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Customer information 1/19/2021 

Caros Clientes, Caros Parceiros, 

2020 vem de terminar e podemos dizer com segurança que foi excepcionalmente sem 
precedentes. Foi um ano em que a pandemia COVID-19 definiu o cenário e nos afetou como 
seres humanos, a nossa sociedade, a economia em geral e a maioria das empresas de 
forma brutal e direta. 

Para a Dometic como empresa, a pandemia afetou fortemente os nossos negócios e 
tivemos de enfrentar sérios desafios de fabrico e abastecimento durante todo o ano. 
Sabemos que todos os nossos parceiros têm trabalhado arduamente para fazer face à 
situação e apoiar-nos da melhor forma possível, e por isso, somos extremamente gratos. 

Ao mesmo tempo, a pandemia continua a trazer novos desafios comerciais e operacionais 
num ambiente global incerto e em rápida mudança. 

Como deve provavelmente saber, e há várias semanas, enfrentamos uma guerra 
inesperada no meracdo dos contentores de carga, afetando todas as rotas de saída da 
China. A recuperação inicial da manufatura na China levou a um influxo maciço de 
encomendas de todo o mundo. Como resultado, as empresas de frete e transportadoras 
estão a reimplementar recursos para a China. 

Com esta situação global, encontramo-nos a sofrer atualmente aumentos de custo 
significativos em todas as frentes:   

 Os custos de frete marítimo e aéreo dispararam até 4 vezes desde outubro. 

 O prazo de entrega de componentes de fábricas asiáticas está a aumentar 
significativamente. Geralmente de 30 dias para 90 dias. As fábricas asiáticas estão a 
tirar proveito de um influxo maciço da procura e, como resultado, não conseguem 
cumprir com os prazos de entrega normais. 

 Os preços das matérias-primas também estão a sofrer grande impacto com 
aumentos significativos nas principais categorias e componentes (como cobre, 
alumínio, plástico, polímero, ABS, componentes eletrónicos). 

 Os aumentos generalizados de preços solicitados para todos os nossos 
componentes e produtos acabados pelos nossos fornecedores estão acima de 10%, 
de forma a lidar com a situação global geral, bem como com os movimentos 
cambiais. 

Como um parceiro de longo prazo, fizemos tudo o que podíamos nas últimas semanas e 
continuaremos a priorizar a cadeia de suprimentos e a disponibilidade de procura para 
manter o nosso nível de serviço da melhor maneira possível. No entanto, devido á situação 
crítica descrita acima, lamentamos informar que os nossos prazos de entrega de fábricas e 
armazéns sofrerão atrasos durante o primeiro e segundo trimestres de 2021.  
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A Dometic tem, até agora, absorvido todos os custos relacionados com os vários impactos e 
comunicou um aumento de preços muito limitado e consciente a partir de 1 de novembro de 
2020 de forma a apoiar a indústria, os nossos parceiros e a recuperação do mercado. 
Infelizmente, a tendência de aumento em todos os custos significativos está confirmada e 
continuará ao longo de 2021. 

Fizemos uma extensa revisão do risco do negócio nas últimas semanas para determinar o 
melhor caminho a seguir e chegámos á conclusão de que precisamos, juntamente com os 
nossos parceiros, repassar alguns destes custos, de maneira justa, procedendo com uma 
combinação de uma sobretaxa de transporte em conjunto com um aumento de preço 
limitado nas categorias de produtos mais sensíveis. 

Modelo de sobretaxa de transporte: 

Para superar a situação atual, vamos implementar o seguinte: 

 Uma sobretaxa de frete temporária com uma taxa de transporte adicional e linear de 
2% sobre o valor de todas as encomendas e entregas durante o primeiro e segundo 
trimestres. 

 Todas as entregas de contentores feitas diretamente aos clientes serão também 
sobretaxadas com a diferença entre os custos dos contentores planeadas e atuais. 
Esta medida temporária será revista numa base regular e será de imediato removida 
assim que a situação geral do custo dos fretes volte ao normal. 

 Recomendamos que refaturem esses valores aos vossos clientes, uma vez que a 
tendência atual dos custos de frete maritimo está confirmada a permanecerá em 
valores extremamente elevados até meados de 2021. 

Nueva lista de precios el 1 de abril de 2021

Com o objetivo de continuar a apoiar a recuperação do mercado, decidimos efetuar um 
aumento seletivo de preços nos artigos com maior impacto vindos da Ásia e, para aqueles 
artigos que têm uma grande parcela de matéria-prima a sofrer este impacto de aumento de 
custos. 

Então, as únicas categorias a sofrer impacto, serão: 

 Refrigeração móvel 
 Energia & Controlo 
 Artigos complementares e Adegas de Vinhos 

Temos o prazer de confirmar que podemos excluir aumentos de preços nos nossos top 
sellers, tais como Refrigeração Dometic, RV e AC’s de camião, Janelas & Portas, 
Saneamento, Hot products & Cooking, Toldos e estações de carregamento de AC WAECO. 

O seu representante de vendas local irá brevemente entrar em contato consigo para lhe dar 
os detalhes exatos e as alterações de preços. 
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Lamentamos sinceramente ter de tomar estas medidas, mas estamos convencidos de que, 
juntos, poderemos ultrapassar este desafio de maneira a definir um rumo mais brilhante 
para 2021 e que seja mutuamente benéfico para todos. 

 

 

 

Henrik Fagrenius  Dejan Vasilijevic 
President EMEA  Head of Territory Sales EMEA 


