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É muito raro que a apresentação de um preço a alguém
resulte em uma sensação de indiferença. O autor nos traz
uma abordagem, sem dúvida original, confrontando as
possíveis percepções de um preço, por um cliente hipoté-
tico, em relação a três planos de referência: o da verdade,
o do que é bom e o do belo. E daí extrai conclusões que
podem ajudar a administrar o risco de propor.

Quanto Vale o Preço?
Toda vez que se diz um preço para alguém, alguma coisa acontece na

sua mente e no seu coração.
A palavra preço traz, em seu histórico (como aprendo sempre com minha

mestra, a brilhante professora Ethel Bauzer de Medeiros), significados
interessantíssimos que explicam a força que tem para todos nós.

Do latim pretium, quer dizer a relação de valor de um bem em relação
a outro; um conceito de Valor Relativo. Ad+pretium deixou-nos o verbo
apreciar que, levando a idéia de preço junto, quer dizer avaliar, estimar
o valor, o preço. Mais ainda, interpretar vem do latim inter+pretium,
que sugere explicar ou contar o sentido de alguma coisa.

Assim, quando dizemos preço, colocamos em relevo doses de confronto
entre julgamentos que afetam e são afetados pelas pessoalidades
envolvidas e seus sentimentos, principalmente os de auto-estima e
afirmação. O fato é que não se fica plenamente à vontade quando o
assunto inclui um punhado de dinheiro traduzindo uma troca de bens
ou uma transação qualquer.





O preço cobrado por um
produto ou serviço é parte

do próprio valor do que está
sendo ofertado. Se o preço
não é adequado ao valor

criado ele o corrói, porque
exprime outra coisa e não o
que estava sendo percebido

Como o que toca profundamente
o ser humano é tudo aquilo que tem
valor para ele, e como tudo que tem
valor tem um custo que, como todos
sabemos, é muito mais que dinheiro,
então um preço, qualquer que seja,
representa uma das múltiplas traduções
do próprio valor que lhe deu origem.

La Rochefoucauld dizia que a maior
habilidade consiste em se conhecer bem
o preço das coisas. Logo, se um preço
é uma porção significativa de um valor
que lhe deu chance de existir, ele em
si mesmo intervém no valor original,
porque faz parte daquele mesmo valor.

Preço, assim, diz do valor, como o
valor diz do preço que o traduz.

Refletir sobre o valor de um preço
deixa de ser um devaneio e passa a
ser, realmente, um desafio do pensar

filosófico. Revela espaços importantes
para se compreender os verdadeiros
impactos que os dinheiros criam
num relacionamento comercial que
se quer promissor.

A questão do preço está presente em
quase todas as conversas que se dão no
ambiente de negócios. Talvez pertença
ao grupo de palavras mais contundentes
e desafiadoras no universo de preocupações
de um executivo comprometido com o
sucesso do seu empreendimento.

Preço, em suas múltiplas dimensões,
acaba sendo, ao mesmo tempo, um
indicador inegável de resultados
como, também, um gerador de
desconforto entre fornecedor e cliente.
Isso se deve ao seu propósito e - por que
não? — à sua insistência em traduzir, com
fidelidade, o nível de valor percebido de
um lado e de outro.

Dessa maneira, o preço cobrado por
um produto ou serviço é parte do próprio
valor do que está sendo ofertado.

Se o preço não é adequado ao valor
criado ele o corrói, porque exprime outra
coisa e não o que estava sendo percebido.

Essa ambigüidade inerente ao lidar com
preços faz deles um universo singular.
Preços não deveriam ser tratados como
se fossem nada mais nada menos do
que o total de uma adição de pacotes
de insumos, custos, margens etc. que
se empurra para cima de quem compra.

O que me chamou a atenção, desde há
muito tempo, foi esse aspecto psicológico
ligado aos dinheiros associados às coisas,



e a sua influência na própria essência
dos processos de compras e vendas.

Quando uma pessoa se depara com
um preço que lhe é apresentado, o
que acontece? Quais fenômenos são
potencializados na sua sensibilidade
que, de alguma forma, interferem
no seu discernimento, que a levam
a aceitá-lo prontamente ou a
rejeitá-lo incisivamente?

No meu entender existe o preço baixo
que atrai, assim como o preço alto que
atrai. Mas essas atrações, seguramente,
não se dão do mesmo jeito.

Senão, vejamos. As pessoas, diante
da exposição a um preço, procuram
imediatamente, dentro de suas
memórias, referências que legitimem
suas atitudes - umas positivas, em
relação à quantia mencionada, quando
são consistentes com o que acreditam
e sentem a respeito; e outras, como
repulsa, quase sempre pouco elegantes,
porque não mostram a menor ligação
com o que lhes parece razoável.

Nos casos em que o preço merece
consideração, é a história de vida
do cliente, sua experimentação -
anteriormente comprovada em situações
parecidas - e, acima de tudo, a sua
experiência vivida, envolvendo pessoas,
processos e tarefas, que lhe confere
condições internas para reagir, num
primeiro momento favoravelmente,
ou, pelo menos, sem apego a qualquer
restrição maior.

Quando, ao contrário, o preço
levantado detona uma reação tal que
torna secundário qualquer outro
argumento, sempre estará colidindo
fortemente com um conjunto de
pressupostos, de ordem técnica,
psicológica e social, que o invalidam de
primeira, sem espaço para outros apelos.

O assunto preço, portanto, não tem
a ver apenas com uma agenda técnica.

Preço é também regado a percepção,
como o valor é, fundamentalmente,
pura percepção.

Nós até podemos explicar um preço,
torná-lo visível pela compreensão
do cliente, mas, mesmo assim, ele
continuará sendo pautado por sua
percepção. Percepção essa alimentada
por suas crenças, memórias, experiências
e, principalmente, pelo traquejo que
adquiriu no lidar com dinheiro e pelas
lembranças e significados que ele
representou na sua história de vida.

Existe, provavelmente, algo que
poderíamos chamar de psicologia
do preço.

Gostaria de navegar um pouquinho
nesse enfoque, na esperança de que
o prezado leitor pudesse se permitir
maiores reflexões, no tempo oportuno,
que promovessem a questão preço para
uma moldura mais consistente do que as
convencionais, às quais todos nós temos
estado regularmente submetidos.

Empresas são pessoas reunidas em
torno de causas que lhe fazem sentido
e, desse modo, agem, deixando fluir
a sua visão individual dentro de um
coletivo que as reconhece e as gratificam.

Quando uma empresa compra,
são as suas pessoas que compram
em seu nome, equilibrando o que
percebem de uma proposta com
aquilo que é preciso, tecnicamente,
que seja feito. Claramente essas pessoas
buscam integrar a sua liberdade
de escolha - orientada pelas suas
preferências - com o que a empresa
espera, pela sua história e aprendizado.

Não acredito ser possível uma total
isenção de um grupo de compras, diante
de inúmeras opções, anulando suas
percepções pessoais, desprezando suas
experiências como indivíduos e como
profissionais, suas alegrias e frustrações
e, principalmente, preconceitos.

Quanto Vale
o Preço?



Seria exigir demais dos seres humanos.
Isso nos leva a crer que as pessoas

medem rapidamente um preço pelo
seu significado, antes de vinculá-lo
a um produto ou serviço.

Ao se mencionar o preço
de um produto ou serviço,
durante uma conversação

comercial, se está realmente
endereçando, imediatamente,

a percepção de quem cabe
aceitá-lo para um campo

onde as posições de conforto
ou de desagrado passarão
a reger o que vem depois

O significado do preço comove o
ser humano porque o remete a um
horizonte progressivo de valor, que
parte inicialmente de um mundo de
comparações para um patamar mais
sofisticado, que fala de autoridade,
de poder decisório.

Em outras palavras, quanto
aquele dinheiro amealharia para mim,
se eu pudesse dominá-lo, somado
a quanto aquilo representa de
poder sob minhas mãos.

Se essa abordagem faz algum
sentido, um preço não é o mesmo em
qualquer ambiente. O seu significado
é multifacetado em função do que é
possível se fazer, a partir dele, numa
determinada cultura e contexto.

Assim, um preço sempre estaria
levando em conta certos planos de

referência que envolvessem os aspectos
que o tornam palatável ou não, já numa
primeira instância, aos olhos e ouvidos
da parte mais interessada.

Ao se mencionar o preço de um produto
ou serviço durante uma conversação
comercial se está realmente endereçando,
imediatamente, a percepção de quem cabe
aceitá-lo para um campo onde as posições
de conforto ou de desagrado passarão a
reger o que vem depois.

Imagino que possam co-existir,
pelo menos, três desses planos.

Plano da verdade. Neste plano
estariam dispostos os argumentos
internos que as pessoas lançam mão,
relacionados ao teor do preço, quanto
à sua contribuição, mensurável, aos
processos e tarefas da empresa-cliente,
comprometidas com a sua eficiência
operacional. Estaria reunido, neste
plano, tudo aquilo que poderia fazer
daquela oferta uma solução diferenciada
para o cliente. Contribuições efetivas
para que ela seja mais eficiente e
produtiva, internamente e na sua
cadeia de produção posterior.

O plano da verdade justifica o
preço, com ênfase na razão, como
uma mistura de custos e investimentos,
pelos quais os benefícios mais tangíveis
seriam conquistados.

É interessante notarmos que,
muito antes de podermos explicar
o preço vis a vis seus benefícios,
o cliente já tem preparado, consciente
ou inconscientemente, um arcabouço
de padrões que o predispõem ou não
a ouvir o que se segue.



Este plano, que estou denominando
de plano da verdade, existe em cada
um de nós, e reúne, de maneiras muito
particulares, o que acreditamos que as
coisas sejam e para que foram feitas.

A mudança mental necessária para
que alguém possa compreender uma
proposta diferenciada requer, como o
leitor pode imaginar, um novo quadro
de referência. E isso não acontece num
piscar de olhos...

Plano do que é bom, Este nível
consideraria, a meu ver, todos os
gestos, atitudes e comportamentos que
alimentam as relações entre as partes,
pares humanos, para que elas aconteçam
e sejam estimuladas segundo contextos
de cooperação genuína, nos quais a meta
é o sucesso do outro.

Sem dúvida alguma, num patamar mais
elevado, este plano realça o que de melhor
tem o ser humano na sua luta pela sobre-
vivência próspera. Sua original predispo-
sição para o que é justo, equilibrado ou
sustentado, como querem alguns.

Dado que o que é bom para uns não
necessariamente o é para outros, este
plano tem na sua essência paradoxos
e ambigüidades que, como sabemos,
nunca se resolvem, embora possam
sempre ser encaminhados.

O conceito que quero apresentar a
esta altura, a título de mera provocação,
como é de praxe na nossa RMI, tem
como princípio que os seres humanos
saudáveis se rendem ao que lhes faz
bem, e o promovem aos olhos das
comunidades em que se vêem inseridos.

Um preço é, sutilmente, confrontado
pelo que de bom ele poderá levar a
acontecer; e este julgamento é, como
vimos, bastante particular, e será
referendado pela sensibilidade das
pessoas em relação às oportunidades
boas que advirão disso tudo.

Plano do belo. A satisfação, o
bem-estar e, sobretudo, a busca do
que é elegante e estético são, no íntimo,
os componentes deste plano.

Nesta dimensão as pessoas se
deparam com a sedução pelo que é
prazeroso e encantador ao olhar, ao
toque, ao olfato, à audição, ao paladar,
às sensações enfim.

Muitas vezes nos deparamos com
situações nas quais alguém diz "não
pude engolir aquele preço!", ou ainda
"quando peguei aquele papel com aquele
preço senti o cheiro da enganação que
aquela empresa estava me passando!"
ou, também muito comum, "quando
ouvi o preço fiquei surdo para o resto.
Gomo pode alguém ser tão desconectado
da nossa realidade?! Era uma coisa
feia o que estavam fazendo conosco!".
"Bonito, não?! O que mais vocês querem
empurrar pra nós?!"

As empresas que melhor se
relacionam neste plano se mostram
compromissadas com a expressão
humana, demonstrando, mesmo
sem se dar conta, suas verdadeiras
intenções quando colocam o preço
numa moldura que enquadre a
percepção do belo que o acompanha.

Nesse sentido, os preços deveriam
resultar de abordagens e projetos
concebidos e desenhados em linguagem
e narrativa artísticas. Pode parecer um
exagero, mas até os números têm a sua
beleza em diferentes culturas.

Neste desafio do belo ligado ao preço,
a engenhosidade na sua determinação,



a sua conexão direta com o design
do que ele traduz e representa, a sua
interligação com a estética dos processos
compartilhados que promovem o
desenvolvimento das pessoas e das
empresas envolvidas, dotam o preço de
uma capacidade inigualável de sedução,
como uma bela imagem do sonho que o
produto ou o serviço irão concretizar.

Um preço é, sutilmente,
confrontado pelo que de bom

ele poderá levar a acontecer; e
este julgamento é, como vimos,

bastante particular, e será
referendado pela sensibilidade

das pessoas em relação
às oportunidades boas que

advirão disso tudo

Por meio desses três campos, um
preço, um montante de dinheiro, pode
eliminar barreiras que, de outra forma,
impediriam o bom termo de uma
transação sadia.

Com o vício executivo de encontrar-
mos uma aplicação gerenciável dessa
visão preliminar dos bastidores de
um preço, vejamos algumas famílias
de ações mercadológicas que podem
conduzir à melhoria da performance no
estabelecimento de um preço pelo valor
que ele tem possibilidade de traduzir,
no foco do cliente.

No plano da verdade, a nossa
experiência no Instituto de Marketing
Industrial nos tem sinalizado três

importantes famílias de ações que,
uma vez consideradas, fortalecem o
sentido do preço:

• a oferta de um sistema mais do que
de um produto;

• a inovação como uma constante nos
produtos, processos e serviços aos
clientes e ;

• a oferta no tempo certo.

No piano do que é bom, temos tido
muito sucesso quando a empresa se
empenha principalmente em:

« Foco DO cliente, ao invés de foco no
cliente e

• Serviços de Emergência.

Já no plano do belo, as melhores
constatações se dão quando a empresa se
incomoda, proativamente, com a:

• Qualidade Percebida em tudo que,
por seu intermédio, fala ao cliente.

A fim de que o prezado executivo
leitor sinta-se mais estimulado a dar asas
à imaginação, deixo aqui as primeiras
definições do que vimos estabelecendo
como proposta para cada uma dessas
famílias de ações, que têm sido
potencialmente preciosas em falar dos
preços por si sós.

Sistema mais do que produto:
uma abordagem por sistema, ao invés
de produtos, traduz a capacidade que
uma empresa tem de criar ofertas
que consideram o contexto amplo
de utilização e contribuição de suas
competências, através de seus produtos
e serviços, buscando a integração com
os processos, tarefas e pessoas das
diferentes áreas e setores do cliente.



A inovação tecnológica
e de gestão: adotando a evolução
e o aprimoramento contínuo e
deliberado de produtos e
processos, de forma a assegurar
a sua crescente contribuição
para o sucesso do cliente
diante dos seus clientes.

A entrega no tempo certo:
o atendimento do solicitado na
expectativa de prazo ligada à
maneira com que o cliente trabalha
e não exatamente ao que é pedido.
Um compromisso inquestionável
com o tempo que faz o cliente melhor,
no foco dos seus clientes.

Foco DO cliente: um esforço
disciplinado é continuado de criação
e fomento de cultura de mercado,
com vistas à antecipação do que pode
ser melhor para os clientes, muito antes
de saberem que precisam, em todos
os níveis da organização. A formação
e a orquestração de talentos
indispensáveis no foco DOS clientes,
por meio de uma aliança duradoura
entre as áreas de pessoas e de marketing.

Serviços de emergência: ações
marcantes, no foco do cliente, diante
de situações inesperadas, respaldadas
pela prontidão e capacidade de resposta
adequada, preservando os sentimentos
de segurança, auto-estima e justiça
do cliente e dos eventuais sub-fornece-
dores envolvidos.

Qualidade percebida: o tratamento
que se dá às ações empresariais da
companhia como um todo, ao seu
contexto social e aos ambientes
arquitetônicos criados.

O conjunto de detalhes e fatores sutis,
transmitidos pelos produtos, serviços,
processos e pessoas da empresa, ao
longo das suas interfaces e relações com
as pessoas do cliente que, avaliadas de
maneira informal e contínua pelo cliente,
fazendo uso de analogias e outros critérios
emocionais, são tomadas como indicadores
confiáveis da performance do fornecedor.

Pois bem, caro leitor, quanto
vale um preço?

Seria mesmo um preço quando
apresentado naquele instante em
que nós, vendedores, trememos na
base com a expectativa da reação do
cliente, um depositário de verdades,
um celeiro do que pode ser bom para
ele e do que causa uma bela impressão?
Toda essa força, manifestada numa
fração de segundos, mas que pode
dar o tom do que vem depois...

Não sou capaz de provar nada
disso, mas, permita-me, sei que
algo parecido acontece...

O fato é que, diante de algo que nos
toca, e o dinheiro tem essa propriedade,
o que é verdadeiro convence, o que é
bom se difunde e o que é belo atrai.

Essas são as dimensões que tocam
profundamente o ser humano,
como nos ensinam os filósofos.

Os clientes não são seres humanos?
Pois é.
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