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CADA FORNECEDOR INDUSTRIAL TEM 
O SEU MARKETING MIX, MAS CADA 
CLIENTE CONSTRÓI, EM RELAÇÃO A 
ELE, UM “MIX DE VALOR PERCEBIDO” 
DEPREENDIDO DAS FAMÍLIAS 
OU DIMENSÕES DE VALOR QUE 
CONSIDERA. PARA O AUTOR, O “MIX 
DE VALOR PERCEBIDO” DE CADA 
CLIENTE DEVERIA ORIENTAR O 
MARKETING MIX DO FORNECEDOR.

Valor muito além 

do econômico
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É muito fácil, entre os produtos de consu-
mo, concluir que o cliente compra produtos 
E�SERVI OS�QUE�TÐM�UM�VALOR�QUE�VAI�ALÏM�DE�
sua função ou utilidade.

Nos negócios entre empresas, predomina 
a ideia de que as compras são racionais e 
as decisões consideram essencialmente a 
função e a utilidade dos produtos e servi-
ços adquiridos. Um olhar mais cuidadoso, 
entretanto, mostra que mesmo nas compras 
industriais há uma parcela grande de razões 
que não podem ser ligadas à função ou utili-
dade do que está sendo comprado.

Nos produtos de consumo, outros valores 
percebidos pelo cliente podem levá-lo a pa-
gar um preço muito maior por um produto 
que cumpre a mesma função de outro. Veja 
uma calça jeans: pode custar R$ 50 numa 
loja do Brás, em São Paulo, ou R$ 1 mil 
numa loja de grife do shopping center chi-
que. O cliente pode dizer que está pagando 
por uma qualidade superior, por um mode-
LO�EXCLUSIVO��POR�STATUS��!�FUN ÎO�VESTIR�Ï�A�
mesma, nas duas peças. 

Eu gosto, me sinto bem, me faz bem, eu 
confio, fica bem em mim, me sinto seguro, 
eu mereço, podem ser respostas que uma 
pessoa daria para a escolha de uma calça de 
marca famosa. “É só para me vestir” não se-
ria a resposta mais adequada.

.AS� VÉRIAS� CONVERSAS� SOBRE� O� QUE� Ï� VALOR�
para as pessoas e nas teorias que tratam disso 
surgem várias possibilidades de classificação 
PARA�O�VALOR��5MA�DAS�MAIS�USADAS�Ï�DE�3HE-
th, Newmann e Gross (1991), originalmente 
desenvolvida para o consumo, mas possivel-
mente a mais citada nos estudos ligados ao 
tema, mesmo no marketing industrial. São 
cinco famílias para o valor: utilitário ou fun-
cional, social, emocional, epistemológico 
ou de conhecimento e situacional.

 

VALOR UTILITÁRIO OU FUNCIONAL
Esta família envolve o que se percebe a 

respeito do cumprimento da finalidade do 
produto comprado, o atendimento às especi-
ficações – o produto faz o que se espera que 
FA A��h#OMPREI�ESTE�ARAME�DE�A O�PORQUE�Ï�
o que está especificado para o nosso proces-
SO�DE�FABRICA ÎOv�Ï�A�RESPOSTA�QUE�SE�OBTÏM�
aqui. Daí deriva uma longa conversa sobre 
comoditização dos produtos. Tudo está fican-
do igual porque segue a especificação. Se for 
SØ� ISSO��O�NEGØCIO�Ï�COMPRAR�O�MAIS�BARATO�

VALOR SOCIAL
A decisão de compra tem implicações 

sobre as pessoas e a imagem da empresa. 
2ESPEITO�TÏCNICO�INTERNO�E�EXTERNO��REDE�DE�
relações construída, o que vou parecer ser 
usando isso são possibilidades sociais decor-
rentes das decisões tomadas. 

“Comprei esse computador porque me dá 
status e agora eu pertenço à tribo dos segui-
dores do Steve Jobs (ou do Bill Gates ou do 
Sam Sung)”. Isso vale entre empresas? Res-
posta: vale! 

Visitando uma grande empresa de consul-
toria jurídica percebi uma mudança em re-
lação à visita anterior – novos computadores 
padronizados e um armário de vidro com 
softwares e licenças, bem na recepção da 
empresa. O dono me disse que eles não po-
diam permitir que algum cliente pensasse 
que eles usavam computadores ou softwares 
de origem duvidosa, ilegais. Ter computa-
dores padronizados, de marca conhecida e 
caixas de software visíveis era uma maneira 
de tornar tangível a conduta da empresa.

“Compro aço dos melhores fabricantes 
porque isso faz com que outras empresas 
TAMBÏM�ME�DEEM�CRÏDITO�E�QUEIRAM�VENDER�
para mim.”
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“O treinamento que o fornecedor deu para 
a minha equipe os tornou mais produtivos e, 
por isso, aumentei o salário deles.”

“Esse equipamento reduziu os acidentes 
de trabalho, o cansaço e as faltas de funcio-
nários e parece que a turma está mais con-
tente com o que faz.”

h/S� TÏCNICOS� DESSE� FORNECEDOR� SÎO� MUITO�
atenciosos.”

“Quando digo que uso insumos de tal for-
necedor, meus clientes acham que meus 
produtos são bem cuidados”.

Essas são outras frases que apareceram em 
entrevistas e depoimentos colhidos esponta-
neamente em projetos da consultoria e que 
mostram valor social percebido pelos clien-
tes em negócios B2B.

VALOR EMOCIONAL
Trabalhar com determinado fornecedor 

ou comprar determinada marca dá confor-
to emocional, segurança, prazer, orgulho, 
TRANQUILIDADE��³�ASSIM� TAMBÏM�NO�-ARKE-
ting Industrial.

Uma das primeiras histórias marcantes 
que ouvi sobre isso foi de um cliente de mo-
tores que contou, oito anos depois do fato 
ocorrido, que continuava comprando de de-
terminado fornecedor porque no plano eco-
nômico do Sarney, quando a demanda fez 
sumirem os motores do mercado e os preços 
SUBIRAM� MAIS� DE� ������ AQUELE� FORNECEDOR�
honrou todos os contratos e entregas, sem 
nenhum abuso. A fala era: “Esse fornecedor 
não me deixou na mão e eu não posso ficar 
longe dele. Nesse eu confio”. 

“Tenho certeza de que esse fornecedor 
cumpre o combinado.” 

“Sempre que eu precisei, falei com eles 
E� CONSEGUI� RESOLVER� URGÐNCIAS� E� SITUA ÜES�
difíceis.”

“Cumprem rigorosamente qualidade, 
prazo de entrega, quantidades combinadas 
e isso me dá muito sossego.” 

h!�RELA ÎO�COM�ELES�Ï�SEM�STRESS�v

VALOR EPISTEMOLÓGICO OU DO 
CONHECIMENTO

É aquilo que se aprende na relação com 
o fornecedor ou com o objeto (ou serviço) 
comprado. Um ponto muito importante nas 
relações entre empresas. Em geral, os pro-
DUTOS�E�SERVI OS�OFERECIDOS�NO�"�"�TÐM�ELE-
VADA�COMPLEXIDADE�TÏCNICA�E��PORTANTO��EXI-
gem muito conhecimento tanto por parte 
de quem vende quanto de quem compra.

h!PRENDO� MUITO� COM� A� EQUIPE� TÏCNICA�
desse fornecedor.”

h!LÏM� DO� PRODUTO�� ELES� REGULAM� MINHAS�
máquinas, treinam meus operadores, orien-
tam os processos de recebimento e estoca-
gem dos produtos que fornecem.”

h/� CONHECIMENTO� QUE� ELES� TÐM� SOBRE� AS�

VALOR MUITO ALÉM DO ECONÔMICO

Um dos efeitos 
interessantes do 
entendimento do 
valor percebido pelos 
clientes, nas suas várias 
dimensões, é passar a 
ter mais consciência do 
que se está entregando. 
Outro, é passar a 
escrever respostas e 
propostas tornando 
mais explícitas as 
possibilidades de 
percepção do valor  
pelos clientes, valor nas 
suas dimensões além 
da utilidade.
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aplicações dos produtos que fabricam e o 
domínio sobre processos de transformação 
fazem com que sempre sejam consultados 
antes de decidirmos que máquinas vamos 
comprar para trabalhar bem com os produ-
tos deles.” 

“Eles nos apoiam em outras atividades que 
NADA�TÐM�A�VER�COM�O�PRODUTO�QUE�VENDEM��
gestão de pessoas, sistemas, suprimentos.” 

“Eles são nosso modelo de práticas de sus-
tentabilidade.”

VALOR SITUACIONAL 
Está associado a questões conjunturais 

que envolvem o cliente em determinado 
momento da sua vida: nas relações entre 
empresas surgem imprevistos, eventos ex-
cepcionais, desafios que precisam ser supe-
rados e que podem proporcionar oportuni-
dades para ofertas de elevado valor. 

Num evento positivo, como por exemplo 
o fechamento de um grande negócio fora 
das quantidades previsíveis e planejadas, ter 
um fornecedor que se engaja nesse processo 
e se esforça em conjunto para viabilizar o 
negócio pode ser a diferença entre o suces-
so e o fracasso. Numa situação adversa de 
necessidade urgente de algum insumo que 
se perdeu ou equipamento que se quebrou, 
a prontidão e a resposta positiva construtiva 
geram lembranças muito fortes.

O oposto disso, aproveitar-se de uma situ-
ação adversa do cliente para maximizar ga-
nhos, pode gerar desejos de retaliação tam-
BÏM�INESQUECÓVEIS�

h.OSSO�MERCADO�Ï� SUJEITO�A�MUITAS�VARIA-
ções e surpresas e eles sempre fazem o má-
ximo para nos atender nesses momentos 
complicados.”

Num recente artigo assinado por Kotler e 
OUTROS�TRÐS�AUTORES��AVALIANDO�O�GAP�ENTRE�O�
ideal de marketing e a prática corrente nas 
EMPRESAS�� O� IDEAL� Ï� COLOCADO� COMO� O� CO-
nhecimento aprofundado dos clientes por 
meio da gestão de um bom banco de dados 

e a gestão bem feita do marketing mix. Para 
quem gerencia marketing em empresas 
"�"��ESSE�IDEAL�Ï�POBRE��/S�AUTORES�AFIRMAM�
que mesmo comparado a esse ideal pouco 
ambicioso, marketing ainda não tem um de-
sempenho satisfatório. 

Conhecer o cliente, no modelo tradicio-
NAL��Ï�REGISTRAR�SUAS�COMPRAS�E�PREFERÐNCIAS��
MAS�O�IDEAL�MESMO�Ï�BUSCAR�CONHECER�QUE�
valor ele percebe nas ofertas dos fornecedo-
res. Nesse registro de valor percebido pelo 
CLIENTE��Ï�BOM�LEMBRAR�QUE�NAS�RELA ÜES�EN-
TRE�EMPRESAS�O�CLIENTE�NÎO�Ï�UMA�PESSOA�SØ��
São sempre várias pessoas da empresa clien-
te que se relacionam com várias pessoas da 
empresa fornecedora e que percebem valor, 
cada uma à sua maneira, nas interações pes-
soais e com os produtos e serviços do forne-
cedor. Portanto, o ideal do marketing, na 
minha opinião, passa, hoje, pelo registro e 
reconhecimento das relações pessoais que 
se estabelecem entre as equipes das empre-
sas, ao longo de todo o processo de conhe-
cimento, decisão, compra, uso, descarte e 
reposição de produtos e serviços, e pelo en-
TENDIMENTO��O�MAIS�CLARO�POSSÓVEL��DO�QUE�Ï�
valor na percepção do cliente.

O valor percebido tem sempre compo-
nentes que fortalecem o sucesso e a prospe-
RIDADE�DA�EMPRESA�CLIENTE��MAS�TAMBÏM�SE�
constitui de pontos que são ganhos percebi-
dos pelas pessoas que trabalham na empresa 
CLIENTE��5M�EXEMPLO�Ï�O�TREINAMENTO�PARA�
operar um determinado equipamento que 
o fornecedor oferece aos seus clientes: um 
operador treinado tem valor para a empre-
sa porque assegura o bom desempenho da 
MÉQUINA�� MAS� ISSO� TAMBÏM� Ï� VALOR� PARA� O�
OPERADOR� PORQUE� AUMENTA� SUA� COMPETÐN-
cia que pode ser convertida em maior salá-
rio, mais facilidade de empregar-se, maior 
segurança em permanecer no trabalho em 
que está, mais autoestima. Ambos precisam 
ser considerados no mix de valor percebido 
pelo cliente.
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A gestão do marketing mix fará mais sentido se tiver como base o mix de valor percebido pelo 
cliente (customer perceived value mix n�NUNCA�LI�ISSO�EM�LUGAR�NENHUM��MAS�ESCRITO�EM�INGLÐS�
sempre tem outro peso). O mix de valor percebido pelo cliente deveria orientar o marketing 
mix da empresa fornecedora. 

Reforçando, se a oferta que se apresenta 
AO�CLIENTE�Ï�BASEADA�APENAS�NA�FUN ÎO�E�NA�
ESPECIFICA ÎO�TÏCNICA��CUMPRIDO�ISSO��A�NE-
gociação com o cliente só tratará de preços e 
descontos e o cliente escolherá o mais barato.

2EFLEXOS�ESTRATÏGICOS�SÏRIOS�PODEM�ACONTE-
cer se o reconhecimento do valor percebi-
do pelos clientes não for tratado como algo 
que se deve perseguir sempre. Ainda que se 
ESTEJA� FALANDO� DE� PERCEP ÎO�� Ï� IMPORTANTE�
buscar entender, da melhor maneira possí-
vel, qual o valor da oferta para cada cliente. 
É possível ilustrar com alguns casos interes-

Se o cliente percebe valor como o mos-
trado no gráfico acima, qual deveria ser o 
marketing mix do fornecedor? Como os es-
forços de marketing poderiam se estruturar?

Um dos efeitos interessantes do entendi-
mento do valor percebido pelos clientes, nas 
SUAS�VÉRIAS�DIMENSÜES��Ï�PASSAR�A�TER�MAIS�CONS-
CIÐNCIA�DO�QUE�SE�ESTÉ�ENTREGANDO��/UTRO��Ï�
passar a escrever respostas e propostas tornan-
do mais explícitas as possibilidades de per-
cepção do valor pelo clientes, valor nas suas 
DIMENSÜES�ALÏM�DA�UTILIDADE��³�POR�ISSO�QUE�
usamos oferta de valor em vez de proposta. 

VALOR MUITO ALÉM DO ECONÔMICO

MIX DE VALOR PERCEBIDO 
PELOS CLIENTES 

MARKETING MIX DA EMPRESA



63nº 59 MarketingIndustrial

PAULO ROBERTO SÁ GRISE  
É ENGENHEIRO, CONSULTOR DA JCTM 
MARKETING INDUSTRIAL E EXECUTIVO-
PROFESSOR DA ESCOLA DE MARKETING 
INDUSTRIAL.

santes de perdas decorrentes da falta de en-
TENDIMENTO�DO�QUE�Ï�VALOR�PARA�OS�CLIENTES�

Por exemplo: muitas empresas multina-
cionais que operam no Brasil, durante um 
bom tempo, viam as operações brasileiras 
como pequenas em volume, mas muito 
lucrativas. Em tempos de mercados inter-
NACIONAIS�SEM�CRISE��NINGUÏM�SE�IMPORTAVA�
muito com essas subsidiárias. Eram volu-
mes pouco importantes, num país pouco 
interessante. Um bom lugar para passear 
DE�VEZ�EM�QUANDO��.INGUÏM�QUERIA�SER�EX-
patriado para o Brasil.

Nos últimos anos, com o crescimento do 
consumo pelo aumento de renda da classe 
MÏDIA�E�NUM�MOMENTO�DE�CRISE�MUNDIAL��AS�
operações no Brasil passaram a ter muita re-
levância para as matrizes mundiais. A aten-
ção às operações no Brasil foi redobrada.

Quem não tinha presença aqui tratou de 
comprar alguma empresa para firmar-se 
nesse ambiente próspero, oásis no deserto 
mundial de oportunidades. Empresas que 
sempre foram operadas por executivos bra-
sileiros passaram a receber visitas muito 
mais frequentes de enviados de fora e as-
sistiram a chegada de novos gestores com 
know how da matriz.

Em muitos casos, esses que vieram de 
fora não souberam interpretar com clareza 
o que era valor percebido pelos clientes e
QUE� A ÜES� ESTRATÏGICAS� DA� EMPRESA� DAVAM
sustentação a isso. Os exemplos mais notá-
veis são aqueles em que a empresa desen-
volveu uma posição de alto reconhecimen-
to e percepção de valor entre seus clientes
E�CONSEGUIU�GERAR�RESULTADOS�SUPERIORES��ATÏ
surpreendentes.

(É�UNS�TRÐS�OU�QUATRO�CASOS�MUITO�SEME-
lhantes, de empresas grandes e de diferentes 
setores, em que o novo gestor estrangeiro 
PROPÙS�AO�CHEGAR��VOCÐS�CONSEGUEM�PRE OS�
MUITO�BONS�E�LUCROS�ELEVADOS��MAS�TAMBÏM�
estão com custos descontrolados, que po-

dem ser reduzidos para aumentar esse lucro 
ainda mais. Vamos colocar os custos confor-
me o benchmarking mundial do grupo. Em 
poucos meses, a redução de custos estava 
instalada à força e os resultados pioravam 
visivelmente, para a surpresa desses gestores 
que chegaram cheios de novas ideias.

O corte de custos, em geral, não afeta o 
valor funcional dos produtos – o papel con-
tinua papel, o arame continua arame – mas 
perdem-se questões associadas a fatores 
emocionais, sociais, de conhecimento e si-
TUACIONAIS� QUE� SUSTENTAVAM� A� PREFERÐNCIA�
dos clientes e a remuneração justa recebida 
pela empresa.

Algumas dessas empresas estão tentando 
voltar atrás nas bobagens que fizeram e ou-
TRAS�ESTÎO�ATÏ�TENTANDO�EXPORTAR�ESSAS�PRÉTICAS�
gerenciais brasileiras – voltadas para o alto 
valor percebido pelos clientes – para outras 
unidades em outros países.

Marketing bem feito, hoje, passa obriga-
toriamente pela contínua busca de pistas 
QUE�INDIQUEM�QUAL�Ï�O�VALOR�PERCEBIDO�PELO�
cliente nas ofertas da empresa. Seguido da 
orquestração de todos os recursos da empre-
sa para consolidar e ampliar essa percepção 
DE�VALOR��&OCO�DO�CLIENTE�Ï�A�MELHOR�FERRA-
menta para isso, como bem sabem os mais 
assíduos leitores desta revista.
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PRECIFICAÇÃO DE OFERTAS INOVADORAS
Um modelo inédito para tratar disso

O GERENTE DE VENDAS FOI EMBORA
Opções sobre o que fazer em diversas situações

COOPERAÇÃO: A PORTA DE SAÍDA
Como enfrentar o ciclo perverso das cadeias 
de fornecimento sob pressão?
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PAINEL: SINAIS TÊNUES E INTUIÇÃO 
Entendê-los corretamente faz  
toda a diferença

COMO CRIAR UMA CARREIRA SUSTENTÁVEL 
PARA JOVENS
A construção das próximas gerações  
de lideranças para o meio empresarial
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