


A empresa que tem valor no foco do 

cliente surfa nas ondas da prosperidade. 

Construir valor não é uma questão de técni-

ca, mas uma missão de vida. 

Há empresas que, não tendo uma razão 

de ser que valha a pena para outros que não 

só os seus proprietários, investem o tempo 

que lhes resta correndo atrás de clientes, 

confundindo pressa com velocidade, o ser-

vir com o ser servil, preço com valor. 

São aquelas companhias que reuniram 

gente motivada pelo ganhar acima de tudo, 

produzindo o que for necessário para que 

o lucro venha o mais rápido possível. Essas 

empresas confundem ambição com ganân-

cia. Enquanto a ambição busca o melhor 

para todos, a ganância, seu inimigo imedia-

to, reduz o todo a um só: o mais esperto. 

Os clientes sabem muito bem lidar 

com quem elege a ganância como o gran-

de motivo. 

Por outro lado, quando a empresa nasce 

com uma causa que a faz diferente, quando 

ela parte do compromisso de gerar riqueza 

para todos os seus stakeholders, transforma-

se numa verdadeira usina de valor. Estas 

fazem criar ao seu redor um verdadeiro 

campo de atração - como um campo de 

valor, capaz de aglutinar o que existe de 

melhor no mercado: clientes, fornecedores, 

colaboradores e investidores. 

Pois bem: todos nós conhecemos exem-

plos que se enquadram em um ou ou-

tro caso. 

As empresas preferidas pelos clientes, em 

qualquer categoria de produto ou segmento 

de mercado, são sempre as que têm mais 

valor para eles. E valor aqui não tem nada 

a ver com preço baixo ou conveniência, 

mas sim com a percepção, por parte do 

cliente, de que a empresa escolhida sabe 

aliar qualidade percebida com um nível de 

conforto emocional que faz do ato da com-

pra um motivo de reconhecimento e prazer. 

Como preço é sempre um arranjo psico-

lógico, as empresas preferidas pelos clientes 

vendem seus produtos, em média, 20% 

acima do preço de mercado, para desespero 

da sua concorrência, que acredita que com-

petitividade tem a ver com preço baixo. 

Se uma empresa tem clientes que a 

promovem espontaneamente, a defendem 

como leais e apaixonados advogados diante 

de críticas dos seus detratores e, acima de 

tudo, a remuneram pelo valor que perce-

bem e não por um preço qualquer ditado 

pelo mercado, essa empresa tem valor, 

e muito. 

Iluminada pela credibilidade, pelo pres-

tígio e admiração de seus seguidores, ela 

precisa estar atenta ao zelo desse mesmo 

valor, dado ser algo muito precioso e frágil 

ao mesmo tempo. Frágil porque navega na 

fluidez das percepções humanas e não no 

que poderíamos chamar de racional. 

Isso nos leva a territórios mais escorre-

gadios, onde os números não fazem mais 

sentido e dão lugar às evidências de como 

as coisas seguem o seu curso. Convido o 

prezado leitor a percorrer um quadro muito 

comum onde as evidências têm nos mos-

trado que o valor no foco dos clientes pode 

se esvair num piscar de olhos, se não nos 

dermos conta de certas armadilhas. Estou 

chamando esse quadro de Rituais de Valor 

e identificando nessa moldura 7 estações 

que, a meu ver, são críticas e merecem 

ser tratadas. 

Para começar, peço que imaginem uma 

empresa que tem valor no foco dos seus 

clientes e que por isso mesmo é convidada 

a fornecer seus produtos ou prover seus 

serviços num determinado momento para 

um cliente que a escolheu, dentre outras 

alternativas. Esse é o quadro onde os rituais 

de valor irão acontecer. 



ESTAÇÃO I 
Nesta estação tem início todo o processo 

ligado à integridade do valor percebido da 

empresa. Aqui o cliente procura o fornece-

dor, sinaliza que pensou nele para o que 

quer fazer e encaminha a conversa inicial, 

seja por um encontro num hotel, no aero-

porto, numa feira ou congresso qualquer 

ou, como também é muito comum, por 

telefone, por e-mail ou outro meio. 

Dependendo de como irá lidar com esse pri-

vilégio, indicará o que vem à frente. Veja bem: 

se a empresa foi destacada a ponto de o forne-

cedor chamá-la, ela é um parceiro escolhido 

para servir e portanto deve se portar como um 

honrado convidado. O que deveria fazer seria 

prontificar-se a produzir uma "resposta". 

Na edição anterior da nossa Revista de 

Marketing Industrial propusemos uma reflexão 

exatamente sobre esse aspecto: Seria muito 

diferente se a empresa tivesse batido à porta do 

cliente, tentando de alguma forma achar uma 

oportunidade para servir. Se assim tivesse feito, 

seria um candidato e não um convidado. 

Pois bem, o que mais acontece é que a 

empresa que acaba de ser convidada se deixa 

levar pelas técnicas tradicionais de marketing 

e vendas e imediatamente responde como 

candidata. Quando age assim, cai na primeira 

armadilha caçadora de valor. Deixa-se seduzir 

pela chance de "mandar uma proposta". 

Treinada para atender clientes do modo 

convencional, com as ferramentas costu-

meiras de marketing que andam por aí, 

a companhia de valor se comporta como 

quem não tem valor e entra no jogo do 

igual, no jogo de uma dentre outras - e pas-

sa a seguir a trilha das perdas. 

ESTAÇÃO II 
Aqui o cliente, de posse da subserviên-

cia de um convidado transformado em 

candidato, é compelido a ir até o cliente 



poderiam ser à altura do que o fornecedor é 

capaz de prover. 

De novo, como os treinamentos tradicio-

nais reforçam a subserviência ao cliente, 

disfarçados no que chamam de "a voz do 

cliente" ou "o cliente é nosso patrão", a 

companhia perde mais um pouco do valor 

original movida por esse gesto equivocado 

de disponibilidade. 

ESTAÇÃO IV 
A estação IV se caracteriza pelo even-

to da apresentação das condições básicas 

nas quais se apoiam as vendas da empresa 

fornecedora. Algo como "a maneira que 

usualmente adotamos para vender nossos 

produtos e serviços". 

Esse gesto sempre é importante porque 

muitos clientes, mesmo assíduos, assumem 

que tudo deverá ocorrer "como da última 

vez". Para quem entende do assunto, essa é 

a origem de muitos problemas e constran-

gimentos que poderiam ser evitados e que 

tornam uma relação antes confortável num 

drama inesquecível. 

Faz sentido esse cuidado porque as coi-

sas mudam, a situação nunca é a mesma 

e sobretudo porque a nossa dedicação se 

aprimora, assim como a nossa experiência, 

isso sem contar a própria evolução dos 

nossos produtos. 

Uma venda sempre é única, mesmo que o 

que esteja sendo vendido seja o de sempre. 

ESTAÇÃO V 
Uma ocasião bastante significativa. É 

aqui que, respaldada numa história de res-

peito, em critérios sérios quanto à qualidade 

que é a própria imagem do fornecedor, o 

conjunto de momentos de aprendizagem 

em conjunto com o cliente, as adequações 

de conteúdo técnico que foram feitos, so-

mados aos inúmeros ganhos que puderam 



ESTAÇÃO VII 
O dia em que o fornecedor é chamado 

para fechar o pedido! Grande dia, festa ge-

ral na empresa. Dia em que o Honorio da 

Produção passa pelo corredor e pergunta 

para o Diretor de Marketing se ele pode ago-

ra comprar o apartamento para a filha que 

vai casar e pagar em 15 anos pela CEF... 

Esse dia dirá qual nível de Valor Percebido 

sobrará para o fornecedor depois de tudo o 

que aconteceu. Como poucas empresas es-

capam dessa armadilha convidado-candida-

to, o teor da reunião de fechamento do pe-

dido é de negociação, quando o que pautou 

toda a dedicação do fornecedor preferido foi 

pura cooperação. 

O fornecedor se vê metido num conflito 

onde a paz quer dizer desconto, preço mais 

baixo, prejuízo puro. Um enorme e desen-

corajador embuste que, disfarçado de proce-

dimento racional e elegante, faz com que a 

equipe de vendedores explique o que acon-

tece por meio de uma mala de nomes que 

deixariam qualquer estivador ruborizado... 

Todas essas estações foram por nós identi-

ficadas em diferentes segmentos de merca-

do e em diferentes países, não se preocupe. 

Não existem apenas no seu mercado. 

Há como mudar o teor e o contexto dessas 

estações? A experiência nos tem demons-

trado grandes possibilidades, desde que o 

fornecedor se assegure dos cuidados e da 

consistência quanto ao que diz e o que faz. 

A seguir, deixo para reflexão do leitor como 

poderiam ser as abordagens mais adequadas 

para fortalecer o valor percebido que origi-

nou a escolha do fornecedor admirado. Para 

facilitar as coisas, nos coloquemos no lugar 

do fornecedor que recebe a solicitação: 

UMA NOVA ESTAÇÃO I 
Atendemos o telefone ou o e-mail e agrade-

cemos muito a lembrança e o C O N V I T E . 

Buscamos saber como eles chegaram até 

nós e no que imaginam que podemos ajudar e 

de que forma. Encerramos esse chamado im-

portante convidando-os, efusivamente, para 

uma vinda até nós para tomarmos um café da 

manhã, um almoço ou um café da tarde para, 

mobilizando toda a nossa equipe, ouvirmos 



que pode fazer. Nunca se esqueça de que 

estamos no mundo das empresas, numa 

relação entre pessoas no ambiente CNPJ a 

CNPJ. Um universo que reúne pessoas de 

diferentes culturas e diferentes papéis numa 

organização que se sente cliente. 

Numa visita ao fornecedor, alguém que 

entende de empresa percebe de imediato 

como ele lida com os detalhes, com as su-

tilezas que determinam a qualidade que o 

mercado percebe naquela empresa. 

Uma visita nessas condições vale muito 

mais do que o melhor material impresso 

ou ou melhor DVD que se possa preparar. 

Revela o que, aos olhos do cliente, faz todo 

o sentido e dá a atenção que é a porta de 

entrada para o valor percebido. Aqui vale 

lembrar que muitas vezes o que os outros 

admiram em nós não é o que nós mesmos 

valorizamos. 

Então, fomos convidados e agradece-

mos, honradamente , recebendo-os na 

nossa casa. 

Sob o ponto de vista da nossa própria em-

presa, receber o cliente nas nossas instalações 

proporciona ganhos interessantíssimos: 

• arrumamos a empresa para recebê-los, 

• cuidamos de pôr em ordem um monte 

de coisas que com aquele cliente poderia 

estar causando algum desconforto; por 

exemplo: alguma coisa que tenha cons-

trangido o cliente que o indicou. 

• colocamos a "fábrica toda" a postos, eno-

brecendo o trabalho de todos e animando 

a equipe. 

• integramos as demais áreas de apoio às 

vendas como: RH, Finanças, TI, Indus-

trial, Engenharia etc. 

• estimulamos a cultura do Foco DO Clien-

te na organização. 

• Estimulamos o preparo da Alta Adminis-

tração no que toca a clientes, uma vez 

que a maioria, premida pelo curto prazo, 





a com a generosidade de compartilhar o 

aprendizado com todos que lá estiverem. 

A empresa admirada evita, sempre 

que pode, centrar a apresentação em 

"powerpoints". 

Cada dia que passa esses mecanismos 

que, quando mal utilizados tomam o lugar 

do conteúdo, estão sendo associados a abor-

dagens mais toscas e cheias de firulas. Em 

certas empresas, mais transparentes, apre-

sentações internas de valor chegam a não 

usar esses aparatos. Definitivamente, este 

não deve ser o principal canal de comunica-

ção da empresa nessa estação de valor. 

Como forma é indissociável de conteú-

do, parte-se para construir o contexto mais 

adequado capaz de ressaltar o que será mos-

trado. A melhor alternativa é sempre nas 

nossas instalações. Lá será possível contar 

com todo o equipamento e serviço real de 

modo que possa ser visto, tocado, ouvido e 

(por que não?) "degustado". 

Quando não for possível nas nossas de-

pendências, uma equipe nossa deverá ir até 

o cliente previamente e preparar o contexto 

para que a apresentação aconteça com o seu 

maior vigor e impacto possíveis. 

Como se trata da estação de mais alto sig-

nificado é preciso uma criativa, disciplinada 

e criteriosa concepção. Certamente, uma 

preciosa oportunidade de envolver múlti-

plas disciplinas espalhadas e escondidas no 

ambiente interno da nossa organização. 

NOVA ESTAÇÃO VI 
Ao invés de ficarmos esperando para 

ver no que vai dar, devemos agir como 

convidados. 

O que faz um convidado quando você o 

recebe em casa? 

Enquanto você prepara o que será ser-

vido ele fica, ou com você na cozinha ou 

lendo seus livros, ou vendo algo que você 
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mostra e que o distrai ou o ensina enquanto 
o tempo faz o seu papel. Aqui há inúme-
ras alternativas. 

Tenho recomendado toda sorte de levan-
tamentos preliminares que permitam que 
possamos identificar quais aspectos serão 
enriquecedores da nossa proposta original e 
que servirão para encurtar o tempo de ajus-
tes que é costumeiro nessas situações. 

Estudos laterais, encontros com outros 
clientes nossos, para que a equipe do clien-
te em questão possa mitigar insegurança e 
aumentar o seu networking, são muito bem 
vindos a essa altura. 

Também é um bom momento para acer-
tar pontos do futuro contrato, aclarando 
cláusulas que originalmente foram pensa-
das para aqueles a quem a empresa pediu 
proposta, nas quais prevalecia a ética da 
desconfiança e que, no nosso caso, simples-
mente não se aplicam. 

NOVA ESTAÇÃO VII 
Chegou a hora de tirar o pedido, como é 

do jargão dos nossos heroicos vendedores! 
Uma das mais desafiadoras e difíceis 

situações dessa vida de empresas... 
Acostumado a negociar preço, pelas atitu-

des convencionais daqueles que ou não têm 
valor ou não entendem nada disso, o cliente 
começa a sua cruzada de massacrar fornece-
dor para ganhar bônus e status interno. 

Os personagens das empresas clientes 
(sim, personagens, porque seres humanos 
na sua plenitude teriam pudor em agir as-
sim) partem para a batalha com um arsenal 
de mortíferos e despudorados esquemas 
para conquistarem descontos. 

Embora as pesquisas sérias demonstrem 
que menos de 30% dos clientes compram 
preço, o fato é que, dados os velhos usos e cos-
tumes da administração de compras, comprar 
o melhor pelo menor preço ainda é um man-



tra entre os profissionais de suprimentos. 

Na verdade, sendo justo, esses profissio-

nais pensam e agem assim porque os pró-

prios fornecedores, funcionalmente despre-

parados em matéria de valor, continuam a 

estimulá-los, confundindo competitividade 

com preço baixo. 

A vida ensina que o barato sai caro mas, 

como fomos treinados para separar a vida da 

vida do trabalho, como se isso fosse possível, 

frequentemente caímos nessa arapuca. 

Se a empresa tem valor nunca poderia 

dar desconto. Desconto é artifício de quem 

não tem valor: procura fazer do preço a con-

veniência da compra. 

Ter valor é ter credibilidade. Quem tem cre-

dibilidade não ludibria, não engana o outro. 

Credibilidade é o mesmo que legitimida-

de nesse caso. Se algo custa 100 não pode 

numa conversa ser vendido por 80. Como se 

explicaria? Só se o preço era para enganar 

trouxa. Se "grudasse"... 

Quando o preço é 100, só se abaixa se se 

puder tirar escopo, isto é, se se puder deixar 

de incluir alguma coisa, algum acessório ou 

processo até o ponto em que não irá com-

prometer a sua qualidade percebida no foco 

do cliente. 

Portanto, sim, é possível termos um preço 

menor, mas desde que tenhamos a possibi-

lidade de cortar certos adereços que, numa 

análise mais profunda, não- fariam tanta 

diferença, levando em conta o que o cliente 

está esperando. 

Essa nova estação de valor cuida disso: 

adequação final ao orçamento do cliente 

pela reengenharia de valor da oferta, guar-

dados os limites que resguardam o nível 

de valor que nos fez sermos os convida-

dos escolhidos. 



Infelizmente não é muito fácil exercitar-

mos a nossa empresa para funcionar assim. 

Durante anos ensinamos o contrário... 

E preciso aprender a desaprender. 

Ter valor é um estado de espírito. 

Pois bem, caros e pacientes leitores desta 

nossa Revista de Marketing Industrial: as 

estações que apresentei são metáforas para 

afinarmos nossa atuação quando, por puro 

mérito, alcançamos um nível de valor per-

cebido que faz nossos dias mais esperanço-

sos, diante de tanto reconhecimento sob a 

forma de convites que recebemos. 
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