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Resumo: As condições do mercado atual não permitem que a empresa 
fundamente sua política de precificação apenas em seus custos de produção. A 
percepção de valor que o cliente tem de um produto/serviço afeta diretamente 
sua noção de preço e, por conseguinte, sua decisão de compra. O objetivo deste 
estudo exploratório e qualitativo é analisar junto aos clientes de uma empresa de 
publicidade, a percepção de valor dos mesmos em relação a duas versões de uma 
placa luminosa. Além de, identificar a possível diferenciação do preço praticado 
pela empresa (baseado em seus custos de produção) e o preço estimado pelo 
cliente. Os resultados sugerem a necessidade de uma política de preços perso-
nalizada que leve em conta o perfil de cada cliente, de acordo com a variação da 
percepção de valor do mesmo. 

PalavRas-chave: Precificação, percepção de valor do cliente, publicidade

PRICIng POLICy: A qUALITATIvE sTUDy bAsED On ThE COnsUmER  
PERCEPTIOn OF vALUE

abstRact: The  present conditions of the market do not allow a company 
to set up a  pricing policy based merely on their production costs. The consumer 
perception of value about product/service affects directly  his notion of price 
and, consequently, his purchase decision. The objective of this explanatory and 
qualitative study was to analyze, along with clients of an advertising  company, 
the consumer perception of value  regarding two types of a light billboard, besi-
des identifying  the possible variation of price between  the price set up by the 
company (based on their production costs) and the price corresponding to the 
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consumer perspective . The results suggests a necessity of a personalized pricing 
policy that considers the diff erent consumer profi le, according to the variation of 
the perception of value.

Keywords: Pricing, consumer perception of value, advertising 

Introdução

Nos últimos anos, a tarefa da precificação tem se tornado cada vez mais 
complexa. Em contraste com a situação atual, as condições de mercado do passado 
eram caracterizadas por uma oferta menor, poucos produtos alternativos, concor-
rência reduzida e regional, clientes menos exigentes e grande proteção de mercado. 
Naquele contexto, políticas de precificação estruturadas primariamente nos custos 
e, até mesmo, um tanto intuitivas e baseadas na experiência, funcionavam bem. 
Entretanto, o cenário do mercado atual não permite que o preço seja baseado ape-
nas na análise de uma determinada variável. Por isso, “falar em preço é, ao mesmo 
tempo, analisar custos e estimar fatores intrínsecos do mercado em que o produto 
ou serviço será ofertado” (brunI e FAmÁ, 2002, p. 340). 

Muito embora a precifi cação baseada nos custos seja, relativamente, de fácil uso 
e implementação, principalmente quando a empresa já possui um controle de custos, 
tal abordagem apresenta sérias limitações. Dentre elas, pode-se destacar a desconside-
ração da infl uência da variação do preço sobre o volume de vendas do produto.

A figura abaixo exemplifica, de forma muito própria, a influência crucial 
que o preço exerce sobre o volume de vendas, a receita, os custos e, conseqüen-
temente, o lucro.

Figura 1: A rota para o lucro

 Fonte: dIAmAntopoulos, 2005, p. 247.
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Como se pode perceber na figura acima, o volume de vendas – visto sob a 
perspectiva de variável dependente – reflete a demanda do cliente em função do 
preço praticado pela empresa e pela concorrência. De outro modo, como variável 
independente, o volume de vendas determina a receita de vendas e os custos incor-
ridos. Assim, “em última instância, o custo é uma função do preço e não o contrário 
ou, em outras palavras, qualquer sistema de determinação de preços que usar custos 
como a base da determinação do preço é ilógico” (IbId., 2005, p. 247).

Entretanto, isso não quer dizer que os custos não são importantes. Eles 
têm um papel neste processo, mas não para determinar o preço final. Este é o 
papel da demanda. Ela é quem estabelece o teto do preço que uma empresa pode 
cobrar por seu produto. Os custos, por sua vez, determinam o piso (Kotler e 
Armstrong, 1999, p. 243). Assim, os custos servem para restringir a viabilidade 
ou atratividade de determinadas alternativas de preços. Mas eles não são impor-
tantes, nem relevantes, como guias do estabelecimento de preços, pois os clientes 
não se importam com os custos da empresa, mas somente com o que estão rece-
bendo (dIAmAntopoulos, 2005, p. 248).

Dessa forma, tendo em vista que a variação do preço pode afetar expres-
sivamente a demanda e, por conseguinte, o lucro e o sucesso da empresa, o pre-
sente artigo objetiva analisar, junto a clientes de uma empresa de publicidade, a 
percepção de valor dos clientes em relação a duas versões de uma placa luminosa, 
percebendo a possível diferenciação do preço praticado pela empresa (baseado 
em seus custos de produção), para com o preço segundo a perspectiva do cliente. 
Para tanto, é necessário entender a noção de preço do ponto de vista do cliente, 
bem como verificar os tipos de benefícios e custos que eles atribuem aos produ-
tos/serviços.

Precificação e percepção do cliente

A visão de preço que o cliente possui pode diferenciar muito do ponto de 
vista que a empresa tem deste fator. Sob a perspectiva do consumidor, o preço é 
entendido como um sacrifício, ou seja, um ato de renúncia; ele precisa abrir mão de 
algo para obter um produto/serviço (ZeIthAml, 1988). Por isso, “o ponto até onde 
um comprador decidirá incorrer no sacrifício subentendido pelo preço depende de 
como ele julgará aquilo que receberá em troca” (dIAmAntopoulos, 2005, p. 248). 
Neste julgamento, reside a essência da noção de valor, que pode ser definido como 
“a diferença entre as percepções do cliente quanto aos benefícios da compra e uso dos 
produtos e serviços e os custos em que eles incorrem para obtê-los.” (ChurChIll e 
peter, 2005, p. 13 – grifo meu). De acordo com ChurChIll e peter, existem quatro 
tipos de benefícios e de custos que o consumidor avalia na compra de um determi-
nado produto/serviço e que estão apresentados no quadro 1. 
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Quadro 1: Tipos, conceitos e exemplos de benefícios e custos incorridos 
pelo cliente na compra de produtos/serviços 

Benefício

Tipo Conceito Exemplo

Funcional
O que os atributos tangíveis 
do produto/serviço pro-
porcionam ao cliente

O nome da loja fica visível à 
noite, facilitando a localiza-
ção da mesma

Social

Respostas positivas que os 
clientes recebem das outras 
pessoas pela compra e/ou 
uso do produto/serviço

A clientela da loja elogia 
o bom gosto da placa, e a 
concorrência comenta so-
bre a mesma

Pessoal

Sentimentos agradáveis que 
os clientes experimentam por 
meio da compra, propriedade 
e uso do produto/serviço

O proprietário da loja se 
sente orgulhoso, feliz e/ou 
realizado com a compra e 
instalação da placa luminosa

Sensorial Prazer sensorial proporcio-
nado pelo produto/serviço

As cores utilizadas na placa 
luminosa e a intensidade de 
luz dão um efeito agradável 
aos olhos de quem a vê

Custo

Tipo Conceito Exemplo

Monetário

Quantidade de dinheiro ne-
cessária para cobrir o preço 
do produto/serviço, taxas 
de transporte e instalação, 
pagamentos por consertos 
e juros pagos

O preço que o proprietário 
pagou pela placa e pelos 
serviços a ela agregados

Temporal Tempo gasto na compra

O proprietário da loja gasta, 
num período de três semanas, 
um total de oito horas até que 
a placa esteja instalada

Psicológico

Energia e tensão mentais 
envolvidas no processo da 
compra e a aceitação dos 
riscos do produtos/serviço

O proprietário da loja se 
sente inseguro por ter reali-
zado a compra (dissonância 
cognitiva)

Comporta-
mental

Desgaste de energia física 
do cliente na compra

O proprietário da loja se 
sente com os olhos cansados 
depois de uma reunião com 
a empresa, na qual teve que 
ficar comparando diversas 
opções de layout de placa

Fonte: ChurChIl e peter, 2005, p. 15-17.
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Deve-se salientar, entretanto, que a percepção tanto do benefício recebido como 
do custo incorrido varia em grande escala entre os consumidores. Em termos de benefí-
cios, alguns estão preocupados com o volume de compra, outros com alta qualidade do 
produto/serviço, e há ainda os interessados em outras conveniências.  No quesito custo, 
alguns estão preocupados com o dinheiro gasto, outros com tempo, esforço e demais 
fatores (ZeIthAml, 1988, p. 14). 

Todavia, além da possibilidade de os clientes avaliarem o mesmo produto de ma-
neiras diferentes, a atribuição “de valor dos clientes pode mudar ao longo do tempo e em 
diferentes situações” (ChurChIll e peter, 2005, p.15). Há “duas percepções diferenciadas 
que interferem no valor atribuído pelo consumidor ao produto: preço de referência e pre-
ço como indicativo de qualidade” (FerreIrA, rAmos e KAto, 2005, p. 12).

O “preço de referência” pode ser definido como um preço interno que o com-
prador compara com o preço observado. Alguns fatores influenciam na formação desse 
preço interno. Dentre eles, pode-se salientar o último preço pago pelo produto/serviço, o 
histórico de experiências de compra e os preços de produtos competitivos ou substitutos 
(dIAmAntopoulos, 200, p. 248). Portanto, “o preço de referência não é fixo, sofrendo mo-
dificações à medida que o consumidor recebe informações de fontes externas” (FerreIrA, 
rAmos e KAto, 2005, p. 13).

O conceito de preço de referência, portanto, indica que o cliente tem limites pré-
estabelecidos que indicam até quanto ele está disposto a pagar por um determinado pro-
duto/serviço. Entretanto, há também o limite inferior, que estabelece um preço mínimo 
abaixo do qual, na falta de outras informações, o consumidor também não realizará a 
compra. Neste caso, o preço funcionará como um referencial de qualidade inferior inacei-
tável (dIAmAntopoulos, 2005, p. 249). 

O impacto que “o preço como indicativo de qualidade” exerce sobre a percepção 
de valor do cliente, assume relevância na medida em que a avaliação do cliente acerca da 
qualidade não é feita, unicamente, considerando os atributos objetivos do produto/servi-
ço. Os clientes tendem a organizar as informações a respeito do produto em vários níveis, 
variando de simples atributos do produto a valores pessoais complexos. Além disso, a 
qualidade de um produto/serviço é avaliada como alta ou baixa dependendo de sua rela-
tiva excelência ou superioridade em comparação com outros produtos/serviços que são 
vistos como substitutos (ZeIthAml, 1988, p. 5). 

Os atributos que sinalizam a qualidade do produto/serviço têm sido divididos em in-
trínsecos e extrínsecos. Enquanto os intrínsecos estão ligados à composição do produto em 
si, os extrínsecos envolvem os aspectos exteriores do produto/serviço, tais como a marca, 
a garantia e o preço. De forma geral, os compradores, para avaliarem a qualidade do produ-
to/serviço, dependem mais dos atributos extrínsecos que intrínsecos nos seguintes casos: 
situações de primeira compra (o consumidor tem pouca ou nenhuma experiência com o 
produto); quando os atributos intrínsecos não estão previamente disponíveis (serviços); ou 
ainda, quando a avaliação de atributos intrínsecos requer uma quantidade de esforço e/ou 
tempo maior que o cliente não esteja disposto a gastar (ZeIthAml, 1988, p. 9).

Assim, nos casos acima mencionados, o consumidor conta com atributos extrín-
secos para indicar a qualidade intrínseca do produto. Contudo, considerando as caracte-
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rísticas extrínsecas, o preço é geralmente usado como um indicador de qualidade em um 
grau maior quando a marca é desconhecida. Nesta situação, o risco de se fazer uma má 
escolha é elevado (ZeIthAml, 1988, p. 10). Por isso, devido à expectativa de que os preços 
mais altos indicam um produto de melhor qualidade, o consumidor seleciona o produto 
de maior preço (mowen e mInor, 2003, p. 57).

Portanto, “quando informações adicionais sobre a verdadeira qualidade estão dispo-
níveis, o preço se torna um indicador menos significativo da qualidade. Quando essas infor-
mações não existem, o preço passa a ser o principal indicador” (Kotler, 2000, p. 490).

Para os produtos industriais e os bens de consumo duráveis (como uma placa lumi-
nosa), provavelmente ocorre um julgamento cognitivo de qualidade, devido à predominância 
do exame objetivo de seus atributos. Por outro lado, para os bens de consumo não-duráveis 
e serviços (como os de uma empresa de publicidade) a qualidade tende a ser um julgamento 
afetivo, pois neste caso predomina a experimentação subjetiva de seus atributos. Logo, a quali-
dade percebida, que tende a se caracterizar por consideráveis níveis de subjetividade, difere da 
qualidade objetiva, que discutivelmente pode não existir, pois toda qualidade é percebida por 
alguém, seja pelo cliente, por parte da empresa ou dos pesquisadores (ZeIthAml, 1988, p. 5).

Contudo, a variedade de situações de compra afeta diretamente a sensibilidade do 
cliente ao preço, se considerado o tipo de produto/serviço oferecido. Numa situação nor-
mal, a demanda e o preço são inversamente proporcionais (Kotler, 2000, p. 479). No en-
tanto, no caso dos artigos de prestígio ocorre o oposto. Há situações em que o cliente está 
disposto a pagar mais caro por um determinado produto/serviço, não apenas por associar 
o preço elevado com a qualidade intrínseca do mesmo, mas também por proporcionar aos 
clientes com sensações de prestígio e admiração das pessoas ao redor (ChurChIll e peter, 
2005, p. 327). Segundo Nagle (apud Kotler, 2000, p. 479-480), fatores como exclusividade 
do produto, consciência da existência de substitutos e dificuldade de comparação afetam 
diretamente a sensibilidade ao preço.

Tendo em vista que “os clientes comprarão da empresa que, segundo a percepção 
deles, oferece o maior valor” (Kotler, 2000, p. 56), a empresa precisa alcançar uma “com-
preensão profunda das motivações comerciais do comprador, o que permite sintonizar os 
próprios objetivos com as metas dos clientes” (KeArney, 2004, p. 37).

ZeIthAml (1988, p. 13), ao procurar conhecer o conceito de valor utilizado pelo clien-
te, listou o fator “preço baixo” como apenas um dos quatro itens relevantes para o cliente. 
Assim, “se outros custos forem relativamente baixos ou se os benefícios percebidos forem 
relativamente altos, o preço pode ser mais alto que o dos concorrentes. A chave é analisar 
todos os benefícios e custos relevantes” (ChurChIll e peter, 2005, p. 327). Portanto, há dois 
modos de criar e sustentar um valor superior: oferta de preço baixo por benefícios equiva-
lentes ou um preço alto por benefícios exclusivos (dIAmAntopoulos, 2005, p. 249).

A ênfase no custo baixo deve levar em conta tanto o custo monetário quanto o 
de compra (temporal, psicológico e comportamental). No que diz respeito ao monetário, 
este pode ser diminuído por meio da “redução de preços, diminuição das taxas de juros 
em compras a crédito ou oferta de entrega ou instalação gratuita” (ChurChIll e peter, 
2005, p. 18). O custo de compra, por sua vez, pode ser reduzido facilitando a compra de 
produtos/serviços. Isso pode ser feito por meio da criação de um catálogo, um site na 
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internet, construção de lojas mais próximas, maior e melhor atendimento, entre outros 
(ChurChIll e peter, 2005, p. 18).

Quanto à ênfase na diferenciação, os benefícios funcionais podem ser melhorados 
em relação aos produtos da concorrência por meio da oferta de qualidade superior, ca-
racterísticas adicionais, inovações tecnológicas ou conveniência. Já os sociais podem ser 
aumentados pela criação de uma imagem positiva da marca no mercado em que atua. Os 
pessoais, por sua vez, podem ser maximizados por uma ênfase no prazer que os clientes 
obtêm com o produto/serviço, demonstrando que os clientes que comprarem obterão as 
mesmas sensações. Por fim, os experimentais podem ser aumentados por meio da melho-
ra das experiências sensoriais que estão envolvidas no uso de produtos e recebimento de 
serviços (ChurChIll e peter, 2005, p. 18).

É importante conhecer, substancialmente, a percepção de valor que os clientes 
possuem dos produtos e/ou serviços para o aumento da demanda e/ou lucro.  Com essa 
noção, a empresa pode tornar sua política de preço mais real e dinâmica, quando com-
parada a uma política restrita à contabilização de custos. Assim, esta política de preços 
pode diminuir a sensibilidade do cliente ao preço, orientando a redução dos custos e/ou 
maximizando os benefícios percebidos por ele.

Pesquisa qualitativa e método exploratório

Com o intuito de se verificar, empiricamente, a percepção de valor dos clientes 
frente aos preços praticados, foi adotada uma abordagem de pesquisa qualitativa e 
método exploratório.

A empresa pesquisada é do segmento de publicidade, localizada no interior do 
estado do Espírito Santo, é atuante no mercado há quase 28 anos. Os produtos e serviços 
oferecidos são feitos unicamente sob encomenda, e variam de acordo com a necessidade 
do cliente em termos de atributos, dimensões e preços. 

O produto/serviço escolhido da empresa como objeto de pesquisa foi a placa lu-
minosa. Essa opção se justifica pelo fato de incluir, num único objeto, aspectos de venda 
de um produto (a placa em si), com atributos intrínsecos e objetivos mais facilmente iden-
tificáveis e, ao mesmo tempo, contemplar também a venda de um serviço (atendimento, 
criação e instalação), com maior propensão a interferência de atributos extrínsecos e as-
pectos subjetivos e afetivos. Tal combinação, no contexto da empresa, parece oferecer 
uma boa possibilidade de considerar os aspectos teóricos apresentados. 

No que diz respeito ao ambiente de mercado, a referida empresa é a mais antiga deste 
ramo na cidade em que está instalada. Logo, como fruto do pioneirismo naquele local, a empresa 
tem maior número de produtos e equipamentos tecnológicos em relação à concorrência local.

Como técnica de coleta de dados foi utilizada a entrevista em profundidade que 
procura extrair a informação a partir da perspectiva do entrevistado. Além disso, conside-
rando que a quantidade de informações por entrevistado é muito grande, o tamanho da 
amostra de uma pesquisa qualitativa tende a ser pequeno (mCdAnIel e gAtes, 2003, p. 
121). Por isso, foram escolhidos dez clientes da referida empresa que haviam comprado 
uma placa luminosa nos últimos seis meses da empresa. 
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A percepção dos benefícios, custos, valor e preço de referência pelos clientes 

Os resultados obtidos por meio da execução e análise das entrevistas indicam idéias 
interessantes. Certamente o caráter de uma pesquisa exploratória qualitativa não permite a 
generalização destes resultados. Entretanto, a compreensão de certos aspectos pode gerar 
hipóteses que, eventualmente, sugiram um estudo mais aprofundado.

A pesquisa de percepção de valor do cliente procurou levantar as seguintes infor-
mações com respeito à placa luminosa: a percepção dos benefícios e custos, características 
do produto/serviço que o cliente atribui valor e o preço de referência do cliente. 

De forma geral, os clientes entrevistados enfatizaram que (1) a placa luminosa traz 
destaque para as suas lojas, (2) atrai a atenção dos consumidores e (3) provê uma boa 
imagem da sua empresa para os seus clientes. 

Ao retratar o benefício do destaque, um dos clientes comentou que antes de en-
comendar o produto observou os outros tipos de placas de várias lojas, mas achou que 
elas ficavam sem muita evidência. Ele acrescentou que a placa luminosa ajuda a gravar a 
imagem da loja na mente das pessoas. Para outro cliente, a placa de sua preferência é a que 
traz mais atratividade. 

Ainda um outro cliente ressaltou o fato de que a beleza da placa, além de atrair o 
cliente, dá status para a sua loja. Já outro destacou que o seu maior interesse, ao comprar 
uma placa luminosa, é ouvir de seus clientes que o visual da loja ficou muito bonito. Fi-
nalmente, por contraste, um dos clientes asseverou que quando a empresa não preza por 
uma boa placa, ela transmite uma imagem de desleixo.

Pode-se perceber que os quatro tipos de benefícios são indicados pelos clientes. 
O benefício funcional quando esperam que a placa identifique a loja e atraia clientes. O 
social, quando esperam receber elogios dos clientes e que a placa dê mais status para a loja. 
Também pode-se perceber a busca de benefícios pessoais quando entendem que uma pla-
ca bonita e vistosa indica um proprietário caprichoso. Por fim, o benefício sensorial pode 
ser identificado quando o prazer visual gerado pela placa que contribui para o embeleza-
mento do estabelecimento. Muito embora os quatro tipos de benefícios sejam perceptí-
veis no discurso dos clientes, os funcionais e sociais parecem assumir maior destaque.

Quanto aos custos, a maior parte dos clientes entrevistados apontou o tempo como 
um fator de grande custo da placa luminosa. Há os que consideram o tempo como mais 
importante que o custo financeiro, estando dispostos a pagar mais por um serviço mais 
rápido. Estes não se importam em passar a responsabilidade da maior parte do trabalho 
e das decisões para a empresa prestadora do serviço. Não querem ter que resolver os 
detalhes. Para esse tipo de cliente é essencial a disponibilidade da empresa, a facilidade de 
entrar em contato com ela, e a rapidez na entrega de um orçamento. 

Por outro lado, também há os clientes cuja principal preocupação é o preço. Para 
estes, pode haver até a disposição para trabalhar mais, usando seu tempo e esforço, a fim 
de diminuir o preço final a pagar.

Contudo, entre os que afirmaram priorizar o preço, houve também quem, em de-
terminados momentos, para evitar o risco de ficar insatisfeito com o produto, considera a 
possibilidade de escolher o orçamento mais caro. 
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Assim, pode-se notar que os fatores que representam maior custo para os clien-
tes entrevistados são, respectivamente: temporal (demora de contato, orçamento e en-
trega), monetário (preço da placa) e psicológico (apreensão acerca da garantia de um 
bom produto/serviço). 

A maior parte dos clientes entrevistados expressou uma ênfase mais subjetiva do 
que objetiva na compra da placa luminosa, e portanto, ressaltou mais os seus atributos 
extrínsecos (marca, preço, garantia). A razão disso ficou muito evidente nas entrevistas: a 
placa luminosa é um produto/serviço personalizado, ela é algo único para o cliente. Ele 
pode até ver as placas de outros estabelecimentos, mas a dele terá um contexto diferente 
(tamanho, visibilidade, local, informações e etc). Assim, o cliente não tem condições de 
pré-visualizar o seu produto. 

Além disso, a maioria dos clientes não tem experiência nesse campo, por isso, 
ficam dependentes da empresa, principalmente em questões de arte da placa e local a 
ser colocada. Diante disso, é difícil para os clientes analisarem os atributos intrínsecos 
da placa luminosa. Por exemplo, os atributos que constituem uma boa placa indicados 
pelos clientes são: boa cominação de cores, bonita logomarca, boa luminosidade, bom 
acabamento. Contudo, quando foi solicitado que eles detalhassem essas informações, 
para tornar essa análise mais objetiva, eles não souberam mais o que dizer. Tal dificul-
dade em avaliar aspectos intrínsecos e objetivos da placa luminosa, merece atenção 
especial, tendo em vista que todos os entrevistados já possuíam experiência na compra 
deste tipo de produto/serviço.

De qualquer forma, os aspectos extrínsecos ressaltados pelos clientes podem ser 
agrupados em dois blocos principais: confiabilidade e atendimento. Os clientes entrevis-
tados destacaram a necessidade que eles têm de buscar uma empresa confiável que lhes 
ofereça a garantia de um bom serviço/produto. Como indicadores de confiabilidade fo-
ram apontados o bom nome no mercado e quanto o cliente conhece da empresa. 

O fator atendimento também foi bastante salientado nas entrevistas. Um bom aten-
dimento seria perceptível pelos seguintes procedimentos: procurar várias vezes o cliente, de-
monstrar interesse e sugerir idéias, pois o cliente não consegue visualizar o produto acabado, 
rapidez, a busca por entendimento do gosto do cliente, entrega e instalação da placa no prazo 
adequado, bem como uma eventual sugestão de um produto melhor e/ou mais barato.

A propósito, um dos clientes esclarece que chega a pagar mais caro só por causa do 
bom atendimento. Segundo essa afirmação, o bom atendimento é caracterizado pela aten-
ção às expectativas do cliente, pelo respeito às suas opiniões, pela simpatia no diálogo e por 
uma postura que demonstre transparência, competência e conhecimento para o cliente. 

Contudo, a melhor maneira que o cliente tem para avaliar intrinsecamente uma pla-
ca luminosa é por meio da visualização da mesma. Por isso, foram apresentados ao cliente, 
dois exemplos de placa luminosa, sendo que ambas possuíam o mesmo texto e dimen-
sões; sendo colocadas na mesma loja. A única diferença entre elas era que, no exemplo 01, 
a placa possuía um formato arredondado e impressão colorida com uma foto de fundo, e 
no exemplo 02, a placa tinha um formato retangular e apresentava apenas duas cores. Ou 
seja, visivelmente, o exemplo 01 era uma placa mais atraente que o exemplo 02.
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A seguir, foi perguntado a cada entrevistado quanto ele pagaria pelas placas dos 
exemplos 01 e 02. As repostas podem ser verificadas no quadro 2. Por questões de 
confidencialidade da pesquisa, todos os preços sugeridos pelo cliente e fornecidos pela 
empresa foram proporcionalmente alterados. Para se ter uma visão mais clara do valor 
monetário de cada resposta dada, os dados estão dispostos no seguinte quadro:

Quadro 2: Comparativo entre o preço real e o de referência utilizado pelos 
clientes (valores alterados por questão de confidencialidade) 

Entrevistado Exemplo 01 (R$) ∆ % Exemplo 02 (R$) ∆ %

Preço da empresa 1.080,00* 0,0 672,00 0,0
Preço referência cliente 01 1.300,00 +20,4 1.100,00 +63,7
Preço referência cliente 02 800,00 -25,9 200,00 -70,2
Preço referência cliente 03 500,00 -53,7 300,00 -55,3
Preço referência cliente 04 950,00 -12,0 550,00 -18,1
Preço referência cliente 05 2.000,00 +85,2 1.800,00 +167
Preço referência cliente 06 2.000,00 +85,2 1.000,00 +48,8
Preço referência cliente 07 2.800,00 +159 2.000,00 +197
Preço referência cliente 08 2.500,00 +131 2.000,00 +197
Preço referência cliente 09 500,00 -53,7 300,00 -55,3
Preço referência cliente 10 1.200,00 +11,1 600,00 -10,7

Certamente, é muito complexo inferir conclusões numéricas numa pesquisa quali-
tativa e com uma amostra tão pequena. Além disso, corre-se o risco das respostas serem 
tendenciosas, visto que o quesito preço é sempre delicado de se pesquisar, pois os clientes 
podem expressar um preço abaixo do que realmente pensam. Todavia, a confrontação dos 
preços sugeridos pelos clientes revela algumas informações interessantes. 

Em primeiro lugar, todos os entrevistados reconheceram que uma placa que apre-
senta um design diferenciado e um acabamento melhor tem um preço mais elevado. O 
cliente 06, por exemplo, chegou a estabelecer uma diferença de 100% entre uma placa e 
outra. Aliás, quando questionados acerca da compra da placa, todos optaram pelo exem-
plo 01, a despeito do preço mais elevado, reforçando a busca do cliente por produtos/ser-
viços de maior valor percebido. 

Em segundo lugar, a variação de preço na opinião do cliente, nos dois exemplos, é 
elevada. A diferença entre o cliente 03 e 07, por exemplo, com respeito à placa 01, chega 
a ser de R$ 1.300,00. Além disso, há pouca concordância de preço entre eles. Entre os dez 
entrevistados, no máximo dois clientes chegam a concordar no preço. Isso, no mínimo 
sugere que a placa luminosa é um produto/serviço não tão fácil de ser mensurado em 
termos de preço, provavelmente pelo fato de ser algo sob encomenda e personalizado, o 
que pode indicar uma baixa sensibilidade ao preço.
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Por conseguinte, por meio da confrontação dos preços sugeridos pelos clientes com 
os preços praticados pela empresa (elaborados com base nos custos), é possível notar uma 
grande variação. O preço dado pela empresa para a placa 01 seria considerado elevado, de 
forma variada, para os clientes 02, 03, 04 e 09, ao passo que, na perspectiva dos outros clien-
tes, este preço seria baixo. Aliás, os clientes 05 e 06 estariam dispostos a pagar quase o dobro 
do preço da empresa, enquanto os clientes 07 e 08 pagariam mais que o dobro.

 No caso da placa 02, é interessante notar que os mesmos clientes 02, 03, 04 e 09 
com o acréscimo do cliente 10, também considerariam elevado o preço praticado pela 
empresa. Contudo, para os outros clientes este preço seria visto como baixo. Novamente, 
alguns clientes (01 e 06) estariam dispostos a pagar quase o dobro do preço, ao passo que 
outros (clientes 07 e 08) pagariam quase o triplo do valor.

Considerações finais

 A intenção principal deste estudo foi analisar a percepção de valor do cliente, 
mais especificamente na compra de uma placa luminosa, percebendo a possível diferen-
ciação do preço formado por meio dos custos de produção da empresa e o preço segundo 
a perspectiva do consumidor. 

Dessa forma, através dos resultados da pesquisa realizada, é possível confirmar a 
idéia de que a percepção de valor e preço do consumidor pode variar bastante do preço 
concebido pela empresa a partir dos custos. Tal variação pode sugerir uma política de 
preços personalizada a ser praticada pela empresa. 

Para os clientes semelhantes aos 02, 03 e 09, que apresentaram baixa percepção de 
valor, a empresa poderia avaliar a possibilidade de oferecer produtos e serviços extrema-
mente básicos e de baixo custo.  Para tanto, seria de fundamental importância um estudo 
mais detido dos custos de produção para uma eventual redução do custo monetário des-
ses clientes. Caso a possibilidade de redução de preços ou de oferecer produtos e serviços 
mais baratos não seja viável, deve-se inclusive considerar a hipótese de abrir mão desses 
clientes para um concorrente. Clientes com percepção de valor tão baixa, sendo atendidos 
por uma empresa que apresenta alguns diferenciais de qualidade, tecnologia e tradição no 
mercado, podem facilmente se tornar clientes insatisfeitos. 

Para os clientes de perfil semelhante ao dos 04 e 10, a opção seria a de tornar os 
atributos do produto/serviço valorizados mais perceptíveis, a fim de que a noção de valor 
fosse gradualmente elevada. Isso poderia ser feito com a busca de melhoria generalizada 
no atendimento, procurando disponibilizar formas de contato facilitado e por meio da 
criação e manutenção de um sistema de follow up junto aos clientes. Outro fator que pode-
ria ser explorado seria a questão do custo psicológico que, na empresa em questão, é em 
muito minimizado pela tradição e bom conceito que tem no mercado.

Nesse processo, também seria importante reduzir a percepção de custo temporal. 
Para tanto, contribuiriam maior rapidez na visita inicial, entrega do orçamento e instala-
ção da placa. Mas, todas essas iniciativas, além de serem sentidas e percebidas, deveriam 
ser periodicamente comunicadas e/ou destacadas junto aos clientes antes, durante ou 
logo após sua realização. 
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Esse estudo constatou também que existem vários clientes que estariam dispos-
tos a pagar um valor maior que o preço cobrado pela empresa. Nesse caso, a precifica-
ção baseada unicamente no custo de produção tende a minimizar o potencial de lucro 
do produto/serviço. Para estes clientes a empresa pode elevar o seu preço de venda, e 
ainda buscar agregar mais valor à placa por meio do incremento no atendimento e na 
redução do custo temporal do cliente. Esta tentativa de agregar mais valor ao produto/
serviço pode, eventualmente, aumentar a disposição desses clientes de pagarem ainda 
mais por uma placa luminosa.

À essas considerações se sugere ainda agregar resultados de estudos posteriores 
que ampliem a noção de percepção de valor da placa luminosa do cliente, indicando atri-
butos intrínsecos que agregam valor; estudos que aumentem a amostra de clientes para 
maior possibilidade de generalizações e também permitam o cruzamento de informações 
para a criação de um banco de dados que indique o perfil dos clientes que possuam baixa, 
média e alta percepção de valor.
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