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A T R A I R , F I D E L I Z A R E R E T E R C L I E N T E S NÃO SÃO 
T A R E F A S A P E N A S D E E M P R E S A S Q U E L I D A M C O M 
O C O N S U M I D O R F I N A L ( B U S I N E S S T O C O N S U M E R , 
B 2 C ) . Trata-se de um desafio talvez até maior para as organizações que 
operam no segmento Business to Business (B2B). Embora as etapas do ci
clo de relacionamento com o cliente sejam similares em ambos os casos, a 
natureza das atividades é totalmente distinta. Reconhecer essas diferenças 
e incorporá-las às melhores práticas de gestão é fundamental para garantir 
bons negócios e conquistar a preíerência do cliente no longo prazo. 

Pensando nisso, a Consumidor 
Moderno, comprometida com a 
evolução dos modelos de relacio
namento, apresentará ao longo 
deste ano uma série de reportagens 
para investigar e refletir sobre as me
lhores práticas no relacionamento 
de empresas com seus clientes-em-
presas. Assim como temos feito há 
diversos anos com os conteúdos, 
metodologias e práticas ligados ao 
relacionamento entre empresas e 
consumidores, iremos construir 
esse novo conteúdo de referência 
com a ajuda das próprias organiza
ções e o apoio da consultoria D O M 
Strategy Partners, especializada em 
estratégia corporativa, com forte 
atuação em relacionamento e enga
jamento de clientes, segmentação 
e valoração de clientes, estratégias 
multicanal, marketing e bran
ding. Com esse trabalho, 
ligado a uma relação 
tão significativa 

no Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional, o objetivo é desenvolver 
uma verdadeira plataforma de co
nhecimento sobre o tema. 

Nesta primeira reportagem, va
mos conceituar o relacionamento 
entre empresas. No segmento B2C, 
os esforços, em geral, se voltam para 
garantir escalas crescentes: a maior 
quantidade possível de consumi
dores. E, nesse caso, se alguns 
vão, outros virão. Embora a 
lealdade - pilar mais forte e 
emocional da preferên
cia - seja um ideal 
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a ser perseguido -, muitas vezes, ga
rantir a base desse sentimento - a 
conveniência - pode bastar. Afinal 
de contas, em muitos casos, a deci
são de comprar um produto ou ser
viço está condicionada à facilidade 
de acesso, familiaridade ou necessi
dade pontual. A exemplo da etapa 
anterior, conquistar a fidelidade do 
consumidor final, fase seguinte para 
alcançar a preferência, tem por base 
a racionalidade, uma vez que está as
sociada a algum beneficio oferecido. 

"No caso das transações entre 
empresas, a escala pode até ser im
portante, mas no contexto setorial, 
time to market, prontidão, profun
didade e conhecimento do cliente (e 
de seu mercado) geralmente são mais 
significativos. A diferença começa no 
fato de que a maioria das empresas 
não só comercializa produtos ou 
serviços, mas, em geral, desenvolve 
relações transacionais diretamente 
ligadas à credibilidade e temporali
dade, atributos nem sempre decisi
vos para o consumidor final. Além 
disso, a própria característica desse re
lacionamento é distinta, uma vez que 
a relação nunca é meramente tran
sacional, mas principalmente con
sultiva, qualitativa e de longo prazo. 
Afinal, são duas pessoas jurídicas 
que atuam como agentes racionais 
a fim de estabelecer uma relação de 
comprometimento e confiabilidade, 
pautada na interdependência", defi
ne Daniel Domeneghetti, CEO da 
D O M Strategy Partners. 

A L I N H A M E N T O 
ESTRATÉGICO 

Independentemente das cate
gorias que as organizações dedi
cadas ao B2B atuem, a exemplo 
de produtos ou serviços especiali
zados, técnicos, em escala ou ven
das governamentais, todas são unâ
nimes em afirmar que a estratégia 
comum está em fazer do negócio 
do cliente um ingrediente funda
mental para engordar a receita das 

suas próprias empresas. É a fórmula 
conhecida como "ganha-ganha" na 
qual o serviço prestado ou produ
to vendido pelo fornecedor precisa 
agregar valor para a empresa con
tratante, entrando na sua cadeia 
produtiva efetivamente. 

"No segmento B2B, a medida 
de efetividade não está em uma 
base de clientes infinita. Ao con
trário, necessita ser finita e permitir 
crescimento na relação individual. 
Não se limita a aquisição e entre
ga do bem ou serviço. Ela envolve 
todo um processo de consultoria 
de forma que meu cliente con
siga enxergar que sou confiável 
e, mais, que tenho condições de 
contribuir, efetivamente, para que 
o negócio dele evolua. É obrigató
rio fazer a diferença e, principal
mente, ser capaz de acompanhar o 
tempo do mercado do cliente. Não 
dá para ser operacional, é preciso 
estratégia", resume Paulo Marcelo 
Moreira, vice-presidente da CPM 
Braxis Capgemini. 

Parte do Grupo Capgemini, a 
CPM Braxis é uma das líderes globais 
em soluções de tecnologia da infor
mação. Com mais de 115 mil funcio
nários em 40 países, a Capgemini é 
um dos maiores provedores de ser
viços de consultoria, tecnologia e 
terceirização do mundo. Em 2010, 
o grupo apresentou faturamento 
global de 6 8,7 bilhões. 

Moreira ressalta ainda que a área 
de Tecnologia da Informação (Tl) 
passou por transformações nos úl
timos 15 anos que influenciaram a 
forma de gestão das empresas B2B. 
"Antes, esse era um trabalho interno. 
Depois, veio a terceirização desse setor, 
mas mesmo assim com viés de área 
que demanda custos altos e retorno 
baixo. A TI era vista apenas como 
uma atividade para tornar processos 
mais rápidos e muito atrelada a tarefas 
mecânicas como folha de pagamento. 
Atualmente, isso mudou. Ela vem se 
firmando como uma ferramenta de 
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negócios no sentido de ajudar a em
presa a entregar no mercado aquilo 
que ela se propõe", explica 

INOVAÇÃO 
Jorge Dib, diretor de relações 

com o mercado da Serasa Expe-
rian, reforça a importância de a 
empresa B2B antecipar às deman
das dos clientes, oferecendo solu
ções que possam facilitar seu dia a 
dia. "A melhor forma de construir 
uma relação significativa e dura
doura é entender a necessidade 
do cliente e transformá-la em algo 
perceptível". O executivo chama a 
atenção para o fato de que a Serasa 
tem uma preocupação constante 
em lançar novos produtos tanto 
no âmbito mundial quanto no 
Brasil. "São mais de 52 por ano". 
Em outras palavras, inovação e 
capacidade de customizar solu
ções e ofertas também ajudam a 
qualificar o valor percebido pelo 
cliente corporativo. 

Às vésperas de completar cem 
anos, a White Martins - que re
presenta, na América do Sul, a 
Praxair, um dos mais fortes grupos 
industriais do segmento de gases no 
mundo, e uma das líderes no forne
cimento de dióxido de carbono e 
hélio - mostra que o fôlego para a 
inovação ainda é de uma adolescen
te. E sabe que todo esse oxigênio 
é decisivo para manter a liderança. 
A empresa detém de 60% a 65% 
de participação no mercado no 
qual atua. 

"Ter a liderança não significa 
que estamos em uma posição con
fortável. Ao contrário. Temos uma 
preocupação permanente com a 
concorrência. Basicamente, nos di
ferenciamos por meio de três pilares: 
logística, suporte técnico e, principal
mente, inovação, que não é apenas 
tecnológica. Não somos uma empre
sa que vende commodity, há muita 
tecnologia envolvida no processo de 
aplicação de gás. Somos a única orga-

nização com um centro tecnológico 
instalado e em operação no Brasil. 
Nossos investimentos nessa área 
não se limitam, contudo, à Pesquisa 
& Desenvolvimento (P&D), mas a 
todas as áreas envolvidas no negó
cio: relacionamento e atendimento 
de clientes, suprimento, logística, 
segurança e meio ambiente", explica 
William Macedo, diretor de inovação 
e tecnologia da White Martins. 

Segundo Carlos Veras, diretor 
de desenvolvimento industrial, 
a White Martins é uma empresa 
voltada para a produtividade não 
apenas da organização em si, mas 
principalmente dos clientes no 
sentido de oferecer o menor custo 
operacional e maior confiabilidade. 

Para se ter uma ideia, por meio 
do centro logístico integrado, 90% 
dos clientes recebem os gases de 

forma automática. O sistema de 
telemetria da White Martins mo
nitora o consumo e, a partir disso, 
define a periodicidade necessária 
para o abastecimento tanto na for
ma líquida quanto por cilindros. 
Esse modelo contempla até mesmo 
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clientes que ficam em áreas de difícil 
acesso, como a selva amazônica. 

PROXIMIDADE 
Para a Procter & Gamble 

(P&G) e a rival Unilever, manter 
um relacionamento próximo e só
lido com os clientes - as grandes 
redes varejistas - é vital. É por meio 
das gôndolas que marcas como 
Pampers, Pantene, Vick, Ace, Du-
racell, Hipoglós, produzidas pela 

P&G, e Omo, Comfort, Seda, Lux, 
Kibon, Hellmann's, Maizena, AdeS, 
Dove, e Rexona, da Unilever che
gam a milhares de lares brasileiros. 

"Nossos lançamentos nunca 
são desenhados para canibalizar 
outro item de maior valor agregado 
dentro de uma mesma categoria. 
Por exemplo, se o valor médio de um 
xampu é de R$ 4, não posso posicio
nar um novo produto a R$ 3", afirma 
Rodolfo Alegre, gerente de trade 

marketing e inovação da Procter & 
Gamble Brasil. 

De acordo com Marcelo 
Costa, diretor de desenvolvimen
to do canal super/hiper da Unile
ver, mais do que simplesmente 
fechar um negócio, a empresa pos
sui uma visão e planos de longo 
prazo para cada cliente. "Portanto 
não se trata apenas de uma abor
dagem de negociação pontual. 
Em primeiro lugar, construímos 
uma relação sólida com nossos 
clientes varejistas para que possa
mos utilizar os espaços das lojas e 
gôndolas de maneira a trazer uma 
visibilidade interessante para nos
sas marcas e sempre com mensa
gens alinhadas ao que comunica
mos nos veículos direcionados ao 
consumidor. Dessa forma, temos 
consumidores satisfeitos por en
contrarem, facilmente, nossas 
marcas nas lojas de nossos clien
tes e podendo retornar sempre no 
mesmo local." 

O executivo da Unilever acres
centa que no relacionamento B2B 
há uma diferença marcante com o 
B2C: a questão comercial. "Exis
te um propósito transacional na 
relação que certamente difere do 
momento no qual colocamos um 
produto no mercado - após vá
rias pesquisas - e esperamos que 
o consumidor escolha por nossa 
marca porque se identifica com 
o posicionamento e proposta de 
valor dela. De qualquer maneira, 
a relação B2B tem se sofisticado 
bastante nos últimos anos e temos 
um time realmente preparado 
para explicar as oportunidades 
que o varejo tem não só com 
nossas marcas, mas também com 
toda categoria." 

Da mesma forma, a prestação de 
serviços que organizações, como a 
Atento, oferecem, por meio de suas 
centrais de relacionamento, é um 
fator decisivo para o sucesso ou ma
logro de seus clientes. Afinal, é por 
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meio de contact centers que, apesar da 
proliferação das redes sociais, ocorre a 
maioria dos contatos entre empresas e 
consumidores não só durante a venda, 
mas no crítico pós-venda. 

" Por exemplo, no caso da venda 
por telefone - ativa ou passiva - é 
importante aproveitar oportuni
dades para gerar negócios, além 
dos tradicionais como sazonais, e 
identificar necessidades de cada 
estabelecimento para o formato de 
promoções. Exemplificando, no pri
meiro caso, uma repentina mudança 
no clima pode aumentar a venda de 
sorvetes", afirma Nelson Armbrust, 
diretor-geral da Atento Brasil. 

O executivo acrescenta: "no caso 
do pós-venda, nossa solução propor
ciona uma maior produtividade, com 
foco em cross-selling (venda cruzada 
de produtos correlatos) e maior acei
tação do produto no mercado, bem 
como a redução dos índices de de

volução de pedidos" Ainda de acordo 
com o Armbrust, estimativas do mer
cado mostram que 20% dos pedidos 
realizados em pequenos e médios 
varejos são devolvidos, o que repre
senta uma perda considerável para a 
indústria "Minimizar esse impacto, 
utilizando processos estruturados e 
um planejamento mais efetivo, pode 
colaborar para melhorar os resulta
dos das empresas, além de identificar 
as causas." 

RELACIONAMENTO 
Se no segmento B2C, muitas ve

zes, o atendimento na etapa pós-venda 
é negligenciado em detrimento de 
ações para atrair e convencer o consu
midor a levar um produto ou contratar 
um serviço, no B2B a lógica é, obriga
toriamente, oposta Aproximar a rela
ção, ajustar os ponteiros e realimentar 
o ciclo comercial - diferentemente 
do ciclo de consumo para o B2C -

são mandamentos importantes para 
a continuidade da parceria 

A White Martins, por exemplo, 
criou o programa "Nova Excelência 
Operacional" (NEO). Ele permite 
que o cliente envie via Personal Digital 
Assistant (PDA) uma nota pelo aten
dimento recebido. Essa informação 
gera um plano de ação imediato. Em 
um prazo de 48 horas, qualquer não 
conformidade registrada precisa ser 
resolvida Esses dados são repassados 
internamente para as áreas responsá
veis e podem até chegar ao presidente 
da organização. 

As empresas consultadas ressal
tam a importância de ter um contato 
físico contínuo com os clientes, inde
pendentemente da oferta de canais re
motos de atendimento como telefone 
ou internet "A exemplo dos bancos, é 
fundamental ter um gerente de contas 
que se dedique a atentar àquele cliente" 
destaca Moreira, da CPM Braxis. 
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, São Paulo, ano 15, n. 166, p. 52-57, fev. 2012.




