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Ao contrário do que diz a maioria dos economistas,
o consultor canadense lan Brooks acredita que preço não
é o fator mais importante para você atrair o consumidor

POR ADRIANA MONTEIRO FONSECA

consultor canadense lan
Brooks, 57 anos, radica-
do na Nova Zelândia há
23 anos, tem uma visão

heterodoxa a respeito da fixação de
preços de produtos e serviços. Autor
de 14 livros a respeito de gestão em-
presarial, entre eles Seu Cliente Po-
de Pagar Mais (ed. Fundamento, 34
reais, 168 págs.) e Ganhando Mais
— Como Criar Valor para Você e sua
Empresa (ed. Fundamento, 34 reais,
160 págs.), ele diz que os empresá-
rios não devem ter receio de cobrar
mais pelo que vendem.

Segundo Brooks, o preço é certa-
mente um dos aspectos que os clien-
tes levam em conta na hora de fazer
suas compras. Mas não é o único e
nem o mais importante. O fundamen-
tal, na sua opinião, é agregar valor a
seus produtos e serviços e oferecer
um diferencial para a clientela.

Poucos dias antes de sua primeira
visita ao Brasil, no começo de dezem-
bro, para uma palestra sobre criação
de valor para produtos e empresas,
Brooks concedeu uma entrevista à re-
vista Pequenas Empresas & Grandes
Negócios. Confira os principais tre-
chos da conversa:

• Em suas palestras e livros, o sr. afir-
ma que o empresário não deve ter no

preço o principal atrativo de seus pro-
dutos e serviços. O sr. acredita que em
todos os setores sempre existirão con-
sumidores dispostos a pagar mais?

A redução de preços para atrair os
clientes nunca é a melhor saída para
as empresas. É um dos fatores que le-
vam o consumidor a comprar, mas
não é o principal. Você procuraria o
cirurgião mais barato do mercado, ca-
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so precisasse de urna cirurgia? Prova-
velmente, não. E você não pagaria
um pouco mais por um produto se ele
fosse entregue na sua casa? É prová-
vel que sim. Sempre existirão pessoas
que pagarão mais para ter acesso a
determinados produtos e serviços.

• Em alguns setores, como os de su-
permercados e postos de gasolina, os
empresários costumam utilizar com
freqüência a guerra de preços para
atrair a clientela. Num setor tão com-
petitivo, tal prática não faz sentido?

Você pode competir tendo o menor
preço ou criando o melhor valor. Os
supermercados e os postos de gasoli-
na acham que só podem competir
com preço, mas eles estão errados.
Eles poderiam ter outras vantagens
competitivas, como melhor localiza-
ção, melhor oferta de serviços ao con-
sumidor ou melhor variedade de pro-
dutos que seus concorrentes. O pro-
blema é que muitos empresários e
executivos não entendem isso.

• Quais são os riscos de entrar nu-
ma guerra de preços?

O principal risco de começar uma
guerra de preços é que ela não tem
fim. Você baixa o preço de seu pro-
duto ou serviço e o seu concorrente
iguala o preço dele ao seu ou o abai-
xa ainda mais. Você reduz o preço
mais uma vez e ele reduz o dele mais
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ainda, até ficar menor que o seu de
novo. Esse ciclo continua até que um
dos dois perceba que não está mais
ganhando dinheiro ou então até que
uma das empresas quebre de vez. E,
para agravar a situação, os consumi-
dores se acostumam com os preços
baixos e não gostam nem um pouco
quando as guerras de preços termi-
nam e os preços sobem.

• As pequenas empresas geralmen-
te são as mais prejudicadas em guer-
ras de preços. O que elas devem fa-
zer para evitá-las e se diferenciar dos
gigantes do mercado?

Para competir com os gigantes do
mercado, as pequenas empresas de-
vem criar valor para os seus clientes.
Só com o preço é praticamente impos-
sível vencer essa batalha. Para fugir da
guerra de preços, você precisa criar
mais valor para os seus consumidores
do que os seus concorrentes. Você
precisa ser mais rápido, ter um mo-
delo que facilite a realização de ne-
gócios com você. Tem que ser mais
confiável do que a concorrência. Você

precisa criar uma experiência de com-
pra extremamente positiva para os
seus consumidores, para que eles gos-
tem mesmo de fazer negócio com você.
Você também precisa conseguir resol-
ver os problemas dos clientes de uma
forma que ninguém mais consiga.

• Quando o sr, fala em criar valor,
o que quer dizer exatamente?

Valor pode ser definido por aquilo
que os seus clientes estão dispostos a
pagar por determinado produto ou
serviço. Não é suficiente saber o que
os consumidores querem ou desejam.
Você precisa saber quanto eles paga-
riam por aquilo. Quanto eles pagarão,
por exemplo, para que as coisas acon-
teçam de forma mais rápida? Quanto
os seus clientes pagarão por serviços
direcionados especialmente para
eles? Nós devemos entender o que
eles estão tentando fazer em suas vi-
das, quais são os seus objetivos, quais
são os problemas que os impedem de
alcançar tais metas e quanto esses
problemas custam a eles. São os cha-
mados custos não-financeiros, que
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envolvem tempo, esforço e o
lado emocional do consumidor,
que você pode ajudá-lo a resol-
ver e cobrar mais por isso.

• Mas todos os clientes pen-
sam desta forma?

É claro que os consumidores
são diferentes uns dos outros.
Enquanto alguns pagariam mui-
to para ter as coisas prontas ra-
pidamente, outros não paga-
riam nem um centavo a mais
por essa comodidade. Trata-se
de conhecer as necessidades
deles e você só vai conhecer as
reais necessidades dos consu-
midores se ouvir o que eles têm
a dizer. É uma solução simples,

mas a maioria dos empresários não
costuma ouvir os clientes. E, quando
ouve, fica na defensiva e encara a vi-
são do consumidor apenas como uma
crítica, sem pensar em como aquela
idéia poderia melhorar os negócios.

• Na sua opinião, existe uma mar-
gem de preço mínima, saudável, que
o empresário deve adotar?

O objetivo dos negócios é ter clien-
tes lucrativos que fiquem com você
por um longo período de tempo. A
palavra-chave aqui é lucratividade.
Você precisa calcular a quanto preci-
sa vender os seus produtos e serviços
para realmente ganhar dinheiro. Eu
acho que, na maioria dos casos, a
margem mínima de lucro que você
deve utilizar é em tomo de 15%. Com
essa margem; você pode colocar o di-
nheiro das vendas no banco, para
render, pode comprar propriedades
ou reinvestir em seu negócio para ga-
nhar mais mercado. Uma boa mar-
gem a se perseguir para se ter um ex-
celente resultado, no entanto, é algo
entre 20% e 30%. D
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