
 

Encha o preço de produto e não o contrário! 

 

Certo dia, enquanto almoçávamos juntos, um amigo que exerce a função de 

diretor em uma multinacional, queixava-se dos seus clientes. Ele contava-me o quanto é 

difícil lidar com os consumidores que, “sem exceção”, só estão mesmo atrás de preço, 

tornando muito difícil manter um produto ou serviço descente com margens aceitáveis. 

Naquele momento, chamei atenção do meu amigo para o fato de estarmos 

almoçando num restaurante que costumamos freqüentar, pedi que ele elencasse os 

motivos pelos quais nos dirigimos para lá e não para o restaurante da esquina, logo à 

frente, onde os preços eram, sabidamente, muito mais baixos. Ele tomou um susto e 

disse nunca ter pensado no assunto, simplesmente gostava mais das opções do cardápio, 

do local e dos “amigos” que já fizera ali. 

A verdade é que, percebendo conscientemente ou não, todos nós somos movidos 

a adquirir qualquer produto ou serviço pelo valor que atribuímos a eles. Ou seja, barato 

ou caro não será aquilo que tenha menor ou maior preço, mas o que, na percepção do 

cliente, apresente, respectivamente, maior ou menor valor agregado. O meu amigo 

executivo é o exemplo de que, ao contrário do que ele próprio dizia, somos movidos a 

comprar aquilo que, na nossa visão, apresente confiabilidade, opções, senso de 

pertencimento ou inserção social, conforto, auto-realização, entre outros. 

A maioria das empresas pauta sua política de preços no equivocado modelo de 

aferir os custos sobre o produto ou serviço e, a partir daí, acrescentar a ele tanta margem, 

quanto o “mercado comportar”. Por muitas vezes, entram numa guerra de “baixar mais 

que a concorrência” e passam a vender até abaixo do seu próprio custo no afã de vender, 

vender e vender. Como se valesse a pena ter “clientes não lucrativos”, enquanto na 

realidade “é melhor perder a venda do que vender com perda”. 

Uma política de preços estrategicamente bem definida é aquela que considera os 

custos como um dos critérios, mas nunca o único ou o mais importante. É preciso garantir 

as melhores margens pela identificação adequada do seu público-alvo e adequação dos 

seus produtos e serviços a este, considerando que o cliente vai estar disposto a pagar 

cada centavo de todo o valor que ele, verdadeiramente, perceber agregado ao que está 

adquirindo. Ao contrário do que faz a maioria, que busca “encher determinado produto 

com o preço” que lhe convém, considerando, tão somente, custo e concorrência, o 

empresário de vanguarda busca “encher o preço de produto”, agregando o máximo de 

benefícios a este. 

Como nos ensinou Philip Kotler: “Não se vende pelo preço. Vende-se o preço!” 


