
Os mesmos modelos mentais, as mesmas receitas de
bolo, os mesmos currículos de formação dos executi-
vos, o benchmarking, tudo isso contribui para conduzir
as empresas a um mesmo lugar comum. O autor usa
um conceito ampliado de inovação para sugerir novos
caminhos de diferenciação e agregação de valor nos
ambientes de negócios.
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Entre as grandes questões que
afligem as empresas hoje está a
"comoditização", que leva à redução
dos preços e das margens,

As razões para a pouca diferenciação
das ofertas podem ser buscadas em
várias áreas da gestão das empresas:
predomínio de ambientes competitivos
e de alta rivalidade, acesso a tecnologias,
disponibilidade ampla de informações
globais, institucionalização das
organizações, fusões e aquisições,
benchmarking e formação homogênea
dos executivos são as principais.



Desde o início dos anos 1980,
os principais modelos de análise
de ambiente (Porter, Vantagem
Competitiva, por exemplo) olham para
clientes, fornecedores, concorrentes,
substitutos e novos entrantes como
rivais. A construção de estratégias é feita
para a empresa de forma isolada e visa
preservá-la das ameaças do ambiente,
além de construir seus diferenciais.

Tecnologias diferentes são
rapidamente copiadas ou disseminadas,
ou motivam soluções equivalentes
construídas sobre bases similares. Está
muito difícil sustentar diferenciações
apenas com mudanças no produto.

Informações de todo o mundo estão
disponíveis e acessíveis para qualquer
empresa ou pessoa, permitindo
comparações e colocando em contato
empresas ao redor de todo o planeta.

As organizações, principalmente
as de um mesmo setor, ficam
muito parecidas, porque seguem as
mesmas regras e normas, utilizam
equipamentos, processos e
tecnologias semelhantes, repetem
estruturas dos concorrentes, imitam
serviços dos líderes, nascem de
dissidências de empresas instaladas,
fazem o que pensam ser o modelo
vencedor naquele setor, naquilo
que o estudo das organizações
chama de teoria institucional.

A prática das fusões e aquisições
também reduz a diversidade de
modelos empresariais num setor e as
corporações com maior tamanho e
participação tendem a ditar os modelos
mercadológicos que devem ser seguidos.
Pequenas empresas muito inovadoras
são absorvidas por outras maiores, com
a finalidade de reduzir as ameaças

Benchmarking dentro do setor é outro
fator de homogeneização das ofertas.

A necessidade é de inovação
e de diferenciação, mas repetir o que
outros do setor já fazem não é nem uma
coisa nem outra. Se essa prática tem
alguma possibilidade de contribuir é
buscando inspiração fora do setor em
que a empresa atua.

Outra questão séria é a formação dos
executivos. Ao longo de décadas, o ensino
superior no Brasil manteve-se sem grandes
novidades. Mesmo nos últimos 10 anos,
com todo o crescimento dos cursos de
engenharia e administração, as novas
opções nasceram das mesmas fontes que
conduziram as principais escolas que
existiam antes. Para os poucos que foram
ao exterior complementar seus estudos
gerenciais, os programas das boas escolas
americanas trataram de consolidar o
pensamento predominante.

A busca de executivos também provoca
uma espécie de "dança das cadeiras",
onde quem estava numa empresa vai para
a concorrente, que cede alguém para outra
do setor, que perde um dos quadros para a
primeira. O igual fica mais reforçado.

A construção de um modelo empresarial
predominante e banalizador da oferta
é sólida. Os próprios executivos de um
determinado setor costumam afirmar
que o negócio em que estão é diferente,
bancos são assim, siderurgia é assim,
papel é assim, afirmando a peculiaridade
do setor e igualando todas as empresas
que pertencem a ele, como se isso fosse
natural e imutável.

As ofertas se "comoditizam", tudo
fica igual. Pouca, em diversos casos
nenhuma, diversidade entre empresas.
Na ausência de diferenças, a decisão mais
inteligente é comprar o mais barato. As
próprias empresas facilitam o trabalho
dos compradores das empresas clientes
equalizando suas propostas, permitindo
que se escolha a de menor preço.



Tecnologias diferentes são rapidamente copiadas ou
disseminadas, ou motivam soluções equivalentes construídas

sobre bases similares. Está muito difícil sustentar
diferenciações apenas com mudanças no produto

Vale abrir um parênteses: não adianta
reclamar do comprador; ele está lá para
reduzir o custo dos insumos - produtos
e serviços — que a empresa precisa
buscar no mercado. Ele é pago para isso.
Fecha parênteses.

Outra vez lembrando Porter e
sua proposta de estratégias básicas
- liderança em custos, diferenciação
e foco — como o próprio nome indica,
liderança em custos é uma posição que
apenas uma empresa do setor pode
ocupar. Nenhuma outra será líder em
custos. Somente essa poderá praticar
os preços mais baixos do mercado, pois
ainda terá alguma sobra ou margem
quando todas as outras já estiverem
amargando prejuízos. Sabendo disso,
achar que abaixar preços será uma
estratégia vencedora é insano.

As empresas de um determinado
segmento estão ficando iguais porque
seguem, todas elas, a mesma receita.
E como se fosse baixado um padrão
que as regula. O resultado é uma
queixa única: concorrência acirrada,
até desleal, às vezes não ética, foco no
preço, clientes que não dão valor ao
esforço, ao conhecimento, à tecnologia,
à competência, preços injustos, clientes
usando a pressão para conseguir preços
cada vez menores, margens apertadas
em toda a cadeia.

A dificuldade de trabalhar de forma
diferente é muito grande. As pressões
internas nascem em várias fontes.
Acionistas e conselhos podem ter
dificuldade de aceitar um plano que é
muito fora do que se pratica e espera no
setor. Executivos são tentados a repetir
experiências bem sucedidas do passado
ou não conseguem criar modelos novos

de trabalho. Fornecedores contam com
aquelas vendas e não se mostram dispostos
a alterar processos ou produtos que
modifiquem a oferta nas fases seguintes
da construção de valor. Clientes pedem o
que conhecem e exigem mais conforto e
facilidade, ou têm resistência às mudanças.

Uma dose elevada de paciência
e perseverança para mudar toda a
construção social que trouxe a empresa
até aqui é fundamental. São mudanças
de modelo mental e não aplicações de
técnicas e ferramentas de marketing.

Receitas iguais vão gerar resultados
iguais e a primeira providência é destruir
a receita vigente e criar uma nova. As
condições para criar receitas novas estão
disponíveis para todas as empresas.

Um conceito fundamental é o de
inovação de valor. As empresas investem
muito em inovação tecnológica,
novos produtos, novos serviços e não
ampliam a busca de inovações pensando
no valor percebido, esperado ou desejado
pelo cliente. Produto inovador é raro,
exige investimento elevado, é difícil
de desenvolver, implementar e ter
sucesso. Olhar para o valor percebido
pelo cliente permite ampliar
enormemente o campo de inovação
e as possibilidades de uso de outras
competências, além das tecnológicas.

No artigo "The 12 Different Ways for
Companies to Innovate", dos autores
Shawney, Walcott e Arroniz, publicado na
revista MIT Sloan Management Review
em 2006 (com resenha de Gerson Ferreira
Filho, na Revista Marketing Industrial
número 35) a proposta é de criar novo
valor e não apenas novas coisas.

As 12 dimensões da inovação de valor
propostas pelo artigo são:



• Ofertas — novos produtos e serviços
com valor percebido pelos clientes,

• Plataformas - componentes comuns
sobre os quais se monta a oferta,

• Soluções — combinação de
componentes para resolver um
problema de um cliente específico,

• Clientes - novos clientes, segmentos
ou necessidades,

• Experiência do cliente - o que ele
percebe na relação com a empresa,

• Captura de valor - Novas formas
de receita, novo sistema de preços,

• Processos - eficiência, redução de
custos, configuração dos processos,

• Organização - escopo, estrutura,
papéis, alianças,

• Cadeia de suprimentos - Fluxo
de informações e estrutura das
fontes de recursos,

• Presença - Canais de distribuição
e suas formas de uso,

• Rede de relacionamento - Central
de planejamento da oferta, rede
de recursos,

• Marca - marca e suas extensões,
promessa aplicada a novos produtos.

São excelentes caminhos.
Valor do relacionamento, significado,

valor da experiência, benefícios
intangíveis, valor para as pessoas do
cliente, valor para a sociedade, também
são formas novas de pensar o valor.

Novos modelos de negócio, novas
regras de mercado e novos papéis
na relação com os clientes podem
ser construídos.

Outro ponto fundamental é a
competência dinâmica para conhecer
clientes, o que nós chamamos de Foco
Do Cliente. E papel estratégico da
função marketing conhecer clientes,
seus processos, suas razões de sucesso,
o valor que entregam, as pessoas que
lá trabalham e os clientes dos clientes.
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Vários estudos mostram que a
amplitude de conhecimento
de mercado é a mais forte componente
do desempenho superior em inovação.

Esse conhecimento sobre clientes
tem de ser capturado, analisado,
interpretado, disseminado, articulado,
usado competitivamente.

A essa competência se deve somar
outra, a de construir alianças com
fornecedores, clientes, outras empresas
complementares, universidades,
centros de pesquisa e desenvolvimento
e quem mais puder contribuir para
ampliar o valor, inovar, atender,
construir novas competências.
Formar redes. Trocar informações
intensamente e compartilhar riscos
com aliados, gera inovações de valor.

As alianças com clientes permitem
a participação deles nos processos
de desenvolvimento e inovação. Em
condições adequadas, essa participação
leva o Foco do Cliente diretamente
para o processo de inovação de valor,
tornando-o mais ágil e eficaz.

Mais uma forma interessante
é pensar na estratégia incluindo
outras empresas que são co-autoras
da construção de valor, pensar na
estratégia do conjunto. Inovar na
rede e não em empresas individuais,
repensar a divisão de tarefas na
construção de valor. Aprender
em múltiplas dimensões.

Com todas essas demandas e
possibilidades, marketing assume
novas tarefas: dominar o conhecimento
externo, coordenar as competências
internas, reconhecer e mobilizar as
competências externas. E o fim do
marketing de curto prazo, imediatista.
É o fim das receitas prontas.
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