A empresa em
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As companhias do mundo inteiro –
especialmente as dos países que
abriram seu mercado recentemente,
como o Brasil– precisam começar a
operar em tempo real para enfrentar
a pressão dos competidores dos
próximos 10 ou 20 anos.
Quem faz esse alerta é um dos
maiores especialistas mundiais
em marketing, Regis McKenna.
Nesta entrevista exclusiva ao diretor
editorial de HSM Management,
José Salibi Neto, McKenna explica o
novo conceito de empresa que atua
em tempo real, aquela que monta
sistemas extremamente flexíveis,
mantém um grande arsenal de
conhecimento sobre os clientes
e cria um ciclo contínuo de troca
de informações com o mercado.
Só ela será capaz de responder
rapidamente aos clientes de
amanhã, segundo ele.
Autor dos best sellers Competindo
em Tempo Real e Marketing de
Relacionamento (ed. Campus),
o especialista aborda ainda um dos
marcos dessa nova organização,
o auto-serviço, e afirma que,
de agora em diante, o cliente
nunca mais será satisfeito, pois
se acostumou à melhoria contínua
de produtos e serviços. McKenna
dá como exemplos de companhia
em tempo real a Dell Computer
e a FedEx.
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tempo real
Várias obras vêm discutindo as
mudanças tecnológicas e suas
consequências, mas seu último livro,
Competindo em Tempo Real, parece ter
uma repercussão maior no mundo
todo. Como o sr. explica isso?
Meu livro não fala exatamente da
tecnologia, mas do impacto que ela
está tendo no dia-a-dia das empresas,
na superfície palpável dos negócios.
Ou seja, eu abordo o impacto da
tecnologia sobre clientes, processos,
serviços, comércio internacional etc.
Além disso, eu diria que Competindo em Tempo Real responde aos profissionais que se sentem constantemente pressionados para competir, adaptar-se, crescer e não têm certeza se as
novidades trazidas pelas mudanças
tecnológicas são um fenômento temporário ou se efetivamente representam a forma de trabalhar do futuro.
E a resposta é...
Eu diria que essas novidades
representam a forma de trabalhar
do futuro.
Em seu livro, o sr. lança um novo
conceito: a empresa em tempo real.
O sr. pode explicá-lo?
A empresa em tempo real é aquela
que, diante das mudanças tecnológicas da última década, apressou o
desenvolvimento de novos produtos,
criou processos de fabricação mais
flexíveis e adaptáveis, lançou a
fabricação programável, eliminou ou
cortou estoques e foi vender diretamente para o consumidor. Tudo isso,
do projeto ao feedback dos clientes,
exigiu dela a capacidade de se
adaptar muito rapidamente às
circunstâncias, implementando o
ciclo certo para o produto certo.
Em outras palavras, a empresa
que já opera em tempo real não sabe
quantos clientes desejarão seus
produtos amanhã, mas tem consciên-

cia de que deve responder muito
rapidamente às suas exigências.
Com esse propósito, monta sistemas
extremamente flexíveis e mantém
um grande arsenal de conhecimento
sobre os clientes, para poder criar
um ciclo contínuo de troca de
informações com o mercado. Os
sistemas “frouxos” e o fluxo constante de informações empresa–mercado
são o que permite à empresa ajustarse, crescer e mudar continuamente.
Assim sendo, só a empresa em
tempo real será capaz de responder
rapidamente aos clientes de amanhã.
Em sua opinião, que empresas em
tempo real podem ser consideradas
modelo?
Há várias. Talvez a primeira seja a
Dell Computer, que certamente tem
sido a campeã na criação de um
sistema de logística, personalizando
seu produto para cada cliente individualmente e fornecendo recursos de
fax, telefone, e-mail e todos os tipos
de canal para que os clientes possam
usar o serviço de apoio. Destaca-se
também a FedEx, que colocou 200
mil terminais nas instalações de seus
clientes para que pudessem acompanhar o andamento de suas encomendas, fornecendo softwares para todos.
Qualquer cliente pode entrar na rede
e verificar onde estão seus pacotes.
Essas duas empresas estão se transformando em indicadores de tendências
em relação aos sistemas de informação e de prestação de serviços.
Há ainda a Caterpillar Tractor, que
desloca peças e estoques para qualquer lugar do mundo em 48 horas,
com uma vasta rede de logística, controle de estoque, utilização inteligente de horários de vôos, conhecimento
do cliente e de suas necessidades,
localização dos estoques, horários de
vôos. Tudo é feito para que o cliente
nunca seja incomodado.

Na área de serviços, empresas
como o Citibank estão adotando e
personalizando pacotes financeiros
para seus clientes, com base em
sistemas de informação que captam
e mantêm essas informações. O
mercado de ações Nasdaq dos EUA
é, na verdade, um defensor dos
usuários, permitindo um acesso cada
vez maior aos mercados, avaliação
das ações, rápida movimentação de
mercadorias em todo o mundo.
Outro modelo que sempre cito é
o meu “jardineiro”, um ex-engenheiro da Lockheed. Ele abandonou o
emprego e abriu sua própria empresa de paisagismo, cujos funcionários
estão interligados por uma rede de
rádio, trabalhando não com telefones celulares, mas com pequenos
telefones de rede própria, do tipo
Nextel. Assim, meu jardineiro pode
deslocar equipes para levar peças ou
ajuda de qualquer tipo para o
cliente que precisar delas, em tempo
real, simplesmente falando com
algum de seus funcionários. Essa
operação está acontecendo com
todo tipo de negócio, desde a
pequena firma de paisagismo até
companhias gigantescas como a
Caterpillar Tractor.
Como se cria a “cultura do tempo
real” em uma empresa? Uma vez
que ela já tenha toda a tecnologia e
os sistemas necessários para servir
bem aos clientes, como pode equilibrar isso com uma cultura disseminada pelos funcionários?
Essa é certamente uma das coisas
mais difíceis de fazer: tentar criar
uma “cultura do tempo real”. Mas
uma das providências para tomar
talvez seja bem básica: acostumar os
funcionários com coisas como e-mail.
É muito simples, mas já observamos
mudanças drásticas em empresas
quando os funcionários começam a
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“O marketing será –ou já está sendo–
absorvido por outras funções na empresa
em tempo real. Tal como ocorreu com a
qualidade, deixa de ser uma função em si;
funciona melhor quando todos estão
envolvidos no processo”
conversar uns com os outros por
meios eletrônicos. Os funcionários
passam a confiar nos outros como
equipe, a trocar informações, depois
trabalham juntos e, portanto, acredito que seja essa a cultura que será
formada pela tecnologia.
Precisamos convencer nossos
funcionários a começar a lidar com
essas novas tecnologias porque eles
precisarão enfrentar a forte pressão
dos competidores nos próximos 10
ou 20 anos.
O sr. acredita que as empresas de
todo o mundo acabarão adotando a
“cultura do tempo real” ou ainda
haverá espaço para modelos
alternativos?
Acredito que todas as empresas
serão obrigadas a adotar o modelo do
tempo real nos próximos 10 ou 20
anos, simplesmente porque as
fronteiras estão cada vez mais transparentes, dos pontos de vista comercial, tecnológico e empresarial.
Quando mais e mais empresas de
todo o mundo abrirem unidades no
Brasil, na Argentina e em toda a
América Latina, por exemplo, as
companhias locais terão de se adaptar ao novo estilo para poder competir. Já começamos a ver isso no setor
de telecomunicações, mas também
acontecerá nas empresas de serviços,
de alimentos e bebidas, de setores
diversos, com todos os tipos de variações. Isso porque a tendência mundial é reduzir tarifas alfandegárias,
abrir fronteiras e participar do crescimento do comércio internacional.
Não se pode mais dizer: “Minha empresa opera somente dentro dos limites de determinada área geográfica”.
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Lembro-me de uma história que
me foi contada por um empresário
brasileiro, Edson Bueno, o presidente
da Amil. Quando ele levou seus
gerentes a Los Angeles para ouvir o
tenor Luciano Pavarotti e outros
cantores de ópera, perguntei-lhe a
razão disso e sua resposta foi: “Quero
que eles vejam uma coisa de padrão
internacional porque é contra isso
que terão de competir”. O século
XXI certamente representará novos
desafios que não virão de dentro, mas
serão em grande parte resultado de
pressões vindas de fora –de fora dos
limites geográficos de qualquer país.
Qual é a importância do marketing
nesse tipo de empresa?
Tal como aconteceu com a
qualidade, o marketing será –ou já
está sendo– absorvido por outras
funções na empresa em tempo real.
A qualidade não é mais uma função
em si; ela realmente funciona
melhor quando todos estão envolvidos no processo de qualidade. O
marketing é um tipo de atividade
muito semelhante: várias funções
devem se envolver com ele, como
projeto de produtos, fabricação,
distribuição e canais de serviços.
Fazer com que todas essas áreas
participem do processo de marketing
com o mesmo grau de conhecimento
significa, de certo modo, realinhar e
mudar o marketing de uma forma
revolucionária dentro da empresa.
Existe alguma evidência de que isso
já esteja acontecendo?
Somente no último ano, nos
EUA, mais de US$ 100 milhões em
investimentos de risco foram dirigi-

dos a empresas desenvolvedoras de
softwares de marketing, para todo
tipo de coisa: informações sobre o
mercado, canal de informação,
consultas dos clientes, gerenciamento e organização de vendas etc.
Isso mostra que o processo antes
entregue à área de marketing pode
ser agora abordado por diversas
áreas e de forma mais eficiente com
esses softwares.
O auto-serviço, que o sr. chama de
personalização ou customização
vertical do serviço (vertical customization of service), é um dos pilares da
empresa em tempo real? O sr. já o
mencionou no exemplo da FedEx.
O auto-serviço é uma parte muito
importante do novo mundo em tempo real. Nos Estados Unidos, por
exemplo, mesmo com a existência
de culturas muito diversas, temos o
self-service em vários setores: postos
de gasolina, caixas eletrônicos, onde
todos passam a ser seus banqueiros,
telefones com botões que permitem
às pessoas ser suas telefonistas, e
assim por diante.
O auto-serviço crescerá simplesmente porque a interface ficará cada
vez mais fácil de ser usada pelo cliente. Por exemplo, muitos dos diagnósticos médicos podem ser feitos em
casa atualmente: eu sou diabético e
tenho um monitor de glicose, com o
qual testo meu sangue quando estou
em casa ou viajando. Essa função
antes era reservada ao hospital, mas
cabe a mim mesmo. Há também o
exemplo dos testes de gravidez que
podem ser feitos em casa.
A customização vertical do serviço
já está acontecendo, como você
pode perceber. A tecnologia estará
presente em um número cada vez
maior de interfaces com o usuário e
isso fará com que o consumidor
tenha controle sobre onde e quando
um serviço é prestado.
O que acontecerá, então, com o
relacionamento pessoal? Há muitos
clientes que gostam do toque pessoal, principalmente no Brasil.
Em minha opinião, a empresa em
tempo real só melhora o relacionamento entre empresa e cliente. Em
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meu livro contei uma história que
ilustra isso, sobre a fabricante de
computadores Apple, que recebeu
um pedido de 2 mil computadores
laptop de uma universidade dos
Estados Unidos e não conseguiu
atendê-la, como manda o bom
relacionamento, por falta de informação (por não ser uma empresa
em tempo real).
A universidade pretendia usar os
computadores como incentivo para
os novos alunos do primeiro ano,
mas o processamento de pedidos
não era muito eficiente na Apple e,
quando sua encomenda foi finalmente processada junto com as
outras, a empresa acabou produzindo 2 milhões de unidades a menos
do que o mercado havia demandado. O departamento de produção da
Apple tomava suas decisões sobre o
que seria fabricado com base em
palpites e não em dados reais.
Resultado: a universidade foi informada apenas duas semanas antes do
início das aulas daquele outono que
receberia somente 200 computadores em vez dos 2 mil encomendados.

Ou seja, toda a publicidade e todo
o valor da marca Apple estavam prestes a ser diminuídos porque as redes
de apoio logístico da organização não
conseguiam fornecer aos clientes da
empresa informações precisas e atualizadas sobre os produtos.
A Apple teria agido muito melhor,
do ponto de vista do relacionamento
com o cliente, se tivesse entrado em
contato com a universidade mais
cedo e informado que não poderia
entregar o produto. Mas a empresa
não tinha essa informação. A questão
é esta: informação nas mãos dos
vendedores e dos profissionais de
atendimento ajuda a tornar o relacionamento com o cliente mais forte.
Não se trata de substituir as
pessoas por computadores; trata-se
de usar o computador como uma
ferramenta que permitirá à companhia ter mais informações, a fim de
criar uma interface com os clientes e
lhes dar soluções mais personalizadas. Na área de serviços, isso é
simplesmente crítico. Seus funcionários e você precisam ser capazes de
responder às exigências dos clientes.

Admirável mundo novo, por Regis McKenna
Metade da população do mundo
nunca fez uma chamada telefônica.
Sabe por quê? Uma das razões é o
custo e o tempo de colocação da
fiação de cobre e dos postes em todas
as ruas, sem falar na construção das
instalações necessárias. A maior parte
dos países industrializados levou mais
de cem anos para fazer isso.
Hoje, nesse mundo em tempo
real, a infra-estrutura de comunicações pode ser instalada de forma
muito mais barata e rápida. Aproximadamente 160 satélites de comunicação estão em órbita da Terra hoje
e há planos para lançar mais mil na
próxima década. Estações terrestres
avançadas e a comunicação sem fio
estão tornando obsoleta a necessidade de instalação de uma caríssima
infra-estrutura de cabos de cobre.
Esses novos satélites digitais transportam não apenas voz, mas também

fotografias, animação, imagens e
vídeo ao vivo. Eles fornecerão a
largura de banda necessária para a
capacidade total de expressão dos
seres humanos em tempo real.
Todo mundo poderá fazer uma
chamada telefônica. A World Wide
Web estará à disposição instantaneamente, mediante o toque de um botão, para pessoas situadas no meio da
floresta amazônica ou em aldeias
perdidas no interior da China. O
acesso a fontes novas e abundantes de
informação será possível de qualquer
lugar, a qualquer momento, o tempo
todo. Tudo isso é sonho, fantasia ou
uma imagem do futuro? Nada disso.
É uma realidade que já existe hoje
em muitos países. Ou não teria chegado a cerca de 2,5 bilhões o número
de pessoas que assistiram pela TV aos
jogos da Copa do Mundo de Futebol
de 1998, realizada na França.

Vejamos outro exemplo, que
ocorre nos Estados Unidos e no
Brasil também. Quando peço uma
pizza, a empresa de delivery pede o
telefone; forneço o número e o
atendente diz qual é meu endereço,
porque tem isso no computador.
Alguns mencionam o que encomendei na última vez em que telefonei
para lá, e eu passo a ser um cliente
especial. Isso estabelece e cria
relacionamentos. O que quero dizer
é que a empresa em tempo real não
troca pessoas por computadores; ela
apenas permite que as pessoas
trabalhem de forma mais eficaz, com
a ajuda da tecnologia.
Há uma afirmação em seu livro que,
de certo ponto de vista, é até assustadora: de agora em diante, o cliente
nunca será um cliente satisfeito. O
que o sr. quer dizer com isso?
Os clientes estão recebendo cada
vez mais serviços e produtos sob
medida para eles e cada vez mais
opções, e já vimos que o cliente pode
chegar a um nível de expectativa
muito superior ao que podemos lhe
oferecer. Ou seja, acabamos de fazer
uma melhoria em nosso serviço e
o cliente já passa a ter isso como o
novo padrão mínimo e espera por
uma nova melhoria.
A empresa tem de se convencer
de que precisa melhorar seu relacionamento com o cliente continuamente. Não é uma questão de
atingir uma série de metas, e sim
uma questão de se envolver em um
processo de melhoria sem fim.
Quais são suas idéias sobre a criação
de uma marca nesse mundo em
tempo real e sem fronteiras?
Esse é um assunto interessante.
Por exemplo, em minha opinião, as
marcas hoje têm mais importância na
América Latina do que nos Estados
Unidos. Tivemos uma proliferação
tão grande de produtos no mercado
norte-americano que as opções e até
mesmo o preço têm mais valor do
que as marcas em meu país. E, à
medida que a tecnologia avançar, o
mesmo fenômeno acontecerá na
América Latina –e se fortalecerá nos
Estados Unidos: crescerá o número
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de opções de produtos, o consumidor se tornará mais poderoso e isso
forçará a empresa a avaliar constantemente as necessidades da marca.
Há uma nova idéia de marca no
mundo em tempo real. Cada vez mais
ela será um relacionamento baseado
em prestação de serviços. Ela terá
menos significado em termos de
identidade e será mais importante no
que se refere a quatro coisas: experiência do consumidor na utilização
de um produto, serviços que acompanham o produto, informações
necessárias para que o consumidor
faça julgamentos a respeito do
produto, e interação consumidor–
produto nos canais de varejo.
Portanto, considerando as marcas
em áreas onde as opções estão
aumentando e o preço adquire
maior influência, precisamos nos
ajustar constantemente à nova idéia
da marca em vez de supor que a
marca seja ligada simplesmente ao
reconhecimento do produto. Reconhecimento é importante mas não
suficiente para o pleno desenvolvimento de uma marca.
Com os avanços tecnológicos, os
profissionais de marketing assistem
hoje à proliferação de mídias. Qual
é seu conselho para eles? Em que
devem concentrar-se nesse cenário ao
mesmo tempo animador e confuso?
De fato, a mídia está se tornando
mais fecunda, sob todas as formas e
em todos os lugares. Em 1983 havia
cerca de 80 canais de televisão na
Europa, por exemplo; hoje são mais
de 900 –o mesmo crescimento vem
acontecendo no Brasil. Além disso,
há mais de 20 milhões de canais na
Internet, o que significa 20 milhões
de computadores na rede, e isso
abrange o mundo inteiro.
Em primeiro lugar, eu diria aos

profissionais de marketing que é
preciso enxergar a mídia como um
canal e se convencer de que ela
passa a ser interativa. Isso quer dizer
que a empresa já não se limita a
enviar mensagens; tem também de
recebê-las. Nesse novo mundo
interativo, as pessoas falam conosco;
no velho, a mídia era uma rua de
mão única: falávamos com nossos
clientes, mas não esperávamos
realmente que falassem conosco.
Em vista disso, estamos caminhando na direção de um relacionamento cada vez melhor com
nossos clientes, já que os relacionamentos são baseados em um
diálogo e não em uma pessoa
falando e outra ouvindo. Com a
nova multiplicidade de canais, duas
coisas vão acontecer: uma é que

Saiba mais sobre
Regis McKenna
O consultor de empresas Regis
McKenna é considerado um dos
maiores especialistas de marketing
da atualidade. Tem entre seus clientes muitas empresas do Vale do Silício, na Califórnia, EUA. McKenna
esteve envolvido, de uma forma ou
de outra, com o primeiro chip de
memória, o primeiro computador
pessoal e o primeiro sistema de
leitura a laser.
Entre os livros de McKenna,
destacam-se Competindo em Tempo Real
–Estratégias Vencedoras para a Era do
Cliente Nunca Satisfeito, Marketing de
Relacionamento, Estratégia de Marketing
em Tempos de Crise (os três, ed.
Campus). O especialista conduzirá
seminários no Brasil em outubro
deste ano.

“Há uma nova idéia de marca no
mundo em tempo real. Cada vez mais
ela será um relacionamento baseado
em prestação de serviços”
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precisaremos ser mais seletivos em
termos de mídia; outra é que teremos de construir um diálogo com
nossos clientes para que utilizem
essa mídia para dar feedback. Assim,
conheceremos mais nossos clientes e
projetaremos produtos e serviços
melhores.
Com isso, voltamos à minha idéia
do loop (o círculo, que é fechado):
colhemos informações, “alimentamos” produtos e serviços com elas,
recebemos a resposta dos clientes
como novas informações para inserir
no sistema. Esse é um círculo e
precisamos pensar na mídia hoje
como parte do processo de fazer
fluir as informações para dentro e
para fora do mercado e não mais
como um meio de transmitir mensagens para uma massa de público.
Estamos vendo o fim do meio
exclusivamente voltado para a
comunicação de massa...
A mídia deixa de ser somente isso
e se torna parte de um processo. Há
outro aspecto essencial do ponto de
vista conceitual: o acesso à informação substituirá a divulgação. Isso
quer dizer que, à medida que os
canais se multiplicam, as pessoas
passam a ter opções; elas já não são
forçadas a ver um canal de TV
apenas, ou comprar só uma revista,
ou ler somente um jornal. Há
múltiplas fontes de informação.
Isso significa que, lá pelo ano
2002, 50% de todos os automóveis
adquiridos nos Estados Unidos serão
comprados por pessoas que usaram
a Internet para obter informações
antes de decidir comprar. Essas
pessoas ainda irão às revendas de
automóveis, mas antes colherão
informações em múltiplas fontes.
Aprender a lidar com esse novo
mundo de diversidade será um dos
desafios que os profissionais de marketing –e as empresas de modo geral– deverão enfrentar. Não posso dar
uma resposta mágica, porque a maior
parte de tudo isso é relativamente
nova. As empresas precisarão se envolver com isso e começar a fazer
alguns testes e experiências. Elas têm
de entrar com os dois pés na Era da
Informação o quanto antes. ◆
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