apenas os três itens não adianta. Compra de estoque e financiamentos interferem.

Acompanhe os concorrentes

+

Procure agregar valor ao que você vai comercializar

Os gastos com aluguel,
matéria prima e com a
folha de pagamento
devem ser observados

Fiqueatentoaomercado,noentanto, não se guie apenas pelo
preço da concorrência. Se houverdiscrepância,avalieoquees-

Crie meios de fidelizar
os clientes. Uma boa
forma é oferecer o que
a concorrência não tem

sa empresa está oferecendo como diferencial. O consumidor
leva em consideração uma série
de pontos antes da compra.
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foi o reajuste aplicado
por Marcelo Alcântara
(foto) e seus sócios no
cardápio do restaurante
Serafina, em São Paulo

a
vendas e não obter um bom resultado é o mais comum. Com
estoque encalhado, a primeira
ideia que surge é fazer uma promoção, onde o lucro é perdido”,
afirma o professor.
Para LuizArnaldo Biagio,professor da Business School São
Paulo,adificuldadeemdeterminaro preço é mesmo provocada,
principalmente, pela falta de or-
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Aposta.
Andre
optou por
diferenciar
a sua
empresa
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Apoiado nessa premissa, o
empresário Juscelino Pereira,
sócio-proprietário do Piselli e
deoutrosquatronegóciosnoramo de restaurantes, consegue
estabilidade diante de mudanças. “Nosso planejamento é
anual e sempre tem uma margem para eventos que podem
trazer custo. Fazemos reajustes só quando necessário”, diz.
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Luiz Arnaldo Biagio,
Business School

se ciclo de remarcações para cima e para baixo. Para o especialista, é comum o dono de uma
empresapequenausarodiaadia
como base para determinar se
vai fazer uma compra maior ou
liquidar tudo. A administração
de forma empírica, garante Grisi, gera um efeito dominó que
chega ao preço final. “Apostar
em uma data com potencial de

Planejamento ajuda a
evitar o temido prejuízo
A relação entre a formatação de
umplanodenegócioseaformaçãodepreços deveser muitoestreita.“Quantomelhorestruturado o plano, maior a margem
para se proteger que a empresa
tem, o que facilita na hora de
repensarmudançasoutraçarestratégias”, explica Luiz Arnaldo
Biagio, professor da Business
School São Paulo.
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“A grande fase
da empresa é
o plano de
negócios”

e

Marcelo Alcântara tem uma redede restaurantesem SãoPaulo
edias atrás sentou-se com os sócios para discutir mudanças nos
valores do cardápio. Reunião difícil por tocar no ponto sensível
do Serafina – o negócio vende ao
consumidor a união de marca,
localização badalada e preço
acessível para faturar R$ 15 milhões só ano passado. “Meu último reajuste tinha sido em abril
de 2012. Tive de fazer outro agora pelo impacto que sofremos
com o aumento das carnes, peixes e camarões.”
Alcântara elevou, em média,
10%osvaloresdospratos.Aalteraçãoéconsideradamínima,afinal, ele tem absorvido parte da
altadosinsumoseadotadoalternativas criativas para minimizar
osimpactosnacontadofreguês.
“O preço é um negócio sério. O
que não pode é ter alterações
sensíveis no cardápio”, ensina
Alcântara. Estratégias à parte, o
desafio enfrentado pelo Serafina replica-se pelo País e empreendedores buscam meios de
driblar a alta de preços.
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O que já era complicado
para o empreendedor
ficou pior. Mas é possível
chegar ao valor correto
com muita dedicação

A inflação assusta o brasileiro
– seja ele empresário ou consumidor – por ser a responsável direta pelos anos de recessão do
Brasil, sobretudo na década de
80. Por isso, não é estranha a dimensão que o tema ganha quando há qualquer sombra de instabilidade, como esta que levou o
mercado a reajustar em 122% o
preço do tomate.
Sob o olhar atento de uma populaçãoquesentenobolsoasvariações da economia, empresáriosdetodosossetorestêmhoje
um grande desafio: formar preços justos. Para eles e para seus
clientes. A tarefa fica ainda mais
delicada para quem administra
pequenos negócios. Sem uma
grande estrutura à disposição,
capaz de favorecer a produção
em escala e o enxugamento de
custos, os empreendedores precisam seguir um planejamento
cuidadoso para não comprometerem o caixa da empresa.
“Sabe como a política de preços funciona na prática?”, questiona Claudio Felisoni de Angelo, presidente do conselho do
Programa de Administração do
Varejo(Provar/Ibevar),pararesponder em seguida. “Se eu sou
empresário e não tenho muita
certeza se a inflação vai ser de
6,5%oude6,59%,talvezsejamelhor fazer a remarcação de 7%
ou de 8%. Isso acontece hoje.”
Mesmo assim, Celso Grisi,
professor da Fipecafi, bate na
questãodagestãoparafugirdes-

uc
ac
io
n

ai
s.

O desafio de encontrar o preço

Dessa forma, o empresário
consegue ter um controle
maior para que os custos extras
não incidam nos preços. “Há
uns anos a gente não pagava por

segurança. Hoje, depois da onda de violência e arrastões, gastamos uma fortuna”, conta Juscelino, que precisou apertar a
margem de lucro dos negócios.

De forma mais intuitiva, o cabeleireiro Andre Mateus, sócio
da Cabelaria, também entendeu a necessidade de montar
uma estratégia para otimizar
custos e garantir a sustentabilidade de um conceito ainda incipiente no mercado: o visagismo. Trata-se de uma espécie de
personalizaçãodo corte, onde o
estilo é apropriado ao cliente. A
diferenciação deu fôlego ao negócio, que se preocupa ainda
com quantidade. “Em determinado momento tive que aumentar o preço do meu corte para
arejar a agenda. Assim, inclui
dois novos clientes por dia.”

ganização e de visão a longo prazo do empreendedor. “A grande
fase de uma empresa é o desenhodoplanodenegócios.Quando bem detalhado, você pode
confiar nele também para precificar ou fazer uma ação que não
vai gerar problema de liquidez
mais tarde”, analisa.
Mirar na fórmula da concorrência também não resolve a
questão. Mas é importante estar
alinhado com o mercado, explica Adriano Gomes, professor de
estratégiadaESPM.Paraoespecialista,oqueserveparaumaempresa pode não ser bom para outra.Simplesassim.“Temqueser
levada em consideração as atribuições de valor que o próprio
consumidor determina. A marca leva ao produto ou serviço algo intangível”, explica.
Alémdecontemplaroscustos
de produção e os operacionais,
ao formar o preço, o empresário
podedefinir umamargem de ganhosprópriosirreal.Énestequesito que muitos derrapam. “A
ambiçãohumanacomplica.Existe uma tentação à margens de
lucro maiores”, conclui Grisi.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 abr. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. X6.

