
Razr — que em 2005 ficara em 12 lugar no ranking dos 50 aparelhinhos
mais espetaculares dos últimos 50 anos da revista PC World —, a direção
da gigante americana da comunicação estava mais nervosa do que o nor-
mal. Com a venda de seus outros celulares perdendo fôlego, o destino da
Motorola estava nas mãos do Razr2. Além disso, altos dirigentes, como
o presidente executivo e do conselho, Edward J. Zander, temiam que o
iPhone tivesse mudado a dinâmica competitiva do mercado de maneira
imprevista. O iPhone tinha aberto um novo nicho ou bateria de frente
com o Razr2? Quanto a mais daria para cobrar pelos novos recursos do

ITO SEMANAS. Só isso separou o lançamento do revolucionário
iPhone da Apple, no dia 29 de junho de 2007, da estréia em 24
de agosto de um celular de última geração da Motorola, o Razr2

(Razr Squared, ou "ao quadrado"). Antes de lançar o sucessor do



Razr2? Fazia sentido alardear a tecnologia de filtro de ruídos
do Razr2, patenteada pela Motorola? Não dava para aguardar
resultados de grupos de discussão ou pesquisas com usuários.
A direção da empresa precisava de uma maneira rápida, mas
confiável, de detectar mudanças ocorrendo no mercado para
poder finalizar depressa a estratégia.

Assim como a Motorola, a maioria das empresas precisa
conquistar novas vantagens competitivas e destruir a vanta-
gem das outras mais depressa do que antes. Com a inovação
se infiltrando pela cadeia de valor, precisa migrar rapidamen-
te de uma posição competitiva para outra — criando novas
posições, depreciando antigas e equiparando as de rivais. É
um processo desordenado e instável. Altos executivos preci-
sam desesperadamente de ferramentas para poder analisar

mudam a toda hora; e quando o produto, como uma apólice
de seguro, é intangível.

Sete anos atrás, formulei uma maneira pela qual a em-
presa poderia traçar visualmente sua posição competitiva e,
com isso, criar uma base para a discussão da estratégia. Cria-
do com a ajuda de uma análise estatística simples, um mapa
da posição preço-benefício dá insights sobre a relação en-
tre preços e benefícios e revela como a posição competitiva
muda com o tempo. Executivos podem usar o instrumento
para comparar sua empresa com rivais, dissecar a estratégia
de concorrentes e prever o futuro do mercado, conforme
veremos nas páginas a seguir. Ao criar um mapa confiável
do cenário competitivo, a empresa pode, ainda, promover
o alinhamento da organização. Em meu trabalho de consul-

de modo sistemático sua posição competitiva e a de outros
atores em mercados hipercompetitivos.

Para tanto, uma saída é monitorar a relação entre preços e
o principal benefício de um produto ao longo do tempo. Não
é fácil, contudo, entender benefícios ou preços. A maioria dos
clientes é incapaz de identificar os recursos que determinam o
preço que alguém está disposto a pagar por produtos ou serviços,
segundo estudo de 2004 da Strativity, firma de pesquisa e consul-
toria global. Pior ainda, 50% dos vendedores não sabem que re-
cursos justificam o preço dos produtos e serviços que vendem.

Se o cliente não sabe pelo que está pagando e seus geren-
tes não sabem pelo que estão cobrando, é quase impossível,
para a empresa, identificar sua posição competitiva. Toda vez
que pedi a altos executivos que traçassem a posição da marca
da empresa e a das principais adversárias o resultado foi con-
fusão e espanto. Cada executivo situa produtos ou serviços
da empresa em pontos distintos do mapa de preço-benefí-
cio. Poucos sabem qual o principal benefício oferecido pelo
produto. E todos superestimam os benefícios daquilo que
oferecem e subestimam o que vem da concorrência. A falta
de conhecimento sobre posições competitivas é palpável em
setores como o de aparelhos eletrônicos, no qual o número
de recursos complica a comparação; em mercados como o de
hardware de informática, em que tecnologias e estratégias
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toria e pesquisa, apliquei a ferramenta em mais de 30 mer-
cados, incluindo o automotivo, o de materiais avançados, o
de adoçantes, celulares, restaurantes, varejo, turbinas, pneus,
motocicletas e navios. Mostrarei, agora, como criar e ler um
mapa de posicionamento.

Criação do mapa de posicionamento
Em sua forma mais simples, um mapa de posicionamento
preco-benefício mostra a relação entre o principal benefício
de um produto para seus usuários e o preço de todos os pro-
dutos de um dado mercado. Há três etapas na criação de um
mapa desses.

Definir o mercado. Para traçar um mapa útil é preciso
especificar as fronteiras do mercado de seu interesse. É pre-
ciso, primeiro, definir que necessidades do cliente se quer
entender. Abra bastante o leque de produtos e serviços que
satisfaçam essas necessidades, para não ser pego de surpresa
por estreantes, novas tecnologias ou soluções atípicas que
contemplem tais necessidades. Depois, defina o país ou a re-
gião que deseja estudar. É melhor limitar o escopo geográfico
da análise caso haja grande variação entre clientes, concor-
rentes ou a maneira como o produto é usado de um lugar
para outro. Por último, decida se quer monitorar o mercado
todo de um produto ou só um segmento específico, se quer
explorar o mercado de atacado ou de varejo e se vai monito-
rar produtos ou marcas. É possível criar mapas distintos com
a mudança nessa perspectiva de análise.

Estabelecer o preço e determinar o principal benefício.
Uma vez definido o mercado, é preciso especificar o escopo



da análise de preços. Ao definir o mercado no qual se con-
centrar, o leitor terá decidido implicitamente se vai estudar
preços no varejo ou no atacado. Mas há outros parâmetros
de preço a considerar. É preciso decidir se a comparação será
feita entre preços iniciais ou preços que incluem custos do
ciclo de vida, preços com ou sem custos de transação e preços
de produtos ou serviços isolados ou agrupados. Tais decisões
dependem dos critérios usados pela clientela na hora de to-
mar decisões de compra no mercado estudado. Seja coerente
sobre a definição de preços usada durante a coleta de dados.

Identificar o principal benefício — o benefício que expli-
ca a maior parcela de variabilidade nos preços — pode ser
complicado. Um produto traz diversos benefícios: funções
básicas, recursos adicionais, durabilidade, facilidade de ma-
nutenção, estética, facilidade de uso e por aí vai. Além disso,
é comum a empresa frisar um benefício distinto do das ri-
vais para diferenciar seu produto. Só que o sucesso de uma
estratégia depende do valor que o cliente, e não a empresa,
atribui a um recurso. Para determinar tal valor, é preciso
primeiro criar uma lista dos benefícios oferecidos por todos
os produtos ou marcas no mercado e coletar dados sobre a
percepção desses benefícios por clientes.

É preciso usar dados imparciais, em vez de apostar no ins-
tinto ou na opinião de altos gerentes, para poder estimar cor-
retamente o valor de benefícios. Hoje, há mais fontes de dados
concretos do que nunca. É possível usar avaliações de produ-
tos por organizações independentes como Consumers Union,
J.D. Power e Edmunds, ou de agências do governo como as
americanas Environmental Protection Agency e National Hi-
ghway Traffic Safety Administration. Guias do consumidor,
como Zagat e Michelin; websites, como Trip-Advisor e Tire
Rack; e publicações especializadas, como a Ward's AutoWorld,
também trazem informações sobre produtos e serviços. Catá-
logos industriais contêm especificações detalhadas de artigos,
sobretudo de alta tecnologia e bens industriais. Distribuido-
res muitas vezes coletam dados sobre benefícios de produtos.
Uma concessionária de veículos, por exemplo, compila dados
sobre garantia para determinar se um veículo é confiável ou
não. O próprio departamento de P&D de sua empresa deve
reunir dados científicos: fabricantes de aparelhos eletrônicos,
por exemplo, possuem informações sobre a qualidade de re-
produção de sistemas de áudio e vídeo.

Uma vez munido de dados sobre benefícios e preços de
produtos, faça uma análise de regressão para descobrir que
benefícios explicam o grosso da variabilidade em preços de
produtos. Usar essa análise é mais confiável do que pergun-
tar ao público quanto está disposto a pagar por um recurso,
pois o consumidor não raro é incapaz de explicar como toma
suas decisões e, muitas vezes, não faz o que diz.

A análise de regressão examina a relação entre uma variá-
vel dependente (no caso, o preço) e diversas variáveis indepen-
dentes (benefícios do produto) e cria um modelo matemático
dessa relação — a equação de regressão (no caso, a equação

preço-benefício). Muitos pacotes de software — Excel, SÃS
Analytics, SPSS 15.0 for Windows — permitem a realização
de análises de regressão. Quando encontra a equação de re-
gressão, o software gera também uma estatística incrementai,
a r2, para cada variável independente. Essa estatística revela
em que medida cada benefício contribui para a diferença de
preços de produtos ou serviços rivais (com o controle do im-
pacto de todos os demais benefícios). O benefício com o r2

incrementai mais elevado responde por uma parcela maior da
variação nos preços do que os outros benefícios e é, portanto,
o maior determinante do preço. Se vários benefícios exibirem
correlação entre si, é possível que exerçam influência conjun-
ta sobre a diferença nos preços. Nesse caso, é possível reuni-los
num único benefício com a criação de um índice ou de uma
escala, prática comum na pesquisa de mercado.

Indicar posições e traçar a linha do preço esperado. Tendo
identificado o principal benefício, o leitor está pronto para tra-
çar um mapa de posicionamento. Nele, será indicada a posição
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do produto (ou marca) de toda empresa no mercado segundo
seu preço e o nível do principal benefício. Embora possa sim-
plificar demais as coisas, um mapa de posicionamento mostra a
posição relativa de concorrentes numa escala comum.

Por último, é preciso traçar a linha do preço esperado
— ou seja, a linha que mais se ajusta aos pontos no mapa.
Essa linha indica quanto o público espera pagar, em média,
por níveis distintos do principal benefício. Além disso, a in-
clinação da linha revela quanto mais um cliente tenderia a
pagar por um nível maior do benefício principal. Uma saída
para encontrar a linha mais adequada aos dados é pegar a in-
clinação associada com a parte da equação preço-benefício
que vincula o benefício primário aos preços. Outra possibi-
lidade é traçar, no mapa, uma linha que passe pelo meio da
nuvem de pontos — ou seja, metade dos pontos ficaria acima
da linha e metade abaixo dela. Estudos indicam que em qua-
se todo setor uma linha reta ascendendo no lado direito é a
mais ajustada aos dados. Linhas curvas e linhas de inclinação
negativa são possíveis, em tese, mas descrevem fenômenos
de curta duração. O mercado tende a convergir para um
preço só para cada benefício e o público tende a pagar mais

por um nível superior do benefício — tendências que geram
uma linha reta com inclinação positiva.

Um produto não se situa acima ou abaixo da linha por aca-
so, mas devido à estratégia da empresa. O posicionamento do
produto ou marca acima da linha serve para maximizar lucros,
algo possível com a simples elevação do preço a curto prazo.
Se preferir, a empresa pode convencer a clientela a pagar um
preço maior por benefícios secundários desejados. Já a empresa
que quiser maximizar sua participação de mercado pode cobrar
menos do que o esperado — situando o produto abaixo da linha
— ou eliminar certos benefícios secundários para atrair clientes
sensíveis ao preço. Aliás, atributos secundários de um produto
podem às vezes derrubar o preço para menos do que o cliente
normalmente pagaria por tal nível de benefício. Se um adoçante
sem calorias deixa um gosto ruim na boca, por exemplo, o públi-
co pagará menos pelo mesmo nível do benefício dietético garan-
tido pelo adoçante. Logo, desvios no preço abaixo ou acima da
linha são causados pelo valor, somado ou subtraído, associado
a benefícios secundários ou a estratégias de preços projetadas
para explorar ou engrossar a participação de mercado.

Voltarei um instante ao desafio enfrentado pela Motorola
na estréia do Razr2 para ilustrar o processo
e o propósito de traçar um mapa de posicio-
namento. No início de junho de 2007, meu
assistente de pesquisa e eu passamos uma
semana coletando dados de fontes públicas
sobre 40 celulares desbloqueados que funcio-
nam com planos de diversas operadoras de
telefonia celular nos Estados Unidos. Além
disso, reunimos toda informação que pude-
mos achar sobre o iPhone. Montamos uma
lista com recursos dos aparelhos, avaliações
desses recursos por consumidores e preços
no varejo. A análise de regressão mostrou
que a maior parte da diferença de preços dos
celulares podia ser atribuída à presença de
recursos avançados como tocador de MPs,
câmera fotográfica de alta resolução, softwa-
re sofisticado de e-mail e teclado QWERTY.
Essa funcionalidade avançada respondia por
68% da variação em preços e, segundo minha
análise, o consumidor pagava em média US$
28 a mais por recurso avançado extra num
aparelho celular.

Dois outros benefícios contribuíram para
a diferença em preços, embora em menor
grau: qualidade da tela (cores, alta resolu-
ção, touch-screen) e conectividade avançada
(tecnologias Bluetooth, 3G e Wi-Fi). Juntos,
esses três benefícios respondiam por 80,5%
da diferença no preço dos aparelhos. Con-
trariando a noção popular de que a dura-
ção da bateria e a clareza do som ao fazer e



receber chamadas são importantes para o usuário, constatei
que a competição reduzira ambos a fatores higiênicos (fato
indicado pelo valor extremamente baixo de seu r2). Embora
a Motorola tenha patenteado uma tecnologia que elimina o
chiado durante a conversa, o resultado sugere que a empresa
devia pensar duas vezes antes de destacar o filtro como um
dos principais benefícios do Razr2.

Ao mapear a posição competitiva ocupada por diversos
produtos no mercado e traçar a linha do preço esperado, en-
contrei cinco agrupamentos de telefones celulares (veja o qua-
dro "Mapa do mercado de celulares"). A Motorola tinha sa-
biamente distribuído suas fichas, posicionando produtos em
quatro dos cinco grupos. Assim como todas as demais fabri-
cantes de aparelhos, não contava com um celular no segmento
ultrapremium que o iPhone parecia estar inaugurando, mas
tinha posicionado produtos dos dois lados da linha do preço
esperado. Na faixa intermediária, por exemplo, o Razr V3C
ficava praticamente na linha, enquanto o Razr SLVR Ly e o
Razr V360 vinham abaixo dela. Sony Ericsson, Samsung e LG
também haviam posicionado aparelhos abaixo da linha, indi-
cando que o segmento estava ficando congestionado e que os
preços entrariam em breve em queda livre.
O LG VXgSoo tinha se posicionado acima
da linha, já que sua espetacular tela em co-
res viabilizava um preço maior.

O iPhone nitidamente terá grande im-
pacto sobre o segmento superpremium; o Q
da Motorola, por exemplo, perderá o troip.
Certos consumidores provavelmente adia-
rão a compra de um novo celular até pode-
rem adquirir um iPhone, mas dificilmente o
aparelho terá impacto sobre o resto do mer-
cado — pelo menos a princípio. O desafio à
frente da Motorola é grande, porém, pois a
Apple está aplicando a estratégia do iPod no
mercado de telefonia celular.

No mercado de tocadores de música di-
gital, a Apple começou com uma posição
de alto preço e altos benefícios — mas ra-
pidamente se deslocou para baixo e para
a direita com a redução do preço para o
mesmo benefício principal (veja o quadro
"Como a Apple ditou o ritmo com o iPod").
No começo de setembro, dois meses depois
do lançamento, a empresa derrubou em
33% o preço do iPhone. Se a Apple prosse-
guir com essa estratégia, o iPhone passará
rapidamente do nicho ultrapremium para
uma posição intermediária. O Razr2 virará,
então, um celular básico, pois não possui os
recursos avançados do iPhone.

No caso do iPod, como a Apple criou
uma linha completa de produtos, ficou di-

fícil para rivais achar um espaço inexplorado. Se a empresa
fizer o mesmo com o iPhone, a Motorola em breve terá de
brigar com uma linha de iPhones equivalente a sua linha de
Razrs. Nesse caso, o melhor para a Motorola seria destacar os
recursos avançados do Razr2 mais valorizados pelos usuários,
em vez de acrescentar recursos secundários. Uma tela touch-
screen no Razr2 seria um benefício novo, por exemplo. É algo
que o consumidor deseja? Talvez — mas vem depois dos
recursos avançados pelos quais está mais disposto a pagar.

Interpretação do mapa de posicionamento
Um mapa de posicionamento ajuda a empresa a penetrar a
névoa que encobre o cenário competitivo. Indica os benefí-
cios que o consumidor valoriza, revela espaços desocupados
ou menos disputados e identifica oportunidades abertas por
mudanças na relação entre o principal benefício e preços,
além de permitir que a empresa antecipe estratégias de ri-
vais. Quando interpretado dentro do contexto do setor e do
conhecimento sobre a clientela, um míapa desses ajuda a
explicar por que produtos e marcas de certas empresas se
saem melhor do que outros.



Valorizar benefícios intangíveis. A maioria das empresas,
sobretudo em mercados industriais, tenta prender a clientela
com benefícios intangíveis. Para tanto, gasta um belo volume
de dinheiro para oferecer serviços suplementares sem saber se o
cliente estará disposto a pagar por eles. Não raro, isso só faz sugar
recursos internos. Para evitar o problema a empresa deve calcular
o prêmio que obtém por benefícios secundários intangíveis.

Foi uma lição que eu e meus colegas aprendemos ao condu-
zir uma análise do mercado americano de motocicletas. Uma
análise de regressão indicou que no começo da década de 2000
variações na potência do motor (pelo critério de cilindradas)
explicavam boa parte da diferença no preço de motocicletas.
Contudo, um mapa de posicionamento mostrou que, em 2002,
a maioria das motos da Harley-Davidson custava muito mais
do que modelos da concorrência. A pessoa pagava, em média,
38% a mais por uma Harley do que por motocicletas das mar-
cas Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki, ainda que a potên-
cia do motor das quatro grandes japonesas fosse de 8% a 12%
maior. Como havíamos computado o impacto nos preços de
todos os recursos e atributos físicos, concluímos que o prêmio
era, muito provavelmente, resultado dos benefícios secundá-

customizados das novas adversárias vinham batendo a Har-
ley porque andar de moto deixara de ser um ato de rebeldia
e virará um gesto de auto-expressão.

A análise de 2004 foi um dos primeiros indícios de proble-
mas na Harley-Davidson — embora especialistas do setor dis-
sessem que a marca seguiria dominante devido a sua história
e participação de mercado. Em 2006, no entanto, a empresa
reconhecia a necessidade de criar uma nova imagem para sua
linha. No relatório anual, dizia: "Lançamos toda uma série de
atividades (...) de marketing, novos eventos e novas estraté-
gias para estabelecer contato com segmentos emergentes de
clientes. Através dessa campanha, acolhemos todo ano mais e
mais afro-americanos, latinos, mulheres e jovens motociclistas
em nossa família". A lista de iniciativas incluía eventos em
concessionárias ("garage parties") apenas para mulheres, uma
linha de jaquetas femininas em cores vivas como rosa, azul e
vermelho e modelos com assentos mais baixos para o público
de menor estatura. Além disso, a Harley-Davidson está usando
uma nova linha, a Buell, para atrair jovens interessados no
prazer de andar de moto, não em passar a imagem de "macho".
Apesar disso, a cotação das ações da empresa caiu entre 2005 e

rios intangíveis que a empresa oferecia, como a imagem criada
pela adesão ao Harley Owners Group (HOG) e pela linha de
roupas MotorClothes, da própria Harley. Esses benefícios ha-
viam ajudado a Harley-Davidson a cultivar a impressão de que
sua clientela era rebelde, que tinha um estilo de vida aventurei-
ro, que pertencia a um clube de "machos". A motocicleta virará
objeto de culto, sobretudo entre a geração do pós-guerra.

O mapa de posicionamento de 2004 revelou, contudo, ou-
tro retrato. O preço da Harley ainda era superior ao de moto-
cicletas japonesas equivalentes, mas já não detinha o maior
prêmio do mercado. Novas rivais americanas, como Victory
e Big Dog, obtinham um prêmio de 41% em relação a moto-
cicletas Harley-Davidson com motores da mesma potência. A
líder do mercado estava deixando de faturar, possivelmente
porque sua imagem perdera apelo entre o público. Uma hi-
pótese era que consumidores tanto da Geração X quanto da
Geração Y vinham encarando a Harley como a motocicleta
do pai e que muitas mulheres abominavam sua imagem de

"bad boy". A Victory e a Big Dog haviam explorado o desejo
de uma "nova motocicleta americana" em oposição à ima-
gem "Easy Rider" da Harley-Davidson, que o HOG e a linha
MotorClothes ajudavam a preservar. Os modelos altamente

2007, subindo apenas recentemente devido a rumores de que
a Honda estaria tentando comprá-la.

Prever mudanças no valor de benefícios. Uma empre-
sa pode usar a equação preço-benefício para ficar à frente
das rivais em mercados nos quais o consumidor a toda hora
exige benefícios distintos. Tendo identificado os benefícios
que atraem o público, o executivo pode usar a equação para
decidir que recursos desenvolver, a qual custo, e em que mo-
mento criar o próximo diferencial.

Vejamos o caso de uma grande rede de hotéis americana
que, em 2000, quis saber que restaurantes devia inaugurar em
seus hotéis em Nova York, quais deveria reformatar e como
poderia faturar mais com todos eles. Já que o setor de ali-
mentação é notoriamente instável, decidi fazer uma análise
histórica de três anos dos 1.700 estabelecimentos da cidade
incluídos no guia de restaurantes Ztigat. Tais estabelecimentos
serviam todo tipo de comida, de pizza à haute cuisine francesa,
e abrangiam todas as zonas da cidade. A lista de restaurantes
da análise ia do Gray's Papaya—onde dois cachorros-quentes
e um coquetel tropical saíam por US$ 2 — ao Lê Bernardin,
especializado em frutos do mar e onde o jantar, incluindo um
drinque, custava em média US$ 75 por cabeça em 1998.



Acrescentar mais dados ao mapa de preço-benefício pode facilitar a detecção de oportunidades de reposicionamento de produtos.

Neste caso, a inclusão de indicadores de crescimento e declínio em vendas, campeões de venda e modelos tirados de linha

revelou subsegmentos no mercado de veículos de porte médio nos quais a competição era menos intensa e onde havia,

portanto, boas oportunidades a explorar.



A análise revelou que do começo de 1998 ao fim de 2000 o
principal responsável pela variação no preço da comida não
foi a localização do restaurante ou o tipo de cozinha, como
seria de esperar. Foi, antes, um fator composto que chamei de

"experiência do cliente" — ou seja, em que medida o ambien-
te, o sabor da comida e o atendimento satisfaziam o público.
Isso explicava 73% da variação em preços, enquanto o tipo de
cozinha respondia por meros 3,5% e a localização, por apenas
2,5%. Outros recursos, como mesas ao ar livre e pista de dança,
explicavam, cada um, apenas 1% da diferença nos preços.

O estudo longitudinal ajudou a identificar diversas ten-
dências e estratégias. A princípio, instalar um restaurante
num hotel permitia um acréscimo de US$ 2 a US$ 3,60 ao
preço cobrado por refeição, embora tal cifra tivesse caído
consideravelmente entre 1998 e 2000. Isso sugeria que o
melhor, para a rede de hotéis, seria instalar restaurantes fora
do estabelecimento, com uma entrada pelo saguão do hotel.
Restaurantes com pista de dança cobravam de US$ 4,50 a
US$ 7,25 a mais pela comida e sua capacidade de cobrar mais

subira ao longo dos três anos. Era um forte argumento a
favor da inclusão da dança no cardápio — algo que a rede W
Hotels, que converte o saguão em clube noturno, soube fazer
muito bem. O prêmio por frutos do mar e pela cozinha russa
subiu durante o período (e caiu para a culinária francesa e ja-
ponesa), indicando que a rede de hotéis poderia ganhar mais
se reposicionasse seus sushi bars como restaurantes de frutos
do mar e abrisse estabelecimentos de cozinha russa.

Curiosamente, a ascensão da linha do preço esperado foi
se acentuando no decorrer dos três anos, indício de demanda
mais intensa do benefício primário. Logo, não surpreendeu
que a capacidade de restaurantes sofisticados de cobrar mais
pela experiência que ofereciam ao cliente viesse em alta, e
que a de restaurantes populares estivesse em queda. Parecia
plausível que, com a elevação da renda na cidade durante o
período, mais gente estivesse freqüentando restaurantes refi-
nados. A demanda em queda na ponta popular significava que
esses restaurantes teriam de derrubar o preço se quisessem
manter sua fatia de mercado ou crescer. O preço médio de um
prato em restaurantes com a pior avaliação em nossa amostra,
por exemplo, caiu de US$ 7,20 para US$ 5,80. A inclinação
da linha era boa notícia para restaurantes nos hotéis de luxo
da rede em questão, mas criava um dilema para estabeleci-
mentos de padrão médio. Foi decidido que, em vez de cortar
os preços nos restaurantes desses hotéis, a rede melhoraria a
experiência do cliente ou mudaria a cozinha. Nos hotéis eco-
nômicos, reduziu os preços no cardápio para cobrar o mesmo



(ou menos) que a concorrência local, pois esses restaurantes
precisavam de movimento para ganhar dinheiro.

Achar caminhos de menor resistência. Para ampliar a utili-
dade do mapa de preço-benefício a empresa pode incluir mais
dados na mistura. Um mapa que traga vendas unitárias e cres-
cimento de vendas, por exemplo, pode servir para identificar
áreas de competição de baixa intensidade. Na década de 1990,
quando trabalhei com uma grande montadora de carros dos
EUA, criamos mapas de posicionamento para detectar novas
oportunidades no mercado de veículos de médio porte ameri-
cano (veja o quadro "Busca de oportunidades no congestiona-
do mercado de veículos de médio porte"). Uma análise de re-
gressão mostrou que o fator mais determinante do preço nesse
segmento era uma combinação de várias características do
veículo, como potência do motor, tamanho do chassi, total de
passageiros, capacidade do tanque de combustível, capacidade
do porta-malas e resistência a impactos. Por falta de termo
melhor, chamamos esse principal benefício de "plataforma".

Quando criamos um mapa de posicionamento de preço-be-
nefício para 1993, descobrimos alguns subsegmentos com pou-
cos campeões de vendas ou produtos cujas vendas cresciam no-
tadamente, sinal de baixa intensidade competitiva. Em nichos
como o "popular caro" (reduto de modelos populares de mon-
tadoras de luxo como Mercedes e Volvo), as empresas vinham
tirando modelos de linha. Isso sugeria que um fabricante com
a combinação certa de preço-plataforma e certos benefícios se-
cundários atraentes poderia entrar nesses nichos para conquis-

tar o público que empresa nenhuma contemplava. Quem gosta
do assunto certamente lembrará que, em meados da década de
1990, muitas sumidades criticaram a BMW por tentar entrar no
subsegmento popular caro nos EUA com o reposicionamento
da Série 3.0 mapa indicou que havia uma oportunidade — e a
história mostra que a BMW soube explorá-la.

Avancemos para 1999. Veremos que restavam, então, pou-
cos segmentos abertos (segmentos com menos de um par de
campeões de vendas ou modelos de crescimento acelerado).
A maioria das empresas migrara de posições de competição
intensa em 1993 para outras, menos disputadas. Houve, por
exemplo, um êxodo de veículos de médio porte básicos e ba-
ratos. Os três campeões de vendas no subsegmento básico em
1993 (Buick Century, Honda Accord e Nissan Altima) ocupa-
vam, todos, novas posições em 1999.0 Honda Accord fora pa-
ra a posição popular barato, o Century mudara para a posição
médio barato e o Altima criara uma posição ultrapopular no
nicho básico. Ao mesmo tempo, o mapa de 1999 indicava cer-
tas oportunidades. O ponto médio caro -^ espaço em branco
entre o segmento popular caro e o luxo caro — ainda era terri-
tório virgem, enquanto o 9-3 da Saab explorava o espaço vazio
abaixo da extremidade premium da linha do preço esperado.

Quando as prioridades do público mudam radicalmente, os
benefícios desejados mudam junto. Uma cuidadosa análise de
preço-benefício pode alertar logo cedo para tal mudança. A
inclinação da linha do preço esperado no mercado de veículos
de médio porte, por exemplo, diminuiu na década de 1990,



indicando que o público se dispunha cada vez menos a pagar
por uma plataforma maior. Nossa análise de regressão mos-
trou que o público começava a pagar mais por segurança. Em
1993, ninguém aceitava gastar muito com novos recursos de
segurança; já em 1999 o consumidor pagava US$ 1.800 a mais
a cada grau de avanço em air bags e desempenho em testes
de colisão e US$ 1.500 a mais por freios ABS. O ritmo da alte-
ração da inclinação da linha do preço esperado sugeria que a
base da disputa entre veículos de porte médio mudaria lá por
2000. Com efeito, em 2001 o principal benefício buscado por
clientes em carros médios eram recursos de segurança, e não
mais a plataforma. Graças ao alerta disparado pela análise, a
montadora com a qual trabalhei pôde se antecipar à mudança,
em vez de se ajustar posteriormente a ela.

Neutralizar rivais. Uma empresa pode usar o mapa de pre-
co-benefício para tentar prever medidas estratégicas de rivais
e buscar maneiras de esvaziar tal ação. Para tanto, uma saí-
da é traçar mapas com base em projeções de tendências de
mercado. Foi o que fez a divisão de uma empresa do ranking

esperado a um nível superior do benefício primário, ao mes-
mo tempo reduzindo preços. Outra decisão foi dividir em
três seu produto mais sofisticado, para que clientes interessa-
dos num desempenho intermediário deixassem de comprar
produtos mais baratos e garantir que clientes da ponta nobre
seguissem com o produto premium por mais tempo. Mais e
mais clientes passaram a usar os produtos — e a usá-los em
novas aplicações. A Primo conquistou mais mercado, mais
do que compensando a queda nas margens. O golpe sobre a
Neutryno foi tão grande que a empresa saiu do mercado.

Tendo se adiantado às concorrentes, a Primo decidiu então
atacar pelos lados. Em 2000 a empresa derrubou um de seus
produtos ao nível da nova linha do preço esperado — para
uma posição de baixo custo no segmento básico. Naquele mes-
mo ano, lançou um produto sofisticado para uma nova geração
de dispositivos eletrônicos. Entre 2001 e 2004, à medida que
ganhava experiência e economias de escala, a Primo reduziu o
preço desse artigo, que foi do nicho nobre para o mercado de
massa. Além disso, vendia o produto antigo com desconto para

Fortune 500. Com faturamento de US$ i bilhão, a divisão, que
chamarei de Primo (a empresa pediu anonimato), produz
materiais avançados para fabricantes de componentes de alta
tecnologia na indústria de eletrônicos. Quando estimamos o
impacto de cada recurso, seus altos executivos e eu descobri-
mos que o principal,benefício do produto para o cliente era o
desempenho. Naquele estágio, a Primo fornecia um produto
de preço elevado que trazia resultados melhores do que os
produtos de suas três principais concorrentes — uma empresa
americana que chamarei Neutryno, e duas japonesas identi-
ficadas por Tokyo Tech e Samur-Ion. Em 1997 a Primo tinha
a maior fatia do mercado, conforme indicado pelo tamanho
de seu círculo no quadro "Uma estratégia em evolução". Só
que as rivais vinham melhorando a qualidade e derrubando
preços. Projetamos e mapeamos suas possíveis trajetórias com
base no índice histórico de avanço de cada uma.

Ao ver o mapa, os diretores da Primo ficaram chocados.
Segundo o cenário, as adversárias naquele mercado altamen-
te sensível a preços estariam dominando a arena em 1999,
pois seriam capazes, então, de oferecer mais por menos. A
cúpula da Primo decidiu tomar a iniciativa: aumentou o
investimento em P&D para melhorar o produto e alterar
o processo de modo a reduzir custos de manufatura. A Pri-
mo agiu primeiro na ponta nobre, levando a linha do preço

manter as rivais japonesas presas à ponta popular do mercado.
Isso feriu ainda mais as margens de lucro das concorrentes,
que ficaram sem dinheiro para investir no desenvolvimento
de novos produtos. Não fosse pela fartura de recursos de suas
controladoras, as japonesas teriam deixado o mercado. A Pri-
mo não só escapou do ciclo vicioso de participação de mercado
e margens de lucro decrescentes como virou o jogo sobre as
rivais ao definir os contornos do novo cenário competitivo. Ao
prever a evolução de preços e benefícios, a Primo se adiantou
às mudanças na linha do preço esperado — e às rivais.

Um mapa de preco-benefício solta um alerta logo cedo, su-
gere respostas a ameaças competitivas e abre os olhos do
executivo para muitas possibilidades. Como todo arcabouço
estratégico, não é uma solução milagrosa. Um mapa sugere
diversas hipóteses sobre os motivos por trás de mudanças
em posições competitivas, cabendo ao executivo usar seu
conhecimento do setor para interpretar os dados e chegar à
estratégia certa. Mas, em última instância, esse mapa permi-
te ao executivo tomar decisões fundadas em fatos e evitar a
atração fatal do otimismo descabido.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed. em português, v. 85, n. 11, p. 68-78, nov. 2007.




