
José Carlos Teixeira Moreira
escreveu, no número 17, aproveitando
conceitos oriundos do livro de
Néiio Arantes ("Sistemas de Gestão
Empresarial"), o artigo "Constelação
de Valor", no qual esmiuça os
atributos marcantes das empresas
preferidas (válidas, na acepção de
Arantes) na ótica dos seus clientes.
Tais atributos dessas empresas -
as estrelas da constelação - estão
reproduzidos a seguir, para melhor
entendimento dos leitores
que não tiveram a oportunidade
de ler, na íntegra, o texto original:



• Utilidades no Foco do Cliente:
; empresas que criam produtos

de valor (utilidades) na ótica :
do cliente e da sociedade.

• Clientes Satisfeitos: elas criam e
mantêm clientes escolhidos satisfeitos.

• Evolução Deliberada: elas promovem
a capacidade de evoluir de maneira '
deliberada, isto é, aprendem

; continuamente, em processo.
• Talentos Realizados: elas conseguem
, atrair, desenvolver e manter talentos

(não simplesmente mão-de-obra).
• Relações Significativas: elas constróem e

mantêm relações significativas com seus
clientes, colaboradores (funcionários,

: fornecedores, terceiros) e acionistas. ;V
• Recursos Produtivos: elas são hábeis

em tirar o maior proveito dos recursos
produtivos de que dispõem.

» Conduta Ética Exemplar: elas põem em
prática princípios de conduta aceitos
como exemplares pela sociedade.

• Lucro Admirável: elas obtêm resultados
admiráveis, não só pelo desempenho,
mas também pelo merecimento ;*,»V»*«*
reconhecido. . . • - > , - - , , < \ , » • , - • ' " ' ' •

E o tempo, o que tem a ver com isso?
Em princípio, muita coisa, o que nos

veio a tino ao lermos o artigo de Ethel
Bauzer Medeiros, publicado neste :
número, que nos fala dó tempo como
um Valor, algo muito precioso, "finito e
irreversível, moeda peculiar, que não se
pode acumular, multiplicar ou adquirir".
Daí vem a pergunta: Como repercute,
nos atributos das empresas preferidas (ou
válidas), a pressão contínua do tempo,
aquele que não volta mais?

Quem já viu muita coisa acontecer
ou que podia ter acontecido sabe da,rVV;
valor ao timing. Em inglês, time é uma
coisa, e timing é outra. Em português
não há um termo que faça tão bem essa
distinção. O tempo a que nos referimos,
neste artigo, aquele que permeia

as decisões que as empresas tomam
levando em conta seus atributos, é quase
sempre o timing: o tempo certo, o tempo
necessário, o ato tempestivo, um pouco
de cada uma dessas coisas, mas não
exatamente, na sua plenitude.

Refletindo em torno dos atributos
da constelação de valor, vejamos o que
o ternpo pode ter a ver com cada um
deles. (É claro que não tenho a mínima
pretensão de esgotar um assunto.desses).

desenvolvimento de novos produtos,
muitas vezes é de extrema importância
ajustar o tempo à oportunidade. Muitas
empresas mundiais, em diferentes setores,
são conhecidas por saírem quase sempre
na frente das novas tendências, e também
por haverem criado demandas que não
existiam. Elas conseguem realizar lucros
expressivos, enquanto conseguem formar
preços não em função dos custos, mas pelo
valor percebido no mercado.

Mas Christopher Preeman, em livro
precursor da década de 70, já identificava
as possíveis vantagens de não ser o líder
e sim o imediato perseguidor, desde que

.este tivesse todos os dons do concorrente
líder (e um pouco mais de dinheiro, penso
eu). E existe toda uma literatura
técnica falando das lote entmnts,
aquelas empresas que tiram proveito
de conhecer tanto as façanhas como
os tropeços dos atores mais antigos,
com freqüência adquirindo o controle

.'acionário de uma empresa já estabelecida.
* Sem dúvida, quem sai na frente ganha
muito mais, no início; mas isso é tão mais
verdade quanto maior for a velocidade
de substituição tecnológica em um
certo segmento de mercado. Quando a
distância entre os produtos de última e



penúltima geração tecnológica se encurta
rápido, quem vier depois pode "perder
o bonde". Mas onde a velocidade de
substituição é mais lenta e a tendência
é menos imprevisível, a eficiência em
custos logo se torna uma vantagem
competitiva essencial.

Olhar o futuro no foco do cliente é
muito importante. Mas produzir as
utilidades que eleja precisa é uma
coisa; as que ele precisa, mas não
sabe, é outra coisa; e as que ele nem
imagina que vai precisar, é muito outra.
Formular e operar estratégias, em
mercados industriais, não requer apenas
conhecimento — mas também um atilado
sentido do tempo.

Pensar no marketing do produto de
amanhã, ainda hoje, pode fazer toda a
diferença - para que uma façanha técnica
venha a ser um sucesso comercial.

Talentos Realizados

Um time talentoso é, cada vez mais,
um pré-requisito de uma empresa
admirada e bem sucedida. Não ter
uma pessoa talentosa em cada posto de
trabalho tornou-se um luxo, só permitido
a empresas fortemente instaladas no
interior de oligopólios e, mesmo assim,
por pouco tempo. Muitos oligopólios não
resistiram a mudanças de paradigmas,
criados por novos talentos.

Porém, por que não é dispensável
falar sobre a importância dos talentos,
que parece tão óbvia? Porque, como se
diz por aí, "casa de ferreiro, espeto de
pau!" Quantas empresas readmitiram
em funções mais altas, anos depois,
talentos próximos e não identificados?

Quantos gerentes perderam talentos
porque certas boas idéias não lhe
convinham, em dado momento?
Quanto custou, para a empresa, a boa
idéia que ela teve ao dispor, pagou e

não usou? Além do mais, é muito difícil
encontrar um jovem que, apesar de muito
inteligente, tenha uma paciência de Jó.

Administrar talentos é uma arte e um
desafio. Pois é o tempo que amadurece
e transforma o potencial do talento em
valor. Há que ter anseios, mas ganhar
experiência. Não se pode, simplesmente,
errar mais rápido, porque a idéia era boa,
mas a operação não o foi. Os mais velhos
devem deixar os meninos arriscarem, mas
devem ficar por perto. Todos já ouviram
falar na curva da maturidade. Inclusive
grandes empresas que mantêm planos
de carreira precisam dar muitas voltas
para subir um degrau. Muitas dessas
empresas, de tanto trancar talentos em
armários, acabaram trancadas também.
Perderam muito tempo, sem sentir.

Relações Significativas

Uma medida do talento maduro é a
confiança. Pessoas confiam em pessoas,
dentro de uma empresa, e também
entre uma empresa e outra. Relações
significativas entre empresas não são
nada mais que as relações entre as
pessoas dessas empresas. Assim, e até
certo ponto, pode-se presumir que
também as relações entre empresas
sigam uma curva de maturidade.

Ou seja, a construção de relações
significativas é, também, uma função
do tempo. Nuno Santos, em recente
artigo publicado nesta revista, até sugere
caminhos para acelerar esse processo:
embora fruto da convivência, a confiança
pode chegar mais cedo, se apoiada em
mecanismos de comunicação e controle.

Apesar disso, já existe hoje, nas revistas
especializadas, toda uma literatura
dedicada aos indícios de deterioração que
podem sobrevir em relacionamentos já
antigos e fortemente estruturados. Assim
como nos casais, os divórcios também



podem acontecer, e administrar a ação
do tempo sobre as relações entre as
empresas é também uma arte.

Evolução Deliberada

Quanto mais alinhados e
complementares puderem ser os
planos de futuro das empresas que se
relacionam, maior será a chance do
relacionamento persistir ao longo do
tempo. A evolução deliberada, adotada
como um princípio de estratégia de
caráter permanente, é um fio condutor
para administrar os talentos, gerar
utilidades no foco dos clientes e
construir relações significativas.

Contudo, a evolução deliberada
não pode se cingir a uma espécie de
declaração de princípios ou de boas
intenções; para acontecer, requer
planejamento, e aí o tempo passa
a ser uma variável fundamental.
Às vezes pode ficar caro antecipar
planos para atender à demanda de
um cliente importante que não pode
esperar muito. Outras vezes, não vale
a pena sair do norte já traçado, mesmo
sabendo que a longa travessia vai
acabar impondo certas mudanças de
rotas. Mas nada disso quer dizer que o
tempo seja o senhor da razão,
É difícil? Muito!

Clientes Satisfeitos

Gomo difícil também é manter os
clientes escolhidos sempre satisfeitos.
Clientes querem entrega certa, no
tempo certo. Querem garantias,
cujos prazos são também uma função
do tempo. Precisam de assistência
técnica sempre que necessário, e isso,
às vezes, é "para ontem". No foco do
cliente, para muitas empresas a boa

logística acaba sendo uma parte do seu
"marketing mix".

Querem os clientes, em suma, que os
fornecedores sejam cúmplices de seus
lucros. Em boa parte, no marketing
industrial, os tempos desejados pelos
clientes repercutem em outros pontos
da cadeia de suprimentos. Para o
cliente, muitas vezes, não receber um
componente no tempo certo significa
"não faturar" - e se isso acontece por
que um fornecedor não cumpriu a
sua parte, este parceiro "queimou o
filme". Montadoras de automóveis,
por exemplo, como regra geral fazem
contratos que lhes permitam suspender
programações de compras quando o
pátio está cheio. Mas costumam ficar
nervosas quando, por falta de matéria-
prima, a linha de montagem pode parar.

Recursos Produtivos

Uma linha de produção, porém,
pode parar por outros motivos, e
não por culpa de fornecedores. Um
equipamento crítico pode sofrer pane;
em qualquer indústria é possível
encontrar máquinas cuja vida útil
já foi ultrapassada e permanecem
produzindo, quase sempre mal,
por milagres de manutenção. Para
as máquinas, como para as pessoas,
o tempo é inexorável - e elas são
vítimas não apenas da própria
velhice, mas também da
obsolescência técnica.

Há casos, também, em que as
oportunidades de mercado sugerem
o aumento da capacidade instalada.
Porém, equipamentos industriais,
mormente os feitos sob encomenda, não
se produzem em um estalar dos dedos.
Dependendo dos cronogramas, pode
não dar ternpo.



Lucro Admirável

É claro, "time is money". As melhores
empresas, pelo valor que criam, pela
confiança que inspiram, pela contribuição
à sociedade que adicionam, fazem
por merecer o lucro dito admirável
Mas, ainda assim, "time is money".
As boas empresas também adicionam
ganhos financeiros aos seus resultados
operacionais, buscam reduzir o custo
financeiro do "estoque em trânsito",
preferem clientes que entregam just-in-
time, escolhem canais de distribuição
que favorecem o giro mais rápido dos
produtos, e assim por diante.

Hoje em dia, com os fluxos financeiros
circulando em meio eletrônico, os
executivos das companhias abertas
passaram a ser avaliados por resultados

, não anuais, mas trimestrais. As
expectativas dos acionistas ficaram mais
apressadas, porque "tempo é dinheiro".

Ética

Parece ser a estrela da constelação de
valor mais imune à influência do tempo.
Em termos, porque preceitos éticos não
se restringem à observância das leis,
e acabam sendo influenciados pelos
valores culturais predominantes. As leis,
que são concebidas por pessoas, acabam
refletindo a cultura da época em que
foram feitas. Sob esse ponto de vista, a
ética, enquanto restrita à observância das
leis, pode mudar com o tempo, quando
as leis entram em desuso.

Mas é importante discernir entre o
legal e o ético. Há empresas que fazem o
que mais lhes convém, desde que as leis
não impeçam. Quem não se lembra de
uma grande empresa européia, que veio
ao Brasil porque entendeu ser permitido

branquear celulose aqui (e depositar
resíduos de lixívia negra), pois isso fora
proibido no seu país de origem? No
caso, ao que parece, acabaram passando
adiante a planta brasileira, quando foram
frustrados em seus planos originais. O que
queriam não era ético e, face ao clamor
público, tornou-se ilegal.

Vale a pena ler um interessante artigo
de Van der Merwe, Pitt e Berthon que
especula sobre o apreço pela ética por parte
de empresas "excelentes" (na classificação
de Peters e Waterman).
Após investigar uma centena de empresas,
os autores concluem: as empresas que
permanecem excelentes por muito tempo
são as que respeitam princípios éticos; as
perdas por falhas de natureza ética podem
ser irreparáveis. Porém, ressalvam, a ética
por si só não assegura o sucesso delas.
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