
ENTREVISTA

Relacionamentos
em xeque
Consultoria canadense inicia pesquisa sobre o
desempenho da indústria até o ponto-de-venda

Fundada há 15 anos para estu-

dos de benchmarking, a consulto-

ria The Advantage Group Inc. de-

sembarca no Brasil para avaliar a

quantas anda o relacionamento en-

tre as indústrias e seus clientes, va-

rejistas e atacadistas/distribuidores.

A pesquisa teve início no Canadá,

e seus métodos e ferramentas já

apoiam companhias também dos

EUA e do Reino Unido. A pedido

de alguns de seus mais de 100

clientes, entre as maiores indústri-

as de alimentos, farmacêuticas e de

cosméticos, o projeto é coordenado

pelo presidente da empresa, Ron

Pirie, e será levado ao México e a

Porto Rico. Em 2004, serão ana-

lisados os mercados da Argentina,

do Chile e de países da Europa

como Alemanha e França. Dada

a importância do setor atacadista

na distribuição de bens de consu-

mo de massa no Brasil, pela pri-

meira vez o canal indireto também

será avaliado pelas indústrias in-

teressadas em melhorar o relacio-

namento com seus parceiros, com

o apoio da ABAD, Abras e ECR.

Qual o principal objetivo do pro-
grama?
Ron Pirie - Fazer com que as indús-
trias aprimorem seu relacionamento
com os clientes, varejistas e atacadis-
tas. E, em contrapartida, fazer com
que esses clientes entendam melhor
as necessidades da indústria e tornem
o relacionamento mais efetivo. E cla-
ro que uma indústria detentora de
um bom produto, que praticamente
se vende sozinho, pode ter sucesso
sem se relacionar bem com seus
clientes, mas é muito importante, fa-
cilita muito entendê-lo, ter um bom
relacionamento com ele.

Quantos atacadistas/distribuido-
res e indústrias participam de
cada projeto?
RP- Depende muito do tipo de es-
tudo: a média fica entre 10 e 20 in-
dústrias em cada um deles. No Bra-
sil, pesquisaremos os dez maiores va-
rejistas e os dez maiores atacadistas.

Os estudos são feitos sob encomenda?
RP - Há empresas que precisam de
algum tipo de informação e pagam
para obter resultados individualiza-
dos, exclusivos. Mas não é esse o
caso do estudo brasileiro.

O estudo brasileiro é feito a pedido
de quais indústrias?
RP - A Procter & Gamble, que já
patrocina nossos trabalhos no Rei-
no Unido, Canadá e nos EUA, quer
traçar um comparativo de seus ne-
gócios também na América Latina.
Além do Brasil, também faremos
esse estudo no México e em Porto
Rico. O projeto tem o mesmo for-
mato e os mesmos fatores do que
já é feito no mundo.

A Procter será a única patrocina-
dora no Brasil?
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RP - A Procter & Gamble trouxe a
proposta, mas outras podem se unir
no mesmo projeto. Até agora, outros
três patrocinadores se interessaram:
Quaker, Effem e Elma Chips - em-
bora pertençam ao mesmo grupo
PepsiCo, Elma Chips e Quaker que-
rem estudos distintos, separados.
Estamos em negociação com outras
indústrias das áreas alimentícia, de
limpeza e de higiene pessoal. Ou seja,
aqui, o projeto será conjuntamente
patrocinado e contaremos com o su-
porte da ABAD, Abras e ECR, para
facilitar o acesso às indústrias e aos
varejistas e atacadistas.

Há peculiaridades no mercado bra-
sileiro que exigiram ajustes na pes-
quisa local?
RP- Quando começamos o projeto,
a idéia era abordar apenas os gran-
des varejistas, como no exterior. Mas
o mercado brasileiro tem uma parti-
cularidade importante: é muito de-
pendente do canal indireto, que co-
mercializa mais da metade das mer-
cadorias. Em face dessa representati-
vidade, a maior mudança foi agregar
esse canal ao projeto, focalizar a par-
te do supply chain, de distribuição,
mais do que, por exemplo, o geren-
ciamento de categorias.

Quais são os objetivos primários da
pesquisa?
RP - A proposta é colher informa-
ções de como os clientes — atacadis-
tas e varejistas - vêem a indústria,
suas marcas, sua forma de fazer ne-
gócios, e ajudá-la a melhorar o de-
sempenho. O grande diferencial é
que se trata de um projeto de mão
dupla de informações. Ao mesmo
tempo em que o objetivo primário é

coletar informações dos clientes so-
bre os nossos patrocinadores (as in-
dústrias), por meio do estudo Per-
formance Monitor, também obtemos
um feedback dessas empresas sobre
como os atacadistas e varejistas inte-
ragem, o que chamamos Mirrow Pro-
gram (Programa Espelho).

Que pontos serão estudados?
RP - Basicamente o relacionamento
comercial, a equipe de vendas, pes-
soas com quem se relacionam, geren-
ciamento de categorias, serviços ao
consumidor, ações de trade mar-
keting, promoções, logística e, even-
tualmente, questões de tecnologia.

Quais são as fases do projeto?
RP- Nesta primeira fase, um questio-
nário de autopreenchimento é en-
viado tanto às pessoas-chave do vare-
jista quanto das indústrias e dos ata-
cados. Todos receberão o mesmo mo-
delo de questionário, mas eles são ela-
borados de acordo com a função do
pesquisado: um comprador de con-
feitos, por exemplo, não vai respon-
der sobre higiene pessoal, e, sim, so-
bre os fornecedores com os quais tem
contato. O fato de o profissional não

precisar se identificar perante o ava-
liado e de a pesquisa ser intermediada
por uma terceira pessoa acaba enco-
rajando os profissionais a dar um de-
poimento sincero sobre os varejistas.
Terminada essa primeira fase, faremos
uma entrevista pessoal e em profun-
didade com alguns profissionais, se-
lecionados previamente com base em
alguns pontos que julgamos relevan-
tes para explorar mais em nossas en-
trevistas, como capacitação das pes-
soas, logística, tecnologia etc. Vale
lembrar que os varejistas clientes pas-
sarão para nós uma lista dos seus dez
maiores fornecedores — patrocinado-
res do estudo ou não — com os quais
entraremos em contato para que ava-
liem a eficiência desses clientes. No
final do estudo, estes fornecedores re-
ceberão um pequeno resumo do re-
sultado de nossa pesquisa. O estudo
demora de quatro a seis meses.

Quando começaram os trabalhos?
RP - Em julho iniciamos o trabalho
de campo, avaliando a participação
dos varejistas e dos atacadistas. Já dis-
tribuímos os questionários e, numa
segunda fase, teremos as entrevistas
qualitativas, para as quais contrata-
mos um instituto de pesquisa.

Quais os principais pontos de atrito já
evidenciados em pesquisas no exterior?
RP- Em todos os países onde atua-
mos, percebemos que as priorida-
des e as necessidades dos varejistas
nunca batem com as prioridades e
as necessidades das indústrias. E, se
são diferentes, o nível de relacio-
namento nem sempre é bom. A
grande sacada desse projeto é mos-
trar para as indústrias quais as ne-
cessidades dos clientes e adequar
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suas ações em prol dessas premên-
cias, fazendo com que vislumbrem
o mesmo objetivo de seus clientes
que estão na ponta, cara a cara com
o consumidor final.

Pode citar casos em que a pesquisa
serviu para a solução de conflitos?
RP - Algumas empresas já fazem a
pesquisa há 15 anos. Em algumas, o
estudo é feito a cada ano ou uma vez
a cada dois anos. As pesquisas sem-
pre têm como base o estudo anterior,
mostrando as prioridades dos clien-
tes. E uma oportunidade de compa-
rar o resultado da pesquisa com o
resultado do negócio das empresas.
Os relatórios que estas recebem sem-
pre trazem o comparativo da perfor-
mance. Se há dois anos a indústria
tinha problemas na logística, essa
questão é novamente avaliada, para
verificar se houve algum progresso.

Há exemplos de mudança de atitudes
em função dos resultados do estudo?
RP - Há companhias que mudaram
o modo de fazer negócios com base
em nossos relatórios: muitas muda-
ram processos, suas organizações me-
lhoraram o treinamento
de sua força de vendas,
intensificaram treina-
mento sobre produtos,
delegaram mais poder,
fazendo com que o ge-
rente de vendas tenha
mais autonomia para de-
cidir na hora, sem preci-
sar voltar para dentro da
matriz e esperar para ver
aprovada uma idéia. Es-
ses são resultados impor-
tantes, não são numéri-
cos, mas qualitativos.

Diante dos principais problemas de-
tectados, o que foi feito para saná-los?
RP- Muitos dos clientes utilizam a pes-
quisa para entender seus problemas e
buscar melhorias. Se os relatórios apon-
tam deficiências na logística e, conse-
qüentemente, uma colocação ruim nes-
se atributo, o objetivo da indústria se
volta para melhorar sua posição no
ranking nesse quesito. O mesmo serve
para os atacadistas e varejistas.

Algum resultado surpreendeu a in-
dústria e os autores da pesquisa?
RP- Quase sempre os resultados sur-
preendem a todos. Muitas vezes a
indústria não tem idéia clara de como
é vista por seus clientes, ou, se a tem,
é uma visão um pouco distorcida. E
quando chega, o resultado sempre
assusta. O mesmo acontece com os
clientes. O varejista sempre acha que
deve ser muito fácil fechar negócios
com ele, mas o feedback da indústria
mostra que não é bem assim. Isso é
muito comum. Tanto as pessoas da
indústria quanto do varejo não con-
seguem perceber sua estrutura inter-
na e como está o grau de relaciona-
mento com os parceiros externos.

Ron Pirie e Camila Gama: pesquisa conta com o apoio da ABAD, Abras e ECR

E vocês surgem para desmistificar isso...
RP - Nossa consultoria é vista como
uma espécie de conselheiro familiar.
E incrível, mas o relacionamento en-
tre indústrias e clientes pode ser en-
carado como um relacionamento
entre um homem e uma mulher. Às
vezes, estão juntos há tanto tempo
que um acha que sabe tudo do ou-
tro, mas existem algumas falhas de
comunicação que podem levar ao
rompimento. O mais interessante
desse projeto é fazer com que as duas
pontas tenham uma visão clara uma
da outra, porém sob o olhar de uma
terceira pessoa. Aliás, é isso que con-
fere credibilidade ao estudo. Não é
alguém da indústria tentando avaliar
seu cliente, o que pode ser tendenci-
oso. É alguém no meio analisando
cada uma das pontas, suas necessi-
dades e como resolvê-las. O projeto
é imparcial, neutro, não só por ser con-
duzido por uma terceira empresa mas
também por causa de parcerias como
as que firmamos no Brasil com a
ABAD, Abras e ECR, associações que
estão encorajando seus associados a par-
ticipar porque sabem que se trata de
um projeto sério, neutro e objetivo.

De que forma o ataca-
dista ou o varejista se
beneficiam?
RP - O mesmo benefí-
cio obtido pela indústria
o atacadista terá tam-
bém. Ele receberá infor-
mações sobre como os
fornecedores estão ven-
do os clientes dele, ou
seja, um feedback real,
neutro, da indústria.
Além disso, no relatório
tem-se a comparação de
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um varejista com outro varejista, pois
conferimos notas para cada requisi-
to, um ranking para cada um dos as-
pectos analisados. Ou seja, será pos-
sível conhecer o melhor varejista, o
melhor atacado no que diz respeito
à capacitação de pessoas, à logística
etc., permitindo-lhe a comparação
com seus pares. Um grande benefí-
cio será a empresa ver onde e em que
grau está em cada requisito.

E todos os participantes receberão as
pesquisas completas?
RP - O atacado receberá o relatório do
Programa Espelho, o qual mostra como
ele é visto pelos seus fornecedores, e um
ranking dele versus seus concorrentes.
Os varejistas vão receber a mesma coi-

sa. Já os patrocinadores receberão um
relatório mais profundo sobre todos os
pontos de como são vistos e, além dis-
so, um relatório específico por conta,
por exemplo, como o CBD enxerga a
Procter & Gamble, como o grupo Mar-

tins enxerga a Unilever etc. As associa-
ções, por sua vez, receberão um pano-
rama do setor, em que serão destacados
pontos fracos, principais expectativas,
oportunidades que a indústria vê para
os varejistas/atacadistas e vice-versa.

A consultoria costuma dar sugestões
para mudanças ou apenas mostra re-
sultados para cada empresa?
RP - Não faz parte do nosso business
dar conselhos, mas sempre sugerimos
algumas diretrizes que podem ou não
ser acatadas.

Qual deve ser a periodicidade dessa
pesquisa?
RP - O ideal é que seja feita uma vez
por ano ou uma vez a cada dois anos.

Anúncio




