
Desde que o dólar passou a valer menos
que R$ 2,50, nos idos de 2003, permanece
na berlinda a questão da taxa de câmbio,
da intervenção do governo nos mercados
de moedas para assegurar rentabilidade
na exportação. Certos analistas asseveram
ser esta uma questão estrutural, de alcance
mundial, e que as medidas econômicas que
venham a ser tomadas - além do recurso
habitual de compra de moeda pelo Banco
Central - sempre serão paliativas, no
mínimo, ou até contraproducentes.

Naquela época a nossa revista fez uma
enquete entre empresários de diversos
setores, na qual a questão central era:Qual a
taxa de câmbio que mais lhe convém? Como
era de esperar pelos que estão na linha de
fogo dos negócios, as diversas respostas
eram absolutamente não coincidentes, ou
seja, dependiam da posição da carteira, da
circunstância, do nível de estoques de cada

um e assim por diante. Houve até um
industrial de porte médio para o qual a
taxa de câmbio ideal seria qualquer uma,
desde que variasse muito pouco, para seu
planejamento funcionar melhor.

Passaram-se quatro anos e os editoriais
econômicos continuam falando em taxa
de câmbio, o dólar caiu ainda mais, e
as exportações, para surpresa de alguns
analistas (não de todos), continuam a bater
recordes. É claro que estamos diante de um
efeito com múltiplas causas, inclusive os
motivos que vêm da China e dos Estados
Unidos. Mas, ao selecionar artigos para a
seção Abstracts deste número, encontrei
dois artigos publicados, respectivamente,
na Industrial Marketing Management de
julho e agosto de 2007, que me instigaram
a inferir relações entre certos pressupostos
de marketing e o comportamento das
exportações brasileiras.



1. O que dizem os artigos

No primeiro deles, Pentinnen e Palmer
(Ref. 1) dizem que o posicionamento
estratégico de uma empresa no seu
mercado se traduz:
• Nas características das suas ofertas

de bens e serviços
• Na natureza das suas relações com os clientes.
Mas o artigo adverte que os mercados são

dinâmicos e, sendo assim, o posicionamento
não pode permanecer estático. Nesse sentido,
os autores descrevem diferentes níveis
de completude das ofertas feitas aos
clientes, versando em torno de vender
soluções - e não produtos - e integrar
serviços, em maior ou menor profundidade,
aos seus core products.

Do lado das relações, eles entendem
que em qualquer carteira de clientes
de uma indústria sempre haverá uma
quantidade variável de clientes tipicamente
transacionais - aqueles que, em cada nova
possível transação, pedem cotações e
compram quando convém, sem buscar uma
aproximação maior; mas também outros,
com os quais se desenvolvem modelos de
parceria — são os chamados relacionais.

Na prática, dizem Pentinnen e Palmer,
as indústrias sentem hoje a necessidade de
escolher clientes. Mas as maneiras de escolher
clientes-alvo - ou reposicionar-se neles
- sempre implicarão ofertas mais completas,
no foco do cliente, e maior ênfase nos aspectos
de compromisso, cooperação e lealdade típica
dos modelos relacionais. (ver Fig. 1)

Na carteira de clientes de uma dada empresa, eles estarão, em cada instante, situados
em um dos quatro quadrantes da figura acima. Como transferi-los para outros quadrantes
mais atraentes é o tema central dos autores. O artigo é interessante, também porque
apresenta uma relação extensa das características das ofertas, bem como das relações, que
são típicas de cada quadrante, o que permitiria, em tese, ao leitor executivo identificar
uma classificação possível dos seus clientes a partir disso.

O segundo dos artigos é o de Helgesen (Ref. 2), que coloca, em termos bem práticos,
a assertiva pela qual "orientar a empresa para o mercado implica em buscar, ao mesmo
tempo, a satisfação do cliente e a lucratividade". Como no business-marketing interessa
desenvolver relações de longo prazo com os clientes escolhidos, é importante introduzir
marcadores (marketing metrics). Entre os pedidos de um mesmo cliente, alguns são mais
lucrativos que outros; entre os clientes de um mesmo segmento de mercado, alguns
custam mais para a empresa do que outros; dentro de uma mesma unidade de negócios,
alguns segmentos do mercado são globalmente mais rentáveis do que outros.



Para Helgesen, importa medir o desempenho, cumulativo, dos pedidos, dos clientes e dos
mercados; para tanto ele sugere um conjunto de marcadores que, no artigo, são aplicados a um
conjunto de pedidos de quatro indústrias exportadoras norueguesas de bens sob encomenda
(diversos tipos de produtos da pesca, industrializados), para 176 clientes de 34 países diferentes.

2. Somando as idéias e conjeturando sobre as exportações brasileiras

Do artigo de Penttinen e Palmer, pode-se deduzir que não há empresa industrial que não possa
melhorar ainda mais a composição da sua carteira de clientes, seja por ofertas mais completas,
ou por esforços de relacionamento. Isso deve ser válido, inclusive, para empresas fortemente
situadas em setores que têm um histórico de boa rentabilidade estável.

Helgesen, aliás, sugere que não só os pedidos e os clientes, mas também os mercados
precisam ser medidos de forma sistemática. À primeira vista, e neste momento em que
estamos, parece intuitivo que celulares, câmaras digitais, fármacos de desempenho (viagra,
etc.) são mercados que combinam - por enquanto - alto volume e alta rentabilidade.
Grandes volumes com rentabilidades menores ficam com o aço, o cimento, a garrafa pet, por
exemplo; muito lucro e pouco volume são típicos de mercados de especializações tecnológicas:
tomógrafos, carros de metrô, etc. E o que seria um mercado de baixo volume e fraca
lucratividade? O mercado das galochas, talvez? Agulhas de tricô?

Em suma, cada leitor, dependendo do seu ângulo de visão, tem a sua idéia sobre melhores e
piores mercados; e mesmo nos últimos, sempre há alguns players melhor posicionados
do que os outros. E dentro de um dado mercado, as carteiras dos clientes da maioria dos players
têm uma distribuição que, provavelmente, se parece com a apresentada na Figura 2, a seguir.



O Mercado
Externo

Esta é uma representação hipotética,
que embute algumas premissas: a
primeira delas é que um cliente grande
só dá grandes lucros para o fabricante se
a oferta que lhe convém é diferenciada
e lhe agrega valor; ou então se o custo
de produção é anormalmente baixo, por
uma circunstância não reproduzível pela
concorrência (no setor de mineração há
diversos exemplos disso) permitindo
praticar um preço muito confortável
para ambas as partes. Além dessas duas
hipóteses há também a condição de
monopólio (ou cartel) do fabricante, na
qual a lucratividade do cliente, em geral,
não corresponde à sua satisfação.

Outra premissa implícita é que, no
business marketing, mesmo os clientes
meramente transacionais compram
com alguma regularidade, e sabem
acompanhar os preços praticados por
seus fornecedores; assim, reajustar preços
às vezes torna-se uma "queda de braço",
mormente quando a inflação está em
baixa - como, aliás, sucede agora e desde
que começou o boom das exportações.

Esta também é a minha conjetura:
muitas indústrias, ao invés de grandes
esforços para mudar clientes de
quadrantes, buscaram no exterior
clientes novos; e descobriram, porque
o país tem uma estrutura de custos
muito competitiva em diversos
setores, que era possível reposicionar
a carteira conseguindo colocar os
clientes novos, do exterior, nos
quadrantes mais rentáveis.

Na medida em que o volume
exportado ocupava maiores espaços na
capacidade instalada da indústria, esta
ficou em condições de reajustar seus
preços e dizer aos clientes tradicionais
que não podia mais vender aos preços
antigos; as pesquisas do IMI estão
cheias de referências a respeito disso,
em diversos mercados.

Isso ajudou aos fornecedores menores,
ou aos menos competitivos: eles
preencheram, aqui mesmo, alguns
espaços que as indústrias bem-sucedidas
no mercado externo tiveram que
dispensar. Notar que tudo isso acontece
em um cenário no qual o nível de
investimento em capital fixo, nos diversos
setores industriais, estava baixo (só agora
começa a aumentar, o que pode presumir
novos embates a curto prazo).

Uma ressalva: há mercados, como o
dos calçados, o dos têxteis, nos quais a
exportação já era, antes, muito relevante
para as indústrias; só que muitas dentre
elas "vendiam preço". No mercado
externo, seus clientes já estavam no
quadrante mais desfavorável. Para esses, o
dólar ainda mais baixo ficou insuportável.
Para os demais, que puderam se posicionar
no exterior com margens atrativas, o céu é
"de brigadeiro". Mas... até quando?

Se essa conjetura tiver foros de
verdade, então a explicação fica fácil,
e todos têm razão:

Em média, o exportador brasileiro ainda
"chora de barriga cheia", como apregoam
certos analistas econômicos; mas se o dólar
continuar caindo, os bons clientes externos
podem refluir para os quadrantes menos
pródigos. Antes que isso aconteça, é bom
berrar: quem não chora, não mama.
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