
O autor traz para o contexto do marketing industrial os
pressupostos de sua larga experiência anterior na área
de compras. Neste artigo, é feita uma viagem de volta
às origens do"Reverse Marketing", repassando a litera-
tura e revendo conceitos à luz dos dias de hoje, para esta-
belecer uma ponte entre compradores e vendedores, cada
vez mais necessária nesses tempos em que os desafios da
competitividade pedem mais esforços de cooperação.

Reverse Marketing
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A força e o encantamento do
Marketing Industrial estão ligados
à sua própria concepção: uma função
empresarial comprometida com o
autêntico propósito de criar valor
superior para clientes escolhidos,
muito mais do que como um mero
conjunto de técnicas e ferramentas
sem relação com a filosofia da empresa.
E é justamente este propósito que
distingue as ações de atração das de
conquista e que confere legitimidade
à construção de vínculos entre
fornecedores e clientes.

Entretanto, muita controvérsia
cerca essa construção de vínculos,
de significados, quando examinados
pelo ponto de vista das organizações
compradoras, particularmente daquelas
menos atentas ao desenvolvimento
de diferenciais de valor, eternamente
presas ao dilema volume-preço que
caracteriza seus negócios, tanto com
clientes quanto com fornecedores.

Para estas empresas, abordagem
de significados é a chave para que
possam iludir e controlar seus clientes,
fazendo com que aceitem adquirir seus
produtos e serviços convencionais a
preços injustificadamente mais altos.
De maneira inversa, esmeram-se
para impedir relacionamentos mais
íntimos com seus fornecedores, sempre
considerados como predadores que,
cumprindo seu papel neste ambiente
empobrecido, tentam aplicar a eles
as mesmas fórmulas de enganação.
Comprar barato e vender caro é a
síntese deste pensamento, característico
das empresas de visão estritamente
econômica, infelizmente tão difundido
no meio empresarial.

De fato, os processos de compra de
muitas organizações são concebidos
como uma forma de resistência às
ações de conquista, instrumentalizadas
pelas "ferramentas de marketing", que
são esperadas dos fornecedores. Esses
processos acabam por cristalizar posturas
altamente céticas e impessoais, tidas
por muitos como o "estado da arte" da
relação da empresa compradora com
seus fornecedores.

A título de exemplo deste pensamento,
tomemos a seguinte passagem do
"Manual do Comprador", de Mário
Dias e Roberto Figueiredo Costa1, uma
das poucas obras brasileiras acerca da
atividade de compras industriais:

"Embora alguns colegas critiquem
a realização de rodízios (entre os
compradores), enxergamos neles
mais benefícios que defeitos. Motivar
profissionais estagnados na carreira,
'quebrar' vínculos com vendedores,
(...) já constituem, na nossa opinião,
motivos suficientes para a adoção
deste mecanismo."

Tivemos a oportunidade de discutir
este, além de diversos outros pontos,
com o elenco de executivos co-autores
do programa Industrial Marketing
Management da Escola
de Marketing Industrial há alguns
meses, e confirmamos que essas são
questões de difícil equacionamento
por parte da alta administração.
Em primeiro lugar, as empresas
precisam entender em profundidade
os fundamentos que devem nortear
as ações para com os fornecedores e
suas diversas implicações. A seguir,
precisam estabelecer claras linhas de
ação para o desenvolvimento de novos
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padrões de relacionamento com seus
parceiros escolhidos, tarefa que precisa
ser compatibilizada com as legítimas
necessidades de controle e gestão,
bem como de proteção contra o
ataque predatório de outros
fornecedores que não comunguem
desses mesmos ideais.

As empresas precisam
entender em profundidade
os fundamentos que devem
nortear as ações para com

os fornecedores e suas
diversas implicações

Dedico-me, pois, a tecer algumas
considerações como convite à reflexão
em torno do assunto, tomando como
referência os estudos pioneiros de
Leenders e Blenkhorn, reunidos em
seu livro Reverse Marketing2, escrito
há cerca de 18 anos.

Nessa obra os autores procuravam
sistematizar algumas das práticas
de executivos de corporações norte-
americanas e japonesas que, motivados
pela necessidade de ampliar a
contribuição da função Compras aos
resultados empresariais, iniciavam
ações inusitadas de desenvolvimento
de negócios com novos fornecedores
ou, em alguns casos, com fornecedores
existentes, a partir de meados da
década de 80.

A importância desta re-leitura de
Leenders e Blenkhorn está ligada
menos ao processo que prescrevem,
típico roteiro de desenvolvimento

de novos negócios atipicamente
iniciados e conduzidos pela organização
compradora. A grande contribuição da
obra está nos insights destes especialistas
em Compras que, demonstrando
grande experiência prática e visão das
implicações do processo que prescrevem
para o desenvolvimento de iniciativas
de Reverse Marketing, terminam
por reconhecer implicitamente o
fundamental papel dos vínculos de
significado para a criação de valor.

Tomando como referência relações
caracterizadas mais pelo enfrentamento
do que pela cooperação, Leenders e
Blenkhorn são inequívocos em sua
preocupação em assumir o controle
das ações e em "responder na
mesma moeda" às "ações agressivas
de Marketing" a que tipicamente
estavam sujeitas as organizações
comprador as na década de 80, como
demonstram diversas passagens do
livro. Em uma das seções do capítulo
l, por exemplo, denominada "Vivendo
em um mundo dominado por
marqueteiros", os autores escrevem:

"A arte do Marketing tem sido
agudamente aperfeiçoada e a área tem,
já por muitos anos, atraído algumas dos
mais brilhantes e ativos profissionais
de nossa sociedade. Poderíamos
até assumir que, nesse contexto, a
necessidade de expertise na atividade
de compras seria mínima, pois os
marqueteiros cuidariam integralmente
de seus clientes. No entanto, nada
poderia ser mais distante da realidade."
E mais adiante:

"Conforme a dominância do
Marketing se amplia, a necessidade
de uma força contrária para a proteção
das necessidades da organização
compradora tem se tornado cada
vez mais aparente. (...) Todos os
planos de Marketing são, em última
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análise, baseados nas necessidades da
organização vendedora. Os planos de
compras, por outro lado, devem estar
focados nas necessidades da organização
compradora. Isso configura uma clara
necessidade para a prática de Reverse
Marketing . (...) Reverse Marketing
é para os ambiciosos e gananciosos,
(...pois...) No contexto das relações
tradicionais de Marketing- Procurement,
conceitos e ferramentas afiadas de
Marketing impedirão Compras de
obter grandes vantagens."

Ao acompanhar o desenvolvimento
do texto, no entanto, fica claro que
esta tendência ao enfrentamento, como
sugerida por Leenders e Blenkhorn,
é muito mais um mecanismo de
defesa da empresa compradora contra
uma eventual postura predatória de
fornecedores do que uma intenção
de ataque, em grande parte motivado
por uma compreensão equivocada do
Marketing Industrial. Em especial
chama a atenção a seção a respeito do
relacionamento entre fornecedores
e clientes industriais japoneses no
capítulo 6, dedicado a novas tendências
de suprimentos. Os autores notam que
"a lealdade é um valor importante tanto
para fornecedores e clientes" e que "a
Toyota utiliza o termo 'prosperidade
mútua' (como um valor) no
relacionamento com seus fornecedores".

A mensagem central do livro está
ligada ao fato de que a função Compras
deve assumir uma postura ativa no
desenvolvimento de alternativas
inovadoras de negócios, facilitando a
configuração de novos mercados para
potenciais fornecedores, ao invés de
se limitar a escolher entre as opções
disponíveis a seu alcance. O termo
Reverse Marketing tem propriamente
este significado: a empresa-cliente
desenvolvendo negócios para seus

fornecedores (ou colaborando para este
processo ou, pelo menos, não se opondo
a ele). Incorpora e expande a possível
contribuição da função Compras para
os processos de desenvolvimento
de produto e engenharia/análise de
valor, ressaltando a força da multi-
disciplinar idade.

Compras deve assumir
uma postura ativa no
desenvolvimento de

alternativas inovadoras
de negócios, facilitando
a configuração de novos

mercados para potenciais
fornecedores, ao invés de

se limitar a escolher
entre as opções

disponíveis a seu alcance

Curiosamente, outros autores
procuram, em trabalhos posteriores,
estabelecer paralelos entre as ferramentas
de Business Marketing e de Reverse
Marketing, literalmente tomando o
acessório pelo essencial e prejudicando
a compreensão da expressão original.

Leenders e Blenkhorn reconhecem
o quão inusitada é essa postura de
Compras em meados dos anos 80:
"Ao oferecermos ajuda aos fornecedores,
é difícil convencê-los de que a oferta de
ajuda é genuína; a pergunta 'Tudo bem,
mas... Qual é a pegadinha?'
é freqüentemente ouvida."
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Reverse
Marketing

Explicando que a motivação para
processos de Reverse Marketing está
ligada a objetivos extremamente
agressivos de redução de custos, de
aprimoramento da qualidade, da
garantia de suprimento estável, do
aprimoramento da estrutura logística,
tipicamente com foco no bottom Une,
os autores propõem tornar obsoleta a
noção de que trade-offs serão sempre
necessários. Nesse ponto, descolam-se
da visão de custos e passam a vislumbrar
o desenvolvimento de valor superior,
re-orientando sua atenção para o top line
e recriando o próprio Reverse Marketing
que acabam de apresentar.

As dificuldades de mensuração dos
processos de criação de valor logo se
colocarão à sua frente, mas o insight já
está lançado.

O mesmo irá ocorrer com as questões
ligadas aos vínculos e aos significados.
Os autores "alertam" claramente:
"Alguns compradores acreditam que o
Reverse Marketing (uma vez iniciado)
nunca termina, e que uma relação
especial (com o fornecedor em questão)
e a concessão de uma posição
preferencial (ao mesmo fornecedor)
são inteiramente apropriadas."

A seguir, irão se utilizar do
exemplo das compras públicas para
ilustrar a armadilha de se depender,
continuamente, do retorno à rotina
commoditizante de " especificação -
cotação-equalização" típica dos
processos de compra das empresas.
Ao descrever um processo de Reverse
Marketing conduzido por um órgão
governamental, relata:

"A agência desejava participar do
desenvolvimento em conjunto com o
fornecedor, compartilhar custos e se
comprometer a manter uma única fonte
de fornecimento, mas não abria mão

de manter a propriedade do projeto
(do objeto da iniciativa), para que no
futuro pudesse colocá-lo novamente
em licitação pública. (...) A utilização
de Reverse Marketing nas compras
públicas parece ser contrária ao objetivo
expresso dos órgãos de governo de
serem absolutamente igualitários
no trato com todos os fornecedores.
Reverse Marketing, quase por definição,
significa a concessão de tratamento
diferencial a uma empresa em relação
a outras."

Em resumo, o dilema da construção
de vínculos com fornecedores é, ao
mesmo tempo:

• Chave para descortinar novos
horizontes de cooperação e criação
de diferenciais de Valor

• Possibilidade para o ataque
predatório de empresas
descompromissadas com o futuro
de seus clientes

A solução desse dilema vem sendo,
há muito tempo, objetivo comum
dos grandes executivos de Compras
Industriais e de seus colegas de
Marketing. Negar-se a enfrentá-lo, a
qualquer pretexto, eqüivale a perder
o jogo do Valor sem nem mesmo ter
entrado em campo.
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