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I- INTRODUÇÃO

A competição global está forçando as empresas a repensarem teorias sedimentadas e

que já foram usadas com sucesso sobre como conquistar e manter mercados

lucrativos. Rápidas mudanças em tecnologia, práticas de negócios e condições

econômicas estão demandando novas maneiras de atuar. É, no entanto, nos

mercados "business-to-business'" que estas novas maneiras de manter presença têm

sido mais criticamente repensadas.

Ao contrário de produto, preço, praça e promoção, os serviços ao cliente são uma

opção emergente com a qual poucas empresas têm familiaridade como ferramenta

estratégica. Isto apesar do fato de que a importância dos serviços ao cliente ter sido

reconhecida há bastante tempo. Mas já há evidência que a atitude em relação aos

serviços ao cliente no mercado industrial tem passado por uma mudança substancial.

Companhias como Cisco, Dell e FedEx, já tomaram uma postura agressiva em

relação aos serviços ao cliente. Isto porque estes oferecem novas possibilidades num

mundo onde as formas tradicionais de competição estão cada vez mais se tomando

inócuas e também porque a dimensão é muito mais versátil do que inicialmente se

pensava.

Nos mercados industriais, manter custos baixos raramente ainda é suficiente para

assegurar sucesso a longo prazo. A performance dos produtos e a sua qualidade são

críticos, mas não são mais condição suficiente para manter-se no mercado

competitivamente, sendo apenas pré-requisitos para entrar no jogo. De importância

cada vez maior, os serviços ao cliente, antes, durante e após a venda, incluindo a

capacidade de responder de maneira rápida às mudanças das necessidades dos

clientes estão fornecendo uma vantagem competitiva. (MATHE e SHAPIRO, 1993). °
suporte ao produto que empresas como a IBM pode fornecer a seus clientes

corporativos é cada vez mais um fator determinante no processo de compra.

1 Mercados "business-to-business'' ou mercados industriais "consiste de todas as organizações que adquirem bens e
serviços usados na produção de outros produtos e serviços, que são vendidos, alugados ou fornecidos a terceiros. "
(KOTLER, 1998, p. 188)



Os serviços ao cliente têm o potencial para melhorar e reposicionar a imagem de um

produto, permitindo ao mesmo ganhar aceitação do mercado, crescimento e a

possibilidade de liderança no mercado. Mas esta dimensão tem encontrado outras

aplicações tais como:

• Como um meio de aumentar a eficiência do mercado através de melhores

relacionamentos entre os fornecedores e seus distribuidores.

• Como uma maneira de aumentar a rentabilidade das empresas.

• Como uma técnica para a segmentação de mercados com base nas

necessidades de serviços ou níveis de serviços.

Com a globalização, e a necessidade de atuar tanto globalmente como localmente, há

intensa pressão para melhorar a eficiência e a eficácia dos esforços de compras.

Empresas em toda a parte estão procurando continuamente novas maneiras de

executar melhor esta função crítica e, ao mesmo tempo, diminuir os custos no

processo de adição de valor. Os gerentes de compras estão procurando estabelecer

relacionamentos mais estreitos com aqueles fornecedores que podem oferecer às

suas empresas uma vantagem competitiva em qualidade, custo, desenvolvimento de

tecnologia, velocidade de resposta e serviços de apoio. Assim, à medida que o setor

de compras assume um papel mais estratégico dentro das empresas, os fornecedores

devem cada vez mais entender a realidade do cenário competitivo de seus clientes e

desenvolver uma proposta de valor total, incorporando ao mesmo tempo produtos,

serviços e idéias, que contribuam para os objetivos das organizações clientes.

Os serviços ao cliente são um dos componentes de uma proposta de valor das mais

importantes, tendo vários elementos associados, embora de variados graus de

importância para cada cliente: disponibilidade de produto, tempo de ciclo de pedido,

informações de distribuição, pessoal de serviços técnicos competentes, flexibilidade na

entrega, disponibilidade de documentação de qualidade sobre o produto, são alguns

exemplos entre a gama de elementos disponíveis.
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A cada ano que passa as economias nacionais tornam-se mais interdependentes entre

si, como resultado da expansão do comércio internacional. Cada vez mais produtos e

serviços são movimentados com mais facilidade entre os diversos países, e as

empresas aproveitam esta facilidade para aquisição de produtos e serviços em

qualquer parte do mundo.

Os c/ientes estão menos interessados nos elementos tangíveis da oferta, preço,

especificação e desempenho do produto, e mais nos aspectos intangíveis, os serviços

associados à oferta. Na nova ordem, o que contará será a experiência total que o

cliente terá com o fornecedor e levará em consideração aspectos tais como:

• O quão fácil é trabalhar com este fornecedor.

• O fornecedor realmente entende o que estou querendo. Está realmente

contribuindo para que meus problemas sejam resolvidos.

• O quanto este fornecedor responde às minhas necessidades na velocidade

necessária e está preocupado comigo e com meus problemas. O quanto o

mesmo está disposto a ajustar a sua oferta às minhas demandas.

Estes são pontos cruciais que todas as empresas devem pensar seriamente. Neste

novo cenário, o preço e o resultado tangível final são parte da experiência total. Mas

não são as únicas partes e também não são necessariamente as mais importantes. É

aqui que os serviços ao cliente têm um papel fundamental na "descomoditização" da

oferta de uma empresa em particular.

A competição atual não mais permite a compra de produtos apenas considerando

entregas rápidas a preços competitivos. À medida que os clientes desejam e

demandam mais serviços e estão preparados a pagar por eles direta ou indiretamente,

o planejamento dos produtos deve mudar. O serviço ao cliente representa uma

estratégia competitiva especialmente nos setores industriais onde cada vez mais é
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difícil competir puramente em preço e especificação tais como no das farinhas de trigo

para as indústrias de panificação, biscoitos e massas.

Com o comercio eletrônico já sendo uma realidade, é preciso enfatizar que embora o

comercio direcionado ao consumidor final, B2C, receba a maior parte da atenção da

imprensa, é o comércio "business-to-business", B2B, que terá o maior volume de

vendas nos próximos anos. As previsões de vendas no comércio "B2B" estão

projetadas para evoluírem de 43 bilhões de dólares em 1998 para 1 trilhão de dólares

em 2003, nos Estados Unidos, enquanto o comércio B2C irá de 7,8 bilhões de dólares

em 1998 para 108 bilhões de dólares no mesmo período (Business 2.0, setembro de

1999). Para o Brasil, o International Data Corporation (IDC) projeta que o comércio

eletrônico entre as empresas será de 2 bilhões de dólares em 2003, representando

75% do comércio eletrônico na América Latina. ( Relatório Gazeta Mercantil,

15/06/2000)

Os serviços ao cliente é cada vez mais uma vantagem competitiva que as empresas

oferecem a seus clientes. Mas quando estes clientes estão do outro lado de um

modem, como esta vantagem competitiva é mantida? A tecnologia é uma das chaves

para ajudar as empresas a manterem suas promessas de bons serviços e a Internet

tem que ser incluída obrigatoriamente em qualquer discussão em como a tecnologia

pode ser usada para entregar serviços de qualidade aos clientes.

A Internet tem evoluído com grande rapidez e os vários agentes e empresas

envolvidas em sua utilização têm se desdobrado para conceberem como torná-Ia uma

parte importante de interação com seus clientes. Mas independentemente do fato de

as respostas ainda não estarem claras, todos os envolvidos, independentemente do

tamanho, necessitam ter um site na Web e este site necessita ser muito mais que uma

simples brochura em formato eletrônico. As empresas necessitam usar seus sites na

Web para fornecerem a seus clientes acesso à informações de modo que os mesmos

possam executar atividades de serviços especificas a qualquer hora que desejarem.
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Oferecer serviços ao cliente através da Internet é um caminho de mão dupla; as

empresas também coletam uma grande quantidade de informações que podem ser

usadas para implementar estratégias adequadas às necessidades de clientes

individuais, podendo também obter informação detalhada sobre novos produtos a

serem desenvolvidos para apoiar futuros esforços de marketing. Conveniência,

flexibilidade, eficiência e serviços customizados são algumas das vantagens

oferecidas pela oferta de serviços ao cliente através da Internet. Mas não podemos

deixar de mencionar que se, por um lado, os serviços ao cliente pela Internet

apresentam às empresas oportunidades únicas de criação de valor para os clientes,

também apresentam novas oportunidades para falhas.

A presente dissertação irá refletir sobre estas questões, procurando buscar evidências

sobre a importância da Internet como canal de serviços ao cliente no mercado

industrial, com foco no mercado de farinhas de trigo para as industrias de panificação,

biscoitos e massas.
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11-OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

Neste tópico trataremos dos objetivos e justificativas deste trabalho mostrando a

importância do tema tratado e do setor escolhido para análise.

Tendo em consideração a novidade do tema e a escassez de material relativo ao uso

da Internet como canal de serviços ao cliente, este trabalho tem como objetivos:

• Mostrar os usos da Internet como canal de serviços ao cliente;

• Levantar informações em caráter exploratório, junto a uma empresa, a Santista

Alimentos S.A., que oferece produtos comoditizados, as farinhas de trigo para os

mercados industriais, sobre o papel dos serviços ao cliente como estratégia de

marketing e como a Internet está ou estará influenciando a prestação e a entrega

destes serviços ao cliente.

• Procurar responder, com base no levantamento efetuado na empresa abordada, se

a mesma considera uma vantagem competitiva a utilização da Internet como canal

de serviços em marketing industrial, e discutir conceitualmente a opção atual da

empresa.

o setor de moagem de trigo é caracterizado por ofertar farinhas de trigo, que são

produtos comoditizados, com baixo valor agregado e onde a logística representa uma

porcentagem alta do custo total. Enquanto no mundo a tendência é a de concentração

de empresas, no Brasil cerca de 250 moinhos disputam um mercado de R$ 3,5

bilhões. Com um grau de ociosidade do parque instalado de cerca de 50%, configura-

se um forte indicio de que a concentração também deverá acontecer a médio ou curto

prazo.

A concorrência, que já é bastante acirrada, com vários moinhos trabalhando com

margens negativas, tem levando a que algumas empresas do setor procurem

implantar uma estratégia de diferenciação através da oferta de serviços ao cliente

como meio de aumentarem sua competitividade.
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A Santista Alimentos, do Grupo Sunge, é a empresa escolhida porque é a líder no

mercado de farinhas industriais e por ter nos últimos anos usado os serviços ao cliente

como fonte de vantagem competitiva, alem de ser reconhecida como uma empresa

pioneira no lançamento de produtos e serviços inovadores no mercado.

Com o interesse recente das empresas do setor de alimentos pelo comércio eletrônico

"business-to-business", a Santista já está com uma iniciativa de instalar em seu site na

Internet um sistema que dará acesso aos seus clientes à informações sobre pedidos

feitos. A empresa também já dispõe de um canal de troca eletrônica de documentos, o

EDI, bem como um serviço de cal! center, o Disk Santista, onde os clientes industriais

podem informar-se sobre em que fase está o pedido de compras.

o enorme crescimento da Internet, principalmente da sua interface gráfica, a World

Wide Web, e sua crescente utilização como ferramenta de marketing, tem aberto cada

vez mais possibilidades de utilização da mesma para o desenvolvimento de serviços

ao cliente. Os sites de empresas oferecem oportunidades através da Internet para que

seus clientes tenham suas questões respondidas, possam acessar documentos de

seu interesse, façam cópia de software, se comuniquem em tempo real através de

correio eletrônico ou participem de grupos de discussão e eventos pela Internet.
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111- CONCEITOS DE VANTAGEM COMPETITIVA E DIFERENCIAÇÃO

Este tópico irá tratar de discutir os conceitos de vantagem competitiva e diferenciação,

a partir de uma revisão da literatura, com foco nas abordagens apresentadas por

Michael Porter, estratégias genéricas; Don Peppers e Martha Rogers, marketing um a

um; e Hamel e Prahalad, competências essenciais.

1. Vantagem competitiva, estratégias genéricas e cadeia de valor de Porter

aJ As cinco forças competitivas.

Michael Porter está diretamente associado ao conceito de análise competitiva: dentro

da visão de economista industrial, ele acentuou a importância da escolha do ramo

industrial no qual um empresa vai competir. Para o autor, a escolha da estratégia

competitiva consiste, por um lado, em estar presente no setor ou nos setores que têm

uma rentabilidade inerente, e atratividade, por outro lado, estar relativamente bem

posicionado nestes setores de atividade. (PORTER, 1989, p. 1).

o caminho da análise estratégica passa em primeiro lugar por uma análise do

contexto concorrencial de cada setor onde a empresa está presente elou dos setores

onde a mesma procura entrar. A estratégia deve portanto levar a empresa a alcançar

um posicionamento competitivo no setor, através do qual a mesma possa se defender

melhor contra as forças concorrenciais ou influenciar em seu favor.

A reflexão de PORTER toma como base duas hipóteses: 1) A rentabilidade de uma

determinada indústria depende de cinco forças fundamentais: a ameaça de novos

entrantes, a rivalidade entre empresas existentes, a ameaça de serviços ou produtos

substitutos, o poder de negociação dos fornecedores e o poder de negociação com os

clientes (Fig. 1); 2) Quanto maior a intensidade destas forças, menor a rentabilidade

potencial da atividade.
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Empresas
Existentes
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Figura 1. As Cinco Forças Competitivas que Determinam a Rentabilidade da Industria.

Fonte: PORTER, 1989, p. 4.

Cada uma destas cinco forças são constituídas, por sua vez, por um conjunto de

elementos: 1) A ameaça de novos entrantes depende das economias de escala, dos

efeitos da experiência, da propriedade de patentes, da identidade da marca, do acesso

às matérias primas, dos custos de mudança, das necessidades de capital, do acesso

aos canais de distribuição, da política governamental e da retaliação esperada; 2) O

poder de negociação dos fornecedores é tanto maior quanto a concentração da oferta,

a atividade não ser vital para o fornecedor, a diferenciação de insumos, os custos de

mudança dos fornecedores, a ausência de insumos substitutivos, o impacto dos

insumos sobre os custos de diferenciação e a ameaça de integração para a frente em

relação à ameaça de integração para trás pelas empresas na indústria; 3) O poder de

negociação dos clientes dependerá do nível de concentração dos compradores, da

sensibilidade ao preço e 'a qualidade, da diferença entre produtos, dos custos de

mudança do comprador em relação aos custos de mudança da empresa, da

informação do comprador e da possibilidade de integração para trás; 4) A ameaça de
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serviços ou produtos substitutos está presente quando existe no mercado outros

serviços ou produtos com as mesmas funções, preço relativo dos substitutos, pelos

custos de mudança e pela propensão do comprador a substituir; 5) O grau de

rivalidade entre os concorrente dependente do número de concorrentes e de seu

poder relativo, da taxa de crescimento do mercado, dos custos estruturais, do grau de

diferenciação dos produtos, da diversidade dos concorrentes, das condições de

crescimento, das capacidades e das barreiras de entrada e de saída. (PORTER, 1989,

p.5 ).

b) As três estratégicas genéricas

Uma análise profunda da dinâmica setorial e da lógica concorrencial devem ajudar a

empresa a adotar de uma "vantagem competitiva" defensável e durável em cada um

dos setores onde a mesma está presente. "A vantagem competitiva surge

fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores

e que ultrapassa o custo de fabricação da mesma." (PORTER, 1989, p. 2).

PORTER (1989, p. 10) ainda distingue três estratégias genéricas possíveis e viáveis

para atender a este objetivo: 1) uma estratégia de dominação global pelos custos:

criação de uma vantagem competitiva graças a uma política de baixo custo e de preço

competitivo, o preço sendo o fator predominante que condiciona o ato da compra; 2)

uma estratégia de diferenciação: criação de uma vantagem competitiva graças a uma

característica de qualidade do produto e de imagem, levando a um ambiente

susceptível a influenciar o comportamento de compra; 3) uma estratégia de

especialização ou de foco: procura de um nicho por diferenciação ou por uma

vantagem sobre os custos, e concentração sobre um aspecto específico de um ramo

industrial; a especialização é um grau mais elevado ou uma forma mais potente de

diferenciação.

Estas três estratégias genéricas são o resultado do cruzamento entre dois critérios:

vantagem competitiva e escopo de atividades ( Fig. 2). PORTER (1989, p. 10) procura
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enfatizar que "cada uma das estratégias genéricas envolve um caminho

fundamentalmente diverso para a vantagem competitiva, combinando uma escolha

sobre o tipo de vantagem competitiva buscada com o escopo do alvo estratégico onde

ela deve ser alcançada."

Cada uma destas estratégias tem uma viabilidade limitada: o resultado de cada

escolha estratégica depende, por um lado, do atendimento a algumas prescrições, e

está associado, por outro lado, a um conjunto de riscos. Para uma liderança no custo a

empresa deve descobrir e explorar todas as possíveis fontes de redução de custos,

deve comandar preços equivalentes ou mais baixos do que da concorrência, oferecer

um produto que seja comparável ou aceitável pelos compradores, deve obter

paridade ou proximidade com base na diferenciação relativa a seus concorrentes para

ser um competidor acima da média e deve ser a líder no custo entre outras disputando

a posição. Os riscos associados a esta estratégia são o da liderança no custo não ser

viável por si, os concorrentes imitarem a empresa e obterem custos ainda mais baixos

em seus segmentos de atividades.

Na estratégia de diferenciação, a empresa deve assegurar que o preço maior obtido

graças à diferenciação seja maior que os custos suplementares necessários para

obter a diferenciação, atingir uma paridade ou proximidade de custos em relação aos

concorrentes e tornar únicas as características de diferenciação para justificar o

prêmio de preço. A esta escolha estratégica estão associados os riscos da

diferenciação não ser viável, a empresa se distanciar muito da concorrência em preço

devido a custos maiores e as empresas de nicho irem obter uma diferenciação ainda

maior em segmentos específicos.

Para se sustentar com uma estratégia genérica de foco, no custo ou na diferenciação,

a empresa deve atuar sobre um segmento bem diferente dos outros segmentos do

setor e deve agir sobre um segmento que seja mal servido pelos concorrentes que

atuam nas estratégias mais amplas, custo ou diferenciação, procurando tirar proveito

da não otimização inerente das mesmas. Os riscos associados com a escolha desta
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estratégia são os da estratégia ser imitada, o segmento alvo perde seu atrativo

estrutural, os concorrentes de estratégia ampla dominam o segmento e novas

empresas concentrarem suas atividades em sub-segmentos do setor.

Além da definição destas três estratégias genéricas, PORTER ( 1989, p. 10) insiste

sobre o fato que as estratégias indeterminadas, presas entre as estratégicas de

diferenciação/especialização e as estratégias de dominação pelos custos

correspondem a rentabilidades baixas. "Ser 'tudo para todos' é uma receita para a

mediocridade estratégica e para um desempenho abaixo da média, pois normalmente

significa que a empresa não tem absolutamente qualquer vantagem competitiva. "

VANTAGEM COMPETITIVA

Custo Mais Baixo Custo Mais Alto

Alvo Amplo 1. Liderança de Custo 2. Diferenciação

3A Foco no Custo 3B. Foco na
Diferenciação

ESCOPO
COMPETITIVO

Alvo Estreito

Fig. 2. As Três Estratégias Genéricas. Fonte: PORTER, 1989, pág. 10.
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c) A Cadeia de Valor

Para melhor explicar e justificar a escolha entre as duas propostas de alternativa de

diferenciação versus dominação pelos custos, Porter introduz a noção de "Cadeia de

Valor". De uma visão principalmente externa ( escopo competitivo), Porter passa a

uma visão fundamentalmente interna da estratégia, mantendo os dois pontos de vista

estreitamente complementares. A cadeia de valor de Porter se assenta sobre a

hipótese segundo a qual "A vantagem competitiva não pode ser compreendida

observando-se a empresa como um todo. Ela tem origem nas inúmeras atividades

distintas que uma empresa executa no projeto, na produção, no marketing, na entrega

e no suporte de seu produto. Cada uma destas atividades pode contribuir para a

posição dos custos relativos de uma empresa, além de criar uma base para a

diferenciação", criando assim valor para o cliente, valor este que segundo o autor "é o

montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa

lhes oferece." (PORTER , 1989, p. 31).

A cadeia de valor típica compreende as principais atividades criadoras de valor e a

margem resultante ( diferença entre o valor total e os custos totais associados). As

atividades são repartidas em duas categorias: as atividades primárias, diretamente

ligadas à produção de bens ou serviços, sua venda e entrega, assim como os

serviços pós-venda, e as atividades de apoio que dão suporte às atividades primárias

e a si mesmas. ( Fig. 3 )

o estudo da vantagem competitiva integra a análise da cadeia de valor da empresa:

identificação das atividades criadoras de valor na empresa; definição da cadeias de

valor necessárias para ter êxito em determinado setor, pela subdivisão das grandes

funções em atividades mais detalhadas; análise das ligações entre as atividades no

centro da cadeia de valor; decisões de otimização de um ou vários elos da cadeia e/ou

de coordenação entre vários elos desta cadeia. Estas diferentes etapas de análise a

partir da cadeia de valor devem conduzir finalmente a recuperar e a melhor explorar as
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fontes de vantagem competitiva no centro das atividades da empresa. Se os modelos

das três estratégias genéricas e da curva em "U" são hoje obsoletos, contraditos pelo

aparecimento de estratégias centradas sobre vantagens em custos e sobre uma

diferenciação de qualidade (industria automobilística japonesa), as noções de análise

estrutural e da concorrência e da cadeia de valor ainda têm o seu valor. A análise

estratégica, qualquer que sejam as ferramentas que ela emprega, passa quase

necessariamente por uma análise prévia do escopo competitivo ou da estrutura da

industria, bem como a análise dos processos de uma empresa é fundamentada sobre

a análise das atividades internas da empresa na cadeia de valor.

ATIVIDADES
DE APOIO

INFRA-ESTRUTURA DA EMPRESA

G~RÊNCIA DE $CURSOS ~NOS

DE~ENVOLV~O DE TEC~OLOGIA

1QUISIÇÃO

LOGÍSTICA OPERAÇÕES LOGÍSTICA MARKETING
INTERNA EXTERNA

VENDAS

&

ATIVIDADES PRIMÁRIAs

Fig. 3. A Cadeia de Valores Genérica. Fonte: PORTER, 1989, pág. 35.
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2) O Marketing individualizado de Peppers e Rogers

No inicio da década de 90, Don Peppers e Martha Rogers conceberam e consolidaram

o conceito do "Marketing Um a Um" , quando vislumbraram que as grandes mudanças

da tecnologia de informação e de comunicação levariam as empresas a competir de

maneira bem diferente: o marketing de massa cederia lugar ao marketing

individualizado; a vantagem competitiva estaria com as empresas que ao invés de

venderem um único produto ao maior número de clientes, vendessem o maior número

de produtos possível a um único cliente. (PEPPERS, 1996, p. 11)

Para PEPPERS e ROGERS ( 1996, p. 2) "o futuro individualizado será caracterizado

pela produção personalizada, uma mídia individualmente abordável, um marketing

individualizado." Produtos feitos especificamente para cada cliente e uma mídia

eletrônica que comunica de acordo com o histórico individual de preferências de cada

consumidor final diminuirão a importância da economia de escala dos produtos no final

da cadeia de produção. O potencial de lucro proveniente da retenção duradoura do

cliente será mais importante que os lucros de curto prazo. Quando a comunicação e a

informação forem acessíveis a todos, a criatividade e a inovação serão os alicerces do

desempenho econômico das empresas e dos indivíduos. A tecnologia da informação

ajudará as empresas a entenderem e a gerenciarem os clientes, a dialogarem e a

levarem seus produtos até os mesmos. Com o uso da tecnologia as empresas

poderão mostrar seus produtos, fornecerem informações e efetuarem transações na

privacidade das casas ou dos escritórios dos clientes.

Neste novo ambiente a mídia de massa será preterida pela mídia individualizada que

tem as características de:

1) A mídia individualizada é individualmente abordável, ou seja, pode transmitir uma

mensagem única, a um indivíduo específico;

2) A mídia individualizada é bilateral, e não unilateral. Ao contrário da mídia de massa

que só tem uma direção, da empresa para o cliente, a mídia individualizada
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permitirá também que o cliente se comunique com a empresa, podendo assim dar

um feedback com relação a suas necessidades, hábitos e preferências;

3) A mídia individualizada é econômica, permitindo que mesmo empresas pequenas e

até trabalhadores autônomos dirijam-se aos clientes atuais e potenciais.

o relacionamento com os clientes, de forma individualizada, e o grau de satisfação

destes com este relacionamento, que controlará a sua duração, determinarão quais

negócios serão mais lucrativos. A qualidade do produto ou do serviço ofertado

continuará sendo condição necessária, mas agora o elemento mais importante da

relação de cada empresa com o cliente passará a ser o diálogo e o "feedback". A

qualidade agora incluirá além da qualidade do produto ou serviço a qualidade do

relacionamento. A natureza do relacionamento com clientes será de natureza

colaborativa ou seja, agora, segundo PEPPERS e ROGERS ( 1996, p. 12), "em vez

de ter que ser 'vendido para', os clientes cada vez mais 'se venderão', através do

intercâmbio de informações" que determinarão a próxima forma da oferta.

a) Fatia de clientes versus fatia de mercado

Ao contrário do que acontece no marketing de massa, onde todo o raciocínio se dá em

termos de fatia de mercado, no mundo individualizado o sucesso será determinado em

relação a cada cliente, havendo então a necessidade de concentração dos esforços

mercadológicos na fatia de clientes e não na fatia de mercado. A fatia de clientes é

que será a referencia para a determinação dos objetivos e metas de qualquer negócio.

Assegurar-se de que cada cliente comprará mais do que é oferecido pela empresa e,

ainda, que só compra a marca desta e está satisfeito será a tarefa diária de todos nas

empresas. Isto só acontecerá conhecendo os clientes de forma individualizada.

Mas antes de tirar proveito das novas tecnologias de informação é preciso conhecer

alguns princípios práticos para utilização do marketing individualizado, que muitas
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vezes inverte os princípios estabelecidos no marketing de massa: ( PEPPERS e

ROGERS, 1996, p. 25).

• O marketing individualizado exige gerentes de clientes que vendam a maior

quantidade possível de produtos para um cliente de uma só vez;

• O profissional de marketing individualizado procura diferenciar os clientes,

enquanto aquele do marketing de massa procura diferenciar os produtos;

• O profissional de marketing individual procura um fluxo de novos negócios

constantes juntos aos clientes com que mantém relacionamento, ao contrário do

marketing de massa que busca aumentar a quantidade de clientes novos e;

• O profissional de marketing individual foca nas economias de escopo em vez de

nas economias de escala.

A compreensão da dinâmica de trabalhar em termos de fatia de clientes, um cliente de

cada vez, faz com que a tarefa principal da empresa seja fazer com que o cliente

individual aumente o seu consumo em relação aos produtos e serviços da empresa.

No entanto, não se pode esquecer que estas transações múltiplas por parte do cliente

são acontecimentos condicionais: a repetição depende da satisfação do cliente

individual com sua experiência anterior com a empresa. Numa empresa voltada para

marketing de massa estas transações múltiplas são consideradas como sendo

acontecimentos isolados.

Ao se considerar o cliente como potencial para uma série de transações contínuas ao

longo do tempo e de todas as linhas de produtos e serviços da empresa, então é

possível procurar a maximização do valor vitalício de uma cliente para a empresa. A

estimativa dos valores de clientes futuros só pode ser feita com o conhecimento do

potencial de compras que o cliente individual tem probabilidade de fazer. Para chegar

a esta estimativa são aplicadas duas opções de como determinar o valor futuro de um

cliente para a empresa:
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• Pedir ao cliente que diga, contando seus planos futuros. Isto pode ser

conseguido com menor ou maior dificuldade dependendo do grau de

relacionamento da empresa com cada cliente, quanto mais forte for o

mesmo maior possibilidades tem a empresa de fazer a pergunta para o

cliente e maior a possibilidade de este responder a pergunta de maneira

confiável;

• Utilizando modelos estatísticos para analisar o comportamento anterior do

cliente. Esta outra maneira de estimar as necessidades futuras do cliente

junto à empresa parte de modelos matemáticos que analisam o

comportamento passado do cliente e outras informações de importância que

são obtidas por outras fontes que não o cliente. Alguns sistemas de

database marketing já são bastante sofisticados, permitindo a análise de

grandes quantidades de informações sobre clientes. Com a tecnologia da

informação disponível hoje, os sistemas de bancos de dados permitem a

empresa conhecer os padrões de compra, desenvolver perfis de

relacionamento com clientes, customizar a oferta de produtos e promoções

de vendas, reduzir erros e personalizar o serviço prestado a cada cliente

individual.

Com as informações levantadas é possível calcular o valor vitalício do cliente

individual, e com isto se direcionar os esforços de marketing de acordo com o

potencial de cada cliente individual, não se esquecendo, no entanto, que os valores

obtidos são estimativas e não previsões perfeitas (PEPPERS e ROGERS, 1996, p.

37). Como exemplo de uma das maneiras de calcular este valor vitalício do cliente,

pode-se estimar o valor presente líquido (VPL) de todas as transações futuras com

um determinado cliente usando a fórmula:
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n - 1

VPL OU Valor Vitalício =L ( 1 + d ) 1t

i= 1

Onde 1t = lucro de venda gerado pelo cliente individual no período i, mais

quaisquer outros benefícios não relacionados a vendas ( referências,

valor colaborativo, etc.) no período i, menos o custo de manutenção do

relacionamento com este cliente no período i;

d = taxa de desconto;

n = período estimado como sendo o tempo de relacionamento com o

cliente.

A partir da demonstração da necessidade de usar o novo paradigma de pensar em

termos de cliente individual, PEPPERS e ROGERS recomendam três ações que

devem ser tomadas de imediato para se pensar dentro do novo paradigma: identificar

ou solicitar que os clientes se identifiquem, associar as transações feitas à identidade

dos clientes e perguntar aos clientes sobre as transações efetuadas com os

concorrentes da empresa. Com isto a empresa começa a ter condições de atacar seus

problemas de marketing sob uma ótica do marketing um a um.
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b) Construindo um relacionamento vitalício com o cliente

Com o estabelecimento do novo paradigma, PEPPERS e ROGERS (1996, p. 5)

apresentam sete proposições sobre como o relacionamento com os clientes pode ser

construído de maneira duradoura e lucrativa, consolidando assim a vantagem

competitiva da empresa no novo ambiente de uso intensivo de tecnologia de

informação e de comunicação, a saber ( PEPPERS e ROGERS, 1996, p. 122 ):

I. Colabore com o seu cliente. Para atender as necessidades do cliente individual

é necessário adquirir a cooperação deste, só possível lidando com o cliente de

maneira exclusiva e colaborando com ele em suas decisões de escolha de modo

a atender suas próprias especificações pessoais;

ii. Diferencie os clientes, não apenas seus produtos. Os clientes precisam ser

distinguidos para que os produtos e serviços oferecidos a cada um deles sejam

personalizados. Uma análise de cada cliente individual mostrará que alguns

clientes valem mais que os outros e que alguns deles tem mesmo um valor

negativo para a empresa;

iii. Economias de escopo, não economias de escala. O importante será o quanto

uma empresa sabe sobre cada um de seus clientes em particular e não sobre

segmentos de clientes. As economias de mercado serão substituída pelas

economias de escopo, que levam à competição voltada para o cliente individual;

iv. Gerencie seus clientes, não apenas os seus produtos. O papel do gerente de

produto tradicional, passará da venda de seus produtos ao maior número possível

de clientes, para o de apoio aos gerentes de clientes, desenvolvendo e

fornecendo os produtos que estes necessitam para cumprir seus papeis;

v. Engaje seus clientes no diálogo. As oportunidades de diálogo serão criadas

fornecendo aos clientes informações valiosas, orientações e noticias

personalizadas, e depois pagando estes serviços com os lucros das receitas

geradas por uma maior lealdade;
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vi. Leve os produtos aos clientes, não os clientes aos produtos. Conveniência e

relevância, alem de preço e qualidade, serão cada vez mais elementos de

satisfação que determinarão a decisão de compra por um cliente;

VII. Ganhe dinheiro protegendo a privacidade, não ameaçando-a. O controle

sobre a divulgação e uso das informações sobre o cliente é fundamental e cada

empresa precisara garantir ao cliente de que as informações que ele lhe revelou

não sofrerão abuso.

O novo paradigma de vantagem competitiva do marketing individualizado, preconizado

por PEPPERS e ROGERS, é de impacto cada vez mais crescente. Este coloca os

consumidores em primeiro lugar e promete tornar bem sucedidas apenas aquelas

empresas que estabelecerem relacionamentos mais profundos, mais confiáveis, com

os seus clientes individuais.

3) Competências essenciais, arquitetura e intenção estratégica de Prahalad e

Harnel.

A noção de competência essencial deve seu desenvolvimento e sua difusão a dois

professores universitários e consultores, C.K. Prahalad e G. Hamel, que se tornaram

muito populares no mundo dos negócios após a aparição de dois artigos best-sellers

na Harvard Business Review. Utilizando empresas japonesas de alta performance

como exemplos, PRAHALAD e HAMMEL ( 1990 ) mostraram porque os modelos de

análise de portfólios de atividades que dominaram a década de 80 se tornaram

inadequados ao contexto dos anos 90. Segundo os autores, as empresas da década

de 90 serão julgadas por sua capacidade de identificar, cultivar e explorar

competências essenciais que geram crescimento e deverão, alem disso, reconsiderar

o próprio conceito da empresa.
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o conceito de "Unidade Estratégica de Negócios" é abandonado em proveito daquele

de competências essenciais, que representam as raízes da estratégia e do

crescimento da empresa, podendo a nova arquitetura estratégica ser representada por

uma árvore (Fig. 4).

PRODUTOS FINAIS

Produto essencial f-----'

2

'---- __ H Produto essencial
1

Figura 4. Arquitetura estratégica da empresa: das competências essenciais aos

produtos finais. Fonte: PRAHALAD e HAMEL, 1990, p. 81.

o crescimento interno ou orgânico é incentivado em detrimento do crescimento

externo, por aquisições. PRAHALAD e HAMEL ( 1990, p. 82 ) expressam o papel da

tecnologia quando definem competência essencial como a " aprendizagem coletiva de

uma organização, especialmente como coordenar atividades diferentes de produção e

integrar diferentes tipos de tecnologia." A estas competências tecnológicas se juntam

entretanto as competências em matéria de organização do trabalho e da criação de

valor, assim como comunicação, envolvimento e um grande compromisso em

trabalhar através das fronteiras organizacionais. Todo o interesse , e toda a

dificuldade, do modelo de competência essencial reside na identificação das

competências essenciais de uma empresa. Os autores sugerem três testes úteis para
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a identificação do que seria uma competência essencial: ( PRAHALAO e HAMMEL,

1995, p. 234)

• Capacidade de expansão. Uma competência essencial deve possibilitar

abrir as portas de entrada de uma grande variedade de mercados;

• Valor percebido pelo cliente. Uma competência essencial precisa dar uma

contribuição desproporcional para o valor percebido pelo cliente;

• Diferenciação entre concorrentes. Uma competência essencial deve ser

dificilmente imitável pelo concorrente.

Assim, de maneira geral, segundo PRAHALAO e HAMMEL ( 1990, p. 81 ) uma

competência essencial é, de uma forma mais básica, uma fonte de vantagem

competitiva, pois é competitivamente única e contribui para o valor percebido para o

cliente ou para o custo. Trata-se a seguir, para a empresa, de se capacitar dos meios

necessários para desenvolver as competências essenciais identificadas, afim de poder

gerar crescimento.

As estratégias genéricas e as "Unidades de Negócios Estratégicas" são rejeitadas por

PRAHALAO E HAMMER (1989), sendo até mesmo responsabilizadas pelas

estratégias qualificadas de anacrônicas e de desastrosas em muitas empresas

ocidentais na década de 80. O confronto entre os dois modelos de análise, por

"Unidades de Negócios Estratégicas" e por competências essenciais, conduz ou

autores do modelo a compararem os elementos de diferenciação. (Tabela 1)

O caminho indicado pelos dois autores do modelo de competências essenciais se

concretiza finalmente demandando o desenvolvimento, para a empresa como um todo,

de uma arquitetura estratégica que estabeleça os objetivos para a construção de

competências. A noção de arquitetura estratégica é comparada a um mapa do futuro

que permite identificar as competências essenciais que necessitam ser construídas e

as tecnologias que as comporão.
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Este mapa deve ajudar a empresa e seus dirigentes a seguir uma lógica de

diversificação de produtos, de mercados e de tecnologias associadas, a tornar

transparentes as prioridades de alocação dos recursos e a comunicar a escolha

estratégica às alianças externas. A arquitetura estratégica engloba a estrutura em

formato de árvore, como ilustrada na Fig. 4 anterior, onde as competências essenciais

são as raízes e os frutos são os produtos finais.

Unidade de negódo Competências
estratégica essenciais

Bases para a A competitividade dos A competição intrafirma
competição produtos atuais para construir

competências
Estrutura corporativa Portf6Jio de atividades Portf6Jio de

descrito em termos com petências, de
produtos/mercados produtos essenciais e de

atividades
Status da unidade de Autonomia é A unidade de negócio é
negócio sacrossanta; a unidade um reservatório

de negócio "possui" potencial de
todos os recursos menos com petências essenciais

o caixa
!\.locação dos recursos Os negócios discretos Os negócios e as

são a unidade de com petências são a
análise: capital é unidade de análise: a

alocado neg6cio a alta gerência aloca
nezócio caoital e talentos

Valor adicionado da Otimização dos retornos Elaborando a
alta gerência da empresa através dos arquitetura estratégica e

trade-offs de alocação a construção de
de capital entre os competências para

negócios garantir o futuro

Tabela 1. Dois Conceito de Corporação. Fonte: PRAHALAD e HAMEL, 1990, p. 86.

Por último, estando ligado ao conceito de vantagem competitiva, temos a intenção

estratégica, de HAMMEL e PRAHALAD (1989). A intenção estratégica representa a

expressão de uma obsessão do sucesso e da liderança, assim como o processo de

gerenciamento ativo que acompanha esta realização. Ela se concretiza

freqüentemente por uma frase concisa enunciando a missão, a vocação da empresa.

Três características permitem definir mais precisamente a noção da intenção

estratégica:
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• A intenção estratégica captura a essência de vencer. O mobilização como fonte

dos sentimentos ofensivos e intenções de combate: crença coletiva no concorrente

inimigo, desejo de derrotar este inimigo;

• A intenção estratégica é estável no tempo. Na batalha pela liderança global, uma

das tarefas mais delicadas consiste em perenizar a atenção da organização. A

intenção estratégica torna coerentes as ações de curto prazo e favorece as

reinterpretaçães à medida que novas oportunidades aparecem;

• A intenção estratégica determina uma meta que necessita esforço pessoal e

comprometimento. A intenção estratégica da aos empregados o único objetivo que

vale o comprometimento: destronar o melhor ou permanecer o melhor globalmente.

Os dois autores exaltam os métodos do modelo de intenção estratégica com relação

aos limites do modelo do "fit" , que consiste em adaptar os recursos disponíveis às

oportunidades existentes, enquanto o modelo de intenção estratégica cria

deliberadamente uma distância entre os recursos e as ambições, em uma lógica pró-

ativa. A pesquisa sistemática e constante de novas vantagens competitivas permite

diminuir esta distância, o que proporciona uma dinâmica interna e externa na empresa,

sob a coordenação da direção geral. O papel da direção geral são assim definidos no

modelo (PRAHALAD e HAMEL, 1989, p. 67 ): a) criar um senso de urgência ou

quase crise; b) Desenvolver um foco competitivo em cada nível da organização

através do uso generalizado da inteligência competitiva; c) Dotar os funcionários com

as habilidades que eles precisam para trabalhar efetivamente; d) Dar à organização

um tempo para digerir um desafio antes de lançar outro; e) Estabelecer pontos de

referencias claros e rever os mecanismos que traçam o progresso e asseguram que o

reconhecimento interno e as recompensas reforçam o comportamento desejado.

4) O conceito de diferenciação segundo outros autores

A noção de diferenciação de produto é originária do conceito econômico de

competição monopolística e preferência dos consumidores por variedade de produtos.
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De acordo com Edward Chamberlein em seu livro "The Theory of Monopolistic

Competition", 1933 (Citado por SCHNAARS, 1998, p. 92 ), um produto é diferenciado

"if any significant basis exists for distinguishing the goods ( or services ) of one

seller from those of another. Such a basis may be real or fancied, so long as it is of any

importance whatsoever to buyers, and leads to a preference for one variety of the

product over another."

SHNAARS observou que a definição de Chamberlein continha três pontos importantes.

Primeiro reconhecia que a diferenciação poderia se dar em qualquer dimensão;

segundo, que esta diferenciação poderia ser reclamada ou induzida pelo fabricante,

com base em diferenças produzidas tais como publicidade e embalagem, ou poderia

se dar em diferenças naturais devidas à preferencias dos consumidores. Por último,

indicava que o teste definitivo seria a aceitação ou não pelos consumidores da

diferença.

De maneira geral os vendedores deliberadamente fragmentam os mercados em partes

cada vez menores a fim de evitar a competição e aumentar os lucros. Isto não é

apenas verdade como também é o objetivo principal da competição monopolística.

(SHNAARS, 1998, p. 92)

Para KOTLER ( 1998, p. 254) diferenciação "é o ato de desenvolver um conjunto de

diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa das ofertas concorrentes

de seus concorrentes." Nesta estratégia, são os atributos únicos e característicos dos

produtos, e não os custos, que fornecem valor aos clientes. De maneira geral, uma

empresa que usa a estratégia da diferenciação procura ser diferente de seus

competidores em tantas dimensões quantas forem possíveis, sendo o número de

possibilidades de diferenciação dependente do setor industrial em que atua ( Fig. 5).

Na industria de volume, um volume superior confere uma vantagem econômica, ou

uma vantagem de custos para a empresa, sendo as economias de escala a regra de
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funcionamento destes sistemas. Na indústria especializada as possibilidades de

diferenciação em relação aos concorrentes são múltiplas e a vantagem competitiva

potencial é elevada. Neste tipo de industria podem prosperar um diversidade de

empresas focalizadas em nichos bem definidos, respondendo assim a uma demanda

rica e heterogênea. Na industria fragmentada as barreiras de entrada e à saída são

muito pequenas, permitindo que uma multiplicidade de pequenas empresas coexistam

em nichos bem definidos, explorando a diversidade de fontes de diferenciação

possíveis.

Número de abordagens para a
obtenção da vantagem

com petitiva

Poucas Muitas

Indústria de Indústria
volume especializada

Indústria Indústria
paralisada fragmentada

Fig. 5. Matriz BCG de vantagem competitiva. Fonte: KOTLER, 1998, p. 255.

A fragilidade das fontes de diferenciação tornam no entanto efêmeras as vantagens

competitivas uma vez que as inovações são rapidamente difundidas. As economias de

escala são quase inexistentes. Na indústria paralisada os produtos são simples e

comportam poucas fontes de diferenciação possíveis. A concorrência se dá

27



principalmente pelos preços; nem o volume nem a diferenciação podem conferir uma

vantagem competitiva defensável. ( KOTLER, 1998, p. 254)

Para KOTLER ( 1998, p. 255 ) uma oferta de mercado pode ser diferenciada quanto ao

produto, o serviço, o canal ou a imagem. Os produtos podem ser diferenciados quanto

às suas características, desempenho, conformidade, durabilidade, confiabilidade,

facilidade de concerto, estilo e designoQuando a diferenciação dos produto é difícil a

vantagem competitiva poderá se dar na diferenciação do serviços que acompanham o

produto. O pontos de diferenciação dos serviços estão na facilidade de pedido, na

entrega, na instalação, no treinamento e consultoria ao consumidor, na manutenção e

no concerto. A diferenciação quando se dá através das pessoas leva à contratação e

treinamento de pessoas mais qualificadas que o concorrente. A competência, a

cortesia, a credibilidade, a confiabilidade, a responsabilidade e a comunicação são os

indicadores de que as pessoas de uma determinada empresa são mais bem treinadas

e ajudam a construir o sucesso competitivo da mesma. O desenvolvimento dos canais

de distribuição, em termos de cobertura, experiência e desempenho, pode se constituir

em uma das mais efetivas diferenciações que uma empresa pode apresentar em

relação aos concorrentes. Por fim a diferenciação pode se dar através da imagem, a

maneira como o público percebe a empresa ou seus produtos, quando as ofertar do

mercado são semelhantes.

Para SOUZA ( 1997, p. 6) "com a globalização da economia mundial, marcas e

companhias globais estão presentes na maioria dos mercados, aumentando a

competição nesses mercados, com conseqüente redução de margens praticadas e

crescimento de expectativas dos clientes. Existem marcas globais com produtos

comuns que tendem à padronização e que estão no mercado na maioria dos países".

Como conseqüência disto "os clientes não mais percebem diferenças significativas nas

características técnicas e na funcionalidade de produtos concorrentes" e os clientes

passam a considerar não apenas o custo inicial na aquisição do produto, mas também

"o cliente/consumidor passa a perceber o custo/benefício desse produto ao longo de

sua vida útil, incluindo os custos de operação e manutenção, assistência técnica".
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Concluindo, o desempenho do produto passa a estar associado à satisfação do cliente

durante todo o ciclo de vida útil do produto e os serviços ao cliente passa a ser um

componente de vantagem competitiva.

No entanto KOTLER ainda afirma que nem todas as diferenças são diferenciadoras,

uma vez que todas geram custos para a empresa. Para uma diferença valer a pena a

mesma deve atender a critérios como importância para os compradores, distintividade,

superioridade, comunicabilidade, previsibilidade, disponibilidade para compra e

rentabilidade. Finalmente, para promover as diferenças que serão reconhecidas pelo

mercado pretendido, a empresa ainda precisa desenvolver uma estratégia de

posicionamento de modo que a oferta e a imagem da empresa ocupem uma posição

privilegiada nas mentes dos consumidores.

Os conceitos comentados neste tópico serão confrontados no capítulo VII com a

análise da realidade da empresa pesquisada.
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IV - MERCADO INDUSTRIAL E MARKETING INDUSTRIAL

Este capítulo irá tratar dos principais conceitos de mercados industriais e marketing

industrial, que ajudarão a entender o papel e a importância dos serviços ao cliente

tratados no capítulo V.

1) Mercado Industrial

Segundo HUTT ( 1998, p. 4), "Mercados industriais são os mercados para produtos e

serviços, locais e internacionais, comprados por empresas, governos e instituições (

tais como hospitais) para incorporação (por exemplo, ingredientes ou componentes),

para consumo ( por exemplo, materiais de processos, material de escritório, serviços

de consultoria) ou para uso ( por exemplo, instalações ou equipamento), ou revenda."

KOTLER ( 1998, p. 188 ) define o mercado industrial como consistindo "de todas as

organizações que adquirem bens ou serviços usados na produção de outros produtos

ou serviços, que são vendidos alugados ou fornecidos a terceiros."

Na classificação dos bens e serviços industriais demandados pelo mercado, em geral,

estes podem ser classificados em três categorias gerais: 1) Bens que entram

completamente no produto final, consistindo de matérias primas e materiais e peças

industrializadas, sendo os custos contabilizados como custos diretos ou custos

variáveis de produção; 2) Bens que entram parcialmente no produto industrial ( bens

de capital ), tais como instalações e equipamento auxiliar, que são considerados

custos fixos e entram como despesa de depreciação e: 3) Bens que facilitam ou

melhoram as operações organizacionais, tais como suprimentos operacionais (

formulários, caneta, produtos de limpeza ) e serviços de manutenção, consertos e

assessoria. Por não entrarem no processo de produção e não fazerem parte do

produto final constituem custos operacionais. (HUTT, 1998, p. 22)
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Os mercados industriais possuem características gerais próprias que os distinguem

dos mercados de consumo tais como tendo poucos compradores, alto valor médio de

compra, a necessidade de um relacionamento estreito entre fornecedor e comprador, a

tendência dos compradores serem concentrados geograficamente, o processo de

compra se dar por compradores profissionais e o mesmo ser influenciado por várias

pessoas dentro de uma determinada organização, a tendência pela distribuição

diretamente ao cliente ou por meio de um distribuidor ou representante industrial.

Quanto às características da demanda nos mercados industriais, estes apresentam-se

como tendo:

• Demanda derivada. A demanda por bens industriais é derivada da demanda do

consumidor final ou seja, empresas compram produtos e serviços para produzirem

produtos e serviços para seus clientes.

• Demanda flutuante. A demanda por produtos e serviços nos mercados industriais é

geralmente mais suscetível a grandes variações do que a demanda por produtos e

serviços na área de consumo. Pequenas variações na demanda por bens de

consumo podem levar a grandes variações na demanda por bens e serviços no

mercado industrial.

• Demanda inelástica. A demanda de produtos e serviços industriais não são muito

afetadas por mudanças de preço.

HUTT recomenda que, devido à demanda ser derivada, os padrões de demanda e as

mudanças de hábitos nos mercados consumidores finais devem ser monitorados

freqüentemente. No monitoramento e na previsão da demanda deve-se estar atento a

fatores nos ambientes competitivos, econômicos, políticos e legais, que podem direta e

indiretamente afetar a demanda. Mas estes mercados consumidores finais devem ser

também estimulados a comprar.
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No processo de compra característico nos mercados industrias, este tende a tomar

mais tempo, podendo ocorrer reciprocidade na compra, compra esta muitas vezes

baseada em especificação técnica e onde várias pessoas de diferentes áreas estão

envolvidas no processo de avaliação do produto antes que a compra seja feita. Isto faz

com que o relacionamento entre fornecedor e cliente tendam a ser mais próximos e de

maior duração. O fechamento da primeira venda deixa de ser um fim por si mesma e

assinala o inicio de um relacionamento.

A retenção de clientes importantes é crucial para o sucesso de um negócio. Os

fornecedores que desenvolvem fortes relacionamentos com seus clientes no longo

prazo, onde os clientes optam por permanecer com estes fornecedores mesmo tendo

a oportunidade de partir para outros, possuem uma vantagem competitiva sobre seus

concorrentes. Em particular, estão em uma melhor posição para tirar vantagem de

recursos compartilhados nas áreas de melhoria de qualidade e de processos,

descobrir oportunidades antes da concorrência e de evitar os altos custos da obtenção

de novos clientes para a substituição dos clientes perdidos. Alem disso, a lealdade dos

clientes e as atitudes que levam os clientes a permanecerem com um fornecedor estão

diretamente associados com a sua lucratividade. Mas para manter este

relacionamento o fornecedor tem que satisfazer os clientes com um valor superior para

os produtos ou serviços ofertados. ( FLlNT, 1997, p. 163 )

Para HUTT ( 1998, p. 18 ) as novas tendências em compras colocam ênfase especial

na capacidade de gerenciamento da cadeia de suprimentos por parte dos vários

fornecedores participantes da cadeia. Em vez da pratica costumeira de centrar os

esforços em preços competitivos e medição de força com os fornecedores, a nova

abordagem adotada por muitas industrias tem sido caracterizada pelo

desenvolvimento de relacionamentos a longo prazo e mais próximas com menos

fornecedores, interações mais próximas entre múltiplas funções - manufatura,

engenharia, logística, vendas e compras - em ambos os lados e uma proximidade

maior com o fornecedor para permitir a entrega just-in-time e a melhoria dos produtos

e serviços ao longo de toda a cadeia de suprimentos.
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A necessidade por qualidade e a procura por vantagem competitiva tem feito com que

os clientes nos mercados industriais promovam a redução da lista de fornecedores,

formem alianças estratégicas com fornecedores de qualidade, e enfatizem os

contratos de longo prazo e a velocidade no desenvolvimento de produtos em um grau

nunca visto antes.

2) Marketing Industrial

É interessante considerar a definição de marketing quando se examina os mercados

industriais. REED ( 1991, p. 6) define o marketing industrial como consistindo de todas

as atividades envolvidas no marketing de produtos e serviços para organizações que

usam produtos e serviços na produção de bens ou serviços para outras organizações

ou para o mercado de consumo.

Algumas empresas produzem bens exclusivamente para clientes industriais e nunca

interagem com os consumidores finais, enquanto outras empresas participam tanto do

mercado de consumo como do mercado industrial, como é o caso de empresas como

Sony Corporation ou Hewlett-Packard, que fabricam produtos consumidos para os

dois tipos de mercados. Desta maneira HUn (1998, p. 5) afirma que "A principal

distinção entre marketing industrial e marketing de consumo é o uso pretendido do

produto e o cliente pretendido. "

Algumas diferenças básicas existem entre marketing industrial e marketing de

consumo. O marketing industrial enfatiza a venda direta em lugar da publicidade em

televisão e jornais para alcançar os compradores potenciais. Alem disso apenas uma

pequena parte da verba de promoção dos gerentes de marketing industrial são

investidos em publicidade, mais comumente veiculada em revistas do setor específico

ou mala direta. O marketing industrial é de certo modo mais complexo devido ao

comportamento de compras das organizações envolverem redes mais intrincadas de

influencias que norteiam as aquisições de produtos e serviços. Alem disso, a natureza
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tecnologia de muitos dos produtos comprados pelo setor industrial adiciona mais

complexidade ao marketing industrial.

HUTT ( 1998, p. 15) descreve as diferenças do marketing industrial conforme o texto

abaixo:

"Os produtos nos mercados industriais também incluem um importante componente de

serviço. O consumidor industrial avalia tanto a qualidade da entidade física como a

qualidade dos serviços agregados. A atenção é centrada no pacote total de benefícios

que o consumidor irá receber. A negociação de preços é freqüentemente uma parte

importante do processo de compra e venda. Os produtos feitos para atender a critérios

específicos de qualidade ou especificação devem ser precificados individualmente. A

distribuição direta para grandes clientes reforça o relacionamento entre comprador e

vendedor e as pequenas contas podem ser lucrativamente atendidas através de

intermediários - representantes do fabricante ou distribuidores industriais."

Como exemplificado acima, as estratégias de marketing industrial diferem daquelas do

marketing de consumo na enfase relativa dada a certos elementos do marketing mixo

Neste tópico examinamos algumas características inerentes aos mercados industriais

e ao marketing industrial, focando nas diferenças que os distinguem do marketing de

consumo e dos fatores que motivam o comportamento dos compradores, e modelam a

maneira como as estratégias do mix de marketing são desenvolvidas e

implementadas.
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v - SERViÇOS AO CLIENTE COMO FATOR DE DIFERENCIAÇÃO E VANTAGEM
COMPETITIVA EM MERCADOS INDUSTRIAIS

Diferentemente de estratégias de produto, preço, promoção, ou distribuição, o serviço

ao cliente é uma opção emergente com a qual muitos gerentes de marketing industrial

não tem uma percepção real do possível uso como uma ferramenta estratégica. Uma

razão para este desconhecimento é a de que o marketing como uma disciplina

organizada tem historicamente focado no estimulo da demanda em vez de considerar

também as atividades de satisfação da demanda. Na verdade, muitas empresas

simplesmente viam os serviços ao cliente como um mau necessário que aumentavam

os custos de fazer negócio.

Já há ampla evidência sugerindo que a atitude em relação aos serviços ao clientes

está sofrendo um mudança significativa. Em 2 estudos realizados por SMITH (1998)

com responsáveis pela compra de computadores para redes corporativas e pela

compra de materiais para hospitais veterinários, em que as variáveis representavam

aspectos da satisfação com serviços pós-venda e suas influencias para gerar vendas

futuras junto aos clientes, o autor encontrou que a satisfação com os serviços

oferecidos foi o fator mais importante para prever a intenção de compras futuras.

Empresas como American Express, Sony, General Motors, e General Electric têm

tomado posturas agressivas em relação a serviços ao cliente. Esta mudança se dá

confirmando as conclusões do estudo de SMITH, porque os serviços ao cliente

oferecem possibilidades de diferenciação quando os modos tradicionais de

competição, tal como preços, estão esgotados e porque a dimensão é mais versátil do

que anteriormente parecia.

Nesta parte do trabalho primeiro definiremos o que é "serviços ao cliente", que

significa diferentes coisas para diferentes pessoas, em seguida apresentando seus

elementos, concluindo, ao final, que o mesmo pode ser uma vantagem competitiva.
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1) Definição de Serviços ao Cliente

Aqui "serviços ao cliente" será conceituado conforme definido por ZEITHAML ( 1985,

p. 33 ), consistindo de todas as atividades associadas a um produto físico que tem as

características de intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade e a

impossibilidade de serem estocadas, e fornecem valor a este produto.

Na maioria das empresas, os serviços ao cliente são definidos de uma das três

maneiras: como uma atividade, que precisa ser gerenciada, tal como o processamento

de um pedido, a liberação de uma fatura ou o tratamento de uma reclamação; como

uma medida de performance, tal como a capacidade de despachar um determinado

número de pedidos durante um determinado período; ou, como um elemento na

filosofia corporativa (LAMBERT, 1993, p. 111). Para MATHE ( 1993 , p. 4) é ainda

necessário separar o universo dos serviços fornecidos por um fabricante em duas

categorias gerais:

" A primeira são aqueles serviços que, em sua essência, são usados para encorajar ou

facilitar a venda de um produto, tal como a demonstração grátis de seu uso para um

cliente em potencial.... A segunda categoria compreende os serviços que pretendem

aumentar o benefício do cliente em usar o produto ou a satisfação do cliente enquanto

usa o produto. Estes incluem não apenas os serviços tradicionais de concerto e

manutenção pós-venda, mas também a customização pré-instalação, a entrega

emergencial, o treinamento especializado, as atualizações de produtos ou um número

de telefone grátis para ajuda imediata na solução dos problemas em uso."

Em uma outra definição apresentada por LAMBERT ( 1999, p. 112) o serviço ao

cliente é visto

"como um processo que acontece entre um comprador, um vendedor e uma terceira

parte. O processo resulta em um valor adicionado ao produto... Este valor adicionado

no processo de transação pode ser de curta duração tal como em uma transação
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única, ou de longa duração tal como em uma relacionamento contratual. O valor

adicionado é também compartilhado no sentido de que cada uma das partes na

transação ou no contrato estão em melhor situação na conclusão da situação do que

antes da transação."

Também a definição de serviços ao cliente varia de uma empresa a outra. Alem disso

os vendedores e seus clientes freqüentemente vem o conceito de maneira bem

diferente. Alguns clientes vêem as ofertas de qualquer empresa em termos de preço,

qualidade e serviço, e respondem favoravelmente a estes com a repetição de

compras.

A primeira diferença fundamental entre serviços e bens físicos é a sua intangibilidade.

Uma vez que os serviços são experiências que o cliente vivência, não podem ser

vistos, sentidos, provados ou tocados da mesma maneira que os bens físicos podem.

Os serviços podem ser descritos de maneira geral e usuários habituais podem ser

indicados como referência, mas o fato é que cada cliente deve experimentar o serviço

para avaliá-lo adequadamente. GIANESI ( 1994) afirma que "pela dificuldade de

avaliar os resultados e pela impossibilidade de avaliação do serviço antes da compra,

os clientes percebem mais riscos na compra de serviços do que de produtos...". É

desta diferença critica de intangibilidade que as outras diferenças emergem.

A inseparabilidade envolve a produção e o consumo simultâneo que caracteriza a

maior parte dos serviços. Uma vez que o cliente tem que estar presente durante a

produção de muitos serviços, a inseparabilidade força o comprador a ter um contato

intimo com o processo de produção. A inseparabilidade também significa que o

produtor e o vendedor são a mesma entidade, tornando possível apenas a distribuição

direta na maioria dos casos e tornando o marketing e a produção altamente interativos.

No caso de bens físicos com um serviço associado, o serviço ao cliente torna-se

inseparável do produto físico ao qual está associado e a utilidade do produto para o

usuário será influenciada pela qualidade deste serviço. Assim um serviço insatisfatório

de demonstração de produto reduzirá o valor total do produto e pode fazer até com

que o usuário se arrependa de ter feito a compra.
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A heterogeneidade caracteriza o potencial para a alta variabilidade na performance

dos serviços. A qualidade e a essência do serviço (por exemplo o prato solicitado em

um restaurante) pode variar dependendo de quem está fornecendo o serviço, do

cliente e do dia. Contudo no caso de serviços ao cliente, a qualidade depende

também do sistema de "entrega" do serviço da empresa. Algumas empresas

apresentarão de maneira consistente uma performance superior porque estão

compromissadas com esta dimensão.

Os serviços não podem ser estocados. Consequentemente, se um cliente recebe um

pedido incompleto em uma semana, o dano não pode ser reparado na semana

seguinte quanto o pedido completo for despachado junto com o que faltou na semana

anterior. Uma vez que os serviços são experiências que não podem ser estocadas, as

empresas de serviços puros muitas vezes acham difícil sincronizar oferta e demanda.

Estas atividades podem acontecer antes, durante ou após a venda. Por exemplo,

prometendo a entrega de um pedido em uma determinada data é um exemplo de uma

atividade pré-venda, enquanto o fornecimento de uma informação sobre a situação de

um pedido e o oferecimento de garantias de produto são exemplos de atividades ou

serviços durante a venda e após a venda, respectivamente.

2) Elementos dos Serviços ao Cliente

O marketing de produtos é tradicionalmente descrito em termos de um mix de

atividades denominados 4Ps - product, price, promotion and place - onde a

atividade "place" representa a distribuição física e os serviços ao cliente. Mas que

elementos constituem os serviços ao cliente foram identificados em um estudo do

National Council of Physical Distribution Management nos EUA ( BALLOU, 1999, p.

81), que identificou este elementos de acordo com o momento ( quando) em que

acontecia a transação entre o fornecedor e o cliente. Estes elementos foram

agrupados nas categorias pré-transação, transação e pós-transação.
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Os elementos pré-transação ou pré-venda estabelecem um clima para um bom serviço

ao cliente, tendem a ser não rotineiros, estão ligados a uma política geral da empresa

e requerem uma ação gerencial. Como exemplo, pode haver uma declaração escrita

da política de serviços ao cliente, com base nas necessidades dos clientes, definindo

os padrões de serviço e determinando quem informa as medidas de performance, para

quem e com que freqüência. Esta declaração reduz as possibilidades do cliente quanto

a expectativas não realistas de performance e informa ao cliente como pode se

comunicar com a empresa se a performance especificada não é atingida.

É também importante a criação de uma estrutura organizacional para implementar a

política de serviços ao cliente e facilitar a comunicação e a cooperação entre as várias

funções envolvidas na implementação da política, e que deve garantir a flexibilidade

no sistema, necessária para que o mesmo responda efetivamente nas situações não

planejadas. Serviços gerais para providenciar a elaboração de manuais e seminários

necessários para ajudar os clientes, melhorar o controle dos estoques, as solicitações

de pedidos ou o merchandising são elementos dos serviços ao cliente.

Os elementos da transação ou da venda são aqueles que resultam diretamente na

entrega do produto ao cliente. A determinação do nível de estoques é uma medida da

disponibilidade do produto, porque quando ocorrem faltas de produtos a satisfação do

cliente pode ser em parte recuperada através da disponibilidade de produtos

substitutos ou entrega expressa quando o produto chega ao estoque. Informações

sobre pedidos é a capacidade de fornecer ao cliente informação rápida e precisa sobre

a situação dos estoques, situação do pedido, datas previstas de expedição e entrega.

Elementos do ciclo do pedido, que é o tempo total desde a confirmação do pedido

pelo cliente até a entrega ao mesmo, incluem a comunicação do pedido, a entrada e o

processamento do pedido, o acondicionamento e a entrega. Entregas expressas e

substituição de produto são outros exemplos de elementos da transação.

Os elementos da pós-transação ou pós-venda representam o conjunto de serviços

necessários para apoio ao produto depois que o mesmo é vendido. Instalação,

treinamento, garantias, alterações, reparos e peças sobressalentes. Estes elementos
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podem ser fatores decisivos na decisão de compra. Para que estas funções sejam

executadas é necessário assegurar que o produto está funcionando como esperado

pelo cliente, que haja disponibilidade de peças sobressalentes e de assistência técnica

preparada, documentação de suporte ao produto e a validação da garantia.

Rastreabilidade do produto é outro componente necessário afim de retirar do mercado

produtos com defeitos ou impróprios para uso. A empresa deve também manter dados

sobre opiniões, reclamações e devoluções de produtos para que estas sejam usadas

pelo desenvolvimento de produtos, marketing, logística e outras funções corporativas.

Os serviços ao cliente são a soma de todos estes elementos já que os clientes reagem

ao mix total, assumindo estes elementos diferentes graus de importância relativa

dependendo do tipo de mercado ou segmento em um mercado particular. ( FARMER,

1991, p. 150)

3) Serviços ao cliente como fonte de vantagem competitiva e diferenciação

Como tratado por PORTER ( 1989 ) as regras do jogo competitivo e as opções

estratégicas que uma empresa formula, são em grande parte influenciadas pela

estrutura do setor industrial na qual ela atua. Cada tipo de industria possui uma série

de características estruturais que governam a intensidade das forças competitivas, e

portanto, a rentabilidade da industria. O objetivo quando da formulação da estratégia

competitiva é o posicionamento da empresa de tal maneira a permitir a melhor defesa

contra as forças competitivas e, tanto quanto possível, modificar estas forças de

acordo com seus interesses próprios.
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Considerando-se o modelo das cinco forças de Porter, para cada uma das forças, os

serviços associados com o produto interagem para contribuir, algumas vezes

definitivamente, para o aumento do clima competitivo. Os princípios para a análise da

industria de Porter aplicam-se tanto para empresas manufatureiras quanto para

aquelas fornecedoras de serviços. MATHE ( 1993, p. 46) propõe que o pensamento

estratégico no modelo de Porter seja enriquecido acrescentando duas dimensões no

domínio dos serviços , quais sejam, os esforços empreendidos pelas empresas

manufatureiras para incorporar o mix de serviços como uma ferramenta para ganhar

vantagem competitiva, e a formulação de estratégias competitivas no âmbito dos

serviços pós venda sejam consideradas como um ramo industrial por si só, de

terceiras partes fornecedoras de serviços.

A entrada de novos competidores representam uma ameaça constante para as

empresas já estabelecidas. Os serviços contudo podem ser usados como obstáculos

para inibir a entrada de novos competidores e para proteger as participações de

mercado ganhas. Na definição de um esboço que ajude a entender a intensidade da

rivalidade competitiva da perspectiva dos serviços é preciso concentrar primeiro nas

barreiras de entrada consideradas mais significantes: os custos de troca, o

estabelecimento de ligações permanentes entre fabricantes e distribuidores, os efeitos

de escala, a curva de experiência e a reputação.

BURGER e CANN (1995, p. 98) concluíram que é necessário fornecer mais do que

serviços tradicionais e garantia do produto para a obtenção da satisfação do cliente em

alguns mercados industriais. Alem disso o retorno imediato pode não ser recompra,

mas formas mais sutis de retorno tais como divulgação boca a boca da satisfação para

outras empresas e melhores relacionamentos. A habilidade de uma empresa para

fornecer uma grande variedade de serviços que são também de alta qualidade

contribui para a construção de um compromisso e dependência mútua entre clientes e

fornecedores. Este relacionamento forte torna maior o desafio encontrado por novos

entrantes.
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A política de serviços pode ser formulada de tal maneira a criar altos custos de troca

do fornecedor por parte do cliente. Estes custos podem compreender, por exemplo,

custos para o retreinamento de pessoal de fábrica, compra de equipamentos

auxiliares para testes e assistência técnica, quando os clientes usam intensamente os

serviços oferecidos para integrar o produto no processo de produção. Tais custos de

troca limitam o risco de infidelidade do cliente e diminuem a vulnerabilidade em

relação a competidores agressivos quando os custos são assimilados pelos

fornecedores.

Para CESPEDES ( 1997, p. 73) "um crescimento de um por cento nos elementos

relativos a serviço pode aumentar as vendas na mesma proporção." Serviços de valor

adicionado podem também levar a relações fortes entre fabricantes e clientes, em

particular os distribuidores de seus produtos, assim restringindo a entrada de novos

competidores nas redes de distribuição e vendas. Enquanto as empresas existentes já

abastecem as redes de distribuição, novos competidores devem persuadir estas redes

a aceitarem seus produtos, através de políticas tais como descontos, orçamentos de

publicidade comuns, que certamente diminuem seus lucros.

Um dos fatores pouco estudados é o tempo que um cliente espera para receber a

prestação de um serviço. Como exemplo, TAYLOR ( 1994, p. 66) alertou que a espera

pelo serviço pode afetar negativamente a avaliação do serviço em si. Tal como no

lado da produção, os efeitos de escala nos serviços agem como uma outra barreira

para a entrada de novos competidores. As empresas podem tirar lucro dos efeitos de

escala transformando o aumento de volume de suas atividades de serviço em um fator

de satisfação do cliente e uma diminuição dos custos unitários de suas operações de

produção de serviços.

Novos competidores devem assimilar custos unitários elevados se não tem condição

de atacar o mercado em grande escala. Redes de prestação de serviços

disseminadas são consideradas uma importante vantagem competitiva por causa de

seus efeitos de escala. É também necessário levar em conta as possibilidades de
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diluição dos custos entre as várias divisões dentro de uma empresa que podem

aparentemente estarem servindo diferentes segmentos de mercado. As mesmas redes

de distribuição física ou de suporte pós-venda podem ser usadas, em certos casos,

para fornecerem serviços associados com produtos que aparentemente são bem

diferentes, mas usam tecnologias similares.

Quando empresas estabelecidas já diversificaram e estão lucrando através do

compartilhamento de serviços, este tipo de configuração pode representar um

obstáculo a novos entrantes. Por outro lado, ele pode permitir que um novo competidor

lucre se ocorre a situação inversa: se a industria sob ataque consiste de empresas que

estão concentradas em um segmento, isto cria uma abertura para novos competidores

lucrarem com economias de escala devido a existência de serviços comparáveis que

estes já estão oferecendo em um segmento diferente.

Uma empresa que adquire uma forte reputação na competência em servir aos clientes

pode dissuadir a novos competidores de entrarem no mercado. No entanto

investimentos direcionados apenas para o estabelecimento de serviços superiores ou

uma melhor reputação são particularmente arriscados uma vez que proporcionarão um

efeito positivo muito pequeno no caso do próprio produto vir a falhar.

A habilidade de uma empresa em enfatizar e melhorar o conjunto de serviços ao

cliente associados com seu produto tangível pode contribuir para diferenciar a oferta

produto-serviço total de seus competidores no mercado. Em alguns casos isto pode

ser a força competitiva dominante, em outros é apenas um fator de diferenciação.

Uma orientação estratégica com o serviço como fator de diferenciação, constitui um

dos possíveis modos de competição que enfatiza de maneira especial os tipos e a

performance dos serviços fornecidos.

A criação de uma estratégia de diferenciação através dos serviços requer uma série de

políticas de serviços específicas para apoiar o produto tangível: forte integração das

dimensões tecnológicas e intangíveis, favorecendo a maximização da performance do
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serviço, serviços altamente personalizados quando apropriado, e freqüentemente uma

política deliberada de suporte a algum equipamento ou produto da competição. Muitos

clientes procuram meios de configurar sistemas com boa performance total que

integram diferentes marcas de equipamentos ou produtos compatíveis. A intenção de

obter a melhor performance possível por parte do cliente se transforma no desejo do

cliente em desenvolver uma relacionamento estreito com uma empresa, geralmente

aquela que fornece um dos pontos de ligação na rede configurada pelo cliente, que

tem condição de oferecer suporte para o sistema completo.

No aspecto do gerenciamento de um produto através de seu ciclo de vida, as

estratégias de diferenciação através de serviços levam uma empresa a procurar

soluções financeiras e contratuais que tornam possível criar relacionamentos

duradouros entre a empresa e seus clientes. Por outro lado, as empresas que

competem através da capacidade de fornecimento de serviços superiores, alianças

com outras empresas são raramente desejadas nas situações onde levaria à diluição

das competências críticas da empresa ou o compartilhamento de sua vantagem

competitiva com competidores potenciais.

Os riscos envolvidos nesta orientação estratégica não são pequenos. Primeiramente, o

custo em fornecer estes serviços podem ser altos, de modo que é importante avaliar o

nível de sua lucratividade direta, mas mantendo uma perspectiva de longo prazo. O

estabelecimento de abordagens inovadoras aos relacionamentos de clientes podem

demandar investimentos pesados. Contudo, se a qualidade do serviço obtido é

resultado da coordenação interfuncional interna, a vantagem ganha não é facilmente

reproduzida fora da empresa, dada a dificuldade na coordenação interfuncional na

maior parte das empresas. Finalmente, uma vez que o pessoal de serviços exerce

uma responsabilidade e poder consideráveis nas estratégias que dependem da

excelência em serviços, um bom gerenciamento dos recursos humanos das funções

de serviços se torna crítico.
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Finalmente, a falta de coerência entre as estratégias funcionais é particularmente

perigosa nas empresas que optaram em concentrar o investimento na diferenciação da

mesma através dos serviços. A preservação de um balanço entre a produção de bens

tangíveis e o fornecimento de serviços associados pode ser delicado, particularmente

quando a direção estratégica dominante é precisamente aquela da diferenciação do

produto através das opções e qualidade dos serviços oferecidos.

o serviço ao cliente está se tornando muito útil como uma fonte de vantagem

competitiva em muitos mercados industriais. Com o crescimento de produtos

genéricos em contrapartida aos produtos com marca o valor incrementai percebido

que o serviço ao cliente fornece toma grande importância. O suporte ao produto

freqüentemente é um fator determinante no processo de compra. Na verdade, o

serviço ao cliente tem o potencial de melhorar e reposicionar a imagem de um produto

de uma empresa, desta maneira permitindo que a mesma ganhe aceitação no

mercado. Outras áreas propostas onde os serviços ao cliente pode encontrar

aplicações incluem:

1. Como um mecanismo para uma maior eficiência nos canais de distribuição

através da melhoria das relações entre fornecedores e distribuidores;

2. Como uma maneira de aumentar a rentabilidade de uma empresa;

3. Como uma técnica para a segmentação de mercados com base nas

necessidades de serviços ou níveis de serviço.

Enquanto os serviços ao cliente podem melhorar a posição de mercado de uma

empresa, as conseqüências de negligenciar a importância desta dimensão podem ser

grandes. Reclamações sobre os serviços ao cliente podem ser sintomáticas de uma

debilidade real ou problemas sérios. Contudo as reclamações podem ser convertidas

em um dado vital já que alertam a administração quanto à deficiências operacionais.

Em tal situação, uma debilidade, se propriamente tratada, pode ser convertida em uma

força. O preço a ser pago por ignorar a dimensão de serviços ao cliente, como

episódios contínuos de serviços mau feitos, pode ser a incapacidade de manipular
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com sucesso as variáveis do marketing mixo Consequentemente, os problemas na

área de serviços ao cliente podem se tornar rapidamente em dificuldades gerais da

organização.

Muito embora o serviço ao cliente como uma ferramenta de vantagem competitiva

tenha conceitualmente um apelo muito bom, não está claro se as empresas de um

modo geral querem usá-lo como tal.
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VI - A INTERNET COMO CANAL DE SERViÇOS PARA O MERCADO INDUSTRIAL

As empresas se comunicam com seus clientes através de várias mídias.

Tradicionalmente estas mídias são um modelo passivo de comunicação de um para

muitos, onde a empresa alcança muitos clientes atuais e potenciais, segmentados ou

não, através de esforços de marketing que permitem apenas formas limitadas de

feedback dos clientes. Nos últimos anos no entanto uma revolução tem alterado

dramaticamente esta visão tradicional da mídia de publicidade e de comunicação: esta

revolução é a Internet, a rede global de computadores interconectados.

o desenvolvimento da venda eletrônica de produtos e serviços pelas empresas aos

consumidores constitui hoje o fenômeno mais divulgado. Mas mesmo se o crescimento

desta atividade é mais rápido que aquele do comercio entre empresas, este último

constituirá ainda no ano 2000 mais de 80% das trocas comerciais eletrônicas.

Neste tópico, iremos analisar o que é denominado 'World Wide Web", definindo a

seguir o que vem a ser comercio eletrônico e mostrando quais os fatores que fazem

com que este cresça de maneira exponencial.

1) A Internet

A Internet não é um fenômeno novo. Suas raízes foram um conjunto de computadores

que foram ligados juntos na década de 60 como um projeto da Advanced Research

Projects Agency (ARPA) do Departamento de Defesa dos EUA. Inicialmente foram

ligados juntos os computadores centrais do Stanford Research Institute, University of

California em Los Angeles, University of California em Santa Barbara e a University of

Utah.

o objetivo inicial era criar uma rede que permitisse a transmissão segura de dados

entre computadores militares em diferentes locais através de rotas de comunicação

redundantes. A redundância nas linhas de comunicação visava garantir transferencia
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ininterrupta de dados em caso de guerra. Alem disso, as funções do computador foram

descentralizadas de modo que nenhum lugar se tornasse um lugar potencialmente

vulnerável. Nos anos seguintes, outras redes governamentais foram conectadas à

rede do ARPA (ARPANET) e o conjunto total de redes se tornou o que é hoje

conhecido como Internet. ( KALAKOTA, 1997, p. 31).

Desde a metade dos anos 80, a Fundação Nacional da Ciência (NSF), agencia do

governo norte-americano, e outras entidades governamentais controlavam o acesso à

Internet. O uso da Internet por indivíduos ou empresas não afiliadas com uma destas

organizações era virtualmente inexistente. Nos primeiros anos, a Internet não tinha

nenhum propósito comercial e não foi projetada para permitir transações comerciais.

Devido em grande parte por ter sido financiada por dinheiro de pesquisa da NSF e

outras agencias governamentais, durante os anos 80 a Internet foi usada

principalmente para pesquisa cientifica acadêmica.

Em 1991, a NSF diminuiu as restrições e permitiu o tráfico comercial na Internet. Esta

ação foi semelhante à abertura dos portões do Rio Amazonas. Em abril de 1995, o

governo norte-americano foi mais alem passando o controle da Internet para órgãos

independentes, que relaxaram mais ainda o controle do acesso à esta. Foi permitido à

empresas comerciais fornecer acesso à Internet com fins lucrativos.

Desde que o uso comercial foi permitido, o crescimento em assinantes e tráfico tem

sido fenomenal. De acordo com o Departamento de Comercio do governo americano,

a Internet tinha em março 2000, 304 milhões de usuários, compreendendo um

aumento de 78% em relação a março de 1999, que poderiam acessar mais de 1 bilhão

de páginas e, pela primeira vez os EUA e o Canadá participam com menos de 50%

dos usuários. Alem disso, estima-se que um milhão de pessoas tornam-se usuários da

Internet a cada mês. ( DIGITAL ECONOMY, 2000, p. 7)
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Atualmente diz-se que não houve nenhuma outra tecnologia ou inovação na história

moderna que chega pelo menos perto da Internet em termos de velocidade de adoção,

significação e impacto.

Para HOFFMAN e NOVAK ( 2000, p. 1) a popularidade crescente da Internet, tanto

como um veículo de negócios em geral, como um meio de publicidade em particular, é

devido a seu tamanho atual, à suas perspectivas de crescimento futuro, seu perfil

demográfico atrativo e seu potencial para fornecer um canal eficiente para publicidade,

marketing e mesmo distribuição direta de determinados produtos e serviços de

informação.

2) A World Wide Web

A Internet suporta uma variedade de ferramentas importantes, tais como transferencia

de arquivos, correio eletrônico e grupos de notícias. Contudo nenhuma aplicação da

Internet atraiu tanto a atenção do mercado quanto a World Wide Web (\fIMMI), talvez

um dos fenômenos mais populares e de crescimento mais rápido na história da

computação. Do dia para a noite a Web transformou um ambiente com base em textos

em um novo canal de comunicação e de distribuição de marketing, permitindo a

publicação de informações, a operação de sistemas de transação online e a

customização em massa. (STRAUSS e FOSTER, 1999)

A World Wide Web (a Web) é a responsável direta pela explosão na utilização da

Internet para negócios. Ela é uma arquitetura global de compartilhamento de

informações que integra o conteúdo online e servidores de informação de maneira

rápida, fácil e a custo competitivo. Foi originalmente desenvolvida para permitir que

vários colaboradores em lugares remotos compartilhassem suas idéias sobre todos os

aspectos de um projeto em comum. A Web é a base na qual as aplicações de

comercio eletrônico estão fundamentadas. Visualmente é uma interface de uso do tipo

"point-and-click" na Internet, que permite a criação, manipulação, organização e
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recuperação de documentos que contem áudio e vídeo clips, imagens gráficas e textos

formatados. Um servidor Web (Web Server) é essencialmente uma coleção de

páginas de multimídia, onde os usuários tipicamente iniciam a exploração acessando

uma "home page" através do uso de um nome de domínio de um site. Uma linguagem

de programação denominada HTML ( Hypertext Markup Language ) permite o

estabelecimento de ligações dinâmicas entre documentos armazenados em um

mesmo computador ou entre computadores situados em locais diferentes. ( LAUDON
e LAUDON, 1998, p. 345)

o sucesso da Web se dá porque ela engloba vários conceitos e tecnologias que

diferem profundamente em propósito e escopo. O conceitos chaves da Web incluem a

publicação de hipertextos globais, a leitura universal do conteúdo e a interação cliente-

servidor que a mesma propicia. A publicação em hipertextos promove a idéia de um

mundo sem fronteiras em que todo o conteúdo online pode ser acessado e recuperado

de maneira consistente e simples. A tecnologia do hipertexto resultou na viabilidade de

publicação a baixo custo. Isto implica que qualquer pessoa, em qualquer lugar do

mundo, pode publicar informação, a única necessidade sendo de a mesma estar

conectada com a Internet, e qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ler e fazer um

"download", desde que esteja autorizada. A publicação de informação requer um

programa servidor, e a leitura do conteúdo requer um "browser" cliente. Todos os

clientes e servidores estão conectados através da Internet. Protocolos padronizados

permitem que os clientes se comuniquem com os servidores.

A possibilidade de leitura universal permite que, diferentemente das aplicações do

passado que não se comunicavam, uma aplicação - a interface comum universal -

possa ser usada para ler uma variedade de documentos. Isto implica que uma vez que

a informação é publicada, ela é acessível de qualquer tipo de computador, em

qualquer país, e que qualquer pessoa autorizada necessita usar um programa simples

para ter acesso à mesma. Isto é possível pela utilização de um "browser" principal que

possui funcionalidade mínima e procura usar aplicativos especializados para qualquer

necessidade mais especificas.
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A interação cliente-servidor permite que a Web cresça sem qualquer controle

centralizado. No modelo cliente/servidor, os "browsers" Web clientes são ligados a

"browsers" servidores que possuem softwares aplicativos e bancos de dados. As

vantagens da computação cliente servidor é permitir aplicativos multiplataformas e a

necessidade crescente de padrões de linguagem abertas.

Usando os conceitos acima, a Web fornece um meio de interconectar computadores

operando em sistemas operacionais diferentes, e apresentar informações criadas em

uma variedade de formatos de mídia existentes.

3) Principais alavancadores de mercado para a Internet

Desde que a Internet foi aberta para uso comercial, ela vem crescendo

exponencialmente uma vez que demonstrou seu potencial para fazer as empresas

alcançarem os consumidores e vice versa. Varejistas, editoras e fornecedores de

entretenimento estão migrando em massa para a Internet e experimentando meios de

criar aplicações que capturem a imaginação, e o dinheiro, de milhões de usuários no

mundo. Os consumidores fazem compras online, aprendem a distinguir entre

diferentes tipos de produtos e fornecedores, procuram emprego, gerenciam as

finanças, obtém informações sobre saúde. e lêem o jornal através da Internet. Embora

os consumidores ainda não usem a Internet para assistir televisão devido a limitações

tecnológicas, estes estão usando a Internet para ler o jornal diário, pesquisar por

notícias específicas, obter informações gerais, e fazerem visitas virtuais a museus e

assistir concertos musicais. As evidências até agora coletadas indicam que a

revolução digital está realmente melhorando a vida de um grande número de pessoas.

(DIGITAL ECONOMY, 2000, p. 8)

O comercio eletrônico "business-to-business" está emergindo como uma área de

importância crítica para os negócios sujeitos a mudanças rápidas nos mercados e nas

oportunidades. As transações entre empresas tem a maior parte da atividade
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comercial e as tecnologias de e-commerce parecem ter um enorme potencial para

tornar estas transações mais eficientes. Uma das empresas inovadoras que estão

lucrando com este mercado é a VerticalNet, um portal de portais, que desde 1995 tem

construído e gerenciado portais de negócios na Internet para diversas industrias. A

empresa é essencialmente um portfólio de cerca de 40 intermediários de informação (

portais), que trazem ramos industriais inteiros online. O serviço permite que

compradores e vendedores dentro de segmentos de industria específicos troquem

informações de compras sobre produtos e serviços que são importantes para seus

segmentos, já conduzindo transações reais online. A empresa cobra US$ 6.000

dólares para manter cada empresa em um portal específico. Milhares destas empresas

respondem por 65% das receitas, outros 25% das receitas vem de patrocinadores e

cerca de 10% vem das transações comerciais que ocorrem através do site. (

HELLWEG, 1999, p. 118)

Um outro impulsionador da Internet é a inovação em softwares. Muitas aplicações

comerciais que são consideradas comuns hoje só apareceram na Internet no final da

década de 80. Estas incluem o correio eletrônico, os grupos de notícias ( bulletins

boards ), e mais recentemente a World Wide Web 0f'NWV). O sucesso de muitas

destas aplicações resultaram em produtos que são largamente usados no mundo

corporativo. Preços decrescentes de Tecnologia de Informação e investimentos

maciços em computadores, equipamentos de telecomunicação e também em

softwares que melhoram a capacidade produtiva destes equipamentos, são fatores

chaves que explicam o avanço e a disseminação da Internet. Os investimentos em

softwares nos EUA saltaram de US$ 82 bilhões de dólares em 1995 para US$ 149

bilhões em 1999. (DIGITAL ECONOMY, 2000, p. v).

As aplicações de engenharia, militares ou computacionais que foram responsáveis

pelo crescimento inicial da Internet não são mais as aplicações que alimentam o

interesse hoje. Pressão para diminuir o tempo médio livre dos consumidores tem

criado interesse principalmente em aplicações relacionadas com atividades de banco e
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varejo online, e um acesso rápido a informação em tempo real de uma variedade de

fontes.

4) Definição de Comércio Eletrônico

A visão tradicional que as empresas tinham da tecnologia de informação, como sendo

apenas uma área de suporte ou operacional, mudou radicalmente nos últimos anos

para considerar a tecnologia como um direcionador importante da estratégia

corporativa e revisão do modo de fazer negócios. O aparecimento dos computadores

pessoais no inicio da década de 80 e das redes de computadores locais e a

computação cliente-servidor no início da década de 90 foram os dois fatores principais

que explicam em grande parte o impacto recente do comercio eletrônico. No entanto

muitas empresas estão apenas começando a entender o novo cenário de negócios. A

importância que o comercio eletrônico terá no longo prazo não pode ser subestimada e

requer uma avaliação cuidadosa e um planejamento por parte de investidores,

estrategistas e a alta gerencia em geral. No curto prazo, o comercio eletrônico não

resolverá todas as dificuldades de troca de fundos e informação, mas no longo prazo

certamente alterará e substituirá os modelos convencionais de interação com cliente e

entrega de serviço.

No entanto o comercio eletrônico ainda tem várias definições dependendo da fonte

que fornece a resposta. Para ALBERTIN (2000, p. 15), o comércio eletrônico" é a

realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente

eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de

informação, atendendo aos objetivos de negócio. Os processos podem ser realizados

de forma completa ou parcial, incluindo as transações negócio-a-negócio, negócio-a-

consumidor e intra-organizacional, numa infra-estrutura predominantemente pública de

fácil e livre acesso e baixo custo". Para TURBAN et ali, (2000, p. 4) o comércio

eletrônico "é um conceito emergente que descreve o processo de compra, venda ou

troca de produtos, serviços e informação através de redes de computadores, incluindo

a Internet."

53



Para KALAKOTA e WHINSTON (1996) o comércio eletrônico pode ser definido de

várias perspectivas, todas corretas: " Da perspectiva da comunicação, o comércio

eletrônico é a entrega de informação, produtos e serviços, ou pagamentos através de

linhas telefônicas, redes de computadores e outros meios. Na perspectiva de

processos de negócios, o comercio eletrônico é a aplicação da tecnologia para a

automação de transações comerciais e fluxos de trabalho. Na perspectiva de serviços,

o comercio eletrônico é uma ferramenta que viabiliza o desejo das empresas e

consumidores de reduzirem os custos de serviços ao mesmo tempo em que melhora a

qualidade dos produtos e aumenta a velocidade da entrega do serviço. De uma

perspectiva online, o comercio eletrônico torna possível a compra e a venda de

produtos e informação na Internet e outros serviços online."

As redes de computação empresariais e a Internet estão permitindo que as empresas

construam novos modelos de negócios nos quais estão diretamente conectados com

clientes e fornecedores. As empresas estão usando WANs2, VANs3, a Internet, troca

eletrônica de dados (EDI), e-mail, bancos de dados compartilhados, processamento

digital de imagem, código de barras e softwares interativos para substituir chamadas

telefônicas e procedimentos tradicionais que usam papel para projeto de produtos,

marketing, colocação de pedidos, pagamento e serviços ao cliente. Na década de 90 o

aparecimento da World Wide Web na Internet representou o ponto de virada no

comércio eletrônico, por fornecer uma solução tecnológica de fácil uso ao problema de

publicação e disseminação de informação. A Web tornou o comércio eletrônico uma

maneira mais barata de fazer negócios (economias de escala) e permitiu uma maior

variedade de atividades de negócios (economias de escopo).

A maior parte do comércio eletrônico "business-to-business" (828) ainda tem como

base as trocas de arquivos usando o EDI, mas o crescimento futuro do comércio 828

usará a Internet. A National Association of Manufactures (EUA) estima que entre

2 WAN (Wide Area Network ): Rede de comunicação que abrange grandes distâncias geográficas, usando
tecnologias de transmissão por cabo, satélite e microondas. (LAUDON e LAUDON, 1998, p. G15)
3 VAN (Value-Added Network): Redes de comunicação fornecidas por terceiros com base em assinaturas.
(LAUDON e LAUDON, 1998, p. G14)
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empresas que usam a Web para negócios, 17 % delas estão usando em substituição

ao EDI. O Boston Consulting Group levantou que 86% dos US$ 671 bilhões de dólares

no comércio B2B em 1998 foi conduzido usando EDI em redes privadas. Contudo a

projeção para 2003 é a de que a EDI será responsável então por apenas 28% das

transações. ( DIGITAL ECONOMY, 2000)

5) Forças que impulsionam o comercio eletrônico

O rápido crescimento do comercio eletrônico está sendo impulsionado por:

• Forças econômicas - a necessidade de obter menores custos de aquisição,

redução de estoques, menores tempos de ciclo, menores custos de vendas

e marketing;

• forças de interação dos consumidores - serviços ao cliente mais eficientes e

eficazes, assim como novas oportunidades de vendas;

• E pela convergência das várias tecnologias lideradas pela tecnologia digital.

Sob constante pressão para reduzir custos e permanecerem competitivas, as

empresas são atraídas pelas eficiências econômicas oferecidas pelo comercio

eletrônico. A Internet tem o potencial de diminuir o custo de aquisição pela

automatização das tarefas anteriormente manuais e fazer negócios eletronicamente

com novos fornecedores. Isto acarreta eficiências econômicas que permitem infra-

estruturas tecnológicas de baixo custo, que reduzem o custo de atualizações

. tecnológicas e obsolescências, transações eletrônicas seguras e de baixo custo com

fornecedores, baixo custo de compartilhamento global de informação e publicidade.

(THE EMERGING DIGITAL ECONOMY, 1998)

As empresas também estão empregando o comercio eletrônico como novo canal de

marketing, de menor custo, para alcançar segmentos muito específicos, e para

melhorar a satisfação dos clientes através de serviços. As empresas querem fornecer

aos clientes produtos e informações em maior detalhe do que o possível através da
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televisão ou da publicidade e serviços de baixo custo em alternativa aos call centers. À

medida que mais empresas entram nos vários mercados com novos produtos, o

marketing um a um está cada vez mais se tornando uma ferramenta de importância

fundamental para a diferenciação. Neste novo ambiente o valor da marca pode

deteriorar rapidamente e o marketing necessita entender como os clientes e

consumidores alocam suas lealdades. Por causo disto o marketing em todas os ramos

de negócios estão procurando novas maneiras de interagir com os clientes e entregar

serviços usando a Internet. (KALAKOTA e WHINSTON,1996)

A tecnologia digital tem tornado possível a conversão de caracteres, sons, imagens e

vídeo em linguagem computacional que pode ser combinada, estocada, manipulada e

transmitida rapidamente de maneira eficiente e em grandes volumes sem perda de

qualidade. O avanço da tecnologia, o aparecimento de padrões de linguagem de

multimídia, e a mudança para a computação distribuída e de rede estão fornecendo os

elementos necessários para a convergência digital, tendo esta convergência uma

dimensão de convergência de conteúdo e uma dimensão de convergência de

tecnologia de transmissão.

A convergência de conteúdo implica que independente da forma original a informação

digitalizada, expressa na linguagem binária de uns e zeros, pode ser processada,

pesquisada, classificada, aperfeiçoada, convertida, comprimida, encriptada, duplicada,

e transmitida a baixo custo, tendo implicações profundas para a indústria de conteúdo

tais como a de jornais, revistas e livros.

A convergência de transmissão comprime e estoca informação digitalizada de modo

que a mesma pode ser transmitida através de linhas telefônicas, sistemas de rádio e

redes de cabos. A convergência de transmissão é de equipamento de comunicação

que fornece os meios para a transmissão de voz, dados, imagens e vídeo sobre a

mesma linha.
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Tudo isto permite aplicações de ponta que possibilitam melhor comunicação,

coordenação e velocidade no fluxo de transações, mensagens e informações entre

empresas tais como correio eletrônico, correio de voz, máquinas de fax, serviços de

informação digital, teleconferencia, videoconferência e troca eletrônica de dados e

redes de computadores de alta velocidade. ( LAUDON e LAUDON, 1998, p. 320)

Estas forças econômicas, de marketing e de convergência digital têm influenciado

como as empresas e os vários setores estão se reposicionando para melhor

aproveitarem as novas oportunidades, incluindo a criação de canais de entrega de

serviços totalmente novos, o desenvolvimento de novos mercados para produtos

existentes e o desenvolvimento de novos produtos que pode ser entregues pelo

ambiente online.

6) Internet como canal de serviços para o mercado industrial

Ao serem perguntados qual o ativo mais importante da empresa a maioria dos

gerentes respondem que é o cliente. Também a maior parte dos executivos estão a

par de que a chave para maiores fatias de mercado é através do oferecimento de

ofertas que atendam a necessidades específicas de cada cliente, ao mesmo tempo

mantendo custos e preços baixos. Mas surpreendentemente muitas empresas têm

focado apenas nos produtos fabricados, ignorando um outro elemento que tem um

papel crucial na diferenciação das ofertas de uma empresa e um grande impacto nos

custos e lucros: os serviços ao cliente. (ANDERSON e NARUS, 1995, p. 75 )

Os serviços possuem características de intangibilidade, heterogeneidade e

inseparabilidade da produção do consumo. A intangibilidade existe porque os serviços

não tem forma física, o que torna difícil contar, medir, estocar, testar ou descrever

totalmente os serviços. A heterogeneidade resulta da variabilidade na performance do

sistema de serviço devido a diferenças nas expectativas de entrega e das técnicas de

entrega. A inseparabilidade dos serviços descreve a interface de vendas, entrega e

consumo. Os bens são produzidos e estocados para depois serem vendidos e
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consumidos, mas os serviços são caracterizados pela simultaneidade do marketing,

venda, entrega e consumo.

Embora os serviços eletrônicos possam incluir transações de serviços inteiramente

novas, elas também podem compartilhar muitas das características dos serviços

tradicionais. Os serviços eletrônicos são intangíveis porque as transações de serviço e

as experiências entregues via canais eletrônicos são difíceis de medir, estocar ou

descrever completamente. A heterogeneidade do serviço nos serviços eletrônicos

provem das diferenças nas tecnologias do provedor, capacidade de serviço do staft e

expectativas de entrega. Os clientes também contribuem para a heterogeneidade dos

serviços eletrônicos por causa de suas diferentes necessidades, capacidades de self-

service, desejo de interagir, expectativas e interações. A heterogeneidade nos

serviços eletrônicos também resultam da performance da tecnologia conectando o

cliente ao sistema de entrega de serviço. Finalmente, os serviços eletrônicos são

inseparáveis porque também devem ser promovidos, vendidos, entregues e

consumidos simultaneamente. Porque a intangibilidade, heterogeneidade, e

inseparabilidade parecem ser propriedades genéricas dos serviços eletrônicos, eles

não se diferenciam bem entre tais serviços.

WELLS e CROASDEL (1998) propõem uma redefinição das dimensões fundamentais

dos serviços entregues através do comercio eletrônico. Para os autores cada uma das

dimensões que caracterizam os serviços tradicionais apresentam um número de

problemas (ZEITHAML et alI., 1985), que embora tenham soluções para o seu

controle, não os resolvem. Assim um serviço totalmente automatizado poderá fornecer

uma mudança de paradigma que é mais efetiva que as estratégias propostas por

ZEITHAM et ali. Uma vez que o serviço é automatizado pode-se examinar o quanto

fundamental as dimensões do serviço tradicional foram afetadas:

• Transformando intangibilidade em tangibilidade

I. A inabilidade de estocar serviços é tratada pelas tecnologias já

existentes. Quando uma empresa automatiza um processo de serviço,
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esta tem a capacidade de estocar o serviço usando um meio de

estocagem, tal como um disco magnético

ii. A automação também oferece uma solução para a incapacidade de

mostrar o serviço que está associado com a intangibilidade do serviço.

Como exemplo, uma empresa de serviços financeiros pode criar copias

de seu software de comercialização de ações online em disquetes e

distribuí-Ias a seus potenciais clientes para avaliação.

• Transformando a inseparabilidade em separabilidade

i. A automação também permite que o provedor do serviço produza um

software de serviço apenas uma vez e permita o acesso pelo cliente de

acordo com a conveniência deste. O cliente pode então simplesmente

interagir diretamente com o software, e não com o provedor do serviço.

ii. A dificuldade na centralização da produção em massa de serviços, outro

problema derivado da dimensão inseparabilidade, pode ser tratado.

Dependendo do volume que um serviço gera, um software de serviço

automatizado pode ser produzido em massa para atender qualquer nível

de demanda.

111. Esta capacidade de separar o provedor de serviço do cliente no

momento da entrega do serviço suporta a conclusão que a automação

pode alterar de maneira fundamental a dimensão da inseparabilidade.

• Transformando a heterogeneidade em homogeneidade

I. A automação tira o elemento humano alcançando assim um nível

aceitável de consistência e padronização.

• Transformando a perecibilidade (incapacidade de estocar) em persistência

• No caso de uma organização produzir em massa um software de

automação de serviço, o mesmo pode ser estocado e distribuído para

atender os diferentes níveis de demanda.

• O ponto principal é do de que a automação de uma entrega de serviço

permite a uma organização a estocar virtualmente um processo de
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serviço e distribuí-lo quanto necessário, assim estabelecendo um

elemento de persistência à dimensão serviço.

Como conclusões WELLS e CROASDEL (1998) indicam que é necessário a execução

de pesquisa empírica para confirmar o efeito da automação nas dimensões de

serviço, sob as perspectivas do cliente e da organização. Na perspectiva do cliente

deve-se determinar se a automação é percebida pelo cliente como tendo o efeito de

alterar as dimensões como proposto pelos autores e, do ponto de vista da

organização, se esta não reconhece os software de automação de serviço como

tendo um valor tangível ou se esta não tem nenhuma estratégia para valorizar o

mesmo, os efeitos nas dimensões de serviço não tem uso prático.

Agora é possível entregar produtos e serviços de maneira nunca imaginada apenas

alguns anos atrás. A Web já permite que as empresas alcancem novos patamares de

serviços ao cliente. Estendendo as aplicações de serviços através de um site na

Web, uma organização pode fornecer aos clientes mais informação de maneira

rápida, interativa e eventualmente em tempo real. Os clientes já podem usar um

amplo menu de serviços sempre que quiserem, podendo navegar no compasso de

cada um e de acordo com o nível de interesse específico. A eles podem ser dados os

meios para fazerem perguntas e acessarem informações atualizadas sobre

disponibilidade de produtos ou peças e sobre o cronograma de execução de serviços

diversos e a situação atual dos mesmos.

Na verdade a Web representa uma oportunidade para as empresas redefinirem

dramaticamente seus relacionamentos com os clientes. Enquanto atividades de

marketing tradicionalmente eram focadas no aumento das participações de mercado

através do marketing de massa com base em transações simples, nos últimos anos

houve uma mudança radical em direção ao gerenciamento do relacionamento com o

cliente. Houve vários motivos para a mudança: por um lado, foi devido à globalização

crescente dos mercados em paralelo com o rápido progresso tecnológico fazendo

com que estratégias competitivas clássicas tais como liderança em custo,
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diferenciação e foco em um nicho de mercado perdessem uma grande parte de seus

efeitos. Ao mesmo tempo, corte nos custos e programas de gerenciamento da

qualidade forneceram uma oportunidade para que os competidores tivessem uma

vantagem competitiva durante períodos de tempo cada vez mais curtos. Por outro

lado, a mudança nos valores da sociedade se manifesta com uma tendência cada

vez maior ao individualismo, resultando em necessidades e comportamento dos

clientes cada vez mais diferenciadas.

Como uma resposta a estes desenvolvimentos, o interesse do marketing mudou de

olhar para a participação do mercado para focar na participação de clientes.

Enquanto o marketing caracterizou-se durante muito tempo em apenas querendo

ganhar novos clientes, o novo paradigma esta assentado na descoberta que o

sucesso das corporações podem ser melhorados, de modo particular, pelo aumento

da rentabilidade das relações com os clientes existentes e pelo aumento do tempo de

relacionamento com estes clientes. Estudos tem demonstrado, neste contexto, que

ganhar novos clientes pode custar cinco vezes mais do que manter os

relacionamentos com os clientes existentes. Relacionamentos duradouros entre

empresas e clientes ajudam ambas as partes a gerenciarem a incerteza e a

dependência, a aumentarem a eficiência pela diminuição do custo total, a melhorarem

o desenvolvimento de produtos e a orientação para o mercado através de um melhor

entendimento do cliente e de suas necessidades. O estabelecimento de

relacionamentos de negócios estáveis e o network estão tornando-se o alvo principal

dos esforços de marketing. ( CANNON e PERRAUL JR, 1999)

A coleta de informações sobre os parceiros de negócios e a criação de uma atmosfera

de confiança, satisfação e compromisso são de importância capital para os

estabelecimento e a manutenção do relacionamento com os clientes. Eventualmente

as empresas poderão usar a Web não apenas para fornecer informações sobre

produtos e serviços, mas também para mostrar novos produtos, captar novas idéias e

manter um diálogo. A capacidade de multimídia da Web está tornando possível aos

clientes verem e ouvirem como alguns produtos funcionam, e os clientes terão a
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capacidade de experimentar novos produtos online, ou fazer downloads de

demonstrações e dar feedback posterior. Ao ouvir de maneira contínua os feedbacks

dos clientes e ao aceitar e agir sobre os mesmos, uma empresa estará capacitada a

construir e alimentar um relacionamento com seus clientes e a reclamar sua lealdade.

7) Desafios da Tecnologia de Informações para proporcionar serviços ao cliente

Nas empresas comprometidas em construir operações de serviços ao cliente de

classe mundial, a Tecnologia de Informações (TI) estará sob mais pressão para ajudar

as funções de serviços ao cliente a operarem de maneira mais rápida, mais eficiente

e a custos competitivos. Devido à necessidade de tempo menor para lançar um

produto no mercado ser cada vez mais imperativo, há cada vez menos tempo para

que a área de TI projete e construa suas soluções de software próprias. Agora há a

necessidade de uso cada vez maior de aplicações comerciais que podem ser

customizadas para atender às necessidades da empresa. Estas aplicações no entanto

precisam ser competitivas em custo, fáceis de implantar e fáceis de manter e

modificar.

Mas a implementação rápida, e freqüentemente sem planejamento adequado, de

soluções para a Internet tem criado alguns problemas. Alem dos problemas de

conectividade criados pela incompatibilidade de componentes da rede de

computadores e de padrões, a perda de controle gerencial sobre o sistema de

informações, a necessidade de mudança organizacional, os custos ocultos da

computação cliente-servidor e da Internet, assim como a dificuldade de assegurar

confiabilidade e segurança, precisam ser considerados. ( LAUDON e LAUDON, 1998,

p.366)

Um problema que as empresas também encontram quando procuram por soluções

de softwares é que, embora algumas aplicações apresentem um grande número de

características, elas podem ter restrições quanto à facilidade de uso e de

customização. Muitas vezes é muito complicado e demanda muito tempo tornar um
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sistema totalmente operacional e integrado com o resto das operações da empresa.

Na maioria das vezes as empresas têm de adaptar seus sistemas de negócios à

solução de software e não o contrário.

o sucesso e a eficácia da operação de serviços ao cliente depende das aplicações

de softwares terem a capacidade de entregar todos os benefícios que a empresa está

procurando. O desenvolvimento com base na componentização está se tornando a

tecnologia que permite à área de TI customizar as aplicações de acordo com as

necessidades da organização. Usando componentes gráficos pré-construidos, os

desenvolvedores podem criar códigos reutilizáveis de maneira rápida e fácil. Com um

período de aprendizado mínimo, as aplicações podem ser customizadas para

proporcionar soluções realmente úteis, com redução de custos, tempo e riscos.

(RUSHIN e CLARK-RUSHIN, 1998)

As solicitações de serviços vêm de diversas formas: e-mail, formulários Web, ou

através de telefonemas. A solicitação pode ser interna, um empregado com um

problema que pode resultar em perda de tempo, dinheiro e produtividade, ou externa,

um cliente com uma pergunta sobre seu produto. No entanto independentemente do

cliente ser interno ou externo, o suporte tem apenas um objetivo que é fazer o que for

necessário para satisfazer o cliente.

Mas para suportar este foco no cliente as empresas necessitam tomar muito cuidado

na maneira como os softwares estão sendo desenvolvidos e implementados. A

simples automação dos processos de apoio ao cliente, são um erro caso não seja

feito de maneira integrada e planejada considerando as necessidades do serviço ao

cliente, vendas, contabilidade, marketing e garantia da qualidade.

Para permanecerem competitivas, as empresas necessitam estratégias de serviços

fortes e bem consideradas, para a entrega de serviço , assim como de recursos

tecnológicos para gerenciar grandes volumes de transação de maneira rápida,

eficiente, e que satisfaçam aos clientes. Pela melhoria na velocidade de resposta e a
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produtividade, um sistema de serviços ao cliente pode levar a uma lealdade muito

maior, e para algumas empresas, uma maior oportunidade para fluxo contínuo de

receitas.

Os serviços pós-venda devem ser projetados de maneira a manter os clientes

satisfeitos com a compra, procurando também gerar oportunidades de receitas

futuras. Para isto as empresas precisam tratar a interação pós-venda com os clientes

como uma oportunidade preciosa para receber feedback que permita melhorar os

produtos existentes e gerar idéias para novos produtos, melhorar o relacionamento e

servir melhor ao cliente. ( CESPEDES, 1997, p. 72)

A lealdade do cliente é construída através da soma de cada interação individual. A

habilidade de receber feedback é de importância para qualquer empresa, mas é

particularmente importante para empresas que fazem produtos sujeitos a várias

mudanças ou para as empresas presentes em mercados pulverizados. Serviço rápido

é cada vez mais vital nestes ambientes altamente competitivos, uma vez que os

clientes podem mudar de fornecedor com muita rapidez.

O setor de serviços ao cliente pode se transformar em uma das fontes mais

importantes de informações sobre os clientes, uma vez que com os incentivos certos

os clientes estão sempre dispostos a compartilhar informações sobre seus negócios,

tais como de que maneira os mesmos usam determinados produtos e que tipos de

produtos eles querem, como fazem negócios e com quem, que tipos de problemas

tem com a empresa e seus competidores.

Os clientes existentes e os potenciais representam a melhor oportunidade para a

venda de novos produtos, tendo já sido provado diversas vezes que quanto mais

produtos uma empresa vende para um cliente, maiores as chances de retenção do

cliente. Aqui o principal desafio da tecnologia é a capacidade de efetivamente gerar

informações que ajudem na definição das necessidades dos clientes.
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Uma das ferramentas mais importantes para serviços ao cliente em geral tem sido o

call center. Hoje novos produtos estão estendendo a funcionalidade do call center

convencional permitindo a interação através de correio eletrônico ou Web. Algumas

aplicações de call center já disponíveis oferecem sistemas de fila que enviam um

problema de um cliente para um outro nível ou departamento dentro da empresa,

juntamente com informações sobre a natureza do problema, a criticidade para o

cliente, e os termos de garantia e de serviço. Mas deve-se estar atento que a Internet

é um meio de gratificação instantânea e qualquer demora pode fazer com que um

cliente procure outro fornecedor, o que demanda a necessidade de respostas pró-

ativas, através da automação de muitas atividades de serviços e interações com o

cliente. (TURBAN et ali, 2000, p. 92)

Um aspecto do serviço pró-ativo é a capacidade de alocar, despachar, e gerenciar

pessoas, tarefas e materiais necessários para a execução dos serviços de maneira

efetiva e a custo competitivo. Software para gerenciamento de serviços de campo

devem ajudar as empresas a criar ordem de serviços, atribuí-Ias ao técnico apropriado

ou ao grupo de serviços adequado, solicitar peças sobressalentes, rastrear

informações de cobranças, e fazer com que todas estas atividades sejam

coordenadas umas com as outras. Especificamente um software deverá:

• Avaliar e planejar de maneira pró-ativa diferentes serviços, definindo as

tarefas a serem executadas, os materiais necessários e as habilidades

requeridas;

• Gerenciar as ordens de serviços e indicar todas as tarefas necessárias para

executar o serviço;

• Atribuir, planejar e despachar os serviços e os recursos usando tecnologia

de workflow para automatizar as notificações;

• Registrar e rastrear todos os aspectos de um pedido de serviço, incluindo

tempo necessário e despesas, materiais, tarefas, habilidades necessárias e

informações de configuração.
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Alem disso, "como uma extensão do suporte através da Web, um software para

serviços de campo com recursos de Intranet deverá ter uma abordagem orientado a

tarefas para gerenciar o processo logístico." (KALAKOTA e WHINSTON, 1996, p. 337)

Os usuários internos de uma empresa também necessitam de serviços específicos.

No ambiente de rápida mudança tecnológica atual, as demandas de serviços de

atendimento a clientes internos estão aumentando de maneira exponencial. Os fatores

que estão determinando esta demanda são especificamente:

• A tecnologia está mudando a uma velocidade cada vez maior. Operadores

de serviços de atendimento internos estão sob pressão constante para

atender as demandas de assistência a uma variedade cada vez maior de

softwares.

• A computação está sendo levada cada vez mais para todas as áreas das

corporações.

• Muitos grupos de TI estão sendo reduzidos, com as funções de suporte

sendo freqüentemente alvo de reduções de pessoal.

As centrais de atendimento a clientes internos estão cada vez com demanda maior de

chamados. Para atender a esta demanda as empresas estão desenvolvendo ou

comprando soluções de software com recursos de Intranet que automatizam as

funções de suporte desta centrais de atendimento, permitindo fácil acesso aos dados

sobre os clientes, rastreamento de ativos e estoques, um banco de dados com

conhecimento sobre o suporte e capacidade de gerar relatórios gerenciais.

Estes sistemas devem ter a capacidade para atender as necessidades atuais de

controle de acesso remoto pelos usuários finais, suporte múltiplo, indicação de

problemas em redes integradas e acesso a bancos de dados internos e externos. Os

sistemas tradicionais de suporte não tem sido nada mais do que banco de dados com

acesso pelo usuário final e de flexibilidade limitada para adaptação às necessidades

de mudança dos negócios. ((KALAKOTA e WHINSTON, 1996, p. 338)
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o pessoal de serviços ao cliente necessita de uma série de ferramentas para atender

às expectativas dos clientes em cada interação e construir e alimentar

relacionamentos longos. Este pessoal necessita acesso a informações precisas,

relevantes e na hora certa que mostram todos os aspectos do relacionamento entre

cliente e empresa. Freqüentemente a informação necessária para atender a um

cliente está fora do departamento de assistência ao cliente ou da área de

conhecimento da mesmo. Como resultado este pessoal nunca tem um quadro

completo sobre o cliente e não tem os elementos essenciais para atender ou exceder

as expectativas dos clientes. Assim, para melhorar o relacionamento com os clientes,

o pessoal de serviços ao cliente precisa ter acesso a um sistema integrado que inclua

as centrais de atendimento, rastreamento de serviços executados, administração de

contratos, controle de estoques de material necessário e processamento de ordens de

serviços.

Quando um cliente faz uma chamada, este espera: uma resposta rápida e precisa em

vez de ser passado para outras áreas; que suas preferências e história prévia sejam

conhecidas; e que seu feedback seja considerado e incorporado nas melhorias de

produtos futuras. Para atender a estas exigências o pessoal de serviços necessita:

• Informações sobre características dos produtos e disponibilidade,

problemas, atualizações, junto com histórico de desempenho, instalações,

garantias e contratos.

• Capacidade de rastrear e encontrar respostas complexas de modo que cada

cliente possa receber a resposta correta, e assim nenhuma chamada fica

sem conclusão satisfatória.

• Habilidade de conseguir e registrar informação valiosa relatando a

experiência do usuário. Esta informação pode ajudar outros departamentos

a tomar melhores decisões sobre desenvolvimento de produtos, marketing e

práticas de negócios.
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Ao ter condições de acompanhar a história da assistência ao cliente as empresas tem

um maior controle sobre os custos da mão de obra e do material usado na execução

ou entrega do serviço. Com informações sobre custos e retornos de serviços, a

empresa pode tomar melhores decisões sobre custos de servir, precificação de

serviços e contratos. No lugar de serem centros de custo, alguns serviços ao cliente

estão permitindo geração de lucros uma vez que as operações de serviços podem

ajudar uma empresa a não apenas gerenciar melhor a entrega do serviço, mas

também melhorar os produtos existentes e desenvolver novos produtos de acordo

com as necessidades expressas pelos clientes.

Para ser realmente útil, as informações sobre os clientes devem ser acessíveis de

muitos locais, em vários formatos de relatórios e através de plataformas tecnológicas

diversas. Para suportar a disseminação de informações, existem ferramentas de

workflow já bem disseminadas. Estas ferramentas de workflow permitem direcionar e

monitorar itens de tarefas relevantes a cada pessoa específica, fornecendo também

os dados necessários no tempo correto. Alem disso estes softwares permitem

gerenciar: quem está fazendo o que; tempos de ciclos de processos; planilhas,

relatórios e informações requeridas; e os relacionamentos entre os vários workflows

no processo. Em serviços ao cliente, o gerenciamento do workflow envolve o suporte

para a melhoria da satisfação do cliente com informação certa e na hora certa para as

pessoas que estão atendendo às solicitações dos clientes, incluindo estimativas

precisas de tempos de ciclos, tal como entrega de produto, e maior conhecimento

sobre produtos e serviços devido ao acesso global de toda a informação através de

todos os sistemas de negócios.

o contato que o pessoal da área de serviços tem com o cliente normalmente é de

curta duração e é importante fazer as perguntas cuidadosamente. Fazendo as

perguntas corretas e tendo o sistema preparado para coletar e processar o feedback,

as empresas podem começar a aproveitar as informações para construir a lealdade do

cliente. Dentro de uma mesma empresa, as necessidades de feedback do cliente

variam de uma área funcional a outra. As áreas financeiras e contábeis querem
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informações apresentadas em um determinado formato; marketing requer um outro

pedaço da informação com uma formatação totalmente diferente. Para maximizar o

valor do feedback do cliente, este tem que ser apresentado de acordo com as

necessidades de cada usuário.

Outros desafios aparecem a medida que as necessidades de negócios das empresas

mudam e a tecnologia melhora. Para competir é necessário uma adaptação contínua

nos mecanismos de feedback. Procedimentos para a coleta, análise e customização

dos relatórios de informações devem ser facilmente e rapidamente adaptáveis para

atender as necessidades de mudança contínua das empresas.

liA maior parte dos clientes gostam de promover lojas, serviços e Web sites onde são

tratados como indivíduos com necessidades importantes e onde sabem que suas

necessidades serão atendidas". (STRAUSS e FROST, 1999, p. 264)

Ainda para STRAUSS e FROST, chamadas de telefones gratuitas, fax sob demanda,

voicemail.esistemas de direcionamento de chamadas de telefone automáticos são

exemplos de tecnologias que tem contribuído para promover o diálogo individual entre

clientes e empresas, mas a Internet é, contudo, o primeiro canal de multimídia

interativo e de tratamento individual. A entrega de serviços ao cliente através da

Internet torna-se mais crítica uma vez que clientes e empresas tem o contato pessoal

muito reduzido, mas por outro lado algumas das características da Internet tem o

potencial de tornar o serviço ao cliente como o principal canal de relacionamento entre

clientes e empresas. Entre estas características destacamos:

• Disponibilidade de informação constante: a informação que é armazenada

pode ser recuperada a qualquer hora. Uma vez que a informação é

eletrônica, e não física, esta pode ser acessada de qualquer lugar com

acesso à Internet em alguns segundos.
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• A informação pode ser direcionada para um endereço específico: A Internet

permite que pessoas se comuniquem diretamente e imediatamente

independentemente de sua distância temporal e espacial.

• Interatividade: o usuário atua sobre o site especificando a sua necessidade

de informação ou de comunicação. O usuário recebe dados diferenciados

dependendo do que seleciona.

• Transferencia eficiente de informação: não apenas a informação pode ser

atualizada a qualquer tempo e a baixo custo, mas a Web tem características

de multimídia. Os serviços oferecidos através da Internet podem ser

apresentados na forma de vídeos sonorizados.

Estas características da Internet permitem que serviços ao cliente sejam fornecidos

durante todas as fases que compõem o ciclo de vida do produto, quais sejam

(TURBAN et ali, 2000, p. 88):

i. Necessidades: Assistindo o cliente a determinar suas necessidades através de

fotografias de um produto, apresentações de vídeo, descrições, artigos ou revisões,

sons, e baixa de arquivos eletrônicos com demonstrações.

ii. Aquisição: Ajudando um cliente a adquirir um produto ou serviço possibilitando a

entrada de pedido online, negociações, fechamento de vendas, baixa de softwares

e acompanhamento de entrega.

iii. Uso do produto: Suporte contínuo ao cliente patrocinando comunicação entre os

usuários online, suporte técnico, acesso a perguntas mais freqüentes e respostas,

biblioteca e boletins de informações.

iv. Disponibilização final do produto: Ajuda ao cliente para dispor de um serviço ou

produto através de revenda online ou anúncios classificados.

A revolução online causou uma mudança fundamental na maneira como as empresas

pensam em relação a serviços ao cliente e suporte. A Web proporciona um grande

potencial para a melhoria da comunicação com os clientes, fornecedores e aliados

(tabela 2). Nos primeiros anos do comércio eletrônico os clientes não demandavam
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altos níveis de serviço de modo que a primeira geração de serviços era relativamente

simples, geralmente usando correio eletrônico para responder às perguntas mais

freqüentes dos clientes. A próxima geração de serviços ao cliente no entanto requer os

programas e softwares mais poderosos para serem efetivos e satisfazerem as

expectativas maiores dos clientes. (TURBAN, 2000, p. 88)

• Proporciona menores custos de suporte ao permitir que os

clientes encontrem de forma independente as informações que

procuram.

• Fornece acesso global a informações críticas sobre serviços,

a qualquer hora.

• Melhora o serviço ao direcionar de maneira focada os recursos

internos de suporte ao cliente para temas complexos.

• Proporciona, aos parceiros de negócios, locais específicos

para acessar informações sobre resolução de problemas

online.

• Permite criar serviços e programas de marketing pró-ativos.

• Integra a comunicação via telefone com a Web para respostas

prioritárias.

Tabela 2. Vantagens do serviço ao cliente através da Internet. Fonte: KALAKOTA e

WHINSTON, 1998, p. 331.

Os conceitos aqui apresentados servirão de base para avaliar a estratégia de serviços

ao cliente da Santista Alimentos, no capítulo VIII, e propor uma recomendação na

conclusão.
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VII - DINÂMICA COMPETITIVA DO MERCADO DE FARINHA DE TRIGO PARA USO

INDUSTRIAL NO BRASIL

Neste tópico vamos analisar a dinâmica do mercado de farinha de trigo no Brasil,

usando principalmente os conceitos de Porter e Hamel/Prahalad, mostrando a

influencia governamental no setor e como o mercado se comporta hoje.

o excesso de capacidade estrutural histórica e o ambiente relativamente liberal no

qual a industria de moagem do trigo evoluiu desde 1994, tem causado o acirramento

dramático da concorrência e levado o setor como um todo a um movimento de

racionalização e de concentração. A industria tem convivido durante estes anos em

um contexto de baixa rentabilidade, agravado pela grande variação dos preços do

trigo. Esta situação tem favorecido a procura constante de economias de escala.

Uma análise da estrutura, sobre a qual se apoia o setor, assim como um estudo da

evolução do mercado, permite compreender melhor a dinâmica competitiva e as

diferentes opções estratégicas adotadas pelas diversas empresas visando assegurar o

seu futuro. De modo geral, dois modelos básicos podem ser observados pela análise:

um modelo onde a concorrência é exercida unicamente com base no preço e outro

modelo onde a concorrência se opera em parte ainda com base no preço e em outra

parte com uma procura por diferenciação, segundo o conceito de Porter (1989).

1) Histórico e estrutura atual do setor de moagem de trigo

o comércio de trigo no Brasil sofreu diversas intervenções do governo ao longo da sua

história de consumo no Brasil. Mas foi a partir do Decreto-lei 210, de 27 de fevereiro

de 1967, que o Estado passou a ser o único comprador e fornecedor de trigo no

território brasileiro. Com esta intervenção os objetivos do governo de assegurar o

abastecimento regular dos produtos, a ampliação da capacidade de estocagem de

cada moinho, a redução do número de moinhos e, sobretudo, a estabilidade de preços

ao consumidor foi alcançada. Como "trade-offs" desta situação os gastos do governo
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com o financiamento desta política contribuiu para o déficit orçamentário e a proteção

artificial incentivou a não modernização do setor (PANORAMA SETORIAL, 1996, p.

44)

Ainda conforme cita o PANORAMA SETORIAL, "com a demanda e o lucro garantidos,

incentivo à compra do trigo nacional, proteção contra a entrada de novos concorrentes

e a falta de estimulo para investir em qualidade, o setor moageiro caminhava em

sentido contrário a todas as tendências mundiais de abertura, globalização de

mercados e preocupação com a qualidade de produtos", até que com a liberalização

da economia, uma política governamental de preços mínimos substitui o sistema de

cotas e as importações de trigo foram liberalizadas, com os moinhos assumindo

totalmente a compra de todo o trigo que precisava. As tarifas de importação caíram

inicialmente para, passando a seguir para os atuais 13%, com a tarifa sendo de 0%

para todo o trigo adquirido no Mercosul.

Como conseqüência também da política de liberalização da economia e contenção de

gastos do governo após 1990 os produtores nacionais de trigo ficaram sem uma

política de preços mínimos o que levou a cadeia tritícola a concorrer diretamente com

trigo e produtos derivados importados principalmente da Argentina, produtos então de

qualidade muitas vezes superior e de preço menor que os praticados no mercado

nacional. A produção de trigo nacional passou de 5, 29 milhões de toneladas em 1989

para 2,3 milhões de toneladas em 1999. A importação de trigo, principalmente da

Argentina, seguiu sentido contrário, passando de 1,1 milhões de toneladas em 1989

para 7,0 milhões em 1999. (TRIGONET, 2000)

Após a desregulamentação o número de moinhos instalados aumentou de 179

unidades em 1989 para 257 em 1999, sendo que, somente 76 com capacidade de

moagem superior a 200 toneladas em 24 horas, sendo que um moinho para ser

rentável precisa ter a capacidade mínima de moagem de 200 a 250 toneladas de trigo

por dia, segundo estudo do IPEAlUFRJ ( Citado por PANORAMA SETORIAL, 1996, P

45). Este aumento do número de moinhos se deveu em parte a que no final da
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década de 80, alguns empresários perceberam uma nítida tendência do governo em

implementar a privatização da política do trigo. Assim, aproveitando os excelentes

resultados financeiros auferidos no decorrer da vigência do monopólio estatal, estes

empresários aplicaram parte dos recursos na reforma, compra de novas máquinas e

ampliação dos parques industriais, e construção de novas unidades, possibilitando

que, após a privatização, estivessem, de imediato, mais capacitados para aumentar a

participação no mercado de farinhas, com custos de industrialização mais baixos em

detrimento das empresas maiores de atuação nacional.

Esta livre concorrência levou ainda os moinhos a procurarem aumentar a qualidade

das farinhas produzidas assim como a ofertar maior quantidade de tipos de farinhas

fabricadas, alem das anteriores farinhas especial e comum, únicas permitidas pelo

governo. Também apareceu uma nova categoria de produto, o de misturas prontas, já

comum nos mercados americano e europeu desde a década de 50 que, tendo em sua

composição todos os ingredientes necessários para fazer pães e bolos, necessitam

apenas da adição de água e fermento para serem usadas.

o consumo de farinha de trigo foi estimado em 5,8 milhões de toneladas em 1999,

sendo 52% da produção ( 3,04 milhões de toneladas) destinada à padarias, 21% (

1,34 milhões de toneladas) para uso doméstico e 24% ( 1,84 milhões de toneladas)

para fábricas de massas, biscoitos e pães industriais. Os 3% restantes foi para usos

diversos. (ABIP, 2000)

2) Análise da dinâmica competitiva do setor

Para realizar esta análise, tomaremos como referência os conceitos de Porter de

análise competitiva e estratégias genéricas.

Na industria de moagem de trigo o grau de competição é elevado devido à grande

pulverização do mercado nacional. Em Junho de 1999 aproximadamente 257 moinhos

com capacidade instalada superior a 15,2 milhões de tonelada, e uma ociosidade
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estimada em 43%, disputavam o mercado nacional, de R$ 3,5 bilhões. ( SOARES,

1999, p. 8-24).

A concorrência intema divide-se em três grandes níveis de atuação: nacional, regional

e local.

No nível nacional, a Santista Alimentos ( com 23% de participação do mercado ), J.

Macedo Alimentos ( 12% de participação ) e a Predileto Alimentos ( 9 % de

participação) tem 41 % do mercado. Estes grupos enfatizam estratégias de

diferenciação ( qualidade de produtos, serviços, comunicação de marca, inovações) e,

usualmente adotam uma política defensiva de preços.

Dez grupos detêm 25% do mercado regional e adotam uma estratégia de foco na

região de atuação e em determinados segmentos. Como exemplo, o moinho

Anaconda atua forte no segmento de padarias em São Paulo, buscando diferenciação

através da valorização de qualidade e da marca, e também atua com muita

agressividade em preços.

No bloco local, com 35% do mercado, a estratégia básica é voltada aos preços baixos

possivelmente aliados a um certo grau de informalidade fiscal. Para esses moinhos

importa obter um ganho marginal qualquer, dentro de sua pequena área de atuação,

uma vez que não tem estrutura para distribuir distante de suas bases nem investir em

marketing e serviços.

O mercado de farinhas de trigo cresce em média 3 % ao ano desde 1994, sendo que o

consumo doméstico diminuiu enquanto o segmento de padarias cresceu 2,6% e

industrial cresceu 7%.

Uma operação nacional exige investimentos relativamente grandes, uma razoável

estrutura logística - localização em portos principalmente - e o próprio excedente de

capacidade instalada. Por outro lado, a abertura do mercado brasileiro e sobretudo o
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Mercosul enfraquece muito a eficácia de barreiras de entrada principalmente em

relação a farinhas vindas da Argentina, quando a relação de cambio a favorece.

Uma vantagem competitiva sustentável, como denominada por Porter, com base no

baixo custo relativo de aquisição de trigo, obtida por empresas líderes do setor, de

atuação nacional, caso da Santista Alimentos, que tem condições de comprar grandes

quantidades de grãos de uma só vez, e com isso dilui os custos de logística e de

oportunidade de compra de trigos com preços favoráveis na Argentina, é eliminada

sempre que a relação de cambio Argentina/Brasil viabiliza a colocação de farinhas da

Argentina na região Nordeste do Brasil a preços competitivos aos das farinhas

produzidas localmente.

Quanto ao poder de barganha dos fornecedores, verificamos que este é pequeno. O

mercado apresenta volatilidade de preços, características dos mercados de

commodities, alternando-se as oportunidades para o comprador e para o vendedor. As

importações do Canadá, algo em torno de 5% do total de trigo consumido no Brasil

nos últimos 5 anos, são conduzidas de forma institucional por apenas um órgão semi-

governamental, o Canadian Grain Comission, e no caso da Argentina, que fornece 90

a 95% do trigo importado pelo Brasil, aproximadamente 12 traders promovem a

comercialização do trigo para o exterior. No mercado nacional, o trigo é obtido de

diversos traders, e cada vez mais contratos de fornecimento são estabelecidos antes

do plantio e colheita, para trigos com características de performance especiais.

Em especial na Argentina observa-se um crescente fortalecimento do poder de

barganha dos produtores rurais por maior capitalização e maior capacidade de

estocagem, que lhes permite uma maior retenção da produção na época de colheita,

quando os preços do produto tendem a cair. A mesma situação não ocorre no Brasil,

cujos agricultores, além de não estarem capitalizados, têm no trigo um interesse

secundário, para ajudar a diluir os gastos da cultura da soja.
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Quanto ao poder de barganha dos compradores, as grandes industrias de massas e

biscoitos e as grandes redes de supermercado têm um forte e crescente poder de

barganha. No segmento de padarias, cujo poder é bastante inferior ao dos dois setores

mencionados, constata-se uma tendência ao associativismo de classe para a

realização de compras e também de campanhas institucionais. A mesma tendência já

é observada em algumas regiões no pequeno varejo.

A substituição da farinha de trigo como matéria prima principal na industria de

panificação, massas e biscoitos é remota. As categorias dos produtos sucedâneos do

trigo, tais como milho, soja, mandioca, sorgo e outros, têm apresentado evoluções e

tendências diferentes, mas como um todo a indústria não deve sofrer ameaça mais

forte.

Por esta análise, com base nos conceitos de Porter, verificamos que a indústria é

muito competitiva, e, em função desta competitividade, tem apresentado baixa

lucratividade, o que confirma os conceitos de Porter.

Esta análise também confirma as afirmações de Hamel e Prahalad, que estamos

chegando rapidamente ao limite do incrementalismo; cortar novamente custos, ou

lançar um produto novo no mercado com maior rapidez, ou melhorar um pouco mais a

qualidade, podem não ser mais suficientes para manter a lucratividade, é necessário

reinventar fundamentalmente o espaço competitivo existente ou inventar inteiramente

o novo espaço de competitividade.
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VIII- A ESTRATÉGIA DE SERViÇOS DA SANTISTA ALIMENTOS NO MERCADO

DE FARINHAS INDUSTRIAIS

A Santista Alimentos, uma empresa do grupo Bunge, com sede nos EUA, está entre

as maiores empresas alimentícias do País, com um faturamento bruto de R$ 1,43

bilhões em 1999, sendo líder nacional na importação e moagem de trigo, atuando nos

mercados de produtos de consumo, food service e industrial. No mercado de

farinhas industriais, a Santista Alimentos tem a liderança, com 30% do mercado

nacional, de 1,84 milhões de toneladas, representando um faturamento de R$ 384

milhões. Por farinhas industriais consideram-se as farinhas destinadas às fábricas de

massas alimentícias, biscoitos e pães industriais (produzidos em larga escala); as

panificadoras e lanchonetes, assim como estabelecimentos de fast food são

considerados como integrantes do segmento de food service. Para o mercado de

consumo, a empresa produz farinhas de trigo em embalagens de 1 kg e 5 kg, misturas

para bolos e sobremesas, margarinas, maioneses e molhos especiais.

A estrutura de marketing e vendas para o mercado de farinhas industriais abrange três

segmentos básicos: farelos de trigo, derivados de milho e farinhas de trigo. A estrutura

compreende um gerente de categoria, que se reporta ao diretor do negócio, um

gerente de marketing, 3 gerentes regionais e 20 vendedores cobrindo todo o Brasil,

com bases regionais. As farinhas de trigo e derivados de milho são vendidas pela

mesma equipe, 12 pessoas; uma equipe própria, de 8 pessoas, é responsável pela

venda dos farelos de trigo. A política comercial é determinada pelos gerentes

regionais.

o mercado de farinhas industriais é segmentado através das variáveis aplicação

técnica da farinha e volume de farinha consumido por cliente. Com base na aplicação

técnica da farinha o mercado é segmentado em farinhas para pães industriais,

biscoitos e massas. Para a variável volume de farinha, considera-se como pequena a

empresa que consome até 100 toneladas de farinha por mês, média a empresa que

consome de 100 toneladas a 1000 toneladas por mês, e grande a empresa que
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consome acima de 1000 toneladas de farinha por mês. Para as empresas pequenas,

218 empresas clientes da Santista, em dezembro de 1999, a estratégia desta é a

competitividade em custo, oferecendo produtos de seu portfólio normal, com bom

padrão de qualidade e consistência; para as empresa médias, 30 empresas, a

estratégia está focada em complementar a oferta de farinhas do portfólio normal, com

uma maior oferta de serviços, tais como assistência técnica, entregas em big bags e

entregas em horário programado e, para as grandes empresas, 12 empresas, a

estratégia está na criação de parcerias, com contratos de fornecimento de longo prazo,

para o fornecimento de farinhas altamente tecnificadas e de serviços associados,

desenvolvidos de acordo com as necessidades específicas dos clientes.

Como maiores concorrentes da Santista no mercado de farinhas industriais temos a J.

Macedo Alimentos e a Predileto Alimentos ( Pena Branca ), mas que atuam

residualmente. No entanto, esta é a categoria que mais atrai os moinhos argentinos

quando o câmbio é favorável. No ano de 1997, quando a sobrevalorização do real

permitia, aproximadamente 66% das importações de farinhas de trigo da argentina

destinavam-se a este segmento. A Cargill internacionalmente está bastante focada

neste segmento, tendo no entanto uma pequena capacidade instalada no Brasil, mas

com possibilidade de voltar a oferecer farinhas produzidas na Argentina, no momento

que o câmbio permitir. As farinhas para massas representam 48% da categoria, as

farinhas para biscoito em torno de 32% e as farinhas para pães industriais 20%. (ABIP,

2000)

o poder de barganha dos compradores industriais está associado ao fato de que nos

últimos anos a indústria de alimentos em geral e as indústrias de massas e biscoitos

em particular têm apresentado um elevado grau de concentração através de

aquisições e um importante processo de profissionalização da administração. A

procura por fornecedores globais e/ou regionais já é uma tendência.

Com a maior disseminação da tecnologia para fabricação das farinhas destinadas às

diversas aplicações industriais, os moinhos de atuação regional já começam a
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representar uma forte ameaça à liderança das empresas de atuação nacional, caso da

Santista, e diminuem rapidamente a vantagem de diferenciação que era obtida pelo

maior conhecimento tecnológico dos grandes "players", com a conseqüente redução

das margens obtidas até agora e a perda de exclusividade de fomecimento.

Com o início deste novo cenário, por volta de 1996, a Santista então passou a mudar

a estratégia agregando os serviços ao cliente como um fator de diferenciação. Como

exemplo de serviços que foram incorporados temos a assistência técnica, a entrega de

farinhas em big bags - sacos de 1000 kg, de maneira que o cliente não precisa

manipular centenas de sacos de 50 kg ou 25 kg, que é o normal no segmento de food

service - a equipe de vendas técnica, a confiabilidade nas entregas pré-programadas,

a entrega em caminhões graneleiros, para os clientes que têm silos de farinhas, e um

call center exclusivo que atende os clientes do segmento industrial e food service.

Para a Santista os serviços ao cliente são considerados uma vantagem competitiva,

mas apenas quando este serviço é traduzido na forma de um benefício para o cliente,

ou seja, o serviço só vai representar um diferencial se o cliente reconhece ou obtem

uma vantagem que ele consegue quantificar e reconhece este serviço como um

benefício para o seu negócio. Se o serviço não for reconhecido, e for considerado,

pelo cliente, como um serviço comum, tal como laudo de análise, esse serviço não é

mais considerado um diferencial, e sim um item básico. A empresa, neste caso, tem

que prestar este serviço para poder participar do processo de negociação com o

cliente.

Cada cliente, nesta relação "business-to-business", valoriza alguma coisa diferente do

outro. Cada um adota uma estratégia, e o que é importante é a empresa estar em linha

com a estratégia do cliente e oferecer um serviço customizado, em sintonia com a

necessidade específica de cada cliente, tendo que estar atenta também às continuas

mudanças naquelas necessidades que o cliente considera importante.
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Como exemplo, a Santista foi a primeira empresa a oferecer o serviço de entrega a

granel usando o "big bag", que hoje ainda é um diferencial, mas que vários outros

moinhos já oferecem. Com isso, este serviço deixou de ser um diferencial importante,

que limitava muitas vezes até a própria empresa como fornecedor único. Outro serviço

que a empresa considera como vantagem competitiva é a da equipe de vendas com

formação técnica, que está começando a ser imitado agora pelos concorrentes. Este é

considerado um grande diferencial porque à medida que o vendedor tem capacitação

técnica também ele consegue entrar na indústria e conversar tanto com o operário da

área de produção como com a área gerencial como um todo. Atrás disso, vêm todos

os serviços que ele consegue identificar como sendo importante para um cliente

específico, tal como uma precisão na entrega maior que em outra industria do mesmo

setor. Faz parte da estratégia de diferenciação e de oferecer serviços customizados a

capacidade que a equipe tem de identificar o que o cliente valoriza para permitir a

entrega no relacionamento um a um. Pode ser um produto, um item de qualidade

específico daquele cliente, um seminário de caráter técnico, uma programação de

entrega de produtos diferenciada que permita aquele cliente reduzir os seus níveis de

estoque.

A valorização que os clientes aportam a cada tipo de serviço muitas vezes não é do

conhecimento da empresa. Por exemplo, em uma pesquisa efetuada junto a alguns

clientes, serviços considerados como básicos pela empresa, como avaliação de um

produto da concorrência para o cliente, e que a empresa não considerava como um

diferencial, é considerada por alguns clientes como um serviço importante que

contribui para manter a Santista como um fornecedor. A confiabilidade na entrega é

outro ponto positivo que foi encontrado nesta pesquisa. Internamente a empresa

considera que entregas de mercadorias em horas determinadas ainda é um serviço

que precisa de grande melhoria, no entanto para a maioria das empresas

entrevistadas, este serviço é um diferencial competitivo da Santista, que aporta muita

confiabilidade ao cliente. Por outro lado, o serviço de call center, exclusivo para

atendimento aos clientes industriais, que sempre foi considerado como sendo um
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diferencial importante, foi considerado como sendo um serviço que é prestado com o

mesmo nível de qualidade pelos fornecedores mais importantes de produtos para o

mercado industrial.

Atualmente a principal estratégia da Santista em relação à Internet é usar a mesma

como um canal de serviço a mais aos clientes da empresa no Brasil. Inicialmente a

empresa está instalando um sistema "Business-toBusiness" que permitirá a cada

cliente acompanhar a situação de faturamento dos seus pedidos junto à Santista e aos

distribuidores da empresa enviar seus pedidos para a empresa. (CORDEIRO, 2000)

Quando se trata das possibilidades oferecidas pela Internet como canal de serviços

para as empresas hoje, a utilização da Internet vai ter como contribuição maior o

aumento da velocidade de informação. Para a Santista a Internet não vai agilizar uma

negociação, pois neste mercado as negociações continuarão a necessitar de contato

direto com os clientes. Mas tudo que é informação referente a uma negociação vai ser

agilizada. Por exemplo, considerando um ciclo completo de pedido, numa negociação

que é feita pessoalmente é fechado com um cliente um determinado volume de

produto para o mês e se combina que esta entrega vai se dar de maneira parcelada

durante todo o mês. A Internet vai permitir que o próprio cliente emita a programação

de entrega e emita os pedidos de acordo com a necessidade dele. É claro que estes

pedidos vão precisar de uma aprovação da área de vendas e da área de logística para

ver se tem condições de atender. O acompanhamento de toda a situação deste

pedido, se já está faturado, se o produto já está disponível ou não, se a data de

entrega está confirmada, é um serviço valorizado pelo cliente.

Para a empresa é importante que estas informações disponibilizadas para o cliente

tenham consistência, credibilidade, e portanto, o que aparece na tela do computador

no cliente seja realmente o que está acontecendo. Não adianta gerar uma informação

duvidosa, uma expectativa falsa, que isto pelo contrário, vai causar sérios danos no

relacionamento com o cliente. Com a Internet o documento está naquele momento

com o cliente e ele pode comprovar; o cliente pode dizer "estava aqui na tela e você
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não cumpriu". Mas de forma geral a empresa considera que hoje a utilização da

Internet vai agilizar a informação: emissão de laudos, emissão de documentos

diversos, a parte do dia a dia de vendas.

Como estratégia secundária a empresa quer testar a Internet como canal de vendas

de um produto de importância secundária, farelo de trigo. Através deste experimento a

empresa quer avaliar a capacidade que a Internet terá de aumentar, no Brasil, a

cobertura de vendas e serviços agregados aos produtos a nível nacional. Esta

experiência poderá ser estendida para as farinhas industriais e os derivados do milho.

A empresa associou-se a um portal que pretende ser fornecedor de produtos gerais

para a industria ligada ao agribusiness. Uma parte importante serão as informações

sobre qualidade e tecnologia dos produtos que estarão disponíveis para os clientes

que realizam negócios através do portal.

No caso específico da venda de farelo de trigo a primeira grande vantagem para a

empresa no aspecto comercial é a possibilidade de eliminar o intermediário. Hoje a

empresa realiza venda direta aos grandes fabricantes de rações. No entanto, existem

compradores de rações, produtores rurais, casas de produtos agropecuários, que a

empresa para chegar até eles tem que contratar representantes comerciais, que

custam de 1 a 3% de comissão sobre a venda líquida. Uma boa parte destes clientes

já estão informatizados, com acesso à Internet, e a colocação dos produtos através da

Internet possibilitará a transposição do intermediário. Os clientes irão acessar o portal,

que disporá de informações sobre a qualidade do farelo, o preço, e terá a possibilidade

de colocar o pedido.

A segunda vantagem é a possibilidade de aumentar a capacidade de cobertura nos

vários segmentos. Fazendo uma curva ABC de clientes, A e B sendo clientes de porte

grande e médio respectivamente e C são pequenos clientes, que individualmente

consomem pouco, mais de forma agregada representam 30 a 40% do mercado. Estes

clientes classificados como C têm um custo de servir ou um custo de ir ao cliente muito
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grande na situação atual. Neste aspecto a Internet será fundamental para diminuir o

custo de servir a esta fatia importante do mercado.

No aspecto específico de serviços ao cliente, para os grandes clientes o nível de

informação será o mais importante; para os pequenos e médios clientes, tanto o nível

de informação, o apoio técnico online, mas também a possibilidade de comercialização

serão importantes. O portal terá um banco de dados como um diferencial de serviços.

O objetivo é fazer com que tanto o pessoal de suprimento dos clientes, mas

principalmente o pessoal técnico, tenha acesso a informações sobre tecnologia de

pães, biscoitos, massas e rações, com treinamentos específicos sendo oferecidos

online.

No futuro a empresa considera que a utilização da Internet vai ter abrangência total,

no que se refere aos produtos industriais, porque a mesma poderá fazer negociações

com clientes pequenos, que hoje não tem acesso por restrições de custos. Também a

Internet vai possibilitar um nível de informações sobre as operações da empresa que

hoje não tem, ou quando tem é difícil de consolidar para tornar as informações úteis

para o uso gerencial; os clientes vão ter condições de saber a situação de cada

pedido, a hora que vai ser entregue, o caminhão que vai entregar, a condição da

dívida dele, aspectos de crédito, se pagou ou não a duplicata. Todas as informações

que são atrativas para o mercado poderão ser disponibilizadas através da Internet.

Outras empresas do porte da Santista estão sendo mais agressivas. Algumas estão

operando com portal próprio, como é o caso da Sadia, que além do atendimento ao

consumidor, já apresenta uma lista dos produtos e ficha para cadastramento de

clientes. Outra empresa internacional do setor agribusiness, a Cargill, está firmando

cartas de intenção em várias de suas área de interesse, para operar em portal de

terceiros ou em conjunto com os concorrentes. Uma de suas divisões fechou acordo

com a Louis Dreyfus Corporation, uma de suas maiores concorrentes no setor de

commodities agrícolas, para formar um portal para o comércio e serviços relacionados

ao algodão e derivados. (CORDEIRO, 2000)
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No mercado aciário, outro mercado comoditizado, também a Internet já está sendo

considerada um novo canal de vendas e de serviços ao clientes que pode oferecer

benefícios de economia direta e de relacionamento com os clientes. O Grupo Gerdau

iniciou em julho de 2000 um sistema de comercialização eletrônico próprio, com 800

clientes pré-selecionados, entre construtoras, distribuidoras e indústrias, que poderão

fazer pedidos de vergalhões, barras e inúmeros outros produtos de aço. Este sistema

já inclui a transação de fato, fechando o ciclo do negócio. Pela agilização também da

logística, muitos distribuidores poderão iniciar a venda dos produtos pedidos mesmo

antes do recebimento dos mesmos. Também entrou em operação piloto um sistema

de compras de materiais, insumos e algumas matérias-primas junto aos 40 principais

fornecedores. (RIBAS e CARDOSO, 2000)
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IX - CONCLUSÃO

Com base nos dados levantados, verifica-se que a estratégia da Santista em relação à

Internet como canal de serviços ao cliente poderá proporcionar uma vantagem

competitiva somente se a concorrência não fizer igual.

Com os sites de transações eletrônicas horizontais e verticais, as pequenas empresas

estarão em condições de igualdade com as grandes empresas como a Santista na

identificação de novos mercados e no comércio com fornecedores e clientes. As

vantagens competitivas conseguidas até agora pela empresa, através de diferenciação

de produtos e de serviços ao cliente, serão cada vez mais facilmente copiadas.

Desde o fim do controle do mercado de farinhas feito pelo governo, a Santista optou

por uma estratégia de diferenciação que evoluiu em três etapas: a primeira foi uma

maior segmentação do mercado, quando havia apenas dois produtos genéricos, a

farinha comum e a farinha especial, e o desenvolvimento de produtos específicos,

feitos de acordo com a necessidade de cada segmento: farinhas para pães em geral,

para pães industriais, bolos, confeitaria geral, massas, biscoitos doces e salgados; em

seguida veio a diferenciação através da prestação de serviços ao cliente, tais como

embalagens diferenciadas, entrega programada e assistência técnica contínua; na

terceira fase foi incorporada uma parte da concepção de marketing individualizado,

para os clientes de grande poder de compra, desenvolvendo produtos em conjunto e

oferecendo produtos e serviços customizados.

Agora a empresa está ensaiando a colocação de alguns produtos como farelos de

trigo, de importância secundária no portfólio da empresa, para a venda através de um

portal de comercio eletrônico, como forma de aprendizado cuidadoso. Há um

consenso interno que é necessário estar na Internet, mas não há uma definição da

velocidade com a qual isto deve ocorrer e nem de que forma. Ainda não está sendo

questionado se a Internet deve ser usada apenas como mais um canal para alcançar

os clientes com produtos e serviços existentes ou se a empresa deve desenhar novos
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modelos operacionais para participar ativamente do comércio eletrônico, e tornar o uso

da Internet uma real vantagem competitiva.

o primeiro ensaio de utilizar a Internet como canal de serviços, ao permitir aos

clientes acompanharem a situação de seus pedidos, entrou recentemente em

operação, mas não há uma posição definida quanto à opção estratégica de oferecer

serviços ao cliente pela Internet como uma vantagem competitiva, nem foi decidido se

a comercialização dos produtos principais, farinhas industriais, serão através de portal

próprio, de terceiros ou setorial.

Para ter continuidade no futuro uma empresa precisa identificar oportunidades não

percebidas por outras empresas e explorar estas oportunidades. No novo cenário

econômico causado pela Internet ainda é preciso acrescentar um outro fator - é

necessário fazer primeiro.

Até alguns anos atrás as empresas podiam ter como vantagem competitiva a

concentração de mais força nos mercados escolhidos, o que significava possuir a

maior base de recursos, fábricas, pesquisa e canais de distribuição para apoiar as

linhas de produtos. Hoje, para manter uma vantagem competitiva, é necessário um

aporte de recursos humanos de qualidade, capacidade logística, conhecimento e

serviços ao cliente que a concorrência não pode reproduzir com facilidade ou na

mesma velocidade. É preciso ter algumas competências essenciais únicas como fonte

de vantagem competitiva. O fator mais importante na diferenciação que uma empresa

pode ter é a capacidade de comandar e coordenar atividades de serviços, redes de

fornecedores e relacionamentos duráveis com os clientes.

Nos mercados competitivos, os produtos são raramente vendidos de forma isolada da

imagem e reputação da empresa, da qualidade de relacionamento da empresa com o

cliente e dos serviços que acompanham o produto físico. Uma vez que nos mercados

de farinhas de trigo os produtos ficam idênticos uns aos outros, é cada vez mais

necessário a diferenciação dos mesmos através da utilização de atributos intangíveis.
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Mesmo que grandes mercados facilitem a introdução de um grande número de

serviços, estes também incentivam os competidores a entregarem serviços similares, o

que pode tornar os serviços ao cliente "commodities", exigindo das empresas

competidoras a procura de diferenciação através da oferta de portfólios de serviços

que não possam ser imitados.

Uma das principais características dos serviços ao cliente pela Internet, que pode

levar a várias possibilidades para diferenciação, é a capacidade de aumento de

escopo e a maior customização dos serviços online, permitidos pela tecnologia de

informação. Um conteúdo pode ser infinitamente personalizado permitindo aos

clientes a montagem do serviço segundo a seleção de itens específicos de um menu

oferecido, e às empresas a melhor entenderem as necessidades de seus clientes. O

princípio básico do marketing um a um, de tratar diferentes clientes de maneira

diferente, é viabilizado, tornando os serviços mais valiosos para cada cliente em

particular.

Com as tecnologias que estão surgindo na área de CRM, aplicadas à Internet, os

clientes poderão obter apenas a informação que precisam, fazer um pedido, checar a

situação do pedido, fazer uma reclamação ou uma recomendação, receber

treinamento ou participar de uma conferencia pela Web a um custo competitivo.

Um dos pontos que devem ser considerados é o possível efeito que a disponibilidade

constante de serviços ao cliente, com a transferencia eficiente de informação e o alto

grau de interatividade, pode ter na satisfação e na confiança do relacionamento por

parte do cliente. Uma vez que as informações podem ser obtidas com facilidade, os

clientes têm mais oportunidades de interagir com a empresa, podendo levar a uma

fidelidade maior. Isto precisa ser verificado em estudos específicos.

Com a explosão do comércio eletrônico e o aumento da competição global, nenhum

ramo industrial deixará de ser afetado de forma drástica na maneira como tem

conduzido suas operações. O cliente virtual, com seu novo poder de negociação, em
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face da abundância de informações e do decorrente poder de compra, impõe para sua

lealdade com uma empresa que esta use o relacionamento com ele como um principio

organizacional, permeando sua estratégia de negócios, suas ações mercadológicas,

sua tecnologia de informação, as pessoas e os sistemas de medição de performance

visando maximizar este relacionamento. A Internet será cada vez mais o principal

canal de relacionamento da empresa com seus clientes e consumidores.

Assim a estratégia recomendada para a Santista é a de utilizar a Internet, e as novas

tecnologias de CRM e de marketing um a um, para construir um relacionamento

personalizado com cada cliente, identificando, desenvolvendo e ofertando novos

produtos e serviços, personalizados e customizados um a um, em seqüência rápida,

para deixar os concorrentes desequilibrados. O objetivo agora passa a ser o de obter

várias vantagens competitivas que possam ser implementadas com rapidez a fim de

conquistar e manter clientes, e antes dos concorrentes copiarem as vantagens

existentes já implementar novas vantagens.
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