
O resultado dos esforços que as empresas empreendem
para criar ofertas únicas de valor para seus clientes
escolhidos pode ser ampliado se elas incluírem, de
forma mais determinada, os próprios clientes nessa
tarefa. Este artigo nos fala de alguns caminhos que as
empresas podem explorar na direção de criar valor com
o cliente e com os demais agentes desse processo.

Ambientes de
Cooperação:
construindo valor sustentáve
com os clientes O mundo dos negócios está num

contínuo processo de mudança. São
freqüentes as discussões sobre a natureza
dessas mudanças, especialmente no
sentido de avaliar se elas representam,
efetivamente, evoluções dos modelos
existentes. Mas que essa dinâmica está
presente, isso não se contesta.



Fronteiras vêm sendo abertas, novos
espaços para a competição vão sendo
criados e, paradoxalmente, apesar
dessa ampliação no campo de atuação,
muitos executivos afirmam que o
que se experimenta é, na verdade,
uma forte sensação de redução da
mobilidade das empresas.

Buscar a diferenciação através da
adoção de estratégias consistentes
e sustentáveis deixa de ser uma
alternativa, para converter-se numa
condição indispensável.

Os movimentos mais explorados,
nesse sentido, têm levado empresas
e executivos a práticas bastante
radicais de aprofundamento dos
métodos voltados à eficiência
operacional, muito mais do que à
eficiência global. Mas, apesar desse
esforço, este é o jogo que todos
jogam e seus limites vão se tornando
mais próximos. Não dá para seguir
indefinidamente nessa direção, sob
pena de acabarmos, todos, vítimas
da inanição corporativa.



Sabidamente, como já afirmou Michael
Porter, a única forma de diferenciação
competitiva sustentável ao longo do
tempo é aquela fundamentada nas
pessoas e na reputação das empresas.

Sendo assim, a alternativa
estratégica para as organizações passa,
necessariamente, pelo desenvolvimento
de um nível diferenciado de
competência na criação de valor das
ofertas apresentadas pela empresa aos
seus clientes escolhidos.

Lançar mão da criação de valor como
um caminho seguro para a diferenciação
sustentável é uma idéia admitida pela
grande maioria, e compreendida por
muitos, mas praticada de maneira eficaz
por alguns poucos.

Nas discussões sobre o tema, são quase
inexistentes os argumentos contrários. O
que "pega" é a idéia compulsiva de focar-
se no imediato, no fechamento do pedido
que garante a carteira do mês, sem que
se possa dar tempo a um trabalho mais
consistente, viabilizador da construção
de relações sólidas, nas quais o preço
praticado decorre do reconhecimento
efetivo do valor contido na oferta
apresentada, do benefício gerado e da
perspectiva de que uma relação duradoura
não resulta da repetição sucessiva de
meros processos transacionais.

Assiduidade de compras não é,
necessariamente, sinal de lealdade.

Como condição básica para que esse
processo de criação de valor, por mais
inteligente que seja, possa ser eficaz,
surge a construção de ambientes de
relacionamento nos quais a cooperação
entre as empresas seja uma prática real.

Aqui não estamos falando de
simples entendimento ou de
compreensão recíproca.

Estamos fazendo referência
à perspectiva de uma
operação conjunta, da
cooperação concreta, na qual
a conjunção de dois esforços
é substancialmente mais
relevante do que a simples
soma dos esforços individuais.

Por conceito, o valor é uma
responsabilidade do cliente. A empresa
se dedica à criação de soluções
inteligentes no foco do cliente,
comprometidas com a prosperidade
e com o sucesso desse cliente. Mas
somente ele será capaz de reconhecer
o valor da oferta e de recompensá-lo
de forma justa.

Entretanto, isso não implica
em entender que exista uma



descontinuidade no processo que dá
origem à criação de valor, como se a
empresa e o cliente desempenhassem
papéis absolutamente distintos, como
se não houvesse uma interdependência
clara entre suas ações.

Na realidade, nos referimos a um
sistema em que múltiplos agentes
se movimentam e atuam. E, da sua
ação coordenada, nasce a força da
criação do valor.

E um modelo que permite que se
possa extrair um esforço impossível
de ser obtido, de cada empresa
isoladamente do conjunto de agentes
envolvidos e comprometidos com a
criação de valor, consolidando a idéia
da construção de redes de cooperação
- empresas empenhadas na formação de
uma verdadeira cadeia de valor.

O papel do cliente
O que o cliente pode fazer, junto
conosco, que contribui decisivamente
para a construção de valor?

Clientes são agentes da maior
relevância na nossa capacidade de
construir ofertas de valor.

Afinal, o sentido dessas ofertas é
exatamente o de atingir o status de
se converter num caminho seguro
para auxiliar os clientes a criar valor e
sucesso para eles mesmos e para seus
próprios clientes.

Nesse contexto, deixa de fazer
sentido uma relação primária, do
tipo cliente-fornecedor. Abre-se um
enorme espaço para processos de co-
autoria e co-produção de valor, que
impulsionam as empresas a atuarem no
todo da cadeia de valor.

Clientes são, de fato, parceiros ativos
no processo conjunto de criação de

valor, não simples receptores passivos do
valor criado pelos seus fornecedores.

A perspectiva da construção conjunta
permite uma atuação abrangente em
diversos assuntos do maior interesse
para as duas empresas que passam a
nuclear a oferta de valor; e se estende
desde a escolha das soluções técnicas
mais adaptadas às reais necessidades dos
clientes, passando pela experimentação
dessas soluções nas condições reais de
uso, processos de suporte à aplicação no
cliente e nos clientes do cliente, aspectos
de logística e distribuição, assistência
técnica preventiva e corretiva, condições
únicas de negociação, extração do valor
da oferta no todo de suas aplicações.

O exercício da co-criação do valor da
oferta possibilita, ainda, a participação
consorciada em feiras e eventos e outras
peças de comunicação, dando origem a
um processo de desenvolvimento efetivo
de imagem somada de marca.

Ainda que o propósito deste artigo
não seja o de discutir este tema, não se
pode esquecer que cada cliente possui
suas características peculiares e que
não existe uma solução abrangente,
uma oferta que seja igualmente válida
para todos os clientes.

Nenhuma empresa que busca a
construção de um espaço de atuação
conjunta com seus clientes pode
esquivar-se da necessidade de contar
com um processo de classificação e
escolha desses clientes, que permita
conhecê-los em profundidade,
identificando os melhores parceiros para
a jornada pretendida, e evitando o risco
do investimento em alianças que não
tenham a propriedade de potencializar a
criação de valor.

Confiança e lealdade são condições
indispensáveis nestas alianças.



O papel dos colaboradores
Colaboradores que efetivamente
colaboram

Muitas são as maneiras como as
empresas designam aqueles que colocam
o talento e as competências a serviço
da organização e, mais especialmente,
da sua causa.

Algumas vezes influenciadas por
modismos, outras em conseqüência da
evolução das legislações reguladoras das
relações de emprego, e outras tantas ainda —
felizmente a maioria delas - devido
a uma efetiva mudança na percepção
sobre a importância desses modelos
de vínculos, foram sendo cunhados
nomes como trabalhador, empregado,
funcionário, colaborador, associado,
recurso humano, talento, riqueza etc.

Embora estas sejam formas de
expressão que dizem sobre o modelo
de relação que se busca estabelecer, o
que realmente conta é o fato de que as
pessoas são os mais legítimos agentes da
criação de ofertas de uma companhia.

A imagem que a organização tem no
seu mercado, junto aos seus clientes ou
a outros atores deste mercado, sempre
decorre da própria imagem interna
- a empresa que os seus colaboradores
enxergam e reconhecem como
verdadeira.

Colaboradores, ou como quer que
sejam designados, são os mais poderosos
agentes do processo de criação da
imagem e da reputação organizacional,
e os mais autênticos tradutores e
propagadores das crenças, valores e
princípios da organização. O importante
é que eles efetivamente colaborem.

E evidente que não se trata de um
exercício de retórica. Pouco importa
o que se diga, o que importa é que se
a prática não for consistente com o

discurso, não há como fazer durar uma
impressão positiva sobre a empresa.

A tradução de tudo aquilo em que a
companhia acredita em ações concretas é
que forma a percepção sobre sua conduta.
E nesse exercício não há neutralidade.
Cada vez que uma empresa decide estar
associada, de alguma forma, a outra
organização, ela está validando os modelos
de pensamento e comportamento desta.

Talentos, portanto, são todos aqueles que
criam valor nas relações entre as empresas.
O compartilhamento de crenças e valores
intrínsecos é um poderoso instrumento de
criação conjunta de valor, fator capaz de
potencializar os resultados e a capacidade
de geração de riqueza.

Como nos processos de relações
entre empresas a ação efetiva envolve
necessariamente pessoas, este é o espaço
real da criação e da manifestação do valor.
É no fazer, no dia-a-dia do relacionamento,
na inteligência das soluções ofertadas, no
atendimento e na observância do pactuado,
na atenção e no espírito legítimo de
cooperação, que se encontra o espaço para
a construção de relações significativas,
duradouras e profícuas.

A alternativa viável é a de mobilizar
todo o conjunto de talentos da
organização na direção, para que
assumam claro compromisso com o
foco do cliente na condução de todas as
frentes de ação que impactam, direta ou
indiretamente, a relação com o cliente.

O papel dos agentes sociais
Agentes sociais que atuam como
co-autores no processo de
criação de valor

Discutir responsabilidade social
empresarial mereceria, em decorrência da
relevância do assunto, uma abordagem
específica e à parte.



Quase sempre, o que se coloca diz
respeito ao papel da organização, como
agente social que é, e sobre como ela
pode e deve disponibilizar seus recursos e
competências a serviço dessa sociedade.

Empresa e sociedade são, na verdade,
indissociáveis. Sem o progresso de uma,
a outra sofre, independente da ordem
em que sejam colocadas.

A verdadeira missão de uma empresa
só se materializa se expressar o padrão
de contribuição que esta organização
se propõe a dar à sociedade em que
ela se insere.

Mas este papel de construção de
uma sociedade melhor é impossível
de ser desempenhado por um único
ator, por melhor intencionado ou
poderoso que seja.

O grande mérito de um trabalho social
sustentável resulta da efetiva contribuição
que ele gera para a construção de uma
sociedade melhor e mais próspera, onde
a riqueza gerada é usufruída por todos
aqueles que participam da sua criação.

Quanto maior a capacidade da
organização em mobilizar e congregar
grandes conjuntos de empresas e
agentes sociais, quanto mais integrador
e ativador for o processo desencadeado,
mais alinhado ele estará com os
verdadeiros propósitos da construção
de uma sociedade melhor.

Aqui, cooperação é o nome do jogo.
Cabe à empresa liderar movimentos

de mobilização do conjunto da sociedade
na direção de torná-la melhor e mais
justa, instigando seus colaboradores
diretos e as organizações com as quais
interage para que, num processo
estruturado, as ações de caráter social
não se resumam apenas a filantropia,
mas representem legitimamente a
preocupação com o desenvolvimento
sustentável dessa sociedade.

O papel dos acionistas
Acionistas que "governam" para
construir valor

As empresas mais capazes de criar
valor nas suas ofertas são, sempre,
extremamente atrativas.

Como é da natureza da atração, essa
competência se manifesta em diversas
direções e, embora a atratividade não seja
por si só seletiva, uma vez que, tanto coisas
boas, quanto outras não tão boas assim
sejam mobilizadas, cabe às companhias o
direito e o dever da escolha.

Acionistas, sejam eles apenas
investidores, gestores ou membros de
conselhos das empresas, não podem exercer
o simples papel de detentores do capital.

São representantes diretos do modelo de
pensamento empresarial.

Atrair ps melhores acionistas e
mobilizá-los na direção de atuar clara e
decisivamente como agentes da criação
de valor da companhia é mandatório para
as organizações que constróem contextos
de cooperação como a base e a fonte



Lançar mão da criação de valor
como um caminho seguro para a
diferenciação sustentável é uma

idéia admitida pela grande maioria,
compreendida por muitos, mas praticada

de maneira eficaz por alguns poucos.

da criação de ofertas diferenciadoras,
fundamentadas no valor e na contribuição
para a prosperidade do todo.

Para atrair os melhores, não é suficiente
apresentar resultados financeiros positivos,
que pareçam atraentes. Exige-se um
exercício de transparência permanente
nas informações, associado a um grande
esforço para fazer chegá-las àqueles
investidores ou acionistas que mais
interessam à companhia.

Empresas que criam valor
com e não apenas para
seus clientes

Essas considerações, ainda que
preliminares, nos ajudam a consolidar
a idéia de que a soma das competências
de um conjunto bem montado de
agentes do mercado e da sociedade,
independentemente da natureza de suas
atividades, é o meio mais poderoso de
criação de ofertas únicas de valor.

Fica claro o entendimento de que, na
realidade, não existem mercados esgotados,
nos quais novas idéias não encontram
espaço. Não existem mercados maduros.

O que existem são ofertas que ficaram
maduras, muitas vezes passando do
ponto, sem nada de novo a não ser um
pouco mais do mesmo.

A reação natural a elas é aquilo
que as próprias empresas que as
mantém ensinam o cliente a pedir:
se tudo o que se pode oferecer é um
pouco mais do mesmo, então que
seja por um pouco menos.

As empresas atingem estágios
progressivos de prosperidade e
obtém resultados admiráveis não
por simplesmente satisfazerem as
necessidades dos seus clientes, mas
por efetivamente incrementarem sua
capacidade de criação de valor.

A empresa deve ver a si mesma
como o núcleo de um sistema, uma
instituição que está no negócio porque
tem condições de atuar em conjunto
com seus clientes, para que estes possam
criar valor e prosperidade para eles
mesmos e para seus próprios clientes.

Mais do que atuar na cadeia de valor,
a empresa promissora constrói uma
verdadeira rede de criação de valor.

Afinal, talvez seja mais adequado
entender que são as ofertas, e não as
empresas, que competem no mercado
por clientes.
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