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o final da década de 
1990, os três principais 
produtores de drives de 
computadores investi-
ram cerca de US$ 6,5 
bilhões em pesquisa 

e desenvolvimento -e o fizeram em 
apenas quatro anos. Isso criou tanto 
valor para os clientes que, na década 
seguinte, a quantidade de bytes que 
poderiam ser armazenados em um 
drive aumentou mais de mil vezes. 

Em paralelo, contudo, o preço por 
unidade dessa superfície acabou cain-
do 70%. Resultado: como não soube-
ram precificar corretamente durante 
o período de inovação significativa, as 
três companhias acabaram acumu-
lando prejuízos de cerca de US$ 800 
milhões. 

Setores de atividade inteiros podem 
sofrer quando suas empresas não são 
capazes de avaliar a importância de 
fixar preços de produtos e serviços 
conforme seu ciclo de vida. Isso é 
especialmente verdadeiro nas áreas 
em que há muita inovação e, portan-
to, ciclos de vida menores, tais como 
as de eletrônicos de consumo, bens 
duráveis, hardware, software, equi-
pamentos médicos e produtos farma-
cêuticos. Atualmente, as empresas 
lançam produtos com tanta regulari-
dade que chegam a medir seus ciclos 
em meses, não mais em anos. 

Os clientes, que esperam mais por 
menos, fazem forte pressão para re-
duzir preços e no ambiente interno 
também há pressão para baixá-los, 
que vem da crença de que os pre-
ços são fator crucial para o sucesso 
do lançamento de um produto. Para 
aumentar a complexidade da ativida-
de de precificação, as empresas têm 
um conjunto de produtos sendo co-
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mercializados simultaneamente no 
mercado, e há uma interdependência 
entre eles. 

Então, dois aspectos são essenciais 
para a correta determinação de pre-
ços ao longo da vida de um produto 
ou serviço: 

1. As empresas devem gerir ati-
vamente o equilíbrio entre preço 
e volume, ou lucro e participação 
de mercado, a fim de maximizar 
o retorno. A maioria não consegue 
fazer isso. 
2. Elas têm de decidir sobre pre-
ços considerando todo o portfólio 
de produtos que comercializam, 
porque, quando produtos de várias 
gerações coexistem no mercado, o 
preço de um item afeta o desempe-
nho de outro. 

Com esses dois princípios em mente, 
as companhias precisam considerar 

como responder aos desa-
fios de pricing durante 
as três principais fases 

do ciclo de vida de um 
produto: lançamento, ple-

nitude e maturidade. Nada 
deveria escorrer pelas mãos 

quando uma empresa admi-
nistra os preços ao longo do 

tempo e em todo seu portfó-
lio de produtos. 

LANÇAMENTO 
Determinar corre-

tamente o preço 
de lançamento 
de um produ-
to ou serviço 
pode redefinir 

expectativas 
de mercado e 

impulsionar a traje-
tória dos lucros pelo restante do 

ciclo de vida dessa oferta. Na fase de 
lançamento, é crucial concentrar-se em 
três imperativos: 

• Definir o preço inicial que maximi-
ze a captura de valor no longo prazo. 

• Evitar o efeito-âncora de produtos 
mais antigos. 
• Extrair vantagem do portfólio de 
produtos. 

Com vistas a obter o máximo valor 
no longo prazo, é preciso realizar 
análises de cenários que abranjam 
diferentes modelos de precificação, 
potenciais respostas dos clientes e 
concorrentes, e o impacto sobre a re-
ceita. O ajuste cauteloso dos preços 
de outros produtos pode minimizar 
a intensidade com que eles puxam o 
preço dos novos produtos para baixo. 
Além disso, as empresas devem ava-
liar o preço do novo produto no con-
texto do portfólio completo de produ-
tos que comercializam. 

O caso do fabricante de equipamen-
tos médicos que lançava novas ver-

sões de todos os seus principais pro-
dutos cada 6 a 18 meses é ilustrativo 
dos benefícios da avaliação ampliada. 
Os lançamentos recebiam preço situa-
do apenas poucos pontos percentuais 
acima do preço de um produto mais 
antigo. A empresa, então, derrubava o 
preço dos itens mais maduros acentua-
damente (em torno de 20% a 40%), en-
quanto continuava a vendê-los por um 
período maior, porque havia demanda 
contínua por parte de alguns clientes 
e porque a empresa desejava oferecer 
uma alternativa de preço mais baixo 
aos novos produtos. 

Essa abordagem empurrou os pre-
ços dos itens recém-lançados para 
baixo, porque seu valor incrementai, 
comparado ao dos produtos antigos, 
permaneceu mais ou menos cons-
tante. Quando a empresa percebeu A ut
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o que estava acontecendo, encerrou 
as "liquidações" de produtos mais 
velhos, mudou os incentivos da for-
ça de vendas para dar apoio à nova 
estratégia de preços e, com caute-
la, lançou outros produtos a preços 
mais elevados. 

PLENITUDE 
Uma vez que o produto tenha con-

• quistado aceitação de mercado es-
tável, ele entra na fase da plenitude 
(meia-idade), que traz tanto oportu-
nidades como riscos. Normalmente, 
nesse estágio as empresas recebem 
a maior parte do lucro operacional 
do produto, mas começam a surgir 
produtos concorrentes similares e a 
compressão de preços é mais intensa. 

Os problemas costumam vir do fato 
de as organizações raramente rea-
valiarem o equilíbrio entre volume 
e preço ou os mapas de valor nessa 
fase, nem realizarem pesquisas de 
mercado fundamentais. Se o fizes-
sem, poderiam ajustar a sintonia fina 
desses fatores, antecipar eventos in-
ternos e externos que são gatilho de 
preços e identificar e adotar novos 
modelos de precificação que gerem 
mais valor. 

As empresas deveriam ter muito 
cuidado ao alterar o preço dos produ-
tos na plenitude. Os gestores precisam 
analisar se as mudanças são apropria-
das (por exemplo, se baixar os preços 

alongará ciclos de vida) e, se for o caso, 
quando elas serão mais eficazes. 

Um fabricante de microcomputado-
res, por exemplo, conduzia testes de 
preços semanais e realizava reduções 
apenas quando as vendas unitárias 
tivessem declinado. Os testes mos-
traram que o preço mais baixo au-
mentaria significativamente as ven-
das unitárias. A mudança efetivada 
nesse sentido permitiu a geração de 
dezenas de milhões de dólares em 
lucro operacional adicional ao longo 
da vida da maioria de seus modelos de 
computadores. 

Existem muitos desencadeadores 
de mudança de preços na meia-idade 
de um produto ou serviço. Podem ser 
gatilhos internos, como o lançamento 
de um novo modelo ou uma mudança 
na posição de custos, e externos, como 
movimentos da concorrência 
ou de demanda. A em-
presa precisa monitorar 
o mercado de maneira a 
antecipar tais fatos e evi-
tar as consequências 
de não ter sido capaz 
de extrair vantagem 
do comportamento 
dos concorrentes. 

Um novo modelo 
de precificação na ple-
nitude pode dar mais vigor ao 
produto e capturar mais valor. Os 
serviços de manutenção de motores 

a jato, por exemplo, eram tradicional-
mente levados a cabo por fabricantes 
de motores que aplicavam um modelo 
de preços baseado em tempo e mate-
riais, associados a cada visita à oficina. 
Quando terceiros entraram no merca-
do com preços mais baixos e começa-
ram a ganhar relevância, um dos en-
genheiros começou a adotar contratos 
de prestação de serviços de longo pra-
zo baseados em horas de voo, que têm 
relação com o desgaste dos motores. 
Consequências: as companhias aéreas 
gostaram do novo modelo, porque tor-
nou seus custos altamente previsíveis, 
o volume e as margens do fabricante 
cresceram consideravelmente e a com-
pressão de preços da indústria perdeu 
intensidade. 
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MATURIDADE 
Diferentemente do que se imagina, a 
fase final da vida de um produto -ma-
dura ou de declínio- pode ser oportuna 
para aumentar os preços, pois os cus-
tos embutidos talvez tenham aumen-
tado ou o valor intrínseco do produto 
para os clientes remanescentes não 
diminuiu tanto para eles quanto para 
outros clientes. O valor pode, inclusive, 
ter aumentado para alguns. Qualquer 
que seja a escolha da empresa, ela terá 
de ter conhecimento profundo sobre o 
custo real de atender o mercado que 
ainda compra o produto. 

As organizações devem ser guiadas 
por três normas de precificação agora: 

• Capitalizar sobre grupos de consu-
midores que têm grande desejo de 
pagar pelo produto antigo. Alguns 
clientes podem não ser sensíveis aos 
preços desse produto antigo, por se 
sentirem mais confortáveis com ele, 
por perceberem mais valor nele ou 
por considerarem os custos de subs-
tituição proibitivos. 
• Minimizar a concorrência com pro-
dutos novos. Reduções frequentes de 
preços nos produtos antigos podem 
afetar negativamente a nova oferta, 

porque tornam os produtos anti-
gos mais interessantes em 

termos de valor. Uma 
maneira de acelerar a 

substituição dos 
antigos pelos no-
vos e obter mar-
gens melhores 

nas vendas 
dos antigos 

é aumentar 
o preço deles. 

Outra solução é 
simplesmente eli-

minar produtos, o 
que pode reduzir a 

complexidade desnecessá-
ria na cadeia de valor. 

• Trabalhar para reduzir a proli-
feração desfavorável de produtos. 

Alegações do tipo "nunca eliminamos 
um produto" são frequentes e muitas 
empresas não avaliam bem a econo-

mia de seus produtos, especialmente 
na fase final. Agir assim é particular-
mente ruim para aqueles que usam a 
metodologia de acrescentar um per-
centual aos custos, isto é, com mar-
gens e custos padronizados. 

Um fabricante de equipamentos indus-
triais, por exemplo, ignorava diferen-
ças de ciclo de vida e distribuía seus 
custos por todos os produtos, fazendo 
parecer que ainda obtinha margem 
satisfatória com os antigos. Um exame 
preciso dos custos em cada fase mos-
trou que os mais velhos custavam con-
sideravelmente mais para serem fabri-
cados do que o esperado e que muitos 
geravam prejuízo [veja quadro na pági-
na 136], Uma vez que isso veio à tona, 
a empresa eliminou alguns produtos 
não lucrativos e passou a cobrar mais 
por outros, de modo que fosse remu-
nerada adequadamente por produzir e 
estocá-los. 

COMO MANTER A RENTABILIDADE 
As empresas que obtêm vantagens 
de preço ao longo do ciclo de vida de 
seus produtos são as não míopes. Ve-

rificamos que todas elas procuram 
sempre raciocinar por estágio de ci-
clo de vida. Seus gestores avaliam re-
gularmente a probabilidade de ocor-
rerem fatos que sirvam de gatilhos 
para mudança de preços, tanto no 
ambiente interno como no externo. 
Nessas organizações, a capacidade 
de realizar pesquisas rápidas e pro-
fundas com os clientes ou de produ-
zir análises que gerem insights sobre 
uma série de variáveis é maior do 
que na maioria das companhias. 

As empresas que desenvolvem 
maestria na determinação de preços 
o fazem através das três fases do ciclo 
de vida do produto e tomam decisões 
considerando os demais produtos 
com que trabalham. Ao criar vanta-
gens de preço para si, elas conquis-
tam toda a recompensa sobre seus 
esforços de inovação. • 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 15, n. 87, p. 134-138, jul/ago 2011. 




