Pricing Strategies Forum
Maio de 2016
Hotel Dom Pedro, Lisboa

Programa indicativo

Horário

Conteúdo

08.45 – 09.00

Welcome Coffee

09.00 – 09.15

Sessão de abertura

09.15 – 09.45

Principais tendências de consumo

09.45 – 10.15

Estratégias de pricing

10.15 – 10.45

Case Study - Robbialac

10.45 – 11.00

Q&As

11.00 – …

Encerramento
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Top 10 Global Consumer Trends para 2016
Fonte: Euromonitor International 2016
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Top 10 Global Consumer Trends para 2016
Fonte: Euromonitor International 2016

01

02

03

04

05

Os consumidores
agnósticos

Comprar tempo

O desafio do
envelhecimento

Os fazedores de
mudança

A “profusão”
dos géneros

As imensas
possibilidades de
comparação de
preços traduzem-se
em consumidores
menos preocupados
com etiquetas,
marcas e produtos
reconhecidos

Em 2016, poupar
tempo significa
muitas vezes comprar
tempo, que se
considera o principal
bem de luxo

A velhice, como a
conhecíamos, está a
ser desafiada: os
consumidores acima
da meia-idade estão
mais enérgicos,
trabalham mais,
sendo capazes de
viver as suas vidas
também como
consumidores

Em 2016, tentar fazer
com que as coisas
melhorem constitui
prioridade. Não só os
bilionários, as
multinacionais, os
jornalistas, etc.,
também os
consumidores
querem enriquecer as
suas vidas e preservar
os recursos naturais

As etiquetas dadas
aos géneros são
desafiadas, seja para
roupa, brinquedos ou
marcas. Veja-se a
Pirelli e até a Playboy,
que passam a
celebrar a mulher de
forma diferente
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Top 10 Global Consumer Trends para 2016
Fonte: Euromonitor International 2016
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Alimentação
saudável

Bem estar
mental

Consumidores
“sobreligados”

Comprar para
controlar

Comprar para si
próprio

Em 2016, mais
pessoas alimentar-seão de forma mais
saudável, evitando
certo tipo de comidas
e desperdiçando
menos. Até a fast
food começa a
preocupar-se com
isto!

O fascínio pelo bem
estar interior
evidencia que os
consumidores não se
preocupam apenas
com a sua saúde
física

Quase metade da
população mundial
tem acesso à
internet. As
expectativas dos
consumidores à volta
do termo “smart” são
enormes
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Eventos que limitam
a sensação de
segurança e de
ordem levam os
consumidores a
decisões de compra
diferentes do
habitual

Consumidores de
padrão elevado,
independentes, sem
crianças, estão
disponíveis para gastar
somas relevantes em
produtos e experiências
para sua própria
fruição, misturando
contraculturas (híbridos
entre hipsters e
yuppies) com consumo
de bens de luxo

A pergunta que todas as empresas fazem é: qual deve ser a estratégia de
pricing? Como podemos resolver o seguinte market dilemma?

Vendas /
Top line focus
Value
Developers

Market
Dreamers

Caught
in the Middle

Market
Myopia

Rentabilidade/
Bottom line focus
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Existem muitos e diferentes fatores e variáveis que influenciam a
definição da estratégia de pricing de uma empresa…
VARIÁVEIS
PASSOS PARA DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA

1. Estipular os objetivos de pricing

Objetivos financeiros
•
•
•

Maximizar lucro
Maximizar vendas
“Sobrevivência”

Objetivos estratégicos

Maximizar quota de mercado
• Missão & Visão
• Objetivos de Marketing
•

Perspetiva do Consumidor

2. Determinar a procura associada

•
•
•

Valor de mercado
Perceção de valor
Natureza dos produtos

Condicionantes

Regulação / legislação
Economia atual
Intermediários

•
•
•

Custos

3.

Estimar custos e impactos

•
•
•

Impactos

Marginal
Oportunidade
Absorção total

Variação de vendas
Rentabilidade (SKU / loja)
• Variação de oferta (% SKUs)
•
•

Tipo de Mercado

4.

Analisar a concorrência

•
•
•

Oligopólio
Concorrência perfeita
Monopólio

Outras variáveis
•
•
•

Formação de Preço

5. Selecionar a estratégia de pricing

•
•
•

Fonte: Eurogroup Consulting

Cost Based Pricing
Competition Based Pricing
Customer Based Pricing
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Variáveis de marketing mix
Oferta de mercado
Benchmarking de Preços
Estratégias de Pricing

Market Skimming
• Market Penetration
• Competitor matching (…)
•

… e, evidentemente, muitos e diferentes mecanismos, modelos e
sistemas para a formação do preço

FORMAÇÃO DE PREÇO
Definição

Cost
Based Pricing

Determinação do
preço com base
nos custos de
produção

Pontos fortes

• Fácil ajuste de preço
• Fácil de calcular

Pontos fracos

• ↑ custos, ↑ preço
• Ignora a procura e a
concorrência
• Não incentiva a
otimização custos

“Caught in the middle”

Definição

Competition
Based Pricing

Determinação do
preço dependente
da análise dos
preços praticados
pela concorrência

Definição

Customer
Based pricing

Determinação do
preço com base na
perceção de valor
do consumido alvo

Pontos fortes

• Otimização de custos • Ignora disponibilidade para pagar
• Agressividade de
mercado
• Supremacia do líder
de mercado
• Melhor opção em
concorrência perfeita • Não diferenciador
Pontos fortes

• Considera a disponibilidade para pagar
• Reforça o branding
• Flexibilidade de
preço/segmentação

“Value Developers”

Fonte: Eurogroup Consulting

Pontos fracos
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Pontos fracos

Exemplos de Estratégias

Mark-Up Pricing
Cost-Plus Pricing
Target-Return Pricing
Exemplos de Estratégias

Parallell Pricing
Penetration Pricing
Predatory Pricing

Exemplos de Estratégias

Perceived Value Pricing
• Difícil de determinar
• Dificulta ganhos de
quota de mercado

Price Discrimination

Yield Management

Pequena amostra de alternativas de mecanismos que ajudam na
construção do preço

Penetration Pricing
Preço específico de entrada no
mercado, geralmente baixo em
mercados de grande volume

Market Skimming
Absorver a rentabilidade do mercado
E.x.: Playstation, jóias, digital tech

Custos
Cost-Based Pricing

Cost-Plus Pricing
Cálculo dos custos médios (AC)
+ Mark Up
Ex.: AC = Custo Total / Output

Loss Leader
Produtos vendidos abaixo do preço de
custo para encorajar vendas
Ex.: Época de saldos

Contribution Pricing
Preços ajustados para cobrir os custos
variáveis e parte dos custos fixos

Psychological pricing
Joga com as perceções do consumidor
Ex.: 9.99€ em vez de 10.99€

Estratégias
de Pricing

Target Pricing
Estabelecer preços para um nível de
rentabilidade específico (mark-up)
Ex.: Mark-up = Profit/Cost x 100

Marginal Cost Pricing
Cálculo do custo marginal, essencial
quando os custos fixos são muito altos
Ex.: Transportes…

Produto
Consumer
Based Pricing

Mercado
Competition
Based Pricing

(…)
Fonte: Eurogroup Consulting

Tender pricing
Quando há pouca concorrência, pode
ser aplicada uma going rate
Ex.: Bancos, Petróleo…
Price Discrimination
Cobrar, pelo mesmo produto, preços
diferentes a consumidores diferentes
Ex.: Bilhetes de avião…

(…)
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O yield management é uma estratégia de definição de preços baseada
no consumidor e nas suas necessidades
Yield Management
Estratégia de…

Customer
Based pricing
“Value Developers”

Estratégia de definição de preço que se baseia em:
• conhecer, antecipar e influenciar o comportamento do consumidor
• conseguir capturar o maior valor possível das operações correntes
• com o objetivo de maximizar as vendas e a rentabilidade da capacidade instalada

1. Está sempre disponível uma quantidade fixa de produto

3 Condições
Fundamentais

2. O produto é sazonal, perecível e/ou não é vendável passado determinado tempo
3. O consumidor está disposto a pagar diferentes preços pelo mesmo produto

Fórmula de Eficiência

Matriz de Yield Management

Fonte: Eurogroup Consulting

Previsível
Imprevisível

Exemplos

YIELD EFFICIENCY
=
ACTUAL REVENUE
POTENTIAL REVENUE

Duração de utilização

Fixo

Página 22

•
•
•

Bilhetes de cinema
Estádios / concertos
Eventos

Restaurantes
• Serviço de internet
• Aulas de Golf
•

Preço
•
•
•

Variável

Hotéis
Bilhetes de avião
Carros de aluguer

Hospitais
• Casas de séniores
•

A empresa

Company highlights

Robbialac’s vision

• ~290 employees
• Business size ~39 M€
• MS DecoPaints ~19%

“To be recognized as the best and most reliable company in the specialized retail of
«painting and decoration», offering the best customer experience in the paints market”

A Business Model
of Integrated Distribution

Robbialac’s Business Areas and 2 fold
strategy in DECO paints brands

Tintas
decorativas
Manufacturer and
Importer

Repintura
automóvel
Tintas proteção e
anticorrosivas

Retailer
59 shops

Isolamento
térmico
Não tintas

Fonte: Eurogroup Consulting
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A marca

Robbialac leadership is undisputed on end-user
segment: brand awareness
Brands they know or have heard
of (wave 2015):

Robbialac leadership is undisputed on end-user
segment: brand funnel
Robbialac’s customer loyalty (equals to frequent purchase / trial x
100) is estimated to be 69, more than second best Cin (32)
Total
awareness

Fonte: Eurogroup Consulting
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Trial

Frequent
purchase

Preferred
purchase

A situação de partida

A Robbialac assistiu nos últimos anos a uma contração da economia e consequente redução do mercado de
tintas decorativas, refletindo-se numa concorrência agressiva, onde a prática de descontos muito elevados e
reduções de preços tornou-se comum e, particularmente, recorrente no seu principal concorrente (CIN)
Assim, a Robbialac enfrenta quatro grandes issues:
I

Os preços não se encontram posicionados face ao principal concorrente

I

Os níveis de desconto praticados nos vários canais são cada vez mais elevados

I

Os preços apresentados em prateleira são muito elevados e ‘artificiais’

I

A VIP, está posicionada com um VfM para um segmento de preço MID, sem atingir o volume de negócio esperado

Perante esta realidade, a Robbialac reviu a sua estratégia de pricing das tintas decorativas, em conjunto com
a Eurogroup Consulting, com o objetivo de identificar iniciativas que permitissem:
I

Aumentar vendas

I

Racionalizar as operações nas lojas

I

Devolver à marca premium a sua zona de conforto

I

Potenciar brand awareness em todos os segmentos e canais

I

Ganhar, cultivar e manter a confiança dos canais nos produtos da marca

Fonte: Eurogroup Consulting
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Conclusões

Entrevistas a resellers multimarcas e exclusivos Robbialac
•
•
•
•
•

Há 5 aspetos fortemente valorizados: marca, qualidade do produto, relação comercial, serviço e campanhas
Os produtos ‘top of mind’ são sempre os mesmos: Stucomat, Rep, Aquarepel, Robbiplast, Vinylrep
O aspeto menos positivo é o preço: a Robbialac é considerada cara
Em geral, o marketing da CIN é percecionado como superior: catálogos mais simples e melhor comunicação
A negociação é percecionada como complexa e as tabelas de preços não são user friendly

Entrevistas a responsáveis de loja da rede fixa Robbialac
• Principais vetores de valor das lojas Robbialac: qualidade do produto e confiança na marca, a localização da loja e o serviço ao cliente
(disponibilidade de stock, acompanhamento e serviço pós-venda)
• Características diferenciadoras em loja: atendimento transparente, adaptação da oferta ao cliente, …
• O preço tem sempre um impacto negativo: muito altos, as listas ‘assustam’ aos clientes, descontos não competitivos, …
• O rácio de conversão médio dos clientes varia muito: 80-100% lojas TOP vs. 40-80% restantes

Entrevistas a vendedores da rede móvel Robbialac + Mystery shopping
• Dificuldades sentidas no mercado: guerra de preços, cliente espera pelos descontos e promoções para comprar, concorrência entre canais
dentro da Robbialac, negociação complexa com clientes, …
• Vetores de valor da negociação: relacionamento comercial, serviço, prescrição dos pintores e publicidade
• A quantidade recomendada nas lojas próprias Robbialac foi sempre superior à sugerida pela CIN
• Preços em tabela dos produtos superiores resulta num valor final total superior

Fonte: Eurogroup Consulting
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Recomendações

1. Reposicionar os preços em tabela de SKUs específicos de 5 gamas de produtos da marca Robbialac, considerando:
‒ Um risco de 650 k€ em termos de EBITDA, para uma redução de -6,76% no €/L nas tintas brancas e -10,03% nas tintas CA
‒ O break even calculado foi = +10,3% em volume para as tintas brancas e +12,6% para CA
‒ O incremento de vendas esperado em volume seria de +18,8% para as tintas brancas e +23,1% para tintas CA
2.

Continuar com a fase 2 do reposicionamento de preços da VIP (vs. Nitin e Neuce)

3.

Continuar, nos folhetos nacionais, com a análise de sensibilidade ao DMV do cliente particular e do cliente +Pinta

4.

Alinhar o preço em tabela do Vinylrep e o primário Hidro-Armadura com o preço do seu contratipo da CIN

5.

Introduzir o PVP recomendado ao consumidor final na lista de preços Robbialac e negociações em RS / TD / MD

6.

Continuar a comunicação baseada no DMV nos folhetos nacionais, c/ preço líquido nos SKUs mais competitivos

7.

Não comunicar preços em tabela em prateleira nas lojas próprias Robbialac

8.

Lançar os novos produtos, de qualidade comparável, alinhados em preço com o contratipo da CIN

9.

Criar uma tabela de preços única: tintas + não tintas + Viero

10.

Rever o rácio de qualidade/ preço dos produtos não tintas, corantes e primários

Fonte: Eurogroup Consulting
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Quick Wins

I

Implementámos com êxito a 2ª fase de reposicionamento da marca VIP que cresceu mais 12
pp que o mercado em 2015.

I

Estamos a implementar este ano o reposicionamento da Robbialac tendo admitido com a
Eurogroup que não teria que descer ao nível da CIN, pelo valor da marca, qualidade produtos,
serviço e qualidade da força de venda.

I

As nossas ferramentas de apoio à cor estão a um nível superior às da CIN.

I

Estamos de volta à televisão.

I

Diminuímos a complexidade na negociação com a revenda.

Fonte: Eurogroup Consulting
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Principais características da contribuição da Eurogroup Consulting

Profundidade e robustez da análise

Pesquisa de campo – interação estruturada com
força de vendas, clientes e canais
Capacidade para manter independência não deixando de ser
assertivos com as equipas internas
Apropriação rápida do conhecimento
do mercado e da empresa

Fonte: Eurogroup Consulting
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