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O universo de negócios eletrônicos não pode basear seu modelo de receita em tarifas, como se 
fosse um banco. O preço deve estar associado à relação produto-conveniência 
 
Quando as corporações desenvolvem aplicações de auto-atendimento e/ou aplicativos eletrônicos, 
como as compras online, têm como objetivo proporcionar comodidade e conveniência. Também 
está no objetivo das empresas que os custos operacionais sejam menores e, em decorrência, que 
os preços sejam cada vez ma is competitivos. Até aí, nenhuma novidade. 
 
Todavia, tenho observado um retrocesso cada vez mais sedimentado nesse tema, principalmente 
no setor de entretenimento. Um bom exemplo são os teatros e cinemas. Eles já vendem ingressos 
pela internet, o que sem dúvida é uma grande facilidade para os clientes. No entanto, vamos 
olhar essa realidade um pouco mais de perto e tentar encontrar um racional econômico 
sustentável para o custo deste serviço, chamado taxa de conveniência (valor fixo ou percentual do 
valor da compra). 
 
“Por que precisamos desta conveniência” é uma primeira pergunta importante. A resposta é 
porque o modelo físico e tradicional não é totalmente conveniente – além de exigir paciência em 
filas, antecedência de horários e outras “heresias” impensáveis na nossa vida urbana e agitada.  
 
Ou seja, há uma razão forte para se manter um sistema de vendas online: oferecer facilidade e 
poupar tempo aos clientes. Como contrapartida, os custos de se manter funcionários, espaço 
físico e comunicação são reduzidos, pois o cliente executa o processo de compra de maneira 
autônoma. 
 
Atualmente, temos uma situação de equilíbrio que vem sustentando o modelo de auto-
atendimento. O cliente utiliza o serviço e a empresa reduz as despesas operacionais, convivendo 
em perfeita simbiose. Entretanto, por que é então que a taxa de conveniência foi instituída?  
 
Pensemos juntos: como “donos” do produto, não somos capazes de resolver os problemas de 
logística inerentes ao negócio e, em conseqüência disto, formam-se filas nas bilheterias, o que 
causa inconvenientes para os clientes. Como solução para um problema que nós criamos, 
desenvolvemos uma solução que atende aos clientes e reduz os custos operacionais. Ou, no pior 
dos casos, não os aumenta. Isso posto, decidimos que por ser um serviço conveniente ao nosso 
cliente, ele deve ser pago. 
 
Em resumo, o cliente nos paga porque não fomos competentes em resolver os problemas da 
nossa logística! Em algum lugar neste processo o conceito de mais-valia está se perdendo, pois 
não podemos considerar valor agregado algo que é feito para corrigir problemas que têm origem 
na própria natureza do negócio. 
 
Minha impressão é que os modelos de custeio de produto e serviços estão sendo construídos de 
maneira descentralizada e cada parte distinta da cadeia que gera o produto ou serviço parece ser 
medida isoladamente, levando a um desconhecimento e a uma miopia em relação à percepção do 
valor sentido pelo cliente. O universo de negócios eletrônicos não pode basear seu modelo de 
receita em tarifas como se fosse um banco ou uma prestadora pura de serviços. O preço de um 
produto deve estar associado à relação produto-conveniência, um atrativo de competitividade. 
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