
O preço da oferta quem faz é o fornecedor, mas o valor
atribuído a ela é sempre definido pelo cliente. No busi-
ness marketing, deseja-se que o cliente compre sempre
e, não menos importante, que remunere bem e permaneça
satisfeito. Mas toda oferta de valor tem uma parte
intangível - seu valor potencial - cuja percepção, pelo
cliente, pode não ser clara. Como transformar esse valor
potencial em valor percebido é o tema deste artigo.

Uma das preocupações constantes
dos executivos responsáveis pela
gestão das empresas diz respeito ao
estabelecimento dos preços a serem
praticados na comercialização de
seus produtos e serviços.

Vários caminhos e técnicas já
foram desenvolvidos para dar suporte
e ferramental a essa difícil tarefa,
que se não for bem conduzida pode
comprometer de maneira irremediável
as relações a tanto custo criadas com
clientes do maior interesse da empresa.





• A tese por trás desse modelo é a de
considerar que, de alguma maneira,
esteja assegurado que todos os gastos e
custos da companhia sejam bancados
pelos produtos e serviços ofertados,
isoladamente ou no seu conjunto.

* Evidentemente, existem modelos de
apuração e atribuição que podem ser
cada vez mais precisos e detalhados,
reduzindo de forma significativa a
prática da divisão ou rateio daquilo
que, por não ter sido claramente
identificado, não pode ser alocado
a itens específicos. Mas o conceito
se mantém: buscar fazer com que o
que representou custo ou gasto na
elaboração, preparação ou execução
seja atribuído a cada item ofertado,
respectivamente.

• Vencida esta etapa, falta apenas atribuir
uma margem de rentabilidade sobre os
números até aqui apurados, para que se
tenha o preço a ser recomendado para a
comercialização da oferta.
Aqui começa a dificuldade do modelo.

A margem atribuída é, evidentemente,
uma liberalidade da empresa. Na sua
origem, portanto, considera que a
companhia, diante dos custos e gastos
envolvidos na construção de seus
produtos e serviços, entende como
justo e adequado que seus clientes a
remunerem dentro de determinados
padrões, assegurando, assim, uma
margem de rentabilidade saudável para
a perenidade e continuidade do negócio.

Nada de errado, mas faltou combinar
com o cliente.

A nossa observação demonstra que,
em muitas situações nas quais esta
linha de entendimento é adotada, são
priorizados alguns dos aspectos que
podemos ver identificados no chamado
"Corpo da Nota Fiscal", como sendo
os grandes atributos de valor a serem
demonstrados para o cliente.

Vale lembrar que o que se costuma
destacar neste documento de formalização
da transação são coisas do tipo:
• Descrição do produto ou serviço;
• Quantidades;
• Data;
* Nome do cliente e dados de cadastro;
* Local de entrega;
• Impostos e tributos incidentes;
• Algumas observações complementares.

Mantido este caminho, acabamos
de descrever o paraíso da commodity, a
maneira mais fácil e rápida de eliminar
qualquer percepção sobre as diferenças
entre uma oferta e outra.

Entretanto, resta discutir o que fazer
com aquilo que não consta da nota fiscal,
mas que foi especialmente desenhado
para atender necessidades do cliente,
de forma clara e direta.

Mesmo que se deixe de considerar um
grande conjunto de atividades conduzido
pela empresa na direção de consolidar a
sua marca e construir um posicionamento
respeitável, definir seu papel e forma de
atuação na sociedade onde está inserida
e outros tantos esforços, ao menos
poderíamos lembrar de questões mais
diretamente ligadas ao que está sendo
ofertado, tais como:
• Os cuidados e investimentos que a

empresa faz com relação à qualidade
de sua oferta;

• A eficiência demonstrada ao longo
de todo o processo, desde o primeiro
contato até a especificação final da
melhor alternativa para o cliente;

* Projetos desenvolvidos em caráter
especial;

• Orientações, amostras e testes;
• Esclarecimento de dúvidas.e

especificações;
• Boa vontade da equipe de atendimento;

Disponibilidade;
• Prontidão;
• Seriedade;



• Atenção e acolhimento;
• Confiança;
• E por aí vai...

O leitor pode notar que, na verdade,
muito daquilo que se colocou na nota,
diz respeito aos tangíveis da oferta,
aquelas coisas de alguma forma
quantificáveis, o que permite que sejam
comparadas com outras, supostamente
de mesma natureza. Quando muito,
essa lista acaba sendo incrementada
com outros argumentos, de ordem
técnica, deixando de lado muito
daquilo que pode representar fontes
criadoras de benefícios para o cliente.

Já boa parte do que ficou na
segunda lista é bem mais difícil
de ser mensurado e representa o
intangível incorporado à oferta.

Mas afinal, entre esses dois grupos,
qual representa aquele com maior
potencial de gerar valor na percepção
do cliente?

Evidentemente o cliente se sente
no direito de exigir que todo o
grupo formado pelos tangíveis seja
rigorosamente cumprido, dentro das

especificações acordadas, com uma
demonstração clara de eficiência por
parte do fornecedor.

Já com relação aos aspectos
intangíveis, eles compõem uma
promessa, em relação à qual fica
uma grande esperança de que seja
confirmada, atribuindo conforto
à relação, convertendo-se numa
demonstração de atenção legítima e
interesse por aquilo que é efetivamente
importante para o cliente.

A dificuldade então reside em
atingir algum nível de reconhecimento,
por parte do cliente, que o leve a
recompensar nossos esforços. Entretanto,
seguindo este caminho, trata-se de um
resultado improvável, uma vez que o que
se privilegiou foi o concreto, o tangível,
deixando-se de lado alguns dos aspectos
mais relevantes no processo da construção
do valor, estimuladores fundamentais
da percepção do cliente sobre a adequação
e conveniência da oferta apresentada.

O desenho abaixo poderia resumir este
modelo de construção do preço praticado
ou, ao menos pretendido.



Os vícios de negociação alimentados
por essa forma de estruturar preços são
velhos conhecidos, mas, ainda assim,
compensa resgatar alguns deles:
• Não é difícil encontrar clientes que

entendem que o preço que a empresa
decidiu estabelecer não é conveniente
ou justo para ele.

• Quando isso ocorre, a maior tentação é
a prática de uma política de descontos,
quase sempre fundamentada em
algumas questões bastante simples.
Se o cliente está criando dificuldades,
não aceita nossas margens
pretendidas, torna a negociação difícil
e se mostra totalmente incapaz de
entender o valor da nossa oferta, a
saída clássica é bonificá-lo com um
desconto que faça a proposta tornar-
se atraente. Obviamente essa perda
precisará ser compensada de alguma
forma e, aqui, nada mais natural
do que procurar dar uma "forçada"
de preço naqueles clientes que,
diferentemente dos primeiros, gostam
do que fazemos, entendem melhor e
valorizam nossos esforços. Para eles,
um preço especial, evidentemente
acima daquele praticado com os
"problemáticos".

• Os argumentos mais comuns para o
estabelecimento de um patamar de
preços com desconto poderiam ser
resumidos como uma decorrência
de que já existem referenciais
estabelecidos, como os conhecidos
preços de mercado ou da concorrência.
Nesses casos, a nossa oferta parece
não ser nada mais do que uma
simples repetição daquilo que já foi
ofertado por outro, sem qualquer
diferencial que possa dar ao cliente a
oportunidade de reconhecer nela um
adicional de valor. Aí não tem jeito
mesmo. Quando o cliente argumenta

que ele já tem outra oferta igual — isso
quando não usa, no calor da negociação,
uma afirmação mais incisiva, do tipo
"eu tenho a mesma porcaria por bem
menos" - melhor tratar de dar logo o
descontinho de ocasião. O problema
vai ser a próxima negociação, quando
voltarmos com a intenção de, agora,
conseguir um pouco mais. (O cliente
provavelmente estará pensando
a mesma coisa).

Um caminho poderoso para escapar
dessas verdadeiras armadilhas de
perda de valor é nos concentrarmos
em cada um dos aspectos já discutidos,
revertendo sua formatação para uma
solução mais completa.

Quando o foco do cliente passa a
ser o grande orientador de cada esforço
despendido, é possível assegurar que
o conjunto da nossa oferta considere
uma forma em que seja possível
contribuir para o sucesso e para a
prosperidade do cliente.

2 Preço por reconhecimento
do valor

Nesse contexto, a idéia fundamental é a
de colocarmos todo o conjunto de nossos
esforços alinhados com as necessidades
reais de nossos clientes, ampliando
substancialmente a possibilidade dele,
cliente, vir a perceber de maneira clara
e definida o nível de contribuição que a
nossa oferta proporciona.

O que não podemos perder de vista
é que o valor é e sempre será uma
atribuição exclusiva do cliente.

A parcela que nos cabe diz respeito à
criação, à entrega e à comunicação desse
valor, direcionando todos os esforços para
ampliar as perspectivas e possibilidades
de que esse reconhecimento seja possível.



Aqui, é importante destacar
que o grande estimulador para o
reconhecimento de valor por parte
do cliente está intimamente ligado à
percepção que ele possa ter quanto
aos benefícios alcançados pela solução
proposta. Esses benefícios, quando bem
utilizados, é que poderão ser fonte de
geração de riqueza para todos aqueles
que participam diretamente da cadeia
de valor ou que a cercam.

Segundo esse pensamento, se
analisarmos cada componente
anteriormente descrito, teríamos uma
ampliação do entendimento do valor
potencial em cada espaço abordado:
• Cada item identificado na elaboração

do produto ou na preparação
do serviço pode ser reavaliado.
Evidentemente a preocupação com
custos e a eliminação de desperdícios
é altamente justificável. Aliás, a
empresa que ignora essa prática
comunica uma imagem de perdulária
e irresponsável e não há dúvida de que
o cliente não estará disposto a pagar
por esse tipo de conduta.

* O objetivo é analisarmos
criteriosamente cada questão envolvida
nessa composição e na condução
das tarefas relacionadas ao processo
operacional da empresa, buscando
conciliar nossas crenças e práticas
organizacionais com os interesses
efetivos de nossos clientes. Nesse
sentido, cabe perguntar, a cada passo,
como aquele tema poderia contribuir
para minimizar esforços, reduzir
atividades ou eliminar custos adicionais
do cliente. Para tanto, é necessário
olhar com a mesma dedicação a nossa
matriz de custos e a matriz de custos do
cliente. O nosso esforço para assegurar
a qualidade do material empregado no
processo de produção pode representar

uma economia do cliente na
verificação de requisitos de
qualidade em seu processo.
Não basta identificar possibilidades.
Precisamos converter essas
possibilidades em aspectos concretos,
possíveis de serem comprovados.
E aqui, comunicar apenas não basta.
É preciso demonstrar com
propriedade, permitindo ao cliente
perceber como isso pode beneficiá-lo.
O maior desafio, neste aspecto, é
conseguirmos construir uma lista mais
clara dos tangíveis e intangíveis que
integram nossa proposta, tomando
o cuidado de promover análises
pertinentes para identificação do
potencial de valor de cada um deles no
foco do cliente. Não necessariamente
tudo o que fazemos será convertido em
valor, quer seja porque, apesar do valor
potencial, ainda não atingimos o nível
de reconhecimento capaz de mobilizar
o cliente a nos recompensar por isso, ou
porque ele simplesmente não valoriza
da mesma forma que nós o fazemos.
Tudo bem! Nós continuaremos a fazer
tudo aquilo em que acreditamos, mas é
sempre bom ter em mente uma estratégia
que proporcione, mesmo que em longo
prazo, a conversão desse esforço em
reconhecimento por parte do cliente.
Esse tratamento aplica-se a qualquer
linha da nossa matriz de custos. Mas é
de se entender que alguns desses itens
não terão nenhum potencial de valor
no foco do cliente. Fica difícil explicar
para ele os nossos gastos com a conta
telefônica, mas talvez não seja tão
complicado assim demonstrar que, ao
investirmos num sistema de suporte
mais moderno e eficaz, poderemos
dispensar a ele maior agilidade e
prontidão nos atendimentos utilizando
esse meio. Desde que seja fato, que ele



possa sentir. Visto de forma isolada, não terá elevado significado, mas quando colocado no
contexto do ambiente de acolhimento e atenção criado especialmente para o nosso cliente,
aí sim, dá para perceber com facilidade.
Dessa forma, não se trata de abrir a matriz de custos analisando item a item, justificando
cada gasto, tentando fazer ver, por correlação, extrapolação, inferência ou magia, a
vantagem que o cliente teria em cada ação nossa.
O potencial de valor está conosco, é o conjunto da obra, resultante do cuidado com
cada detalhe. E o esmero e a qualidade do prato servido, mais do que a presença
do cliente dentro da nossa cozinha, discutindo conosco qual seria a melhor forma
de preparar cada ingrediente.

Nesse caminho, o novo desenho para o modelo de construção de valor poderia ser algo como:

O maior ou menor aproveitamento conseguido a partir de nossos esforços em tornar
perceptível ao nosso cliente todo o leque de benefícios e diferenciais suportados pela
oferta apresentada é que irá determinar a parcela de transformação do valor potencial
em valor percebido.

E, baseado neste valor, percebido pelo nosso cliente, é que seremos recompensados,
na forma de justa paga pela nossa participação, determinante no seu crescimento
e prosperidade, convertida em dinheiro e reputação para a nossa empresa.
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