
E N C I O N E AS PALAVRAS "gestão de conta global"
perto de executivos de empresas que forne-
cem a multinacionais. Na maioria dos casos,
o que se ouvirá em resposta é um grunhido.

Na última década, proliferaram programas de GAM (global
account management), que tratam as operações do cliente no
mundo todo como uma conta integrada, com termos coeren-
tes para preços, especificações de produtos e serviços. Nossa
pesquisa sugere, porém, que apenas um terço das centenas
de empresas que adotaram a GAM ficaram satisfeitas — e
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que, até no caso delas, o sucesso custou muito.1 No grupo
das satisfeitas, a vasta maioria é formada pelas pioneiras que
adotaram o programa de fins da década de 1980 a meados da
década de 1990. Foi preciso dez anos de tentativa e erro, em
média, para que chegassem ao ponto no qual o lado bom
(maior fatia dos negócios do cliente e mix de vendas mais
variado) superasse o lado ruim (preços menores e custo de
atendimento maior).

Ao contrário do que se costuma achar, porém, a gestão
de conta global pode ser benéfica para fornecedores. Foi a
conclusão que tiramos de um estudo de 165 grandes forne-
cedoras que um de nós ajudou a conduzir, da consultoria
que prestamos e de reportagens sobre a experiência isolada
de certas empresas. Nossa constatação: com poucos anos
de adoção, um programa desses pode elevar a satisfação do
cliente em 20% ou mais e aumentar tanto lucro como receita
em 15% ou mais. O ganho com programas maduros — cinco
anos de implantação, no mínimo — pode ser o dobro ou
mais do que isso.2

Boa parte dos problemas associados à GAM decorre da
confusão em torno de quando e como o fornecedor deve
oferecer o programa à clientela. Isso faz com que a GAM seja
levada ao cliente errado (dependendo do caso, a fornecedora
não só pode como deve dizer não) ou oferecida ao cliente
certo, mas na forma errada. Este artigo traz um esquema
para ajudar o fornecedor a evitar tais erros.

comum a subsidiária do cliente em certos países ignorar um
contrato mundial segundo o qual a filial deve utilizar um
único fornecedor — e, em vez disso, seguir tentando escolher
os próprios fornecedores e ditar os próprios termos. Pior, a
nova estrutura e os novos processos exigidos para o atendi-
mento global da conta podem facilmente fazer disparar os
custos, sobretudo se o cliente exige customização. Constata-
mos que o custo da GAM por cliente adiciona de US$ 100
mil a mais de US$ i milhão à cifra que o fornecedor vinha
gastando, por país, em vendas e suporte. Já que o fornecedor
pode ter dezenas — até centenas — de contas globais, o cus-
to total da GAM pode ser imenso.

Naturalmente, a expectativa do fornecedor é que o lado
ruim seja compensado por tudo de bom que a GAM traria:
uma fatia maior dos negócios com o cliente e, em muitos
casos, um status de parceiro estratégico capaz de gerar ne-
gócios novos, de maior valor agregado. O problema é que
uma conta pode demorar para dar lucro — isso, se der. A HP,
por exemplo, tinha 26 contas globais em 1993. Nos três anos
seguintes, o total saltou para 250 — e caiu para 95 em 1997,
quando a empresa viu que o custo superava o retorno. Hoje,
200 das cerca de 20 mil empresas entre a clientela da HP
possuem status de conta global e são altamente rentáveis. É
que a HP dominou a ciência de selecionar e estruturar esse
tipo de conta.

A empresa que souber responder a três perguntas funda-
mentais — se a GAM é adequada ou não à situação, quais
clientes são bons candidatos e que forma, ou formas, a GAM
deveria assumir — também pode chegar a essa terra prome-
tida, e sem muita demora.
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A gestão de conta global é extensão natural da gestão de
conta nacional. Os primeiros a adotar a novidade foram titãs
da tecnologia como Hewlett-Packard, IBM e Xerox — cujos
clientes, sobretudo grandes multinacionais das indústrias
automotiva, financeira e petroquímica, exigiam que pro-
dutos e serviços de TI fornecidos a cada filial da empresa
fossem compatíveis e contassem com o mesmo padrão de
suporte. De lá para cá a GAM foi adotada também por for-
necedores de médio porte e, hoje, está presente em pratica-
mente todo setor.

Não espanta que o grande motor da disseminação da
GAM tenha sido, e siga sendo, a clientela formada de multi-
nacionais — que sabem que, quando a compra é centralizada
e filiais dispersas já não podem fechar acordos por conta pró-
pria, os preços ficam muito mais transparentes. Além disso,
a consolidação permite a esse comprador exigir descontos
maiores (pelo alto volume) e administrar muito melhor es-
pecificações de produtos e serviços. Para o fornecedor, isso
em geral significa considerável perda de poder na definição
de preços — o que não é o único aspecto negativo. É muito

Para determinar se a GAM é algo adequado para sua empre-
sa, utilize os quatro critérios a seguir: descubra se seus pro-
dutos ou serviços exigem coordenação em escala mundial e
se são rentáveis o suficiente para justificá-la, se seus clientes
multinacionais exigem a GAM, se essas multinacionais são
importantes para seus negócios e se a GAM trará vantagem
competitiva para sua empresa.

Produtos e serviços. A natureza dos produtos e serviços
da empresa — não o desejo do cliente de obter descontos
por volume ou firmar contratos mundiais — é o primeiro
fator a ser considerado pelo fornecedor. Ótimos candidatos à
GAM são produtos e serviços como computadores, controle
de processos e contratos de fornecimento de combustível,
ou commodities de valor agregado como produtos químicos
especiais, ingredientes para alimentos e corpomte banking. O
produto ou serviço deve ter altas margens, ser uniforme ou



compatível em escala global e obedecer a especificações com-
plexas de um lugar a outro, ou ser fornecido a uma operação
transnacional integrada de modo estritamente coordenado.

Alguns exemplos:
•A Honeywell oferece a GAM a multinacionais interes-

sadas em definir, centralmente, que tipo de equipamen-
to de controle de processos
é instalado em suas fábri-
cas ao redor do mundo —
para trabalhar com padrões
de qualidade comuns e mi-
nimizar variações em pro-
cedimentos operacionais e
de treinamento.

• A maioria das 20 maio-
res agências de publicida-
de do mundo adotou algu-
guma forma de GAM para
clientes importantes inte-
ressados em administrar,
de modo centralizado, o po-
sicionamento de suas mar-
cas internacionais em dis-
tintos países.

• O serviço de abasteci-
mento da Castrol, divisão
da BP, oferece a GAM a
clientes multinacionais na
indústria de transportes
— por motivos óbvios: já
que rotas internacionais e
a atividade da clientela nes-
sas rotas estão em constan-
te mudança, a coordenação
mundial é vital para garan-
tir que aviões e navios nun-
ca fiquem sem o produto.

• A DMV International,
fornecedora holandesa de
ingredientes para alimen-
tos, precisa da GAM para
atender a multinacionais
que utilizam produtos com-
plexos como a lactoferrina,
proteína do leite com pro-
priedades antibacterianas e antivirais usada, por exemplo,
no leite em pó infantil, em suplementos nutricionais, em
cosméticos e na ração animal. O uso de um ingrediente des-
ses requer vasta assessoria em P&D. O programa de GAM da
DMV garante que as operações de produção do cliente em
países distintos recebam o mesmo nível de suporte.

Não por coincidência, todos esses negócios trabalham
com confortável margem de lucro. Já que o programa de

GAM (incluindo equipe) é sobreposto à estrutura de ven-
das existente no país, o custo envolvido sempre é maior.
Logo, produtos e serviços do programa devem ter margens
suficientes para cobrir o custo adicional. Isso significa que
um cliente importante de produtos e serviços de margens
baixas deve garantir um volume maior, o pagamento por

serviços ou alguma outra vantagem para que sua conta seja
gerida mundialmente pelo fornecedor. Se o cliente compra
tanto produtos de altas como de baixas margens, seria bom
que todos esses produtos entrassem no programa de GAM

— desde que faça sentido, economicamente falando — para
que o fornecedor estreitasse a relação global.

Interesse do cliente. Se seus produtos e serviços forem
adequados, o passo seguinte é descobrir se seus clientes



querem a GAM. Não é segredo que a vasta maioria das
multinacionais já instituiu programas globais de compras
ou cadeia de suprimento para obter produtos e serviços
compatíveis com a GAM — sobretudo aqueles que pode-
riam gerar polpudos descontos em virtude do volume. Mui-
tos desses clientes esperam que os fornecedores garantam
um ponto único de contato; recursos coordenados para seu
atendimento; preços uniformes, ou no mínimo coerentes,
em escala mundial; regras uniformes para descontos por
volume, despesas de transportes, custos fixos, encargos espe-
ciais e afins; produtos e serviços mundialmente padroniza-
dos; qualidade do serviço e desempenho uniformes mundo
afora; e atendimento em qualquer país no qual o cliente
opere. Se esse tipo de cliente é importante para sua empresa,
é melhor estar atento àquilo que ele exige.

Descobrimos que muitos fornecedores hesitam em adotar
a GAM por temer que o único resultado será a queda dos
preços. É um temor exagerado. Um estudo feito por um de
nós revelou que um serviço de desempenho uniforme mun-
do afora era mais importante do que preços menores para o
cliente interessado na gestão de conta global e que muitos
outros aspectos de um programa desses pesavam quase tan-
to quanto a queda nos preços. Logo, o fornecedor que adota
a GAM pode forjar com o cliente uma relação que vai muito
além de meros descontos. E, é claro, se uma fornecedora se
recusa a acatar o pedido legítimo de um programa de GAM
pelo cliente, ainda que os produtos e serviços o permitam,
outra fornecedora o fará.

Nem todo cliente mundial importante, e ao qual a empresa
fornece produtos ou serviços compatíveis com a GAM, me-
rece virar uma conta global. No que tange esse tipo de conta,
mais nem sempre é melhor — e não há total ideal. A Unilever,
por exemplo, tem apenas quatro ou cinco contas globais. Já a
IBM e a Xerox têm, cada uma, mais de cem. Em vez de penar
para definir um número, a empresa deve tratar de identificar
as contas que mais gerariam valor graças a uma relação de
GAM — no tocante a potencial de crescimento, maior fatia
dos negócios do cliente, melhores margens e oportunidade
de conhecer melhor o negócio da outra parte. Confira seis
critérios para determinar que conta será global:

Porte e potencial de receita. O porte da conta é crucial pa-
ra a empresa avaliar se deveria oferecer a GAM ao cliente. Is-
so posto, o maior de todos os erros é tomar essa decisão com
base apenas no volume corrente de vendas à clientela atual.
Certos clientes, embora grandes, podem desejar apenas um
desconto em caráter mundial, e não um relacionamento glo-
bal que traga benefícios tanto para si quanto para o fornece-
dor. A Marriott International tirou seu maior cliente (fonte

Importância de clientes multinacionais. Como definir se
seus clientes são suficientemente importantes para mere-
cer a GAM? Há vários parâmetros bem gerais: se um clien-
te mundial responde por 5% ou mais de seus negócios; se
mais de 10% da receita vem de clientes multinacionais cujas
compras são coordenadas em escala global ou regional; se
mais de 25% da receita vem de clientes multinacionais, inde-
pendentemente de como efetuem suas compras; se grandes
clientes multinacionais são suas contas mais rentáveis. Em
todos esses casos é preciso considerar seriamente a adoção
da GAM para proteger seu território.

Vantagens competitivas. Sua empresa pode ter mais su-
cesso na disputa por contratos em escala global ou regional
do que somente na esfera nacional. É que, quase sempre, é
muito maior o número de empresas capazes de fazer uma

de US$ 100 milhões em receita) da lista de contas globais
justamente por isso.

Em geral, novas oportunidades de vendas pesam mais
do que a receita atual na seleção de contas globais. Logo de
imediato, o ganho virá de braços nacionais que, até então,
tinham outros fornecedores — e agora terão sua empresa.
Ganhos de longo prazo virão de programas criados em par-
ceria — algo que um relacionamento global mais íntimo
pode produzir.

Presença no mapa. Um cliente com presença de peso em
vários países seria um bom candidato à GAM. Já se as opera-
ções se concentrarem num só mercado (se tiver, digamos, ape-
nas operações marginais no exterior), atender esse cliente com
alguma espécie de gestão de conta nacional seria melhor.

Capacidade de integração. É desaconselhável sugerir a

proposta nacional do que uma mundial ou regional. Já se al-
guns de seus maiores concorrentes oferecer a GAM a clientes
que sua empresa já atende, ou busca conquistar, será preciso
recuperar o atraso. Recursos de um programa de GAM são
critérios de peso cada vez maior para clientes globais na hora
de selecionar fornecedores.



gestão de conta global a um cliente que não possua estru-
turas, processos e sistemas de informação necessários para
integrar em caráter global as compras, ou centralizar sua
coordenação. Sem isso, um contrato global não significará
muito: o fornecedor ainda terá de vender país por país, ne-
gociando volumes, preços e outras condições com cada filial.
E, apesar desse esforço adicional, o cliente vai esperar um
desconto pelo volume total.

A capacidade de integração de uma empresa é baixa se suas
estratégias (modelo de negócios, produtos, marcas, cadeia de
valor) forem traçadas, basicamente, no âmbito nacional; se a
subsidiária de cada país tiver independência financeira; se o
comando local for responsável por quase toda atividade no
país; se a maioria dos processos forem variações nacionais
da abordagem da matriz; se dados cruciais (vendas, lucro,
participação de mercado por divisão, linha de produtos e
cliente) forem compilados apenas país por país; se apenas
uma ou duas atividades básicas (P&D, concepção de produ-
tos, produção, marketing, vendas, atendimento) forem ad-
ministradas ou coordenadas por equipes globais; se apenas
informações operacionais fundadas em dados (receita, lucro,
utilização da capacidade) forem difundidas fora do país; e se
não houver uma cultura corporativa comum.

A capacidade de integração de uma empresa é moderada
se suas estratégias tiverem caráter nacional, regional e glo-
bal; se certas divisões forem financeiramente integradas; se
o comando local for plenamente responsável por atividades
menos estratégicas (serviço em campo, instalações), mas di-
vidir o comando de áreas cruciais (produção, marketing)
com executivos globais; se houver um punhado de processos
globais (planejamento estratégico, planejamento da produ-
ção); se parte, mas não a totalidade, das informações mais
relevantes forem compiladas em âmbito mundial; se cerca
de metade das atividades básicas for administrada ou coor-
denada por equipes globais; se, além de dados operacionais,
as informações mais relevantes (sobre inovações, clientes
cruciais e concorrentes, por exemplo) forem partilhadas
globalmente; e se altos executivos no mundo todo tiverem
uma cultura comum, ainda que escalões inferiores sigam a
cultura do próprio país.

A capacidade de integração de uma empresa é alta se suas
estratégias forem traçadas sobretudo em âmbito global; se a
maioria das divisões mundo afora for financeiramente inte-
grada; se a responsabilidade do comando local se restringir
basicamente a apoiar atividades de linhas de negócios, de-
partamentos e clientes globais; se a maioria dos processos
cruzar fronteiras nacionais e regionais; se quase toda infor-
mação de caráter crítico for compilada em âmbito global,
regional e nacional; se equipes globais administrarem ou
coordenarem o grosso das atividades básicas; se informações
vitais de qualquer parte da empresa forem sistematicamente
registradas e partilhadas mundo afora, em tempo real; e se
uma cultura realmente global permear a organização.

Importância estratégica. Fornecedor nenhum pode se
dar ao luxo de perder o cliente que compra 10% de sua pro-
dução ou 60% do total de uma linha de produtos crucial.
Além disso, talvez deva dar mais atenção a quem possa ser
vital para suas metas estratégicas. A Xerox, por exemplo, pre-
za menos o cliente que compra uma mera fotocopiadora do
que aquele que adquire suas complexas soluções de trabalho
(aparelhos e serviços de consultoria, como a avaliação de
necessidades de processamento de documentos do cliente
ou sugestões para aumentar a produtividade e a satisfação
de trabalhadores), ou que contrata seus serviços de gestão de
documentos (produção, armazenagem e transmissão). Por
último, um cliente pode ser considerado estrategicamente
importante se sua visibilidade servir para influenciar outros
a adquirir da empresa.

Sintonia estratégica, cultural e geográfica. A sintonia
entre as estratégias do cliente e do fornecedor só ajuda.
Estratégias similares para ampliar as vendas na índia, por
exemplo, levaram a Royal Dutch Shell e a finlandesa Wàrt-
silà, produtora de motores marítimos, a firmar pactos de
marketing conjunto para vender, num único pacote, óleos e
lubrificantes da Shell e motores da Wàrtsilà — ou, no míni-
mo, para promoção dos produtos da outra junto a clientes.
Dado o escopo da interação trazida por uma relação de
gestão global de conta, a sintonia cultural, ou, no mínimo, a
empatia cultural, também pesa (é remota a probabilidade
de que um fornecedor com valores centrados no desempe-
nho e processos metódicos estabeleça uma relação de traba-
lho de confiança com um cliente que preza a criatividade e
tem operações flexíveis). Por último, o fornecedor deve ser
capaz de atender a um cliente global na maioria de seus
principais países, seja por meio de operações próprias nessas
localidades, seja pelo acordo com parceiros fidedignos para
a prestação do serviço.

Relacionamento estreito, de confiança. Quando fornece-
dor e cliente confiam um no outro e prezam a parceria, a
relação pode decolar. Foi o que ocorreu quando a fabricante
francesa de equipamentos de controle e distribuição elétrica
Schneider Electric investiu em maquinário especial para pro-
jetar e fabricar uma linha de produtos para um cliente global
preferencial. Em troca, o cliente fez da Schneider fornecedora
exclusiva da linha. Ao decidir se converte ou não determina-
do cliente em conta global, o fornecedor deve considerar se
será capaz de estabelecer uma relação de confiança com essa
empresa — se é que ainda não tem uma.

Três desses critérios- porte e potencial de receita, presen-
ça no mapa e capacidade de integração — são até certo pon-
to quantificáveis. Os outros três — importância estratégica;
sintonia estratégica, cultural e geográfica; e relacionamento
— são mais vagos, e sua avaliação terá algo de instintivo. O
quadro "Tabela de pontuação para definição de contas glo-
bais" pode ajudar a empresa a decidir quais de seus clientes
seriam sérios candidatos à gestão de conta global.





Depois de identificar, entre os clientes, os melhores candida-
tos ao status de conta global, o fornecedor terá de definir que
formato, ou formatos, de GAM oferecer. Quem já passou por
isso achou ambas as empreitadas dificílimas. Descobrimos
que, ao conceber um programa, a empresa costuma errar
em dois aspectos importantes: (i) grau de responsabilidade e
poder concedido ao grupo central de GAM e a estruturas na-
cionais de vendas e (2) equilíbrio entre ajuste do programa
de GAM a um cliente específico e minimização de recursos
consumidos por um programa desses. O fornecedor precisa,
ainda, tomar decisões sobre o papel do gerente de contas glo-
bais, o porte e a composição de equipes de apoio, o envolvi-
mento de gerentes nacionais de vendas, o uso de executivos
de alto nível para dar apoio à conta e o tipo de sistema de
informação de contas globais a implementar.

Embora a GAM possa assumir diversas formas, todas são
variações de três abordagens básicas, cada qual envolven-
do um equilíbrio distinto de integração global e autonomia
local (ou nacional). É o que chamamos de GAM com coorde-
nação, GAM com controle e GAM separada.

desprovidos de recursos de integração exigidos para adminis-
trar centralmente a clientela multinacional.

Um exemplo excelente de empresa que usa a GAM com
coordenação pelos motivos certos é a Unilever. Durante o
grosso de sua longa história, a fabricante de bens de consu-
mo operou como um apanhado de subsidiárias nacionais em
grande medida autônomas. Na última década, centralizou
bastante a gestão de atividades como P&D, desenvolvimen-
to de produtos e manufatura — para cortar custos e alavan-
car a expertise. Não viu, porém, muito motivo para fazer o
mesmo com atividades de contato com o cliente. A maioria
das multinacionais em sua clientela — gigantes como Wal-
Mart, Carrefour e Tesco — ainda deixa às subsidiárias locais
decisões sobre preços, lançamento de produtos e volume
de pedidos. Já que esses megaclientes desejam um ponto
central de contato apenas para lidar com um punhado de
questões, como descontos globais e esquemas de marca pró-
pria, a GAM com coordenação foi suficiente.

Uma vantagem da GAM com coordenação em relação
aos outros dois formatos é ser relativamente fácil de imple-
mentar, pois não mexe em estruturas organizacionais atuais.

GAM com coordenação. Nessa abordagem, o grupo de
GAM tem pouca força e a estrutura nacional de vendas
retém boa parte do poder. Gerentes de contas globais são
somados à estrutura existente da empresa; sua principal fun-
ção é coordenar atividades de vendas e suporte de operações
nacionais que atendem ao cliente que negociou termos em
caráter mundial. As operações nacionais seguem no coman-
do das vendas, mas todo pacto firmado deve obedecer aos
termos globais para descontos, especificações do produto
e afins. Embora o gerente da conta global tenha pouca ou
nenhuma autoridade sobre as operações locais e precise de
autorização para qualquer atividade global nova envolven-
do acordos, iniciativas ou termos do contrato, a expectativa
é que tome a iniciativa para expandir a conta e entrar em
novas linhas de produtos ou em regiões nas quais ela, a for-
necedora, ainda não atue. A GAM com coordenação é ideal
quando relações locais são extremamente importantes e a
necessidade de padronizar serviços de um país para o outro
é relativamente pequena, o que explica sua popularidade
entre bancos. É, também, a melhor opção para fornecedores

Outra é ter um custo muito menor, pois exige pouco pessoal
adicional: um único gerente de conta global costuma cuidar
de uma ou mais contas sem qualquer equipe de apoio. A
desvantagem é que esse modelo deixa muito espaço para
divergências — entre o gerente de conta global e a filial na-
cional, e também no interior dessas operações nacionais —,
o que pode tornar difíceis a negociação e a implementação
de um contrato global.

GAM com controle. Essa abordagem, a forma mais co-
mum de GAM, divide a responsabilidade por clientes globais
entre o grupo de GAM e as operações nacionais, mas dando
primazia ao primeiro — que detém a responsabilidade final
pela conta. Gerentes de contas globais tem autoridade para
impor medidas em caráter mundial e, em caso de disputas
com gerentes nacionais, a palavra final é sua.

A GAM com controle é estruturada como uma organi-
zação matricial: o pessoal de âmbito local que atende uma
conta global é subordinado tanto ao gerente da organização
nacional ou regional quanto ao gerente da conta global. Es-
te, por sua vez, presta contas ao executivo sênior da matriz



responsável pelo programa todo de GAM e, caso o cliente
seja um ator de peso num país ou numa região estratégi-
cos, ao gerente regional também. Logo que um programa
de GAM é implantado, gerentes de contas locais costumam
ter relação direta com o gerente nacional ou regional e um
relacionamento mais distante e indireto com o gerente de
conta global. Quando o programa finca raízes, a autoridade
do gerente de conta global sobre gerentes de conta locais
em geral aumenta; em muitos casos, estes acabam virando
subordinados diretos daquele.

A GAM com controle em geral inclui uma equipe de apoio
que identifica oportunidades, traça planos para a conta glo-
bal, administra informações e a comunicação e fortalece a re-
de de relacionamentos. Alguns gerentes de conta local, além
de representantes de áreas importantes como P&D e atendi-
mento, também costumam integrar a equipe de apoio.

Por contar com uma equipe própria, a GAM com controle
tem custo marcadamente maior do que a GAM com coor-
denação. Outra desvantagem é a necessidade de mexer na
estrutura organizacional da empresa e o risco de atrito entre
o grupo de GAM e as operações nacionais em virtude da
inevitável ambigüidade em relação à autoridade em orga-
nizações matriciais. Contudo, os muitos benefícios da GAM
com controle — alinhar a organização num único ponto
focai do cliente (a equipe de GAM), atingir um equilíbrio
entre integração mundial e autonomia local melhor do que
o garantido pela GAM com coordenação e envolver várias
áreas da empresa em vários níveis e em vários países para
atender ao cliente — compensam as desvantagens.

A GAM com controle é ideal quando atributos do produto
e do cliente sugerem a forte necessidade de uma gestão glo-
bal da conta, embora haja motivos contundentes para anco-
rar a conta nas operações nacionais. Uma conta, por exemplo,
pode não ser grande o bastante (em geral, uma. margem
bruta de US$ 10 milhões é o mínimo exigido) para justificar
a despesa considerável de uma equipe global exclusiva de
vendas e apoio. Além disso, o fornecedor deve ter, pelo me-
nos, capacidade moderada de integrar vendas, suprimento e
serviços em caráter mundial. Também é salutar que o cliente
tenha certos recursos de integração.

Por isso tudo, faz sentido que a Royal Dutch Shell adote
a GAM com controle. A capacidade da empresa de atender

a clientela de modo integrado é moderada. Um motivo, sem
dúvida, é a velha prática de conceder a operações de ex-
ploração considerável liberdade para lidar com as distintas
condições locais, muitas vezes difíceis, encontradas ao redor
do mundo. Outra razão é a natureza de suas contas globais,
compostas basicamente de multinacionais imensas que com-
pram da Shell combustível e lubrificantes: a maioria atua em
setores nos quais é preciso equilibrar interesses regionais e
do grupo como um todo — como montadoras de veículos,
fabricantes de autopeças, concessionárias de gás e eletricida-
de, fabricantes de alimentos, mineradoras. Em virtude disso,
esses clientes tendem a centralizar a gestão de atividades
que possam ser partilhadas mundialmente (P&D, por exem-
plo) e a delegar a cada região o poder sobre questões ou
atividades que variam de local para local (produção, vendas,
atendimento). Nesse sentido, a GAM da Shell emprega tanto
equipes de conta regional como global. As primeiras cui-
dam de aspectos como preços, margens e volumes vendidos,
enquanto as últimas lidam com a proposta geral de valor
(o ajuste de produtos e serviços da Shell a um cliente em
particular), pactos de serviço de âmbito global e condições
globais de descontos.

GAM separada. Nessa abordagem, o fornecedor cria uma
divisão de negócios com total responsabilidade por contas
globais. Todo o pessoal de linha de frente envolvido com
uma conta global pertence à divisão de GAM, que presta ain-
da serviços de vendas e suporte técnico próprios. A GAM se-
parada não tem, contudo, total autonomia, já que não abarca
nem controla atividades de fundo como P&D e manufatura.
Tem, contudo, especialistas funcionais com tarimba e autori-
dade para obter acesso aos recursos da empresa necessários
ao atendimento da conta global.

As principais vantagens da GAM separada são decorrentes
do controle unificado, em vez de partilhado, do relaciona-
mento com o cliente: não há atrito entre operações globais
e locais, é mais fácil administrar informações ligadas à conta
e o serviço prestado ao cliente em geral é melhor, pois o pes-
soal encarregado de cuidar dessa conta pelo fornecedor não
cuida, além disso, de contas locais.

Uma pequena minoria de empresas, no entanto, adota
essa abordagem. Há três motivos: criar um grupo com tal
autonomia eqüivale a promover uma grande reorganização.



A independência dessa divisão resulta em menos partilha de
melhores práticas com outras esferas da empresa. Além disso,
é uma solução bastante cara.

A GAM separada é ideal quando todos os fatores propul-
sores da GAM são fortes e quando a empresa tem clien-
tes cujos negócios são grandes e rentáveis o bastante para
comportar o custo adicional. A fornecedora e seus clientes
também precisam, obviamente, de recursos avançados que
permitam a coordenação central de suas transações e de
outras atividades.

A IBM pertence ao seleto grupo de empresas para quem
a GAM separada é uma opção. A empresa e cerca de cem de
seus clientes mundiais contam com líderes globais para cada
grande atividade — líderes com autoridade para definir, ou
no mínimo coordenar, a estratégia e a alocação de recursos
em sua área por toda a empresa; equipes globais que coor-
denam atividades primárias como P&D, concepção de pro-
dutos, produção, marketing, vendas e serviços; e sistemas de
informação que facilitam o informe de compras e vendas em
escala mundial. Juntos, esses clientes geram mais de US$ w
bilhões em negócios — cifra suficiente para suportar o custo
elevado de promover a separação da GAM.

de de interação local de cada cliente.
Um erro comum é partir com um formato de GAM am-

bicioso demais para a organização do próprio fornecedor ou
do cliente. Nesse caso, o futuro do programa é sabotado pe-
los altos custos, pela resistência política e pela incapacidade
de se produzirem os benefícios desejados. Devido à despesa e
à resistência que acompanham qualquer alteração no poder
resultante de mudanças na organização, o fornecedor deve,
em geral, partir com uma forma menos desafiante de gestão
de conta global: a GAM com coordenação. À medida que
esse fornecedor for ganhando experiência, que sua capacita-
ção aumenta e que o relacionamento global se aprofunda e
ganha importância, a empresa pode migrar para a GAM se-
parada. De novo, os recursos de integração do cliente devem
ser levados em conta antes desse salto.

A Hewlett-Packard — tirando os problemas que teve no
início, quando ofereceu a GAM a clientes demais — serve de
exemplo pelo modo como elegeu uma abordagem de GAM
e pela evolução de seu programa. Em 1991 a empresa lançou
um piloto na maior divisão, a de sistemas de computador. O
projeto envolvia oferecer a GAM com coordenação a seis
contas. Nos anos seguintes, a HP somou novos elementos ao
programa (como gerentes de suporte instalados na matriz
para ajudar gerentes de contas globais em campo a ter acesso
a recursos corporativos) e aumentou sem parar o poder de
gerentes de contas globais. À medida que a HP e os clientes
adquiriam experiência na interação em escala mundial, o
programa evoluiu. As maiores contas, com forte capacidade
global de integração, migraram para a GAM com controle.
Para outras contas foi mantida uma espécie de GAM com co-
ordenação. Em fins da década de 1990, a HP adotou a GAM

cem maiores contas). A melhor solução para a vasta maioria
dos fornecedores é customizar uma forma de GAM. Aqui,
há várias alternativas: o pacto global pode cobrir um nú-
mero maior ou menor de itens — em certos casos, todos
os itens vendidos pelo fornecedor; em outros, apenas um
punhado deles. O pacto pode ser mais ou menos flexível
em relação a termos e condições aplicáveis às operações
nacionais isoladas de um dado cliente. O nível de serviço po-
de variar de cliente para cliente, sobretudo no tocante ao
número de funcionários destacado para o suporte a uma
dada conta. O envolvimento das operações nacionais do for-
necedor pode variar, dependendo do desejo ou da necessida-

separada: as cem maiores contas foram tiradas das operações
nacionais e entregues a um programa de gestão centralizada.
A GAM separada foi frutífera em termos de crescimento
da receita, avanço no lucro e satisfação do cliente. Em 2001,
porém, a HP levou de volta essas contas ao programa de
GAM com controle, pois decidiu reestruturar radicalmente
a empresa com o intuito de satisfazer muito melhor as ne-
cessidades totais de clientes de forma integrada. Suas divi-
sões verticais de produtos foram substituídas por unidades
focadas em segmentos de clientes e por uma organização
separada de P&D e produção. As subsidiárias nacionais da
HP viraram parte integral das unidades focadas no cliente,

Já que a relação com cada cliente é distinta — assim como
necessidades e recursos desses clientes —, o ideal seria que
o fornecedor oferecesse um tipo distinto de GAM a cada
um deles. Isso, no entanto, é difícil e custa caro, e só é viá-
vel para um pequeno número de grandes empresas (a IBM,
por exemplo, adota a GAM com coordenação ou com con-
trole para clientes que não pertencem ao grupo de suas



eliminando a necessidade de empregar a GAM separada.
Isso sublinhou algo crucial: a gestão de conta global deve ser
encarada no contexto da estratégia e da estrutura gerais da
empresa; se uma delas muda, a abordagem à GAM terá de
mudar também.

O fornecedor que está penando para dominar a gestão
de conta global ou fazendo de tudo para evitá-la precisa
entender que a GAM não é, em si, prejudicial à empresa.
Pode ser extremamente gratificante tanto para clientes
multinacionais como para seus fornecedores se for con-
cebida de acordo com as diretrizes acima traçadas. Um
fornecedor insatisfeito com sua GAM atual deve reavaliar
tanto o formato adotado quanto os clientes aos quais ofe-
rece o programa, para descobrir possíveis ajustes neces-
sários. A empresa que resiste à pressão de clientes para
adotar a GAM precisa entender que, embora haja riscos,

o ganho a ser obtido pode ser considerável. Com essa
relutância, o fornecedor pode ignorar oportunidades de
maximizar os negócios com clientes importantes e, pior
até, se arriscar a perder esses clientes para concorrentes
que ousaram avançar.

Se houver condições adequadas para a gestão de conta
global, instituir um programa desses não é uma escolha

— Sinto muito, ele não se encontra. Você gostaria de ouvir o podcast dele?

para fornecedores — é uma necessidade.
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