


Proposta de
valor ao cliente em

mercados empresariais

No afã de manter custos lá embaixo, a clientela
talvez olhe apenas o preço e ignore seu discurso
de vendas. Veja como ajudar o cliente a entender
o valor superior daquilo que sua empresa oferece.

"PROPOSTA DE VALOR AO CLI ENTE" foi um dos termos
mais usados em mercados empresariais nos últimos anos.
Nossa pesquisa sobre práticas de gestão revela, contudo,
que não há consenso sobre o que constitui uma
proposição de valor ao cliente — ou o que a torna persua-
siva. Além disso, concluímos que a maioria das propostas
de valor promete gerar economia e benefícios ao cliente
sem fundamentar a alegação. Um produto ou serviço
pode, sim, proporcionar um valor superior — mas, se o
fornecedor não demonstrar e documentar tal tese, é bem
provável que o gerente do cliente a considere pura
retórica de marketing. Cada vez mais responsável pelo
corte de custos, esse gerente não pode se dar ao luxo de
simplesmente acreditar na palavra do fornecedor.
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Peguemos o caso de uma fabricante de circuitos inte-
grados (CIs) que esperava fornecer 5 milhões de unidades
para um produto de próxima geração de uma fabricante
de dispositivos eletrônicos. Durante as negociações, o
vendedor do fornecedor soube que disputava com uma
empresa cujo preço unitário era dez centavos menor. O
cliente perguntou a cada vendedor por que a oferta da sua
empresa era superior. O tal vendedor baseara sua pro-
posta de valor no serviço que ele, pessoalmente, daria.

O vendedor não sabia, mas o cliente havia montado
um modelo de valor ao cliente segundo o qual a oferta
da empresa, embora dez centavos maior por CI, na rea-
lidade valia 15,9 centavos a mais. O engenheiro eletrôni-
co à frente do projeto tinha recomendado que o
gerente de compras optasse por aqueles CIs, apesar do
preço mais alto. O serviço tinha, sim, um certo valor no
modelo — mas de apenas 0,2 centavo! Infelizmente, o
vendedor havia ignorado os dois elementos da oferta
de CIs de sua empresa de maior valor para o cliente,
evidentemente ignorando o quanto valiam para o clien-
te e como tomavam a oferta de sua empresa objetiva-
mente superior à da rival. Não surpreende que, na hora

Fizemos, nos últimos dois anos, pesquisas sobre a prá-
tica gestora na Europa e nos Estados Unidos para enten-
der o que é a proposta de valor ao cliente e o que a
torna convincente. Para nossa surpresa, descobrimos
que é muito difícil encontrar exemplos de propostas de
valor que soem válidas para o cliente. A partir das me-
lhores práticas de um punhado de fornecedores em mer-
cados empresariais, sugerimos aqui uma abordagem
sistemática à formulação de propostas que signifiquem
algo para a clientela-alvo e que concentrem os esforços
de geração de valor superior do fornecedor.

Três tipos de proposta de valor
Classificamos em três tipos o modo como fornecedores
utilizam o termo "proposta de valor": todos os benefícios,
pontos de diferenciação favoráveis e foco ressonante (veja
o quadro "Que proposta sugere valor ao cliente?").

Todos os benefícios. Nosso estudo indica que, ao for-
mular uma proposta de valor ao cliente, a maioria dos
gestores simplesmente relaciona todos os benefícios
que, a seu ver, seu produto ou serviço garantiria. Quanto

agá, talvez suspeitando de que seu serviço não valesse a
diferença de preço, o vendedor tenha oferecido um
abatimento de dez centavos no preço para fechar o ne-
gócio, deixando escapulir com isso pelo menos meio
milhão de dólares.

Certos gestores encaram a proposta de valor ao clien-
te como o discurso criado pelo departamento de marke-
ting para fins publicitários e promocionais. Míope, essa
visão negligencia a contribuição muito concreta da pro-
posta de valor para um desempenho empresarial supe-
rior. Bem formulada, essa proposta obriga a empresa a
se ater rigorosamente ao verdadeiro valor daquilo que
oferece à clientela. Uma vez que se discipline para en-
tender os clientes, a empresa pode tomar decisões mais
astutas sobre a alocação de seus escassos recursos para a
criação de novos produtos e serviços.

mais vantagens puder arrolar, melhor. É a abordagem
que menos conhecimento exige sobre clientes e conco-
rrentes — e, logo, a que exige menos esforço. Contudo,
sua relativa simplicidade teria uma grande desvanta-
gem: a asserção de benefícios. Ou seja, pode conferir su-
postas vantagens a recursos que, na realidade, não
trazem benefício nenhum ao cliente.

Foi o caso de uma empresa que fornecia cromatógra-
fos a gás de alto desempenho a laboratórios de P&D em
grandes empresas, universidades e agências governa-
mentais nos países do Benelux. Um recurso de um dado
cromatógrafo permitia a operadores de laboratórios de
P&D manter um alto grau de integridade das amostras.
Para tentar crescer, a empresa passou a oferecer o mo-
delo mais básico desse aparelho a um novo segmento:
laboratórios comerciais. Nas reuniões iniciais com po-
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Que proposta sugere valor ao cliente?

O termo "proposta de valor" é usado por fornecedores de três modos distintos. A maioria simplesmente enumera todo benefício que o

produto ou serviço possa trazer ao cliente. Quanto mais benefícios puder arrolar, melhor. Alguns reconhecem que há outras opções à dis-

posição no mercado, mas em geral cometem o erro de supor que pontos de diferenciação favoráveis devem ter alto valor para o cliente.

Já os melhores fornecedores baseiam sua proposta de valor nos poucos elementos de maior importância para o cliente, demonstrando o

valor desse desempenho superior e comunicando a proposta de modo a provar que entendem a fundo as prioridades do cliente.

tenciais clientes, seus vendedores saíram louvando os
benefícios de manter a integridade de amostras. Tal as-
serção de benefício não impressionou os potenciais
clientes, que diziam testar rotineiramente amostras de
solo e de água e que manter a integridade de amostras
não era uma preocupação. O fornecedor foi pego de sur-
presa e teve de repensar a proposta de valor.

Outra cilada da proposta de valor que alardeia todo
benefício é que muitos deles, talvez a maioria, podem
ser pontos de paridade com os da segunda melhor ofer-
ta, diluindo o impacto dos poucos pontos genuínos de
diferenciação. Na proposta de valor ao cliente, é preciso
deixar bem claro quais elementos são pontos de parida-
de e quais são pontos de diferenciação (veja o quadro
"Elementos básicos de uma eficaz proposta de valor ao

cliente"). Uma consultoria internacional de engenharia,
por exemplo, disputava um projeto de veículo leve
sobre trilhos. O último slide da apresentação da firma
listava dez motivos pelos quais a prefeitura deveria en-
tregar a ela o projeto. Mas o diagrama tinha baixo
poder de persuasão, pois as outras duas finalistas alega-
vam basicamente o mesmo.

Coloque-se, por um momento, no lugar do potencial
cliente. Imagine que cada firma, ao final de sua apresen-
tação, cite dez motivos pelos quais o projeto deveria ser
entregue a ela, e que tal lista seja praticamente igual
para todas. Se cada firma diz basicamente o mesmo,
como decidir? Você pede a cada uma que sugira um
preço final, o melhor possível, e acaba entregando o
projeto à que fizer o maior abatimento na conta. Se
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havia alguma distinção, ela foi obscurecida pela seme-
lhança maior entre as firmas.

Pontos de diferenciação favoráveis. O segundo tipo
de proposta de valor reconhece abertamente que o
cliente tem opção. O caso recente de uma grande forne-
cedora de gases industriais deixa isso bem claro. Um
cliente enviou à empresa uma solicitação de proposta,
dizendo que os dois ou três autores das propostas de
valor mais convincentes seriam convidados a visitar o
cliente para discutir e detalhar sua proposta. Depois
dessa reunião, o cliente escolheria um dos fornecedores.
Como o exemplo demonstra, perguntar "Por que deverí-
amos trabalhar com sua empresa, e não com seu conco-
rrente?" é mais pertinente do que "Por que deveríamos
trabalhar com sua empresa?". A primeira pergunta leva
o fornecedor a diferenciar sua oferta, um processo que
exige conhecimento detalhado sobre a alternativa —
seja ela contratar um concorrente, seja solucionar o pro-
blema do cliente de modo distinto.

Saber que um elemento do produto ou serviço oferta-
do é um ponto de diferenciação em relação à melhor al-
ternativa seguinte não transmite, contudo, o valor dessa
diferença ao cliente. Além disso, um produto ou serviço
pode ter vários pontos de diferenciação, tornando difícil
para o fornecedor entender quais deles garantem o
maior valor. O fornecedor que não entende a fundo as
exigências e preferências do cliente, e quanto vale satis-
fazê-las, vai acabar realçando pontos de diferenciação
que garantem valor relativamente pequeno ao cliente-
alvo — o que levaria à cilada da suposição de valor: ima-
ginar que pontos de diferenciação favoráveis terão alto
valor para o cliente. O caso do fornecedor de CIs que
deu um desconto desnecessário no preço, citado acima,
é um bom exemplo.

Foco ressonante. Embora uma proposta com pontos
de diferenciação favoráveis seja preferível à proposta de
valor que inclui todos os benefícios, a grande meta deve
ser proposta de valor de foco ressonante. Essa aborda-
gem reconhece que a responsabilidade dos gerentes a
cargo de decisões de compra é alta — e não pára de
crescer. Reconhece, ainda, que o tempo é curto para
esses gerentes — que querem fazer negócios com forne-
cedores que entendam plenamente seus grandes proble-
mas e que apresentem uma proposta de valor ao cliente
simples, mas altamente sedutora. Para tanto, um forne-
cedor pode apresentar uma proposta que torne sua ofer-
ta superior nos poucos elementos mais importantes
para o cliente-alvo, demonstrando e documentando o
valor do desempenho superior, e comunicando a pro-
posta de modo a deixar claro que entende a fundo as
prioridades da operação do cliente.

Esse tipo de proposta difere da que destaca os pontos
de diferenciação favoráveis em dois aspectos importan-
tes. Primeiro, mais não significa melhor. Embora um
fornecedor possa ter vários pontos de diferenciação fa-

voráveis, a proposta de foco ressonante aferra-se a um
ou dois pontos de diferenciação que geram — e cuja
melhoria continuará a gerar — o maior valor possível
ao cliente. Para utilizar melhor seus limitados recursos,
um fornecedor pode até abrir mão de pontos de dife-
renciação favoráveis (mas menos valorizados pelo clien-
te) de modo a concentrar a artilharia no ponto, ou
pontos, de diferenciação que mais pesa para o cliente.
Segundo, a proposta de foco ressonante pode conter
pontos de paridade. Isso ocorre quando o ponto de pa-
ridade é indispensável para que o cliente considere a
oferta ou quando o fornecedor quer derrubar a per-
cepção equivocada do cliente de que um elemento do
valor oferecido por um concorrente é um ponto de di-
ferenciação exclusivo do rival. É o que ocorre quando o
cliente julga que a oferta de uma adversária é superior,
embora o fornecedor creia que sua oferta seja equiva-
lente — estudos de valor ao cliente sustentam empiri-
camente a alegação do fornecedor.

A proposta de um fornecedor pode ter muitos benefícios

técnicos, econômicos, sociais ou de atendimento que

garantam valor ao cliente — mas, com toda a probabilidade,

o mesmo ocorre com a oferta de concorrentes. Logo, o

essencial é saber como esses elementos de valor se

comparam com os da melhor alternativa disponível.

Constatamos que é útil classificar os elementos de valor em

três tipos.

Pontos de paridade são elementos de desempenho ou fun-

cionalidade essencialmente iguais aos da melhor alterna-

tiva seguinte.

Pontos de diferenciação são elementos que tornam a ofer-

ta do fornecedor superior ou inferior à melhor alternativa

seguinte.

Pontos de contenda são elementos sobre os quais o forne-

cedor e clientes divergem ao comparar seu desempenho

ou funcionalidade com os da melhor alternativa seguinte.

Ou o fornecedor considera um elemento do valor como

ponto de diferenciação a seu favor, enquanto o cliente

considera tal elemento como ponto de paridade com a

melhor alternativa seguinte, ou o fornecedor considera

um elemento do valor como ponto de paridade enquanto

o cliente o julga um ponto de diferenciação a favor da

melhor alternativa seguinte.

Text Box
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Para dar um sentido prático ao foco resso-
nante, vejamos o seguinte exemplo. A ameri-
cana Sonoco, multinacional do setor de
embalagens, procurou um grande cliente eu-
ropeu, fabricante de produtos de consumo
embalados, para redesenhar a embalagem
de uma linha de produtos dela, a cliente. A
Sonoco achava que a empresa européia ga-
nharia com uma embalagem atualizada. E,
como autora da iniciativa, a Sonoco acentua-
ria sua fama de inovadora. Embora a nova
embalagem oferecesse seis pontos de dife-
renciação favoráveis em comparação com a
melhor alternativa seguinte, a Sonoco deci-
diu enfatizar um ponto de paridade e dois
pontos de diferenciação naquilo que cha-
mou de proposta de valor distintiva (PVD).
Segundo essa proposta, a nova embalagem
tornaria muito mais eficiente a linha de en-
vase, graças a uma maior velocidade, e teria
um visual distintivo que exerceria maior
apelo sobre o consumidor — tudo pelo
mesmo preço da embalagem então usada.

A Sonoco resolveu incluir um ponto de
paridade na proposta de valor porque, nesse
caso, se o preço subisse, o cliente sequer con-
sideraria a reformulação da embalagem. O
primeiro ponto de diferenciação na propos-
ta de valor (maior eficiência) derrubava os
custos do cliente, permitindo que trocasse o
esquema de produção de sete dias e três turnos em mo-
mentos de pico por um de cinco dias e dois turnos. O se-
gundo ponto de diferenciação trazia vantagens para o
consumidor, ajudando o cliente a aumentar marginalmen-
te a receita e o lucro. Na hora de convencer o cliente a
adotar a nova embalagem, a Sonoco não deixou de citar
outros pontos de diferenciação favoráveis. Mas decidiu dar
muito mais ênfase aos dois pontos de diferenciação e ao
ponto de paridade de maior peso para o cliente, apresen-
tando assim uma proposta de valor de foco ressonante.

Destacar como ponto de paridade algo que o cliente
toma incorretamente por ponto de diferenciação favorá-
vel a outro fornecedor pode ser um dos elementos mais
importantes da elaboração de uma proposta de valor efi-
caz. Peguemos o caso da americana Intergraph, que for-
nece software de engenharia para firmas de engenharia,
compras e construção. Com um dos softwares da
Intergraph, o SmartPlant P&ID, o cliente pode definir
processos de fluxo para válvulas, bombas e tubulação em
seus projetos hidráulicos e gerar diagramas de dutos e
instrumentação. Certos clientes potenciais pressupõem,
erroneamente, que o desempenho do SmartPlant não se
equiparará ao da melhor alternativa seguinte, já que esta
é fundada no computer aided design (CAD), ferramenta
gráfica mais popular do que a plataforma de banco de

dados relacionai na base do SmartPlant. Daí a Inter-
graph ter acatado de frente tal percepção, reunindo
dados de clientes importantes para mostrar que o ponto
de diferenciação era um ponto de paridade.

Vejamos o que a empresa fez. A proposta de valor de
foco ressonante da Intergraph para o software consistia
em um ponto de paridade (inicialmente considerado
pelo cliente como um ponto de contenda), seguida de
três pontos de diferenciação:

Ponto de paridade: com esse software o cliente pode
criar projetos hidráulicos (plantas ou relatórios) com ra-
pidez igual ou superior à garantida pelo CAD, a melhor
alternativa disponível.

Ponto de diferenciação: o software verifica todos os
dados de entrada e saída associados a ativos e procedi-
mentos da planta, usando práticas de engenharia univer-
salmente aceitas, normas exclusivas da empresa e regras
específicas do projeto ou processo a cada etapa do pro-
cesso de desenho, para que o cliente possa evitar erros
onerosos como ignorar interdependências na alteração
do desenho ou, pior, solicitar equipamentos errados.

Ponto de diferenciação: o software é integrado com ta-
refas de entrada e saída como simulação de processos e
desenho de instrumentação, excluindo assim a rein-
serção de dados (e reduzindo a margem de erros).
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Ponto de diferenciação: com o software, o cliente pode
fazer a ponte entre escritórios distantes para executar o pro-
jeto e, no fim, fundir as partes em um único banco de dados
a ser entregue ao cliente, o proprietário das instalações.

Propostas de valor de foco ressonante são muitos efi-
cazes, mas difíceis de formular. É preciso empreender
uma sondagem do valor ao cliente para obter os insights
necessários à formulação. Apesar de todo o discurso
sobre valor ao cliente, poucos fornecedores já foram pes-
quisar tal valor, algo que requer tempo, esforço, per-
sistência e certa criatividade. Mas, como deixam claro as
melhores práticas por nós estudadas, elaborar uma pro-
posta de valor de foco ressonante disciplina a empresa a
estudar as operações do cliente o bastante para ajudá-lo
a resolver seus problemas. Como bem ilustra a experiên-
cia de um grande fornecedor de resinas, vale a pena pes-
quisar o valor ao cliente (veja o quadro "Como trans-
formar uma proposta de valor fraca").

Fundamente a proposta de
valor ao cliente
Em uma série de debates empresariais que organizamos
na Europa e nos EUA, gerentes de clientes relataram que
potenciais fornecedores utilizam o bordão "Podemos cor-
tar seus custos!" como uma proposta de valor quase
genérica. Mas, como bem observou um participante em
Roterdã, a maioria desses fornecedores conta "histórias da
carochinha". Findo o discurso de um fornecedor poten-
cial, aquele gerente fazia uma bateria de perguntas para
descobrir se o fornecedor dispunha de pessoal, processos,
ferramentas e experiência para de fato cumprir o que

para explicar ao cliente como sua proposta vai reduzir
custos ou somar valor em relação a alternativas ofereci-
das por rivais. Em geral, os dados necessários à estimati-
va do valor são obtidos graças à parceria entre gerentes
do fornecedor e do cliente, e vêm das operações do pró-
prio cliente. Às vezes, contudo, podem vir de fontes ex-
ternas, como estudos de entidades setoriais. Peguemos a
equação verbal de valor usada pela Rockwell
Automation para estimar a queda em custos que um
cliente teria se usasse um motor da Rockwell
Automation para consumir menos energia, em vez do
produto equivalente de uma rival:

Redução de custos com
uso menor de energia

= [kW gastos x total de horas de operação por
ano x $ por kW hora x total de anos com

sistema em operação] solução do concorrente

- [kW gastos x total de horas de operação por ano
x $ por kW hora x total de anos com sistema em

operação] solução da Rockwell Automation

Esta equação verbal de valor adota a terminologia
usada por fornecedores e clientes do setor para uma co-
municação precisa e eficaz sobre funcionalidade e de-
sempenho.

Demonstre de antemão o
valor ao cliente
Todo cliente potencial precisa enxergar de modo ine-
quívoco o corte de custo ou o valor agregado que obteria
se contratasse um fornecedor em vez de outro. Empresas

prometia. Muitas vezes, a proposta era simplesmente in-
fundada. Logo, para que a proposta de valor ao cliente
seja convincente, quem a faz deve ser capaz de dar de-
monstrações e provas de sua veracidade.

Equações verbais de valor permitem ao fornecedor des-
tacar pontos de diferenciação e de contenda em relação
à melhor alternativa disponível de um jeito convincente
e facilmente assimilável pelos gerentes do cliente. A
equação verbal de valor exprime em palavras e funções
matemáticas simples (+ e -, por exemplo) como avaliar
as diferenças de funcionalidade ou desempenho entre a
oferta de um fornecedor e a melhor alternativa disponí-
vel, e como atribuir valor monetário a tais diferenças.

Empresas de práticas exemplares como Intergraph e
Rockwell Automation usam equações verbais de valor

exemplares como Rockwell Automation e a firma holan-
desa de engenharia de precisão Nijdra Groep usam relatos
de valor para deixar isso bem claro. Um relato de valor
documenta a redução de custo ou o valor agregado que
clientes de referência registraram com a adoção do pro-
duto ou serviço do fornecedor em questão. Outra saída
empregada por empresas de melhores práticas, como as
americanas GE Infrastructure Water & Process Technolo-
gies (GEIW&PT) e SKF USA, para demonstrar de an-
temão o valor de suas ofertas a clientes potenciais é o
chamado calculador de valor. Em geral, essas ferramentas
de cálculo do valor ao cliente são aplicações de software
rodadas em laptops pelo pessoal de vendas ou especialis-
tas em valor como parte de uma abordagem de vendas
consultiva que explicita o valor que o cliente provável-
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mente obteria com a oferta do fornecedor.
Quando necessário, um fornecedor exemplar faz de

tudo para demonstrar o valor de sua proposta em re-
lação às melhores alternativas disponíveis. A divisão de
polímeros químicos da Akzo Nobel em Chicago realizou
há pouco um teste piloto de duas semanas em um rea-
tor de produção situado nas dependências de um poten-
cial cliente. A idéia era reunir dados em primeira mão
sobre o desempenho de sua oferta de metal de alta pu-
reza comparado com outra boa alternativa para a pro-
dução de wafers de semicondutores compostos. A Akzo
Nobel pagou ao potencial cliente por essas duas sema-
nas, nas quais cada dia era um desafio devido a conside-
rações rotineiras como produção e manutenção. A Akzo
Nobel agora tem dados de uma máquina de produção
real para substanciar alegações sobre seu produto e
sobre projeções de redução de custos, além de indícios
de que os wafers de semicondutores compostos produzi-
dos têm qualidade igual ou superior aos atualmente fa-
bricados pelo cliente usando a melhor alternativa
disponível. Para que seus clientes potenciais verifiquem
tal fato por conta própria, a Akzo Nobel permitiu que

testassem amostras de wafers por ela produzidos. A
Akzo Nobel combina esse ponto de paridade com dois
pontos de diferenciação: custos de manutenção e custos
de energia para conversão consideravelmente menores.

Documente o valor ao cliente
Demonstrar um valor superior é necessário, mas já não
basta para que o fornecedor seja considerado exemplar. É
preciso documentar também a redução de custo e o lucro in-
crementai (obtido a partir da receita extra) garantidos por
aquilo que ele, o fornecedor, oferece a clientes que o con-
tratam. Logo, é necessário sentar com o cliente e definir
como será feito o monitoramento da redução de custo e do
lucro adicional para que, depois de certo prazo, fornecedor
e cliente possam documentar os resultados. Com tal docu-
mentação é possível aprimorar os modelos de valor ao
cliente, criar relatos do valor gerado, permitir que gerentes
do cliente levem o crédito pela redução de custo e pelo lucro
adicional e (já que esses gerentes sabem que o fornecedor
está disposto a voltar mais tarde para documentar o valor
gerado) reforçar a credibilidade do valor da oferta.

Um grande fornecedor de resinas usadas

no revestimento de superfícies — tintas

de parede, por exemplo — sabia que sua

clientela vinha sendo pressionada a res-

peitar normas ambientais cada vez mais

rígidas. Mas esse fornecedor também

sabia que nenhum fabricante de revesti-

mentos estaria disposto a sacrificar o de-

sempenho. Logo, criou uma resina nova,

de alto desempenho, que permitiria aos

clientes obedecer à nova legislação am-

biental — talvez a um custo mais alto,

mas sem queda no desempenho.

Em conversas iniciais com clientes

que testavam o produto, o fornecedor de

resinas ficou surpreso com a tíbia, reação

registrada, sobretudo de gerentes co-

merciais — que não estavam entusias-

mados com a perspectiva de venda de

um revestimento mais caro a profissio-

nais da pintura, principal alvo do produ-

to. Eles mesmos só adotariam a nova

resina quando fosse exigido por lei.

Decepcionada, a fabricante decidiu

realizar uma pesquisa de valor ao clien-

te para entender melhor as exigências e

preferências da clientela de seus clientes

— e como o desempenho da nova resina

afetaria o custo total de operação desse

pessoal. A empresa avaliou até exigên-

cias e preferências de clientes de empre-

sas de pintura — ou seja, donos de

imóveis. Montou uma série de grupos

de discussão e fez testes em campo com

profissionais de pintura para obter da-

dos. Estudou o desempenho do produto

à luz das principais exigências do cliente

— como cobertura, tempo de secagem e

durabilidade — e pediu a clientes que

escolhessem a melhor opção em termos

de desempenho e indicassem se paga-

riam mais por revestimentos que trou-

xessem melhor desempenho. Além

disso, aderiu a uma associação de profis-

sionais de pintura, despachou os geren-

tes para cursos sobre cálculo do custo de

serviços e treinou a equipe para traba-

lhar com o software de orçamentação

usado por especialistas em pintura.

Desse estudo de valor ao cliente sur-

giram vários insights. O mais notável

foi a constatação de que a tinta repre-

senta apenas 15% dos custos de uma

empresa de pintura; a mão-de-obra é,

de longe, o maior custo. Se o revesti-

mento gerasse maior produtividade —

uma secagem mais rápida, que permi-

tisse a aplicação de duas demãos em

um turno de oito horas, por exemplo

—, o preço maior talvez fosse digerível.

O fornecedor de resinas reconfigurou

a proposta de valor, até ali unidimensio-

nal e voltada apenas à conformidade com

as normas ambientais, e buscou um foco

ressonante no qual o fator ambiental

fosse importante, porém menor. A nova

proposta de valor era "A nova resina per-

mite a fabricantes produzir revestimen-

tos arquitetônicos com película de maior

consistência e dá a empresas de pintura

a capacidade de aplicar duas demãos em

um soturno, aumentando assim a produ-

tividade do pintor e cumprindo, ao mes-

mo tempo, as normas ambientais". Os

clientes de revestimentos aceitaram com

entusiasmo essa proposta de valor, e o

fornecedor de resinas foi capaz de cobrar

40% a mais pela nova resina.
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Pioneira em fundamentar propostas de valor na última
década, a GEIW&PT usa o processo e as ferramentas de pla-
nejamento de geração de valor (PGV) para documentar re-
sultados trazidos ao cliente — e permitir que seu pessoal
em campo entenda as atividades da clientela e planeje, exe-
cute e documente projetos de impacto mais elevado sobre o
valor gerado a cada um. Uma ferramenta online permite
que gerentes da GEIW&PT e do cliente monitorem facil-
mente a execução e os resultados computados de todo pro-
jeto tocado pela empresa. Desde que começou a usar o

novo serviço para refinarias mostra como o gerente-geral,
John Panichella, aloca recursos limitados a iniciativas que
irão gerar o maior valor adicional para sua empresa e seus
clientes. Anos atrás, um representante em campo da GE teve
a idéia de um novo produto baseada em seu vasto conheci-
mento de processos de refino e de como uma refinaria
ganha dinheiro. Para que a idéia fosse explorada, o fun-
cionário submeteu uma proposta formal de criação de pro-
duto ou serviço ao gerente de marketing da área de hidrocar-
bono, algo que todo profissional da GE pode fazer sempre

PGV, em 1992, a GEIW&PT já documentou mais de mil
casos, que representam US$ 1,3 bilhão em corte de custos
para clientes, 24 bilhões de galões de água poupados, 5,5
milhões de toneladas de detritos eliminadas e 4,8 milhões
de toneladas de emissões atmosféricas removidas.

À medida que vai aprendendo a documentar o valor trazi-
do ao cliente, o fornecedor começa a entender melhor como
aquilo que oferece gera um valor superior ao cliente, e até
mesmo como o valor gerado varia dependendo do cliente.
Devido a esse conhecimento extenso e detalhado, fica mais
confiante na hora de projetar a redução de custo e o valor
agregado que potenciais clientes provavelmente registrarão.
Alguns dos melhores fornecedores até se dispõem a garantir
um certo montante de economia antes de firmar o contrato.

Interessado em reduzir de modo considerável seus custos
operacionais, um fabricante internacional de motores auto-
motivos buscou a ajuda da americana Quaker Chemical, in-
dústria de produtos químicos especiais e serviços de gestão.
A equipe de engenheiros químicos, mecânicos e ambientais
da Quaker, que há anos registra meticulosamente a redução
de custo para a clientela, identificou economias potenciais
para esse cliente através de melhorias de processo e produti-
vidade. Em seguida, a Quaker pôs em prática a solução pro-
posta — com a garantia de que a economia seria cinco
vezes maior do que o gasto anual do fabricante de motores
só com a compra de fluido de refrigeração. Em números
reais, isso significava poupar US$ 1,4 milhão por ano. Que
cliente não acharia convincente essa garantia?

Desempenho empresarial
superior
Sustentamos que uma proposta de valor devidamente for-
mulada e executada é uma contribuição de vulto para o de-
sempenho e a estratégia do cliente. A recente criação, pela
GE Infrastructure Water & Process Technologies, de um

que tiver uma idéia original de solução para um cliente —
solução que, a seu ver, possa ter alto impacto no valor, mas
que no momento não conste da linha da empresa. O pro-
duto sugerido foi então estudado por gerentes de marketing
do setor, dotados de vasta expertise na área. Sua meta era
descobrir se a idéia geraria um valor substancial a clientes
do segmento em questão. Esses gerentes armam a defesa do
produto proposto e a submetem depois a uma análise. A
cúpula gestora da GEIW&PT examina um sem-fim de inicia-
tivas, todas disputando recursos limitados. A de Panichella
foi aprovada e resultou na criação de um serviço que garan-
tiu a refinarias uma redução concreta de custos equivalente
a entre cinco e dez vezes o preço do serviço — criando com
isso uma proposta de valor contundente.

A Sonoco fez da proposta de valor ao cliente algo fun-
damental à estratégia de negócios da empresa como um
todo. Em 2003, o presidente Harris DeLoach Jr. e o co-
mitê executivo estabeleceram uma meta ambiciosa de
expansão para a Sonoco: crescimento anual rentável e
sustentável na casa dos dois dígitos. Para eles, uma pro-
posta de valor distintiva é crucial para respaldar essa
campanha. Na Sonoco, toda proposta de valor deve ser:
• Distintiva. Deve ser superior às de rivais da Sonoco.
• Mensurável. Toda proposta de valor deve ser fundada

em pontos de diferenciação tangíveis e quantificáveis
em termos monetários.

• Sustentável. A Sonoco deve ser capaz de honrar a pro-
posta de valor por um prazo significativo.
Todo gerente sabe o peso que uma proposta de valor

distintiva tem para o desempenho da divisão de negócios,
pois tal proposta é um dos dez principais parâmetros no
scorecard de desempenho de gerentes. Em avaliações com
a alta cúpula, cada gerente de divisão apresenta propo-
sições de valor para cada segmento de mercado visado ou
cliente importante, ou para ambos. Depois disso, recebe
feedback (no quesito proposta de valor e nas outras nove
métricas de desempenho). Com isso, fica sabendo se suas
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propostas podem levar a um crescimento rentável.
Além disso, a cúpula da Sonoco está sempre de olho na

relação entre propostas de valor de cada divisão e seu de-
sempenho — e, ano após ano, vem concluindo que a ênfase
em propostas de valor distintivas contribuiu, e muito, para a
meta de crescimento rentável, sustentável, de dois dígitos.

Um excelente fornecedor sabe que formular e funda-
mentar propostas de valor de foco ressonante não é uma
empreitada única e, portanto, certifica-se de que seu pes-
soal saiba identificar qual deve ser a proposta de valor se-
guinte. A Quaker Chemical, por exemplo, tem um
programa anual de treinamento em proposta de valor
para seus gerentes da área química, que atuam nas insta-
lações dos clientes e são responsáveis por formular e exe-
cutar propostas de valor. No treinamento, esses gerentes
começam por analisar estudos de caso de uma série de
setores atendidos pela Quaker e nos quais seus pares já
executaram projetos de redução de custos e quantifica-
ram a poupança gerada. Reunidos em equipes, partici-
pam então de uma simulação na qual ouvem "gerentes
do cliente" para coletar dados necessários ao esboço de
uma proposta de valor ao cliente. A equipe cuja proposta
for eleita a melhor ganha uma menção altamente valori-
zada na cultura interna da Quaker. O programa de trei-
namento, acredita a Quaker, ajuda a afiar a capacidade

de gerentes da área química de identificar alvos de corte
de custos ao voltar a atender os clientes de sua carteira.

A parte final do programa de treinamento é uma dis-
puta real. Todo ano, a Quaker dá aos gerentes envolvidos
90 dias para apresentar uma proposta de redução de cus-
tos a seus clientes. O diretor de gestão da área química
julga as propostas e dá um retorno. Se uma proposta for
julgada viável, seu autor ganha um vale-presente. A im-
plementação desses projetos contribui para cumprir as
metas de poupança assumidas pela Quaker — em média,
US$ 5 milhões a US$ 6 milhões por cliente, por ano.

Toda empresa aqui citada fez da proposta de valor ao clien-
te parte fundamental de sua estratégia de negócios. Graças ao
estudo de melhores práticas, pudemos apresentar aqui uma
abordagem à proposta de valor ao cliente que toda empresa
pode adotar para comunicar, com foco ressonante, o valor su-
perior que seu produto ou serviço oferece a mercados e clien-
tes visados. Uma proposta de valor ao cliente pode ser um
farol, bem como a pedra angular para o desempenho empre-
sarial superior. Logo, cabe à diretoria e a altos gerentes, e não
só a líderes de marketing, garantir que as propostas de valor
apresentadas ao cliente sejam exatamente isso.
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