
Agregar valor no foco do cliente e desenvolver parcerias
fecundas tende a ser a tônica no mundo do agronegócio.
Neste artigo, um executivo nos mostra como as premissas
do marketing industrial também nele se aplicam, mesmo
quando os preços oscilam, os mercados são "futuros" e
ainda que São Pedro faça travessuras.

Embora, idealmente, toda empresa
precise ser competitiva tanto em custos
como na criação de valor, com exceção de
alguns setores que permitem significativos
ganhos de escala, no agronegócio a vantagem
por custo tem sido pouco defensável,
pela crescente convergência tecnológica.

O melhor caminho para aumentar
a rentabilidade é a diferenciação,
principalmente na inovação de processos,
ainda que existam oportunidades para
inovação de produtos. A cadeia de
valor das indústrias está passando por
uma grande transformação, na qual as
empresas donas de marcas globais estão
voltadas para a gestão dos clientes e das
marcas, abrindo oportunidade para que as
empresas fornecedoras de matérias-primas
desenvolvam soluções que possam reduzir
custos e melhorar processos.
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A primeira providência para buscar
diferenciação é conhecer o mercado
com profundidade e estabelecer um
bom processo de seleção de clientes,
Esse processo deve ir além da análise
do risco de inadimplência ou da
lucratividade, e identificar quais são
os clientes que ajudarão a empresa a
crescer em questões como credibilidade,
inovação e sustentabilidade,

O segundo passo é orientar a
corporação inteira para entender
as necessidades dos seus clientes,
o que deve ser feito através de equipes
multidisciplinares. Cuidar do cliente
não deve ser missão apenas da área
comercial ou do marketing, mas
de toda a empresa.

Depois é necessário criar indicadores
que possam monitorar se os serviços
e produtos estão em conformidade e
investigar se existem oportunidades
de melhoria que muitas vezes o
próprio cliente desconhece. Neste
ponto, é importante ter em mente
que precisamos conhecer nossos
concorrentes, e não apenas os
que ofertam produtos e serviços
semelhantes, mas aqueles que de
alguma forma conseguiram se
destacar por inovação e excelência
no atendimento.

O passo seguinte consiste na
identificação dos serviços que são
verdadeiros diferenciais competitivos
da empresa e quais podem ser
desempenhados por terceiros. Por
fim, é preciso ir além da análise das
melhores práticas já existentes e criar
ofertas inéditas de valor.

No agronegócio o preço ganha outra
dimensão. Na maioria dos casos o preço
de venda é estabelecido pelo próprio
cliente, por meio de operações no
mercado futuro. Isso é possível porque
os preços dos produtos agrícolas são
cotados no mercado futuro e oscilam
no tempo, permitindo que o fornecedor
fixe, por uma ordem de venda, o preço
que considera bom, enquanto em outro
momento o comprador fixa o preço de
compra que considera adequado. Essa
modalidade é quase sempre melhor
do que a opção de comercialização
por meio de contratos atrelados a
índices de pesquisa de preço ou
negociações "spot", pois permite
maior previsibilidade de preços. Como
é crescente a tendência de negociações
baseadas em futuros, crescem em valor
os fornecedores que podem compartilhar
mais informações de mercado e
ajudar seus clientes a estabelecer boas
estratégias de compra em futuros.

No ambiente competitivo de hoje,
como observa Christopher (1), a
verdadeira competição não é mais
entre empresas, mas entre cadeias
de suprimentos. Cresce a utilização
de novas tecnologias que permitem
troca de informações entre os sistemas
dos diferentes elos da cadeia, visando
sincronização dos fornecimentos dentro
de uma visão de fluxo de materiais
entre fornecedores e clientes como
sistema integrado, e neste sentido deve-
se buscar, por exemplo, uma logística
mais eficaz, visando criação de valor,
do que uma logística eficiente, visando
redução de custos.



Da mesma forma que a indústria
química adicionou valor no processo
pintura-revestimento pintando as portas
dos automóveis para as montadoras, os
fornecedores de matérias-primas podem
desenvolver mesclas eliminando etapas
nos processos de produção, como é o
caso do açúcar líquido aditivado com
acidulantes e conservantes que permite
eliminar a necessidade de equipamentos
e mão-de-obra para dissolução do
açúcar, bem como insumos para
tratamento da calda em indústrias
de bebidas, ou ir além, produzindo
ingredientes de alto valor agregado,
como a sucralose, que é um adoçante
obtido a partir do açúcar.

Drucker (2) defende que o objetivo
do Marketing é conhecer e entender
o cliente de tal forma que o esforço de
venda se torne supérfluo pelo fato de o
produto ou serviço serem tão adequados
que se vendam sozinhos. Os fabricantes
de preparados em pó para refrescos, até
há bem pouco tempo, podiam comprar
dois tipos de açúcar: o refinado e o
cristal. O açúcar refinado, embora mais
caro, conferia uma qualidade superior
ao produto final, enquanto o cristal,
utilizado por marcas de combate,
comprometia muito a qualidade.
Algumas usinas identificaram que
era possível fornecer um novo tipo de
açúcar cristal, com qualidade adequada e
preço intermediário, porém apenas uma
única empresa ajudou os seus clientes
a perceber que existia uma forma de
melhorar o produto final, reduzindo
de forrna considerável o tamanho dos
cristais do açúcar, uma vez que cristais
com baixa granulometria dissolvem
com maior facilidade, fazendo com
que o sabor do produto finai não seja
comprometido pela não dissolução
completa do açúcar. Isso significa ter um
produto que se vende sozinho,

Levitt (3), em seu famoso artigo
"Miopia no Marketing", cita que
as ferrovias permitiram que outras
empresas tomassem seus clientes
porque tinham um entendimento
equivocado de que o negócio delas
era tão somente as ferrovias, e não
transportes. O autor observa que
esse tipo de situação ocorre porque a
empresa muitas vezes está orientada
ao produto e não ao cliente. O grande
desafio para a alta administração das
empresas do agronegócio, que dedica
grande parte do tempo para questões
também importantes como tendências
de preço no mercado futuro e redução
de custos operacionais, é cuidar da
gestão da empresa sem deixar de
investir tempo para entender o
mercado e ter uma visão correta
sobre a missão da empresa.

No setor de biocombustíveis, por
exemplo, a necessidade de ampliação
da matriz energética, visando encontrar
substitutos para os derivados do
petróleo e redução do aquecimento
global, tem estimulado um novo
ciclo de crescimento. A venda de
etanol acaba de superar, no Brasil,
a venda da gasolina, o que é motivo
de comemoração para as empresas
ligadas ao negócio de cana-de-açúcar.
Todavia, nada pode garantir que,
por ruptura tecnológica, seja
desenvolvido, hipoteticamente, um
novo motor elétrico que comprometa
a competitividade do etanol, o que

pode ser uma péssima notícia para
quem tem uma visão míope de
marketing sobre o seu negócio —
ou uma grande oportunidade para
as empresas orientadas ao cliente.

O quadro comparativo, a seguir,
é também um resumo evolutivo
de tendências que começam a ser
percebidas, no contexto do agronegócio.
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