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Oferecer o menor
preço pode ser
uma questão-chave
para influenciar a
decisão de compra
do cliente, mas o
especialista em
marketing Tony
Cram, do Ashridge
Management
College, aponta oito
fatores ainda mais
determinantes
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Não é o que todo mundo diz? Como
competir com uma oferta tão bási-
ca, contundente e difícil de superar?
Em todos os setores, existem empre-
sas que se posicionam no segmento
intermediário -de marcas de quali-
dade da categoria premium-, todas
se empenhando para conquistar os
clientes por meio de uma alterna-
tiva lógica, que vai além de "ter o
menor preço".

Depois de anos de pesquisas a
respeito do tema, emergiram oito
estratégias (e pelo menos uma prá-
tica a ser evitada) que dão apoio, na
questão do preço, às marcas premium
presentes nos mercados competiti-
vos. Se esse é o caso de sua empresa,
avalie a possibilidade de:

Os clientes pagam mais para
ter qualidade se essa superioridade
for evidente e inquestionável. Em
2004, a Heinz mudou a composi-
ção da sopa de tomate da marca:
lançada em 1910, vendia cerca de
500 mil latas por semana. Todos
os dias, a empresa gastava um vo-

HSM Management 65 novembro-dezembro 2007

lume de tomates correspondente
ao de uma piscina olímpica. No en-
tanto, as baixas margens em com-
paração com as das sopas pican-
tes, além da tendência à redução
do consumo de sal e das críticas
da Food Standards Agency [agência
que regulamenta os alimentos no
Reino Unido], levaram-na a criar
uma receita com 20% a menos de
sal, 18% a menos de gordura e 13%
a mais de tomate. Para efetivar a
troca de estoques no mercado, a
Heinz contratou cerca de 20 mil
"resgatadores de sopas" e mobili-
zou mil caminhões. Em um dia,
6 milhões de latas da sopa com
receita antiga foram substituídas
pelo novo produto e doadas ao
Exército da Salvação, entidade
cristã internacional dedicada à
atuação social e espiritual.

Quais foram os resultados da
nova formulação e da publicidade
proporcionada por tal iniciativa? A
Heinz aumentou o preço em cerca
de 20% (a lata de sopa de tomate
passou de US$ 0,49 para US$ 0,59)
e negociou um aumento entre 25%
e 30% na exposição nas prateleiras
dos grandes supermercados. No úl-
timo trimestre de 2004, o valor de
categoria da marca elevou-se em
mais de 1,4 milhão de libras, e a
linha "special" conquistou 6% dos
lares em menos de quatro meses
após o lançamento.



Realçar os riscos de uma
escolha de menor custo.
Um motivo recorrente para os

clientes pagarem mais é apostar na
segurança e evitar riscos. Alguns
economistas sugerem que o com-
portamento humano na hora da
compra é menos racional do que
se acreditava no passado. Quando
os resultados de uma série de tran-
sações são previsíveis para a média
geral, mas imprevisíveis para qual-
quer transação específica, a maio-
ria das pessoas
prefere evitar o
risco de perda.
Isso é verdadeiro
mesmo quando
o resultado mé-
dio esperado das
duas ações for o
mesmo. A moti-
vação para evitar
perdas é maior
do que o apelo
por vantagens, o
que, segundo um
grupo de econo-
mistas, pode ser uma conseqüência
da evolução: na natureza, em que
a oferta de alimentos nem sempre
é abundante, os efeitos das perdas
são sentidos com mais intensidade
do que o ganho da satisfação. Por
algum motivo, os clientes também
tendem a pagar mais para evitar
correr riscos.

À medida que uma bolha de
preços de imóveis se aproxima do
ápice, os potenciais compradores
hesitam em assumir compromis-
sos, temendo que os preços caiam
e eles se tornem proprietários de
um imóvel depreciado. A Newcastle
Building Society e o investidor imo-
biliário John Charcol chegaram a
uma solução criativa: na compra, a
proteção ao pagamento do financia-
mento conta com um seguro de até
um ano caso ocorra inadimplência
por causa de desemprego, acidente
ou doença. Se o comprador decidir
vender a casa nesse período, esse
"seguro contra depreciação" assume

o compromisso de pagar o financia-
mento. Existem taxas de hipoteca
mais baixas no mercado, mas esse
tipo de proposta agrada a quem não
quer se arriscar.

Mostrar aos clientes os
trade-offs.
Quando identificam trade-offs,

ou seja, a existência de vantagens
que compensem as desvantagens,
os consumidores se dispõem a pa-
gar mais. Eles tendem a subestimar

os benefícios
oferecidos por
um produto ou
serviço até que
estes sejam re-
forçados pelo
vendedor. O for-
necedor de uma
grande compa-
nhia pode res-
saltar ao cliente
as vantagens de
receber os pe-
didos com regu-
laridade e quali-

dade, contribuindo para a organi-
zação e rentabilidade da empresa
compradora.

Os especialistas em precificação
Thomas Nagle e George Cressman
Jr. citam mais exemplos em artigo
da revista Marketing Management:
um fornecedor de caminhões para
grandes trajetos salientou a impor-
tância dos itens que garantem mais
conforto ao motorista indicando os
números associados à retenção de
profissionais; uma empresa de tele-
comunicações demonstrou o valor
de sua maior confiabilidade calcu-
lando os prejuízos que os clientes
podem ter por causa da interrupção
do sistema de atendimento.

Apresentar as alternativas
por faixa de preço.

A organização de produtos em
categorias de acordo com a quali-
dade permite que o cliente perceba
com qual deles pode se beneficiar
se pagar mais. Essa abordagem é

comum nos sistemas de preço busi-
ness-to-business, nos quais as especi-
ficações básicas conduzem a níveis
premiwn e padrão.

O site da Oral-B dos Estados Uni-
dos explica claramente que existem
quatro categorias de escovas den-
tais elétricas: básica, boa, superior
e máxima. O cliente pode preferir
pagar mais em troca de desempe-
nho melhor.

Estimular a comunicação
boca a boca dos clientes.
A experiência positiva com um

produto ou serviço pode ser impor-
tante fator para induzir o cliente a
pagar mais. Se o consumidor não
conhece o fabricante, fica muito
difícil confiar nas informações de
venda, ao passo que o testemunho
de um cliente satisfeito tem credi-
bilidade bem maior. Ou seja, você
deve tentar estimular os clientes
satisfeitos a contar sua experiência
a consumidores potenciais.

O hotel Ritz-Carlton do Battery
Park, em Nova York, cobra um adi-
cional de US$ 50 pelos quartos com
vista para a baía. Como os clientes
são convencidos a "fazer propagan-
da" dessa alternativa? É simples:
cada quarto possui um telescópio,
que permite apreciar a Estátua da
Liberdade. Que hóspede deixa de
contar esse detalhe aos amigos? Fa-
bricantes de equipamentos indus-
triais oferecem demonstrações de
seus produtos em funcionamento
in loco, nas instalações de clientes
satisfeitos. O potencial comprador,
assim, pode ver as máquinas em
ação e conversar com os gerentes e
demais profissionais sobre seu uso.
Outra técnica consiste na formação
de grupos de usuários dispostos a
compartilhar suas experiências. A
oferta de informações sobre inova-
ções a clientes que "formam opi-
nião" também costuma ser um meio
de propagação eficiente, pois essas
pessoas talvez adorem a idéia de
passar a informação "em primeira
mão" dentro do setor.
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As cores podem revelar algumas
características. Tonalidades fortes,
por exemplo, chamam a atenção.
Companhias aéreas do tipo low-cosl,
como Air Berlin, bmibaby, easyjet,
Germanwings, Jet2, Ryanair e Wizz
Air, apostam no destaque de tons
como vermelho-intenso, laranja-
forte e verde-vivo. Por outro lado,
companhias tradicionais européias,
como British Airways e Lufthan-
sa, preferem a limpidez do branco
com um toque azul-escuro, a fim
de reafirmar a imagem de profis-
sionalismo.

Os clientes se dispõem a pagar
mais quando recebem impulsos de
outras fontes sensoriais. Os fabri-
cantes de máquinas e equipamentos
prestam muita atenção ao funcio-
namento das chaves e controles
acionados pelos operadores, pois
sons firmes e "convincentes" dão
impressão de durabilidade e boa
execução das peças. Aos detergentes
industriais acrescenta-se aroma de
pinho ou limão, a fim de acentuar
a idéia de eficiência na limpeza. A
suavidade do movimento dos botões
e a qualidade de acabamento da
pintura também costumam impres-
sionar um potencial comprador de
um aparelho.

A teoria afirma que os vendedo-
res conhecem a qualidade de seus
produtos ou serviços mesmo antes
da venda, enquanto os potenciais
compradores são, em geral, menos
informados. Por isso, os primeiros
reforçam a qualidade com sinais
que estimulam o comprador a fe-
char o negócio. A partir da década
de 1950, estudos acadêmicos com-
provaram o apelo dos produtos que
tinham preços terminados em 9.
Em pesquisa publicada em 2000,

M.A. Stiving propôs um modelo
econômico no qual as empresas
que atuam no segmento de menor
qualidade devem usar o número 9
no final dos preços de seus produ-
tos, enquanto aquelas que preferem
associar a qualidade a preços mais
elevados têm de estabelecer preços
terminados em 0.

Sandra Naipaul e H.G. Parsa tes-
taram essa teoria em 231 cardápios
de restaurantes. Dos 3.290 itens dos
62 estabelecimentos mais sofistica-
dos, apenas 13 tinham preço com
final 9, ao passo que, em restauran-
tes mais simples, o preço de 63%
dos itens do cardápio terminava em
9. Mas os pesquisadores tiveram de
adotar outro sistema para os restau-
rantes chineses, porque, de acordo
com algumas tradições, os núme-
ros 6 e 8 são mais indicados para o
final dos preços, o 4 não traz boa
sorte e o 9 é exclusivo para uso do
imperador.

Preços "redondos" indicam que
o comprador se importa com um
espectro mais variado de motivos
associados à qualidade. Os dentistas
costumam cobrar preços redondos
pelos tratamentos, enquanto os sa-
patos mais básicos da Ecco custam
a partir de 64,77 libras -mas a li-
nha premium adota preços redon-
dos, como 85 libras, a fim de dar
a idéia de que o preço é um fator
menos importante no processo de
decisão.

Cuidado: não perca o foco na
etapa final. Se você conseguiu
convencer o cliente a pagar mais,
cria-se uma zona de perigo domi-
nada pela dúvida. Lutando contra
a tentação de "pensar melhor", o
consumidor pode mudar de idéia,
até mesmo na última hora. Tudo
começa com a chegada da fatura,
uma espécie de "comunicado" que
deve reforçar a impressão de que a
compra vale a pena; a má realiza-
ção dessa etapa prejudica tanto os

mercados consumidores como as
transações. Para muitos assinantes
de serviços de telecomunicações, a
conta mensal constitui a principal
fonte de reclamações. Em artigo no
Financial Times, Geoff Nairn citou
a Verizon, companhia de teleco-
municações norte-americana que
reformulou as contas de telefone
a fim de facilitar a interpretação
para os cerca de 30 milhões de
clientes nos Estados Unidos. A
empresa reconheceu que a antiga
fatura era complicada e difícil de
compreender.

A imprecisão é uma falha maior
ainda. A AT&T admite que, há al-
guns anos, o sistema de emissão de
faturas apresentava erros em cerca
de 15% das contas, mas as novas
práticas aperfeiçoaram considera-
velmente esse sistema. É essencial
que a conta não tenha erros e que
os clientes consigam compreendê-la
sem dificuldades, pois problemas
nesse contato com os consumidores
podem resultar em atraso de paga-
mento e prejudicar a reputação da
marca (o que compromete o posi-
cionamento premium).

Para concluir, vale lembrar que,
em mercados competitivos, a pre-
cificação é um aspecto essencial,
mas, ressalte-se, "competitivo" não
eqüivale a "precificação paralela".
Em muitas situações, é possível
adotar um sistema de formação de
preços premium. Os oito pontos aqui
descritos se concentram no posi-
cionamento estratégico de acordo
com uma abordagem pautada pelo
benefício capaz de justificar preços
mais elevados. Você pode explorar
o momento favorável.
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Tony Cram é diretor de cursos do Ashridge
Management College, de Londres, Inglater-
ra. Ele estuda o valor dos consumidores e a
dinâmica para relacionamentos comerciais
de longo prazo. E autor dos livros Customers
that Counte Smarter Pricing: How to Capture
More Value in YourMarket (ambos, ed. Finan-
cial Times Prentice Hall).
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