
Os ambientes business-to-bu-
siness (de negócios entre
empresas) enfrentam mui-
tos desafios nos dias atuais.

Vejam alguns:
H Lento crescimento econômico,
sobretudo na Europa Ocidental.
• Ascensão dos preços das maté-
rias-primas, vinculados em parte
ao fato de que o barril do petróleo
passou de US$ 28 em 2003 para
US$ 70 em 2006 e continua acima
de US$ 40 em 2007.
• Entrada de competidores asiáticos
(em particular chineses e indianos)
nos principais mercados tradicio-
nais, com produtos percebidos
como de qualidade comparável,
mas com preços consideravelmente
mais baixos.
• Defesa da concorrência cada
vez mais agressiva e invasiva em
algumas áreas, e especialmente na
Europa.
Diante dessas circunstâncias, a ex-

celência no processo de fixação de
preços (o pricing) ganha importân-
cia crescente. Não há dúvida que, se
aumentam os custos das matérias-
primas, os preços devem subir, a fim
de que se conservem as margens
de lucro. No entanto, hoje a exce-
lência no pricing é diferente do que
era no passado, devido à combina-
ção de crescimento lento e entrada
de novos competidores asiáticos,
cujos objetivos e táticas de preços
são distintos.

Esse ambiente exige mudanças
em diversos níveis:
• No nível estratégico, as empresas
devem revisar suas regras de fixação
de preços e criar outras, adaptadas
ao novo ambiente, que se traduzam
em pautas sólidas para a força de
vendas.
• No nível operacional, as compa-
nhias devem substituir a estrutura
transacional convencional, de des-
contos por conta, por mecanismos

mais eficazes, com o objetivo de
criar valor adicional tanto para o
vendedor como para o comprador.
• Além disso, a implantação de
novos mecanismos de pricing exige
novas ferramentas, que permitam
que a força de vendas aplique as
novas regras.

Novas regras estratégicas
de pricing

Um avanço surpreendente na
fixação de preços foi alcançado
na última década com a aplicação
de regras inteligentes baseadas na
teoria dos jogos. Descobrimos que
muitas empresas tradicionais, que
operam em mercados de crescimen-
to lento e optaram por uma abor-
dagem voltada para o volume e não
para o valor, utilizam alguma forma
de pricing"o\ho por olho". Somente
recorrem a cortes de preços como
resposta a cortes feito por outros
concorrentes estabelecidos. Se os



adversários sobem os preços, elas
os imitam. A American Airlines,
por exemplo, é mestre nesse tipo
de tática defensiva.

A estratégia de preços "olho por
olho" possui um atrativo em parti-
cular: é realmente competitiva e se
baseia em incorporar de maneira
explícita as reações dos rivais. Ain-
da que as análises de elasticidade
recomendem cortes de preços, a
estratégia "olho por olho" reco-
nhece sua inutilidade, pois supõe
acertadamente que os concorren-
tes igualarão os cortes em vez de
manter preços não competitivos.
Além disso, a empresa que adota
essa estratégia não aceita estar em
um dos extremos, perdendo parti-
cipação no mercado e margem de
lucro quando atacada no quesito
preço.

Cabe, então, perguntar se essa
linha de pensamento ainda é váli-
da no cenário competitivo atual,
com rivais novos e praticamente
desconhecidos. Para saber como
reagir diante de um desconhecido
que chega com preços mais baixos,
é preciso avaliar os seguintes fato-
res-chave:
• A diferença de preço que o mer-
cado, mediante o novo competidor,
confere ao concorrente estabele-
cido, porque percebe que o valor
oferecido por este é superior.
si A reação que provavelmente o
novo competidor terá diante da
equiparação de cortes de preços.

A diferença de preços
Os concorrentes tradicionais

tendem a subestimar o valor adi-
cional que ganham com os novos
competidores, desconhecidos.
Quando essas empresas recém-
chegadas baixam seus preços, as
companhias estabelecidas entram
em um tipo de histeria por acre-
ditar que perderão, em pouco
tempo, margens de lucro e parti-
cipação de mercado. Esse temor é
válido nos mercados de produtos
indiferenciados ou em processo

de comoditização, assim como en-
tre concorrentes estabelecidos de
prestígio semelhante, porque os
consumidores conhecem os pro-
dutos e serviços dessas empresas e
sabem que são substituíveis.

No entanto, é improvável que os
grandes compradores mudem para
um concorrente novo e "estranho"
ao mercado apenas porque seu pre-
ço de entrada é mais baixo. Ainda
que o produto seja exatamente o
mesmo, os consumidores perce-
bem o risco maior representado
pelo competidor desconhecido. A
percepção, fundamentada, desse
risco é o que favorece as empresas
estabelecidas, cujos produtos têm
maior valor percebido aos olhos dos
compradores. A ameaça de mudar
de fornecedor pode ser mera tática
de negociação, para que as compa-
nhias tradicionais obtenham con-
cessões de preços.

Recentemente, um fornecedor
de produtos químicos indiferencia-
dos de escala mundial sofreu, na
Europa, um ataque de uma série
de empresas recém-chegadas e com
preços baixos, como a Diren Che-
micals, de Taiwan, e a NPC, do Irã.
Os produtos da companhia estabe-

lecida e da Diren são literalmente
commodities, já que têm a mesma
estrutura molecular. No entanto,
da perspectiva do comprador, am-
bas as ofertas parecem totalmente
diferentes, o que permite ao forne-
cedor estabelecido trabalhar com
o diferencial (para mais) no pre-
ço, baseado na alta confiabilidade
percebida.

O cliente, por sua vez, conside-
ra que a Diren vê a Europa como
um mercado transitório e não es-
tratégico, subordinado às necessi-
dades do mercado chinês, e isso
aumenta o risco da mudança. Em
tais circunstâncias, uma equipara-
ção de preços pode fazer com que
o competidor que está entrando
no mercado aprofunde os cortes
de preços. Para evitar isso, o con-
corrente estabelecido deve manter
uma diferença de preço positiva,
que reflita o risco extra.

Mas como detectar essa diferen-
ça de preço positiva? Estudando a
evolução histórica da participação
do fornecedor, de acordo com as
diferenças de preços dos novos con-
correntes que já conquistaram cer-
tas contas, e estimulando um debate
aberto e desafiador com a força de
vendas. Ainda que nada disso tenha
precisão científica e outros fatores
também expliquem a evolução da
participação, essa combinação joga
uma luz mais realista sobre a dife-
rença de preço do que um estudo
sobre a avaliação das preferências
em grande escala.

A diferença de preço percebido
tende a variar de cliente para clien-
te; os mais leais e antigos possuem
maior custo com a mudança do que
os chamados compradores oportu-
nistas. Os estudos sobre elasticidade
de preços baseados em entrevistas
individuais não revelam essa in-
formação específica, por causa do
anonimato.

A reação do novo concorrente
Mesmo que exista uma diferença

de preço positiva, há uma segunda



razão para evitar o "olho por olho".
A lógica do corte de preços prevê
que uma empresa obterá maiores
margens de lucro reduzindo os pre-
ços, e não se mantendo na posição
de único fornecedor com preços
altos. Isso faz sentido no caso de
competidores estabelecidos, mas
nem tanto quando se trata de uma
nova geração de concorrentes, como
os asiáticos.

Esses concorrentes não sofrem
com efeitos colaterais negativos
sobre os ganhos quando reduzem
preços em um novo mercado, com
o objetivo de ganhar participação.
Os competidores estabelecidos que
dominam tal mercado devem levar
em conta esse efeito externo an-
tes de recorrer ao corte de preços,
para preservar, no curto prazo, seu
market share.

A ameaça às margens de lucro
faz com que seja menos confiável
uma resposta do tipo "olho por
olho". É preferível deixar um espa-
ço para quem está entrando, mas
fixando os termos. Uma forma de
conseguir isso é estabelecer com-
promissos explícitos para certos
segmentos ou regiões.

Os novatos asiáticos têm, tam-
bém, custos consideravelmente mais
baixos que as empresas estabeleci-
das, o que reforça a motivação para
cortar preços.

Isso fica evidente no mercado de
eletrodomésticos, em que Philips,
JVC e outros fabricantes enfrentam
a concorrência de menor preço da
LG, da Samsung e, cada vez mais,
de novos concorrentes da China,
como a Konka e a Hisense. Estas úl-
timas acabam de entrar na Europa
com televisores baratos, ainda que
posicionadas em um patamar de
preços mais alto do que o ocupado
pelas marcas próprias das redes
de varejo.

Por fim, vale ressaltar que os
participantes asiáticos não ado-
tam estratégias de "preço antes do
volume", utilizada pelas compa-
nhias estabelecidas em mercados de
baixo crescimento. Eles entendem
que estratégias de preço voltadas
para "roubar" participação po-
dem ser contrárias a suas margens
de lucro.

Em vez disso, os objetivos explí-
citos de aumento de participação
de mercado de novos concorren-
tes asiáticos se traduzem em preços
mais baixos. Vejamos, por exemplo,
as estratégias da Samsung e da LG
para ingressar no mercado de tele-
fonia móvel do Reino Unido.

O compromisso da alta gerência
da LG é que, em 2010, a companhia
seja um dos três maiores competido-
res mundiais em eletrônica digital.
Há grande variedade de concorren-

tes de baixo custo que ingressaram
nesse mercado, como as vizinhas
coreanas Pantech e VK e as chinesas
Haier, TCL e Amoi.

Para as companhias tradicio-
nais, as metas de crescimento em
volume desses concorrentes pare-
cem "irracionais". A determinação
para alcançar tais metas de cresci-
mento mediante preços cerca de
10% abaixo dos do líder de merca-
do acarreta sérias conseqüências
para as empresas estabelecidas. Se
estas adotarem uma estratégia do
tipo "olho por olho", cada corte
do novo concorrente "irracional"
será equiparado pelo líder, o que
acabará por deteriorar as margens
de ambos. As companhias asiáti-
cas tendem a utilizar uma regra
simples: manter os preços sempre
algum percentual abaixo dos do
competidor estabelecido.

O que pode fazer, então, a em-
presa estabelecida nesse novo cená-
rio de competição "irracional"?

Por um lado, deveria atualizar as
velhas regras de preços, que funcio-
navam, mas que talvez já não possam
ser aplicadas cegamente. Os novos
concorrentes exigem novas regras,
pois não seguem as tradicionais e
dificilmente são convencidos das van-
tagens de uma situação em que todos
ganham. Para estabelecer regras de
preços mais apropriadas, a compa-
nhia estabelecida deve determinar,
por meio de simulações, quais são as
mais eficazes. Isso requer:
1. Conhecer o que propõem os no-
vos concorrentes e que premissas
(ir)racionais poderiam impor. Para
isso, é preciso uma meticulosa tare-
fa de inteligência competitiva.
2. Observar a situação competitiva
real por meio de simulações cuida-
dosamente preparadas, que envol-
vam a alta gerência.
3. Modificar o restante dos parâ-
metros que afetam suas melhores
respostas aos ataques de preços
(participação no mercado, mar-
gem de lucro atual, sensibilidade
ao preço).



4. Fixar e acordar novas regras
de pricing e traduzi-las em termos
quantitativos, em um guia para a
força de vendas com estratégias de
preços a serem utilizadas em cada
conta. Esse guia deve ser atualizado
por um coordenador de pricing na
área de marketing.

A vantagem dessas simulações
está no fato de a gerência se colocar
na posição dos concorrentes, em
uma situação que reflete a realidade
diária, e ver-se obrigada a revisar os
objetivos dos rivais.

Preços transacionais
Uma maneira tradicional de es-

truturar os preços para os clientes
individuais é usar uma "cascata":
vincular os eventuais descontos a
critérios objetivos, como a forma de
entrega. A isso se soma um desconto
competitivo discricional, como re-
flexo das condições competitivas da
conta. Depois de realizados todos
os descontos, é possível estimar um
preço líquido final, como mostra o
gráfico l [veja página anterior].

Os benefícios de estruturar os
descontos maximizando os critérios
objetivos são bem conhecidos. O
preço líquido final deve ajudar a evi-
tar os clientes de baixo retorno.

Regras para o preço inicial
É alarmante observar que as

estruturas de preços e descontos
raramente são utilizadas na prática.
Com base em nossa experiência, a
principal razão está no fato de o
preço líquido final, calculado por
meio da estrutura de descontos, ser
ou muito alto, e, portanto, pouco
competitivo, ou muito baixo, o que
desencadeia uma destrutiva deses-
calada de preços.

O efeito prático de contar com
uma estrutura que calcula um pre-
ço líquido final muito alto é que o
pessoal de vendas acaba pedindo
exceções para obter um "desconto
extra". Na verdade, de acordo com
o que descobrimos, solicitar um
desconto adicional não é exceção,

mas regra. A ineficácia da estru-
tura para gerar um preço líquido
final coerente cria um processo
de negociação interna tão custo-
so que acaba por desvirtuar seu
propósito. No fim, abandona-se a
estrutura e o desconto para cada
cliente fica a critério da força de
vendas.

A verdadeira razão da não-
competitividade desse preço lí-
quido final é o fato de o ponto de
partida ser uma tabela de preços
absolutamente abstrata, gerando
um resultado igualmente abstra-
to. Permitir que a força de vendas
ofereça um "desconto competitivo"
[veja gráfico 1] para gerar um preço
líquido final mais realista é um re-
curso apropriado, mas, em casos
extremos, o "desconto competitivo"
desvirtua qualquer benefício dos
outros elementos da estrutura de
descontos.

Para praticar um "preço inicial"
mais significativo que o da tabela, a
empresa deveria utilizar o elemen-
to-chave que determina a disposição
dos clientes a pagar por seus pro-
dutos: os preços dos concorrentes,
atuais ou potenciais, ajustados pelo
fator de diferenciação de preço atri-

buível à empresa. Não são os preços
da tabela que importam, e sim os
preços da concorrência.

Descobrimos que, como ponto
de partida, é útil a companhia defi-
nir uma oferta de produtos e servi-
ços básica e fixar um preço básico,
combinando:
• A melhor estimativa dos preços
dos potenciais concorrentes.
• A diferença de preço em relação
aos desses concorrentes.
• Regras de fixação de preços apro-
priadas, que reflitam o novo am-
biente competitivo.

A fixação de preços em cascata
apenas faz sentido quando se parte
de um preço básico estabelecido
por meio de regras sensatas. Uma
abordagem baseada em preços com-
petitivos permite que a empresa, do
ponto de vista estratégico, assuma
a liderança na fixação de preços,
ainda que se trate de uma proposta
de alto risco, dado que, por constru-
ção, o preço básico é aquele acima
do qual a companhia se arrisca a
perder participação significativa
em determinada conta. As ações
de um líder destinadas a aumentar
esses preços em cerca de 10% de-
vem estar acompanhadas por ações
de suporte que desestimulem os
concorrentes a cortar seus próprios
preços.

A abordagem ganha-ganha:
identificar, criar e compartilhar
valor

Mesmo quando o preço básico é
definido do ponto de vista da con-
corrência, não basta contar com
uma estrutura que ofereça descon-
tos por desempenho do cliente. O
desconto oferecido não pode ex-
ceder os ganhos marginais que o
desempenho do cliente gera para
o fornecedor. Os encargos por ser-
viços adicionais, por sua vez, devem
superar o custo marginal destes.

Muitas empresas procuram
agradar aos clientes com serviços
praticamente não cobrados. Se, por
um lado, sabe-se que os clientes vá-



lorizam essa atenção adicional, na
prática as companhias ganham por
ela menos do que o custo marginal
de oferecê-la. Em muitos setores,
o serviço técnico é fornecido de
forma gratuita. Dessa maneira,
aparecem duas fontes de redução
das margens de lucro: o custo mar-
ginal da intervenção técnica e o
abuso do serviço pelo fato de não
ser cobrado.

Para garantir que não se perca
dinheiro na transação, deve ser co-
brado, no mínimo, um valor supe-
rior ao custo marginal de oferecer o
serviço e inferior ao valor monetário
que os clientes acreditam que valem.
Somente se esse valor monetário for
maior que o custo marginal haverá
espaço para melhorar as margens
para ambas as partes.

Se não puder ser assim, é prefe-
rível não oferecer o serviço. O custo

marginal pode e deve ser calculado.
O valor para o cliente é desconhe-
cido, mas compreender melhor a
economia do cliente ajuda a fazer
uma estimativa.

Por outro lado, quando o cliente
oferece um serviço ou um ganho
adicional ao fornecedor, como, por
exemplo, antecipar com maior pre-
cisão a quantidade de produtos que
comprará em um mês, o fornece-
dor deve estar disposto a dar a esse
cliente um desconto que seja, no
máximo, igual à economia de custos
gerada pela iniciativa do cliente e,
no mínimo, igual ao custo marginal
que o cliente tem ao fazer isso para
o fornecedor.

Se o custo marginal para o clien-
te é menor de que o de custos para
o fornecedor, há uma oportunidade
de melhorar as margens para am-
bas as partes. Nesse caso, o custo

marginal para o cliente é o fator
desconhecido, enquanto os ganhos
para o fornecedor podem e devem
ser calculados.

Como se vê, nos casos mencio-
nados (serviços do fornecedor ao
cliente e do cliente ao fornecedor)
há um elemento desconhecido.
Como extrair o máximo valor des-
ses serviços?

Quando o fornecedor cobra o
custo marginal de seus serviços,
ou o cliente recebe um desconto
igual ao ganho de custos, somente
o cliente recebe valor.

Cobrar o custo marginal mais
uma margem de lucro ou, para os
serviços previstos para o cliente, ofe-
recer um desconto igual à economia
de custos menos um desconto são
soluções arbitrárias que podem fa-
zer com que a melhora das margens
de ambas as partes não se concreti-



ze. Por exemplo, no caso de servi-
ços oferecidos ao cliente, quando o
custo marginal do serviço é inferior
ao valor que este tem para o cliente
que o recebe e, ao mesmo tempo,
o custo marginal mais a margem
arbitrária excedem seu verdadei-
ro —embora desconhecido— valor
para o cliente, há um lucro poten-
cial para ambas as partes que não
se materializa porque a margem
adicionada é muito elevada.

Nunca conheceremos a verda-
deira disposição do cliente para
pagar por serviços adicionais, nem
o custo marginal, para o cliente, de
proporcionar ganhos ou serviços ao
fornecedor. Mesmo na extensão dos
prazos de pagamento, pode acon-
tecer de o cliente valorizar mais
esses prazos do que eles custam
para o fornecedor, o que reflete
diferentes custos do dinheiro para
as duas partes.

Levando em conta essa situação,
não estaremos buscando a "quinta
pata do gato"? As técnicas de nego-
ciação que propomos em seguida
constituem uma solução melhor, já
que garantem que se capitalizem as
oportunidades para que ambas as
partes ganhem.

Para conseguir isso, é essencial
dividir a negociação em duas etapas.
Na primeira, o fornecedor deve bus-
car uma estrutura de preços para os
serviços que oferece ou recebe, mas
também identificar a oferta capaz
de criar o máximo valor total para
ambas as partes. Na segunda etapa,
acontece a verdadeira negociação
de preço, visando a melhor oferta.
Quanto maior for a oferta de valor
adicional total criada na primeira
etapa, maior será o lucro marginal
(a parte do valor adicional que se
destina ao vendedor) gerado na se-
gunda etapa.

Assim, se ambas as partes nego-
ciam o preço de um produto que
cria um valor adicional total, para
vendedor e comprador, de US$ 100
mil (ainda que eles desconheçam
essa cifra), em lugar de outra que

gera um valor total de US$ 50 mil
(o que eles também não sabem),
e a capacidade de negociação do
vendedor faz com que consiga fi-
car com 40% (ou qualquer outro
percentual) desse valor adicional,
ele captará maior valor marginal
(lucro) se negociar na primeira si-
tuação, e não na segunda.

Em nosso modelo, vamos nos
concentrar na primeira etapa, dado
que a segunda faz parte de negocia-
ções de preços puras, do tipo "di-
visão do bolo". Na primeira etapa,
tanto vendedor como comprador
devem identificar o que o outro lado
mais valoriza, que justifique cobrar
além dos custos de gerar aquilo. A
dúvida que surge, contudo, é a de
como a primeira etapa funciona na
prática.

Cada uma das funcionalidades e
serviços potencialmente valorizados
possui níveis. Por exemplo: os "pe-
didos urgentes", que constituem um
serviço do vendedor, poderiam:
• não ser oferecidos (nível 1),
ré ser oferecidos em 48 horas a partir
do pedido (nível 2) ou
* ser oferecidos em 24 horas a partir
do pedido (nível 3).

O "cumprimento das previsões",

serviço do comprador, poderia:
« não ser oferecido (nível 1),
» ser oferecido com precisão de 75%
(nível 2) ou
• com precisão de 90% (nível 3).

Se existem cinco funcionalida-
des ou serviços possíveis, cada um
deles com três níveis distintos, há
243 diferentes níveis de combinações
de serviços, cada um deles com seus
próprios custos e benefícios margi-
nais para cada uma das partes.

Técnicas para criar e
identificar valor

Para maximizar as possibilidades
de identificar as ofertas que criam
o máximo valor total, o fornecedor
deve realizar o seguinte processo:
1. Selecionar, entre as 243 combina-
ções, quatro ofertas razoavelmente
diferentes (combinações de níveis
para os cinco diferentes serviços ou
funcionalidades).
2. Identificar as diferenças de custos
marginais (resultantes do ganho de
custos e dos custos adicionais do
serviço) geradas por essas ofertas.
3. Propor ao cliente ofertas que se-
jam de margem neutra para você,
o fornecedor.
4. Pedir ao cliente que as classifique
por preferência decrescente.

O primeiro passo é, em princípio,
simples. A oferta ou pacote A possui
uma combinação de níveis para cada
atributo. O pacote B possui uma
combinação diferente. O pacote B
está representado no lado esquerdo
do gráfico 2. Realize um exercício
similar para os pacotes C e D.

Para identificar as ofertas razoá-
veis no passo l e a soma das diferen-
ças de custos marginais no passo 2,
a força de vendas conta com a ajuda
das ferramentas de negociação ele-
trônicas, como mostra o gráfico 2.
Trata-se de um exemplo que vem da
indústria química e descreve uma
ferramenta que os vendedores uti-
lizam na negociação. O preço de-
sejado e o preço inaceitável desse
exemplo se baseiam no preço básico
mencionado antes, que é adapta-



do à medida que são atualizados
os dados sobre o concorrente e o
mercado, alinhado com as novas
regras de preços. Nada disso é co-
municado ao cliente.

O passo 2 requer uma análise
de custos baseada no sistema, que
permite que a ferramenta do grá-
fico 2 calcule de imediato a soma
das diferenças de custos marginais
entre as ofertas.

Para definir as ofertas de mar-
gem neutra no passo 3, o vendedor
propõe inicialmente o pacote A.
Em seguida, seleciona o pacote B,
explica as combinações de níveis
de funcionalidade que representa
e informa que o cliente pagaria um
preço delta (poderia até mesmo ser
um número negativo) sobre o paco-
te A, nunca mencionando o preço
total de nenhum dos pacotes (pois
esse é o propósito da negociação da
fase 2). Observamos que o pacote
B custaria US$ 1,20 a mais que o
pacote A. O mesmo se aplica aos
pacotes C e D.

No passo 4, o vendedor pede ao
cliente que classifique os pacotes
em ordem de preferência decres-
cente, informando ao cliente ape-
nas os preços relativos ao pacote A.
É possível que ele prefira o pacote
B. Também é previsível que ele ten-
te jogar estrategicamente e diga
que nenhum lhe agrada. Nesse
caso, o vendedor deveria perguntar
qual dos pacotes agrada menos ao
cliente. Assim, não haveria nenhu-
ma razão estratégica para mentir.

Realizar esse exercício e nego-
ciar o pacote preferido (da fase 1)
na fase 2 garante que este seja a
oferta com maior potencial de cria-
ção de valor marginal e, assim, de
melhora das margens. Isso se aplica
até mesmo quando um comprador
é guiado somente pelo preço. Nesse
caso, a negociação revelará na fase
l que o pacote preferido é aquele
sem aditamentos e a fase 2 se dará
exatamente sobre a oferta mais sim-
ples. O que se evita com isso é que
o comprador obtenha todos os ser-

viços, inclusive aqueles que valoriza
menos do que custam, a um preço
muito baixo.

Como alcançar a excelência
neste pricing

Em resumo, acreditamos que os
seguintes elementos são essenciais
para gerar excelência em vendas e
na fixação de preços nos mercados
business-to-business:
H Construir as bases: alinhar a alta
gerência em torno de regras de

pricing realistas e ganhadoras, basea-
das em suposições também realistas
sobre os objetivos e as reações dos
concorrentes.
• Estabelecer sistemas de inteligên-
cia competitiva sob medida, para
obter suposições mais realistas.
• Traduzir as regras de pricing em
pautas simples que possam ser fa-
cilmente transmitidas à força de
vendas.
• Prover ferramentas eletrônicas fá-
ceis de usar, que ajudem o pessoal de
vendas a buscar oportunidades para
criar valor para ambas as partes.
• Definir papéis e responsabilidades
e alinhar os incentivos para que o
processo de pricing seja estruturado
e eficaz e para atualizar as ferra-
mentas de maneira dinâmica.
II Testar as ferramentas em algumas
contas para elevar a confiança dos
vendedores em sua efetividade.
• Treinar a força de vendas no uso
das ferramentas, a partir de compra-
dores "reais" dentro da organização,
para aumentar o grau de realismo
da negociação. «
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