
O preço é apenas um dos componentes - e nem sempre
o mais importante - de uma oferta de valor. Apesar
disso ainda são freqüentes, no business marketing,
certas guerras de preços com suas usuais e deletérias
conseqüências. Este artigo trata de como enfrentar
isso e sugere caminhos para uma melhor técnica na
construção de ofertas de valor.

Ofertas
de Valor Algumas vezes, boas empresas, muito

orgulhosas acerca da qualidade superior dos
seus produtos, culpam seus competidores pela
necessidade de continuamente baixar os seus
preços, seja para conquistar novos clientes ou
simplesmente para mantê-los. O curioso dessa
situação é que, quase sempre, aqueles mesmos
competidores acusados de baixar os preços
pensam que estão sendo forçados a fazê-lo, pela
competição. Nessas situações, "os outros" são
sempre os culpados. E a situação pode seguir
assim indefinidamente, em um processo de
destruição de valor, no qual toda a energia parece
estar voltada para derrotar o competidor. Eles
estão prisioneiros do paradigma da economia,
segundo o qual o volume de vendas depende
diretamente do nível de preços.



No início dos anos 60, Raymond
Corey escreveu na revista Harvard
Business Review: "A precificação é o
momento da verdade - todo o esforço de
marketing está sob avaliação na decisão
de preços". Parece incrível, portanto,
que, mais de 40 anos depois, nem todos
os profissionais de marketing tenham
internalizado essa lição. Por isso, é ainda
tão freqüente a situação em que preços
são definidos quase exclusivamente
com base em percepções, nem sempre
seguras, acerca dos preços que a
concorrência estaria praticando, e não
como um dos pilares principais da
estratégia do negócio.

Para tanto, no marketing industrial,
o primeiro passo tem que ser a seleção
dos clientes preferenciais. Aqueles
com os quais a empresa vai construir o
seu futuro. O recomendável é que essa
seleção tenha por base uma sistemática
e rigorosa avaliação das virtudes
diferenciais da empresa, conforme
reconhecidas pelo seu mercado. O
ideal seria selecionar como clientes
aqueles que mais valorizam essas
virtudes e demonstrem maior potencial
para reforçá-las. Essas avaliações
deveriam incluir todos os aspectos
de atividades (todos os subsistemas)
da empresa fornecedora e dos seus
clientes potenciais.

A atenção principal da empresa deve
estar voltada para os seus clientes
escolhidos - correntes e futuros —
para entender como eles percebem
Valor. Nesse processo, é natural que
as ofertas da competição disponíveis
a esses clientes se constituam em
referências comparativas. Entretanto,
devemos evitar dedicar nossa atenção
exclusivamente para os preços oferecidos
por eles. Os preços são apenas um dos
elementos do marketing mix — a oferta
parte de um contexto bem mais amplo.

Quando a empresa fornecedora
coloca uma ênfase excessiva na
competitividade em preços, esse viés
se manifestará na forma como sua
equipe de vendas trabalha. Certamente,
grande parte do esforço de vendas e da
comunicação com os clientes será sobre
preços. Muitas vezes, isso será ainda
mais reforçado pela implementação
de ferramentas que facilitem a
flexibilização dos preços, de acordo
com cada negociação. Na maior parte
dos casos, essas ferramentas calculam
quais são as margens de lucro sobre
os distintos níveis de custos. Essas
ferramentas são acompanhadas por
regras claras acerca de quem pode
autorizar cada um desses níveis de
preços e suas respectivas margens.
Também dentro da empresa, toda



comunicação se dá em torno de preços
e margens sobre custos. Estão então
instalados todos os mecanismos para
uma cultura de comoditização.

Nesses casos, aquilo que a empresa
vende será sempre visto, por ela mesma
e por seus clientes, como um mero
componente de custos, que os clientes
naturalmente tratarão de minimizar.
A ênfase principal será no aumento
da eficiência. Apenas em situações
muito especiais haverá oportunidades
para um forte envolvimento entre os
subsistemas de fornecedor e cliente,
principalmente o de produção, para
que essa minimização de custos seja
obtida ao longo da cadeia logística
e não apenas no custo de aquisição.
Tipicamente, o setor de aquisições dos
clientes vai trabalhar para limitar ao
máximo a complexidade das transações,
de forma a que a substituição de
fornecedores seja bastante fácil.

Essas abordagens irão limitar
dramaticamente o potencial para esforços
de Criação de Valor como resultado da
cooperação entre fornecedor e cliente.

Já nas empresas mobilizadas para
criar Valor Percebido pelos seus clientes
escolhidos, suas equipes de vendas estarão
mobilizadas para vender com base em
mais Valor e não em menores preços. Isso
requer da equipe de vendas um leque
de competências bastante específico.
Uma grande capacidade de escuta e
observação para entender profundamente
o que é Valor para cada um dos clientes.
Nesse particular, devemos lembrar
que o Valor Percebido não se resume às
questões técnicas do produto/serviço ou a
considerações econômicas dos processos.
Na verdade, em mercados onde há rígidas
especificações de produtos e processos,
o maior potencial para a criação de
diferenciais de Valor estará no campo
psicológico - sentimentos e sensações.



Além disso, essas equipes de vendas têm de gozar, em suas empresas, do reconhecimento
dessa capacidade de entender o que é Valor para os clientes escolhidos. Os instrumentos
de gestão adequados estarão disponibilizados para a orquestração dos diversos subsistemas
da empresa para a Criação de Valor. A equipe de vendas é aceita como um ator com
capacidade e legitimidade para atuar decisivamente nesse processo. Toda a comunicação
com os clientes, e também dentro da empresa fornecedora, está voltada para Valor.

A Criação de Valor está incorporada à cultura empresarial como um de seus
fundamentos essenciais.

A mobilização das equipes de vendas é seletiva, pois está disseminada a crença de que
toda a energia deve ser dedicada aos clientes escolhidos, já que nem todos os clientes do
mercado estarão dispostos a valorizar adequadamente as virtudes da empresa. Por isso,
além de metas para a aquisição de clientes, serão comuns também metas para o descarte
de alguns clientes. A competição está focada na qualidade dos clientes e não apenas na
sua quantidade, ou no volume de vendas.

Essa segunda abordagem descrita oferece um potencial muito maior para a prática
de Criação de Valor em conjunto entre fornecedor e clientes, envolvidos os vários
subsistemas, em contextos de estreita cooperação. Há vários fatores que contribuem
para que seja possível construir esse tipo de abordagem. Vale destacar alguns exemplos:

Qualidade dos relacionamentos
Credibilidade, confiança, multiplicidade e maturidade dos vínculos e percepções

do nível de compromisso são critérios importantes para a avaliação da qualidade dos
relacionamentos entre fornecedor e cliente. Nem sempre as percepções são homogêneas.
A eficácia e a presteza de um atendimento de urgência serão sempre valorizadas
pelo cliente, mas poderão ser vistas negativamente (alto custo de servir sem uma
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contrapartida financeira imediata) em
algumas partes da empresa fornecedora.
E necessária, portanto uma abordagem
ativa de gestão para forjar os padrões de
comportamento de toda a organização,
adequados para cada parceiro e
consistentes ao longo do tempo.

Capacidade de gerar impactos
positivos junto ao cliente do cliente
A Criação de Valor deixa de estar

limitada às equações de custos e passa
a atuar diretamente na potencialização
das receitas dos clientes. Um exemplo
muito promissor em desenvolvimento no
Brasil, neste momento, está na promoção
pela WWF da Cadeia Produtiva da
Carne Orgânica, para incentivar a
criação bovina sustentável no Pantanal
Matogrossense. Apresentada num
restaurante carioca, em evento repleto de
celebridades do mundo artístico, a carne
orgânica recebeu entusiasmados elogios
de comentaristas gastronômicos por ser-
mais macia, suculenta e saborosa do que
a convencional. Outro exemplo clássico
internacional foi o uso bem sucedido
por mais de uma década do selo Intel
inside pelos fabricantes dos melhores
computadores pessoais.

Alta importância estratégica
ou alto nível de incerteza/risco
no suprimento
Nesses contextos, normalmente os

clientes estarão muito mais estimulados
a desenvolver relacionamentos estáveis
de longo prazo. O desafio do fornecedor
estará em obter o adequado equilíbrio
entre os riscos assumidos para proteger
seus clientes preferenciais nessas
situações e os preços pactuados. Em
situações de crise de suprimentos ou

escassez cíclica/sazonal, a tentação de
abusar da situação para cobrar preços
percebidos como injustos pela sociedade
traz sérios riscos para a reputação da
empresa no longo prazo. Por outro
lado, uma ação equilibrada, solidária
e responsável do fornecedor pode ser
fundamental para consolidar sólidas e
valiosas parcerias de longo prazo.

Algumas vezes, a literatura tenta
simplificar essas questões, apresentando
classificações segundo o tipo de produto.
Segundo essas simplificações, artigos
"consumíveis" seriam, inevitavelmente,
vendidos e comprados com base no menor
custo total, enquanto no outro extremo
estariam os bens de capital e os artigos
para revenda.

Nossa convicção é a de que a forma
como é articulada a oferta poderá sempre
ser tão ou mais importante quanto a
natureza do produto em si. Assim como
podemos identificar inúmeros exemplos
de bens de capital ou artigos para a
revenda sendo vendidos com base única
e exclusivamente em preços, somos
também testemunhas de vários casos de
empresas fornecedoras de "consumíveis"
que foram capazes de estabelecer fortes
e rentáveis posições mercadológicas com
base em Ofertas de Valor. O verdadeiro
desafio está nas motivações e empenho
dos executivos sêniores.
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