
O Cliente quer igual ou diferente? Para o consultor, o
cliente quer ambas as coisas, e não abre mão disso. O im-
portante é distinguir entre o que se deseja sempre igual
e o que precisa ser diferente. A inovação, na ótica do
marketing industrial, deve considerar o foco do cliente,
para que dê origem a resultados mutuamente superiores.

O Cliente quer Igual
ou Diferente?

Text Box
Fonte: Marketing Industrial, ano 11, n. 31, p. 6-18, dez. 2005.



Nos últimos tempos as empresas
têm sido vítimas de uma certa
compulsão de muitos executivos em
induzi-las a buscar a diferenciação,
quase a qualquer custo, para se livrar
dos concorrentes mais próximos e se
tornarem mais competitivas.

Enfatizando esse modo de pensar,
mais de 80% das receitas mercadológicas
que estão por aí sugerem ser esse o
único caminho estratégico confiável.

Nessa corrida desenfreada, não são
poucos os que se gabam de serem os
maiores lançadores de novos produtos,
ampliadores contumazes de portfólios,
colecionadores de múltiplos serviços aos
clientes e assim por diante.

Muito stress depois e alguns milhões
de reais corridos, os resultados nem
sempre confirmam o esperado e,
não raro, quando acontecem, sequer
apresentam coerência com o que foi
investido em diferenciação.

Quer dizer então que a diferenciação
nem sempre funciona? Ou não tem sido
conduzida acertadamente? Ou, ainda,
nas situações em que foi aplicada e não
houve retorno, não se tratava, realmente,
de uma diferenciação, mas de algo que
não sensibilizava a percepção do cliente?

Diferenciar pode ser inútil, pode ser
um desperdício?

Mas será que manter estável uma
oferta que está dando certo não seria
uma grande imprudência?

Como os clientes podem continuar
tocados por alguma coisa que não se
renova? Os concorrentes não poderiam
copiá-la e, além disso, consegui-la a um
preço menor?

Não é esse o conceito de commodity do
qual devemos fugir como o diabo da cruz?

Pelo que sabemos, como executivos de
marketing, o que é igual se esvai com o
tempo e acaba se igualando à paisagem.
Deixa de ter uma identidade notável e se
confunde com o todo. Passa a ter valor
quando não existe mais. Vale pela falta que
poderia fazer, não mais por sua existência.
Perde a identidade que o distingue.

Ultimamente temos nos deparado
com esse desassossego, cada vez mais
insistente, da parte de alguns gestores
mais cuidadosos, compromissados com a
continuidade de seus resultados crescentes.

Como o prezado leitor da Revista de
Marketing Industrial já sabe, procuramos
aqui propor uma espécie de fórum
continuado de reflexões livres, no intuito
de fomentar a evolução do conhecimento
de marketing aplicado à integração
consistente entre fornecedores e clientes
no ambiente de negócios.

É dentro desse espírito que tomo a
liberdade de tecer alguns pontos que,
acredito, permitem trazer à tona aspectos
que podem merecer atenção.

O Valor de alguma coisa que pode ser
adquirida ou comprada, seja um
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Pelo que nós sabemos,
como executivos de

marketing, o que é igual
se esvai com o tempo e

acaba se igualando à
paisagem. Deixa de ter

uma identidade notável e
se confunde com o todo.

Passa a ter valor quando não
existe mais. Vale pela falta

que poderia fazer, não mais
pela sua existência. Perde a
identidade que o distingue

bem físico ou não físico ou serviços,
só acontece quando quem o adquire,
ou dele faz uso, percebe que o
significado que aquilo traz consigo,
para o sucesso ou a prosperidade, é
único, maior do que o seu próprio
conteúdo, forma, benefícios mensuráveis
e, sobretudo, o seu preço.

Valor, assim, tem mais a ver com
o cliente do que com qualquer outra
pessoa que afirme quanto aquilo vale.

Valor é uma responsabilidade do
cliente. De ninguém mais.

Uma empresa que se restringe só
a fornecer sabe dizer quanto custa,
mas quanto vale não é de sua alçada.
Não seria legítimo, pois quem lhe
confere valor é o cliente, que é quem
compreende o que significa.

Pois bem. Gomo não é mais
novidade, há muito tempo as empresas

só existem virtualmente; o que é real e
existe são pessoas que, movidas, umas
mais, outras menos, por uma causa, se
organizam como uma indústria, para
produzir riquezas.

Aliás, isso advém da própria essência
do termo indústria: seres humanos, com
seus conhecimentos, competências,
processos e organização, que se reúnem
para transformar matérias-primas de
toda ordem, de maneira sustentável,
em riqueza genuína.

Um sistema inteligente gerador de
ganhos para o todo.

Quando o conceito que prevalece é
esse, os profissionais-pessoas lideram
essa arquitetura e todas as escolhas que,
inexoravelmente, precisam ser feitas.

Os procedimentos que serão
implantados, visando tornar gerenciável
o que deve ser feito, não serão capazes
de indicar todas as possibilidades que
surgem no exercício do dia-a-dia da
empresa. E por isso que gerenciar é
complexo; cuida mais do que não foi
previsto do que daquilo que estava
estabelecido para ser cumprido.

Gomo essa questão pode impactar
a percepção de valor diante da
alternativa entre ser igual ou diferente,
no foco do cliente?

No mundo das empresas e,
conseqüentemente, nas relações entre
elas, as decisões e escolhas acontecem
com base nas preferências técnicas,
sensações e sentimentos, compartilhados
por grupos internos, reconhecidos e
legitimados no meio, como líderes
no domínio de certos conhecimentos
e experiências.

Para que a opção por um fornecedor se
dê de maneira tranqüila, esses aspectos
precisam ser considerados com uma
determinada consistência dentro da
empresa, segundo os seus diversos
centros de decisão.



Mesmo no caso daquelas companhias
em que o dono, do alto de sua distância
hierárquica, "recomenda fortemente"
que se compre de uma certa fonte,
existe, veladamente, um esforço de
convencimento interno para que o curso
da ação não se transforme num grande
sorvedouro de energia.

É bem verdade que, nesses ambientes,
o dono conta muitas vezes com um tipo
de fidelidade canina que amortece muito
desse desconforto; mas que nem sempre
é suficiente para resolver os desencontros
que, mais à frente, acabam surgindo,

No entanto, de um modo geral,
nas empresas-clientes razoavelmente
organizadas, grupos especialistas,
comprometidos com a empresa e
motivados pelo orgulho de pertencer,
orientados principalmente no
caso de organizações globais
- por procedimentos normatizados
(infelizmente nem sempre adequados às
condições locais.,.) definem a alternativa
a ser contratada e conduzem o seu
processo de internalização.

Se levarmos em conta toda a dimensão
desse quadro, com suas singularidades,
sejam de cultura, de know-how, know-
why, know-who, nos deparamos com
um vetor que sempre é transversal, isto
é, que sempre se faz presente numa
organização, interferindo em todo os
seus processos, sejam eles técnicos ou
relacionais: a maneira como as pessoas
se articulam, portanto como combinam
seus interesses, diante de escolhas que
deverão produzir resultados universais,
ou melhor, que se obrigam a criar valor
em diferentes cenários e objetivos a
atingir, como por exemplo:

1. Fortalecimento da credibilidade da
empresa.

2. Aumento da sua reputação nos seus
mercados de atuação.

3. A sua relevância diante da sua cadeia
de produção.

4. A construção de níveis superiores
de lucro, em relação aos indicadores
comumente aceitos.

Temas conhecidos, como
competitividade, eficiência operacional,
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tecnologia etc. tornam-se acessórios
para a obtenção daqueles predicados,
e não um fim em si mesmos,
como são encarados muitas vezes,
equivocadamente.

Nesse sentido, o centro de atenção
do management passa a ser, além dos
costumeiros produtos e serviços, outros,
mais profundos: como prover o cliente,
de maneira exemplar, dos quesitos
credibilidade, reputação, relevância e
resultados econômicos admiráveis para o
SEU sucesso empresarial.

Aqui, a nosso ver, se encontra o
mapa, com muitas e diferentes saídas,
que, acertadamente escolhidas, levam a
companhia a um estado referencial de
liderança, por competência reconhecida,
habilitando-a a promover mudanças, ao
invés de ser levado por elas, e ganhando
muito com isso.

Temos identificado, na Usina de
Conhecimento do IMI, algumas daquelas
saídas, para nós bastante promissoras e
que, apesar de não serem necessariamente
aplicáveis em qualquer situação, julgamos
interessante dividi-las com o caro leitor.

O que um cliente pode querer que
seja sempre igual?

Com certeza, tudo aquilo que está na
sua linha de perenidade, ou seja, tudo
aquilo que lhe assegura um nível básico
de previsibilidade, que tem a ver com a
manutenção do que ele cultiva, o tempo
todo, para continuar sendo admirado e
respeitado por seus clientes. Atributos
esses que, ao logo do tempo, vieram a
fazer parte do seu caráter.

Imagine se um fornecedor, por
qualquer razão, agir de maneira a
drenar algum traço de valor do cliente
reconhecido por seu mercado. Logo
será evitado, até por recomendação dos
clientes leais de seu cliente.

Cenas como essas são mais comuns
do que se pensa:

• "Por que vocês têm fulano como
fornecedor? Vocês não entendem que
ele não ajuda a sua empresa?"

• "Eu já falei para vocês comprarem
do sicrano! Eles são mais sérios, têm
mais a ver com vocês!"

• "De quem vocês compram esse
componente? Se vocês compram
de X ou Y eu já posso dizer que
vocês não são os melhores..."

Empresas e profissionais-pessoas,
empenhadas em continuar e crescer,
com prosperidade, não abrem mão de
três componentes fundamentais que
reúnem o que foi apresentado até aqui:

• Credibilidade, traduzida pela
reputação e relevância

• Reconhecimento estimulador, da
parte daqueles que têm reputação e
relevância no mercado e

• Prosperidade, como compromisso
social, isto é, como força motriz
de riqueza crescente amparada na
riqueza do todo

Assim, clientes-empresa, ou melhor,
pessoas reunidas em torno de uma
organização, movida por valores internos,
na direção de um futuro promissor,
lutam bravamente para aumentar sua
credibilidade. Credibilidade que, por sua



vez, não pode ser comprada, mas deve
ser construída ao longo de uma vida e,
necessariamente, atestada por outras
pessoas que a constatam e que, em certos
momentos, representam e amplificam, no
seu meio, o que a opinião pública sente,
valoriza e recomenda.

A credibilidade como princípio, no
ambiente externo, conduz e induz as
preferências dos melhores clientes e, no
ambiente interno, estabelece e faz legítimo
o nível de poder decisório daqueles
profissionais que a têm como valor.

É sempre bom pensar no quanto a
credibilidade é vital.

Não há notícia em que a falta de
credibilidade, no tempo, tenha levado
a alguma parte que não seja ao prejuízo
moral e, como decorrência, ao prejuízo
econômico. Talvez não haja algo mais
devastador do que isso. O mundo ao
nosso redor está aí para comprovar.

Bem, a credibilidade do cliente - se não
é um atributo que possa ser fornecido
por um fornecedor pode, isso sim,
ser promovida por aqueles que sejam
efetivamente compromissados com o
seu futuro. Não depende de uma agenda,
mas de uma constância, de um princípio
de conduta aceito como premissa.

Gomo se promove a credibilidade
do cliente?

Por meio das pessoas e de suas
dimensões sociais, enquanto indivíduos
reunidos numa organização, como
talentos das empresas.

Tudo o que for relacionado com
o fortalecimento e a expressão da
credibilidade das pessoas, representantes
das partes que se integram numa relação
entre empresas, e das suas empresas,
como entidades sociais que lhes dão
abrigo, deve estar na ordem do dia, ser
previsível, permanente e assumido como
objetivo primordial.

Arriscaria dizer que deve ser sempre
igual àquilo que vem da essência, da
personalidade das pessoas envolvidas
e das entidades que se relacionam no
ambiente de negócios.

Não há como ser diferente.
No entanto, não se deve confundir os

rituais que simbolizam as ações regidas
pelo compromisso com a credibilidade
com a própria credibilidade.

Os rituais que, neste caso, são uma
porção da liturgia que contextualiza
condutas empresariais escoradas e
amparadas na credibilidade, estes sim,
exigem uma dinâmica que os situe,
historicamente, a cada passo; mas o
que é intrínseco, o valor credibilidade, é
perene, não muda, só se fortalece.

O que deve ser conduzido na direção
da credibilidade do cliente, numa
colocação mais prática e, quem sabe,
mais gerenciável, considera:

1. A conduta ética da empresa e de
seus colaboradores, aqui e agora,
como uma referência exemplar
para a Sociedade.

2. A coerência entre o que se
prega e o que se faz, em qualquer
nível de manifestação,

3. A consistência entre o que se
promete e o que se entrega para a
empresa cliente, e para as pessoas
que estiverem envolvidas
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4. A construção contínua de
contextos de cooperação entre
as pessoas ligadas aos diferentes
setores que se entrelaçam de um
lado e de outro.

5. O genuíno compromisso com o
sucesso do cliente e do seu elenco
de profissionais, nas suas carreiras
como indivíduos e como elementos
funcionais na organização.

6. A coragem de não deixar que o
dinheiro, o lucro a qualquer custo,
comande tudo o que vem antes.

Os clientes sérios, aqueles que são
co-autores do futuro que sonhamos,
esperam que sempre sejam mantidos em
quaisquer circunstâncias. Nada diferente
fará maior efeito, muito pelo contrário.

O que acontece muitas vezes é que,
no afã de se cumprir metas, abre-se mão
de um ou outro daqueles predicados,
na expectativa de que existe um cheque
especial de credibilidade que autonza a
empresa sacar a descoberto e depois repor.

Eis uma implacável armadilha!
A credibilidade perdida não consegue

ser facilmente reposta. Exige gerações!
Felizmente, quando, de uma hesitação,

acontece uma falha, até porque a
perfeição não é um traço humano,
gestos proativos e transparentes trazem
uma razoável possibilidade de sucesso,
permitindo que reparos recuperem
um pouco do valor original. O zelo
pela credibilidade é uma preocupação
permanente da alta administração
consciente da companhia.

De novo, o segredo está em não
se tornar uma presa fácil do lucro
a qualquer preço, mesmo que isso
ainda seja um medidor rançoso
da organização, ligado aos tristes e
superados conceitos de performance
que adotamos no passado, oriundos
de culturas gerenciais individualistas
e imediatistas, que tristemente ainda

continuamos a importar de países que
primam por estimular conflitos como
regra para o sucesso.

Nessa hora é melhor considerar que,
para nós, executivos profissionais ou
acionistas, apaixonados por clientes e
mercados, o que diz do nosso valor não
é o que fizemos exatamente, mas as
opções que escolhemos.

E importante nunca esquecer que, no
mundo dos negócios, funções e posições
hierárquicas são importantíssimas,
mas incapazes de garantir um estado
duradouro de respeito e felicidade.

A alienação agora, diante da
credibilidade, é o prenuncio de um
fracasso de alma mais à frente...

Mas, e o que o cliente pode estar
esperando de diferente?

Tudo o que o fizer ser considerado
único e preferido, por seus clientes e
pelo ambiente de negócios em que
estiver inserido, que seja de difícil cópia
por um bom período de tempo!

Mais um grande desafio!
O cliente busca o diferente que possa

produzir efeito nos seus mercados e
não exatamente o que um fornecedor
possa lhe estar propondo de diferente
só pela diferença.

Chama a atenção o número de casos
em que uma enorme quantidade de
recursos é dedicada a mudanças do
que está estabelecido mais por uma
compulsão pela mudança do que por sua
contribuição real ao valor percebido pelos
clientes, pelos colaboradores e acionistas.

A ação de marketing, em decorrência
dessa abordagem míope, revela-se
como "empurrologia" pura! Resume-se
a jogar em cima do cliente novidades
cuja contribuição é desprezível, sob
o ponto de vista do sucesso em seus
ambientes competitivos.



Muito desse equívoco se explica pela
competição interna entre profissionais da
organização, estimulada pelos nefastos
sistemas de gestão que estão por aí,
corroendo o que resta do espírito de
lealdade entre colaboradores, básico para
que a orquestra mostre o talento. Chega
a ser pândego, como dizia meu saudoso
pai, porque, paradoxalmente, se exige,
dos mesmos talentos, lealdade à empresa!

As mudanças nessas situações nada
mais são do que estratagemas, dos mais
inexperientes, na tentativa de se colocarem
acima dos demais, como num jogo
imbecil onde, no final, ninguém ganha.

O que me entristece, particularmente,
é quando me deparo com os chamados
jovens potenciais que, erroneamente
forçados a se viabilizar rapidamente nos
quadros da organização, se vêem apelando,
de uma maneira desmedida e descuidada,
para mudanças de regras, o que os acaba
levando a um outro jogo, no qual os valores
que trouxeram a empresa até aquele ponto,
e que o bom-senso sugere que devem ser
preservados porque dizem do seu caráter,
são violentados, a título de que "o mundo
agora mudou" e o que valia não vale mais.

A desatenção aos valores de origem,
que asseguram a personalidade da
empresa e a tornam reconhecida pelo
mercado, redunda, quase sempre, na
perda do respeito e reconhecimento de
seus melhores clientes, que se sentem,
agora, diante de uma outra empresa,
desconectada do que foi o seu esteio e
nada parecida com aquela que merecia
admiração, e à qual se sentiam ligados.

Esses profissionais em início de carreira
- presas fáceis desse ardil e por isso mais
suscetíveis ao clima de competição do que
ao de cooperação - respondem melhor a
esse convite e vêm, muitas vezes, de um
berço em que os valores eram tênues e os
testemunhos fracos. Por serem novos e de
alguma forma sempre protegidos, a vida

ainda não teve chance, com a crueldade
que lhe é peculiar, de lhes ensinar o que
realmente faz a grandeza e o êxito de
um ser humano profissional notável:
ser regido por princípios e valores
sociais inquestionáveis.

Uma saída mágica para a
empresa, nesse ponto, é o nível
de desenvolvimento e evolução da
liderança da empresa.

Cabe a ela assumir de vez o indelegável
papel de guardiã dos valores que fazem
da empresa um organismo saudável,
admirado e lucrativo que os clientes e os
seus demais stakeholders reconhecem e
do qual se orgulham.

Para concluirmos essa provocação,
vejamos quais são os possíveis
nichos nos quais o empenho para a
diferenciação tem toda a chance de gerai
resultados inigualáveis, fundamentados
no foco dos clientes escolhidos.

Oportunidades no Campo Técnico

A diferenciação é bem vinda, no foco
do cliente, quando o que se enfoca é a
possibilidade de liderança do cliente por
seu pioneirismo em processos e tarefas
produtivas. Pioneirismo este que apresente,
como destaque, a funcionalidade da
solução que fornece, emoldurada pela
engenhosidade com que foi concebida e
agraciada pela produtividade conseguida
por economias antes ocultas.

O Cliente quer
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Oportunidades no Campo Social

A diferenciação é muito bem acolhida
pelo cliente quando se constata
sincronia e respeito pelo que é cultivado
entre os grupos sociais de uma e outra
empresa, tanto no seu conteúdo como
na forma de se relacionarem.

O que acontece é que o respeito nasce
de uma história que se constrói com
o outro, em prol de algo ainda mais
próspero a ser compartilhado. Nesse
caso, quando se considera a dinâmica
das empresas, as pessoas mudam de
função ou posição e, com elas, os
seus graus de envolvimento e decisão,
daí a necessidade de se estar atento à
natureza e às características dos laços
que foram sendo criados.

Essas mudanças externas provocam
alterações internas nos vínculos que
foram estabelecidos entre pessoas, o que
leva as empresas a articular situações em
que, continuadamente, precisam estar
fomentando novas interações com vistas
a sustentar histórias já construídas.

A sincronia se perturba quando um
dos lados, de maneira desatenta, não

mobiliza, em tempo hábil, um novo
elenco de talentos que possa, de um
mesmo ponto de partida, iniciar uma
nova história, conectada com a anterior,
cuidando para que seja novamente única
e de propriedade dos que a construíram.

Premidas pelas mudanças e necessidades
de promoção interna das pessoas, as
empresas têm amargado situações críticas
nas quais determinados talentos não ficam
mais do que três anos numa certa posição,
obrigando-as a rapidamente restabelecer
vínculos, internos e externos, o que nem
sempre é possível.

Nas relações humanas, a velocidade
não conta, o que conta é o tempo.

Este fenômeno talvez explique um
pouco os estados de angústia e irritação
que ultimamente têm se agravado
dentro das empresas, autênticas crises
de segurança e de auto-estima dos
profissionais envolvidos.

A diferença aqui está na maestria em se
manter o que não deve ser perdido, em
prol do valor percebido da empresa, e
simultaneamente entrosar as novas pessoas
de um lado para que sejam capazes de se
integrar com as do outro lado.



No Campo dos Rituais

É muito animador quando notamos a
importância, cada vez maior, dos rituais.
Algo que, curiosamente, imaginávamos
em pleno declínio.

Os rituais expressam os valores de
uma cultura. Quando duas empresas se
unem, como no caso de um fornecedor
e um cliente, no âmbito do Marketing
Industrial, forma-se uma terceira cultura;
uma mistura interessante das duas que
lhes deu origem.

O convívio das pessoas de ambas as
empresas faz com que seja adotada uma
maneira particular de expressão e de ser.

Claramente se configura um protocolo
de pertença, ou melhor, um código
intransferível de exclusividade no
pertencer. Uma forma afetiva de sentir-
se fazendo parte de um enredo único.

Exercer o privilégio da diferença no
mundo social criado pelas empresas
que se relacionam é encontrar gestos,
maneiras de conduzir as ações em
conjunto, criar palavras e significados
que enfatizam os valores comuns às duas
culturas e, acima de tudo, traduzi-los
em evidências verdadeiras de respeito
de uns para com os outros.

Ser diferente dos demais fornecedores
será deixar a humildade e a compaixão
prevalecerem sobre os procedimentos
normalizados que, sempre irredutíveis,
porque tomados em bases técnicas,
insistem em querer se fazer valer para o
campo das relações humanas, que são
de natureza comportamental e, portanto,
das ciências sociais.

A diferença esperada pelo cliente neste
campo é proporcional à competência da
empresa em transitar pela diversidade
cultural, buscando as melhores práticas
que, naquela cultura, trazem os melhores
benefícios, sem perda da identidade do
fornecedor que foi escolhido.

A credibilidade como princípio,
no ambiente externo, conduz
e induz as preferências dos

melhores clientes e, no
ambiente interno, estabelece

e faz legítimo o nível de poder
decisório daqueles profissionais

que a têm como valor

No Campo das Causas Sociais

As empresas, cada vez mais, são
admiradas por seu DNA.

A razão de ser da empresa diz muito
mais do que se imagina. As que se
pautam pela construção de relações
meramente transacionais com a
sociedade não têm mais conseguido
ser lucrativas como era possível nos
primórdios do capitalismo.

Hoje em dia, seja por conveniência ou
por convicção, aquelas que assumem o
seu inalienável papel social têm maiores
chances de se perpetuarem como agentes
de riqueza, obterem lucros admiráveis
e merecidos aos olhos da sociedade,
especialmente num mundo que pune,
ao seu tempo e à sua maneira, cada vez
mais, os predadores.

O importante aqui é não confundir
responsabilidade social com ações sociais.

Responsabilidade social de uma
empresa é o compromisso que ela tem
com a geração de riquezas de toda
ordem: conhecimento, transformação,
facilidades, utilidades para a sociedade,
a partir das necessidades e limitações da
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própria sociedade. Esta maneira de
ser a faz conquistar, com o empenho
de todos ao seu redor, como uma das
importantes respostas sociais, um lucro
muito superior. Uma justa paga pelo
reconhecimento da sociedade para
quem a faz melhor.

Ações sociais se dão comumente
como incursões, aqui e ali, no intuito
de minorar dificuldades de pessoas
e comunidades que se vêem vítimas,
num certo momento histórico, ou
do sistema público, ou do ambiente
social, ou mesmo da natureza em seus
caprichos inexplicáveis.

Quando nos referimos às
diferenças percebidas pelos clientes
pela adesão de um fornecedor a
causas sociais, situamos os esforços
inteligentes da empresa na direção do
desenvolvimento e aprimoramento dos
cidadãos. Temas que se referem àquilo
que lhes é indelegável e, sobretudo,
edificante para o seu crescimento,
como indivíduos, e do meio em
que se vêem inseridos.

Causas como educação, saúde,
espiritualidade e cidadania têm sido as
mais promissoras para a construção do
capital social de um país.

A organização que tem se destacado
nessa linha tem conquistado, cada vez
mais, a preferência do mercado, atraído
as melhores oportunidades e aumentado
sensivelmente a sua performance
interna, leia-se produtividade e
inventividade, pelo belíssimo clima
interno que floresce dessa opção.

De certo modo, algumas observações
que temos feito no IMI demonstram
que há uma ligação entre a
credibilidade da empresa e a seriedade
dessa adesão social. Faz muito nexo,
porque isso se dá menos por dinheiro e
mais pela atitude e comportamento de
seus colaboradores.



No Campo dos Recursos Inéditos

Na base, a maioria das empresas de um
determinado segmento utiliza as mesmas
matérias-primas, recursos e processos.

A harmonia e os arranjos são
diferentes, mas o teclado é o mesmo.

A tecnologia industrial acabou se
tornando algo comprável, terceirizável e
até delegavel, em muitos casos.

Para aqueles que não têm mais
dúvidas sobre a importância das pessoas
numa empresa, isso é muito bom. São
os talentos que fazem a diferença! Não
se discute mais essa evidência.

Mas, por que o som deve vir do mesmo
lugar? Por que precisa ser via teclado?

Acontece que existe um mundo infinito
de recursos inéditos mas que, por hábito
ou preconceito técnico, nunca é pensado,
e muito menos mobilizado.

Numa época em que não há mais
espaço para desperdício, que tal
investigarmos os tais recursos inéditos?
Por que não se pode fazer o de sempre a
partir de uma base nova, mesmo que já
seja conhecida para outros fins?

Parece que tudo o que vemos tem
UMA vida, um rol estreito de aplicação.
O que vai sendo ampliado, ao longo das
inovações tecnológicas, é o conjunto do
qual irá fazer parte.

Assim, um parafuso é sempre um
elemento de fixação e, por isso, estará
atuando em infinitos outros produtos
finais, mas sempre com o mesmo
papel: fixar, de um jeito ou de outro,
uma coisa a outra.

Por que um parafuso não pode ser um
medidor, um propulsor, uma antena,
um gerador, um acionador?

Todos sabemos que essas funções
são plenamente possíveis e muitas já
acontecem há tempos. A metáfora se
aplica a qualquer coisa que o Homem
tenha desenvolvido. O que é criado pelo

Homem tem muitas outras vidas além
daquela que foi o seu motivo primeiro.

As crianças são os nossos melhores
consultores no assunto. Quantas vezes
não nos deparamos com as mais criativas
interpretações que nos fazem de objetos
tão triviais que, sob a sua imaginação
e coragem, se transformam nos mais
adoráveis e inesquecíveis aparatos?

É nesse ponto que quero chegar:
empresas criativas às vezes constróem
soluções convencionais a partir de
recursos inéditos e por isso se
destacam de maneira única.

Quando se familiarizam com
essa busca contínua, se preparam
para diferenciações importantes,
implementando tarefas e processos que
as levam ao pioneirismo em várias áreas.

O campo dos recursos inéditos será,
sem dúvida, um dos mais valorizados
pelos clientes e pela sociedade nos
próximos tempos.

Pois bem, prezado leitor, começamos
essa provocação sugerindo uma reflexão
sobre o que emociona e atende mais o
cliente: o igual ou o diferente.

Pensamos que o cliente não quer que
se mudem as razões intrínsecas que
o fizeram optar por um fornecedor,
promovendo-o a preferencial. Mas que
escolhe aquele que o inunda de opções
melhores, que o faça estar sintonizado,
a cada passo, com o que é mais
atual, moderno e adequado aos seus
propósitos, diante de um ambiente em
contínua mudança.

Trata-se, portanto, de um aparente
dilema. De um lado, atributos
que devem ser perenes e do outro
demonstrações inequívocas de saltos
embalados pelas novas conquistas da
ciência e tecnologia.

Costumamos chamar essa questão,
nas reuniões temáticas dos associados
do Instituto de Marketing Industrial, da
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convivência entre o que é eterno
com o que é moderno.

Preservar o que é eterno:
credibilidade, reputação, relevância,
lucro sustentado são as chaves para
um sucesso duradouro.

Estimular e aderir ao que é novo,
emoldurado pelo o que é basilar,
isto é, voltado para o melhor para o
todo, é fazer do dia-a-dia um salto
inovador para o futuro.

A maior dificuldade, no nosso
entender, é resistir à tentação a que somos
submetidos diariamente, no sentido
de nos levarmos mais pela sofisticação
tecnológica de uma oferta do que por sua
adequação. Num certo sentido temos sido
presas fáceis da tecnologia inútil em todas
as suas manifestações.

Não é raro nos vermos compelidos
a adotar novos instrumentos e novas
regras, mais como reféns de uma
obsolescência gerada do lado de fora
da nossa empresa do que apoiada nos
nossos próprios propósitos.

Quando nos rendemos a essa
dependência, entregamos o comando a
um agente externo descompromissado
com o nosso sonho de futuro. A empresa
como que delega a sua liderança a um
terceiro; em outras palavras, transfere o seu
futuro para um outro que fala mais alto.

Clientes não gostam de líderes fracos.
Um fornecedor de respeito não abre

mão dos seus valores e, ao mesmo
tempo, lidera a tecnologia do setor.

Clientes, quando admiram e
promovem seus fornecedores
preferenciais, dizem que eles são
diferentes porque são iguais a eles nos
seus valores mais profundos; ao mesmo
tempo, os chamam de estratégicos
porque, por estimularem inovações,
fazem a sua diferença no mercado.

A maior dificuldade, no
nosso entender, é

resistir à tentação a
que somos submetidos
diariamente, no sentido
de nos levarmos mais

pela sofisticação
tecnológica de uma

oferta do que
pela sua adequação

Como ficamos? Os clientes querem o
igual ou o diferente?

O de sempre, querem igual. O novo,
sempre diferente.

Equilibrar o conjunto, uma prerrogativa
do Marketing Industrial que propomos,
é refletir um verdadeiro senso de
prosperidade.

Lidar com situações como essas é que
faz do executivo de Marketing Industrial
um profissional privilegiado.

Uma pessoa que procura integrar o
que é material com o que é digno, para
as indústrias que fazem a riqueza para a
sociedade que as acolhe.

José Carlos Teixeira Moreira
Presidente do Instituto de Marketing Industrial

Presidente da Escola de Marketing Industrial
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Professor da EAESP/Fundação Getúlio Vargas e da

Fundação Dom Cabral - INSEAD - Kellogg




