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Três idéias
de marketing
PUm levantamento mostra quais têm sido as melhores
estratégias para conquistar os clientes da economia digital
Relatório A.T. Kearney

A

s manchetes em todos os lugares alardeiam os atributos impolutos da Internet, da
tecnologia digital e do e-business. Jornais, revistas, livros, programas de televisão e
rádio dizem às empresas o que elas precisam para ter sucesso na Era Digital, e cada
um alega ter a resposta. Contudo, para cada empresa de sucesso digitalmente empowered,
há dez outras com a mesma tecnologia e que estão ficando para trás e perdendo clientes.
Empresas estabelecidas com décadas de experiência estão se tornando irrelevantes. Durante anos, os poderes instituídos determinaram o que, onde e como para seus produtos e
serviços. Agora, sem aviso, seu poder passou para as mãos do todo-poderoso cliente. Por
meio da Internet, os clientes conseguem encontrar qualquer coisa, em qualquer lugar, a
qualquer hora, por praticamente qualquer custo –e as empresas que conseguirem, de forma consistente, atender, e exceder, as exigências desses clientes superinformados serão as
grandes vencedoras. Basta uma concorrente iniciante com forte infra-estrutura digital e
uma abordagem inovadora voltada para o cliente para abocanhar anos de participação de
mercado conquistada a duras penas.
Entretanto, as perspectivas para as empresas estabelecidas não são tão ruins: a curva de
aprendizado é curta, e os que pegarem o trem agora e se adaptarem ao mundo digital podem
usar sua vasta experiência como uma vantagem competitiva. A questão é como fazê-lo e não
como entrar on-line, pois a maioria das empresas já dominou os primeiros passos disso. A
verdadeira questão é como integrar a tecnologia da InSinopse
ternet à estratégia de negócio central da empresa.
Neste artigo discutiremos estratégias-chave para ajuMuitas empresas cometem o erro de adotar uma
dar a orientar as empresas por meio das contínuas mutecnologia por causa da tecnologia em si. Na Era
danças de cenário dos desejos e exigências dos clienDigital, a tecnologia deve e precisa ser decorrência
tes. Muitas empresas cometem o erro de adotar a tecdo cliente. É uma questão de estratégia de
nologia pela tecnologia. Na Era Digital, a tecnologia
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Redefinir o mercado. Isso inclui a desintermediação e localizar mais clientes interessados
em comprar um conjunto específico de produtos e serviços.
Fomentar as comunidades de clientes. Os participantes interessados nas necessidades específicas dos clientes se unem para criar uma comunicação de negociação ou rede de valor
digital que ofereça um forte valor percebido e inovação constante.
Examinaremos de forma detalhada cada uma dessas idéias –e exemplos que mostram o
modo pelo qual elas fornecem às respectivas organizações um valor significativo ao acionista.

I – Desmembrar o produto
As empresas tradicionalmente imaginavam ofertas de produtos para atender às necessidades de segmentos de mercado selecionados. Atributos de produto como preço, qualidade, garantia e serviço eram projetados para um cliente-alvo “médio”. Os clientes não-alvo
eram mal atendidos ou simplesmente não atendidos pelo produto –criando um mercado
potencial para novos produtos dos concorrentes.
Num mundo on-line, os clientes conseguem encontrar ou montar produtos que atendam a suas necessidades específicas com muito maior facilidade.
O principal desafio para empresas que adotam uma abordagem de produto personalizado é administrar as várias combinações e variações que o produto pode ter. Os passos
seguintes podem ajudar as empresas a adotar essa estratégia:

1. Divida o produto ou serviço em partes distintas
No mundo on-line, os fornecedores têm novas opções para abordar as necessidades cada
vez mais amplas e variadas dos clientes. Os clientes podem testar produtos e serviços alternativos e comparar as vantagens e desvantagens de uma variedade de configurações, custos e
serviços. Na verdade, os clientes assumem a responsabilidade por sua própria satisfação.
Henry Ford é conhecido por dizer que seus clientes poderiam ter qualquer cor de carro
que desejassem, contanto que fosse preta. Nas gerações que o sucederam, as empresas
automobilísticas ofereceram inúmeras opções para cada carro –inclusive tipo e tamanho de
motor, câmbio e outros opcionais (como rádio, bagageiro etc.)– além da cor. A maioria dos
compradores escolhia seu carro no pátio da revendedora, levando quaisquer opções que
estivessem disponíveis na hora e lugar em que decidiram comprar. As revendedoras conseguiam “segurar” os clientes que não podiam atender naquele momento fazendo um pedido especial de carro segundo as próprias especificações do cliente –se este se dispusesse
a esperar.
Varejistas de computadores como Dell e Gateway 2000 adotaram e refinaram esse conceito, eliminando o tempo de espera do cliente. Analogamente aos compradores de carros,
os clientes de PCs podem adquirir uma configuração “padrão” de computador ou criar um
computador personalizado a partir de uma seleção de componentes-padrão. Os clientes de
computadores de primeira viagem normalmente preferem a configuração-padrão. Os clientes mais experientes normalmente querem recursos específicos que atendam a suas necessidades particulares de computação. Em ambos os casos, essas empresas inovadoras de
computador são estruturadas e administradas de forma a poderem configurar computadores “sob medida” com a mesma rapidez que as configurações-padrão. Os usuários experientes de computadores sabem que não terão de esperar para conseguir os componentes
que desejam.
Do mesmo modo que a última década presenciou uma convergência em torno do padrão Microsoft Windows, nos próximos anos os fabricantes de televisores lutarão para que
seu produto se torne o padrão para as transmissões de televisão digital. Os fabricantes de
televisores enfrentam o dilema de ou prever qual será o padrão mais popular ou oferecer
muitos tipos de televisores –e possivelmente amargar um prejuízo com os que não conseguirem vender. A Panasonic respondeu a isso ao “desmembrar” o televisor em um monitor
de alta resolução (bom para todos os padrões) e uma série de receptores (um para cada
padrão). Essa abordagem diminui drasticamente o risco da Panasonic –e o risco
para o cliente.
Outra empresa-líder, a FedEx, conseguiu flexibilidade em suas opções para os clientes.
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Desde o tamanho do pacote ao horário de entrega e variações de preço, ela se tornou um
modelo a ser seguido e continua na vanguarda em termos de atendimento ao cliente –
mesmo no mundo on-line. Por meio dos serviços on-line da FedEx, os clientes podem fazer
um pedido para coleta de encomenda, imprimir etiquetas de código de barra em suas
próprias impressoras a laser e rastrear seus pacotes desde a coleta até a entrega. Outros
recursos incluem uma agenda eletrônica de endereços que armazena até 300 nomes, um
histórico completo de despachos dos últimos 45 dias e notificação por e-mail do conteúdo e
hora de chegada ao destinatário ou terceiros.

2. Expanda o conceito do produto
Uma vez definidos o produto e suas partes constituintes, os fornecedores podem oferecer maior valor ao expandir o produto básico com aperfeiçoamentos –de produto e serviço.
Isso pode formar a base para um valioso relacionamento de longo prazo com o cliente.
Muitas empresas telefônicas se tornaram mestres em flexibilidade de produto. A linha
básica do cliente possui opções de serviços que cobrem todo o espectro, desde uso ilimitado
até planos tarifados que incluem chamadas “somente de emergência” para bombeiros,
polícia e ambulância. As empresas locais também oferecem uma gama de operadoras de
DDD e serviços adicionais. Isso pode abranger espera de chamada, encaminhamento de
chamada, chamada de conferência, identificação de chamada, bloqueio, rastreamento
e rotulagem, bem como opções de cobrança. As operadoras de DDD expandem seus serviços por meio de cartões de chamada e cartões pré-pagos para permitir que os clientes usem
seus serviços mesmo quando estiverem fora de casa.
É possível aplicar o princípio da expansão do valor também ao projeto do produto. Hoje
uma empresa pode produzir peças adicionais e vendê-las como peças de reposição. Amanhã, o cliente pode copiar o projeto e as instruções de fabricação e fazer as peças de reposição internamente. Esses projetos podem ser modificados em função de diferenças das
condições locais (por exemplo, proteção contra ferrugem para ambientes úmidos) ou usar
materiais produzidos localmente –e em geral mais baratos.

3. Crie novas combinações de produto
As opções de configuração e aperfeiçoamentos de produtos são apenas o começo. Essas
duas estratégias abrem um terceiro caminho para o valor –criar combinações inéditas e
incomuns que possam evoluir para novas e inesperadas categorias de produtos.
Essa é uma idéia antiga que agora está despertando um interesse renovado. Por exemplo, a combinação do espaço de uma perua com os atrativos de um carro de passageiros
levou à minivan, uma enorme categoria de produtos “descoberta” mais de 50 anos depois
do automóvel. Analogamente, a combinação do espaço de um caminhão com o “jeitão” de
um carro de passageiros resultou num utilitário esportivo –outra categoria nova e popular.
O cruzamento de uma televisão com um equipamento de som estéreo produziu os sistemas de home theater, que, posteriormente, se expandiram para incluir toca-fitas e CD players.
Novos serviços também podem ser inventados a partir de partes disponíveis: as seguradoras,
por exemplo, combinam a cobertura de risco (garantia de rendimento) com poupança com
incentivos fiscais para aposentadoria numa ampla gama de apólices.
Outros setores expandiram seu foco de operações pelo aperfeiçoamento de produtos.
Os supermercados –por si sós uma expansão da tradicional mercearia– estão novamente se
redefinindo ao misturar e combinar vários estágios da preparação dos alimentos e produtos correlatos. Os supermercados de hoje oferecem tudo, desde ingredientes frescos in
natura e refeições prontas até utensílios de cozinha, livros de receitas, aviamento de receitas
e revelação de filmes. Poucos clientes precisariam de mais do que isso.
Contudo, vários supermercados entraram on-line ou se associaram a serviços on-line para
oferecer aos clientes a possibilidade de comprar pela Internet. Os clientes do Le Shop
(www.le-shop.ch), na Suíça, do Peach Tree (www.thepeachtree.net), no Canadá, e do Peapod
(www.peapod.com), nos Estados Unidos, fazem seus pedidos pela Internet e os recebem em
casa. Um software que inclui listas pessoais e a possibilidade de rever pedidos anteriores
estimula a fidelidade dos clientes, do mesmo modo que uma tarifa de serviços mensal baixa.
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Os supermercados não são exceção; podem-se encontrar exemplos de outras combinações de produtos em muitos setores. As instituições financeiras desmembram e re-embalam
seus produtos principais numa ampla gama de opções e produtos derivados. As empresas
de força e luz combinam medidores com computação para um gerenciamento de energia
inteligente por parte de clientes, pessoa jurídica e também física. A Enron, por exemplo,
usa esses princípios para desmembrar um contrato de fornecimento de gás numa série de
produtos e serviços alternativos.

4. Administre a complexidade
Estratégias de produtos como essas introduzem uma enorme complexidade ao processo
empresarial. Primeiro, o fornecedor deve criar projetos de produtos e desenvolver processos para estabelecer quais componentes são necessários, como eles vão funcionar juntos e
as consequências das configurações inovadoras (por exemplo, qual será o consumo de energia). Segundo, o fornecedor deve determinar todas as possíveis configurações que podem
ser montadas e assegurar que todas elas funcionarão corretamente. Finalmente, os clientes
devem poder fazer mudanças à medida que usarem e aprenderem mais sobre o produto e
que suas necessidades mudarem.
O fornecedor pode precisar usar informações sobre a configuração “em uso” pelo cliente (em vez de informações “conforme projetado” ou “conforme construído”). Essas três
configurações –“conforme projetado”, “conforme construído” e “em uso”– podem ser geridas pelos atuais sistemas mais modernos de processamento de fabricação e pedidos de
clientes. Esse nível de complexidade era antes tão proibitivo que a flexibilidade de configuração era oferecida somente nos produtos mais caros (carros e serviços bancários “de alto
valor patrimonial”, por exemplo). Os poderosos computadores e sistemas de comunicações
possibilitam distribuir economicamente essas informações e as escolhas para um grande número de clientes.
A Dell é mestre nisso. Quando um cliente pede um computador e solicita o sistema
operacional Windows NT, o revisor do pedido da Dell verifica se o disco rígido tem espaço
de disco e memória suficientes para rodar o sistema e se foi pedido um cartão de rede.
Vender o Windows NT numa configuração individual é um pouco incomum, já que sua
principal vantagem é a capacidade de trabalhar em rede. Contudo, vender todos os computadores com um cartão de rede não seria conveniente para todos os clientes que planejam fazer uma atualização e que pretendem reutilizar seu cartão de rede existente, ou que
tenham em mente outras soluções de rede. Nesse caso, a Dell teve de escolher entre simplificar seus processos ao exigir (agrupar) certos recursos ou aceitar uma certa complexidade
(e valor mais alto para o cliente) ao permitir combinações incomuns de produto. Ela preferiu esta última.

II – Redefinir o mercado para atingir mais clientes
O desmembramento do produto e a combinação de seus componentes aperfeiçoados
podem atender um número maior de clientes. Isso requer uma capacidade de encontrar
todos os clientes potenciais com essas necessidades específicas. Encontrar clientes não é
um teste de vontades –já não é mais possível usar a propaganda e a promoção para
convencer clientes a comprar ou usar algo que, de outra forma, eles não escolheriam ou
usariam. Eis como as principais empresas fazem isso, e faça também:

1. Aja diretamente (sem intermediação)
Em regra, as empresas têm determinado como vão fornecer os produtos e serviços a seus
clientes: selecionam os atacadistas, os distribuidores, os varejistas e, em alguns casos, até os
vendedores que levarão seus produtos ao mercado. O poder de fazer essas escolhas lhes
permite adotar estratégias de precificação diferenciadas. Isso também possibilita aos governos que imponham estratégias de tributação diferenciadas.
Contudo, existem clientes que, inevitavelmente, não gostam das opções tais quais lhes
são oferecidas. As lojas podem não estar bem localizadas; o pessoal de vendas pode não se
comunicar eficazmente; os custos da cadeia de suprimento podem tornar um produto mais
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caro do que seu valor percebido. Diante dessa situação, não importam as escolhas que uma
empresa faz, alguns clientes potenciais são excluídos ou mal atendidos. Consequentemente, um dinheiro que poderia ter sido gasto acaba parado em cima da mesa do cliente.
A desintermediação altera esse quadro. As diferenças de preço são difíceis de manter à
medida que os produtos se tornam mais parecidos e os clientes têm maior acesso a preços
competitivos. Basicamente, as diferenças de preço se resumem aos custos de transporte
para movimentar os produtos entre os mercados. Os CDs de música, por exemplo, estão
disponíveis globalmente –diminuindo em parte o preço elevado dos “importados”. De fato,
é possível receber música e informações diretamente on-line, até sem passar pelo processo
de fabricação.
Ao reconhecer e permitir que os clientes usem seu poder para “agir diretamente”, uma
empresa pode atingir um maior número deles. Abrir até mesmo um único canal direto
diminui as barreiras à entrada em muitos mercados. A empresa que age diretamente não
tem de construir lojas ou depósitos físicos nem contratar pessoal de vendas e de apoio.
O que ela precisa é de opções de entrega rápidas e confiáveis. Necessita também de suporte avançado de atendimento ao cliente, inclusive pessoal multilíngue e, cada vez mais,
suporte 24 horas. Um exemplo interessante, embora um tanto incomum, é o
da Egghead.com. Fundada em 1984, a Egghead vendia computadores e softwares em lojas
por todos os Estados Unidos; em 1998, fechou as portas de suas lojas físicas e montou
seu negócio somente pela Internet. É atualmente uma importante varejista de desconto
com mais de 40 mil produtos –tudo, desde computadores a jóias e material esportivo– e
recebe mais de 7 milhões de “visitas” de clientes por mês.
Ao agir diretamente, a empresa economiza dinheiro e consegue atender um número maior de clientes para os produtos e serviços oferecidos. Contudo, passar para as vendas diretas
pode criar dificuldades imprevistas. Perguntem às Bandeirantes da América. Em 1997, durante a venda anual de biscoitos da organização norte-americana, a sede nacional fixou preços de atacado para as caixas de biscoitos e um preço sugerido para varejo. Os escritórios
regionais tinham a liberdade de fixar seu próprio preço para o mercado de varejo, como
faziam todos os anos. Quando algumas das meninas decidiram vender biscoitos pela Internet, o resultado foi uma grita geral, uma vez que biscoitos com preço de varejo mais baixo
eram vendidos e entregues em territórios onde fora estabelecido um preço mais alto.

2. Combine tecnologias apropriadas com as necessidades e processos do cliente
Uma das falácias comuns da Era Digital é que os computadores possam substituir as
pessoas na prestação de serviços. Entretanto, em muitos casos, são a empatia e
a sensibilidade das comunicações interpessoais que criam um atendimento de qualidade
ao cliente, e não o serviço real em si. A incapacidade dos algoritmos computacionais de
serem empáticos exige que se mantenham pessoas no processo.
Isso posto, reconhece-se que a tecnologia pode facilitar e aperfeiçoar as comunicações e o
atendimento ao cliente. Há muitas aplicações apropriadas –e, infelizmente, tantas outras
inapropriadas– de tecnologia ao atendimento ao cliente.
Os usos apropriados da tecnologia são os que admitem e expandem o poder do cliente.
Por exemplo, os programas de busca como Yahoo!, Excite ou Netscape permitem que as
pessoas encontrem informações na caótica e desorganizada Internet. O uso inapropriado
da tecnologia é uma “comunidade murada”, que isola o indivíduo e apresenta somente um
subconjunto pré-selecionado de informações. Por exemplo, depois de desfrutar um sucesso inicial, os serviços on-line particulares (Prodigy, Delphi) ou acabaram ou foram transformados em portais abertos para toda a Internet (America Online, Microsoft Network).
O princípio do empowerment está funcionando nas publicações on-line mais bem-sucedidas. A edição do Wall Street Journal Interactive permite que os usuários personalizem as
informações que recebem. Outro serviço on-line, o Individual Inc., também fornece serviços poderosos de seleção ou filtragem de conteúdo. As informações básicas que o Individual usa vêm de comunicados das empresas à imprensa –distribuídos gratuitamente; o valor
agregado se forma ao possibilitar aos clientes filtrar a enxurrada de informações e receber
só o que lhes interessa.
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Como as redes de computadores utilizam uma mistura de tipos de comunicação (escrita,
falada, vídeo, fotos), as empresas podem escolher qual deles se adapta melhor a suas necessidades. Por exemplo, a maioria das pessoas consegue ler mais depressa do que falar. Assim,
respostas a texto e gráficos simples são mais rápidas do que as de áudio (qual seria nossa
tolerância diante de um caixa eletrônico por comando de voz, que certamente levaria mais
tempo para dizer “Você pode fazer sua escolha a qualquer momento. Aperte 1 para saldo...”
do que tomaríamos para ler e responder aos comandos escritos?). Ao ler um comando, podemos selecioná-lo quase que instantaneamente, e assim o fazemos, quer reconheçamos ou não
os fatores cognitivos envolvidos.
A Autobytel.com oferece um bom exemplo de mistura de tecnologia e mídia com resultados eficazes no setor automobilístico. A Autobytel.com mede o sucesso de seus negócios pelo “índice fechado” –a porcentagem de consultas que resultam numa venda de
carro. Para isso, a Autobytel.com fornece a seus clientes todos os “fatos” on-line para
comparações rápidas e a quantidade de análise que qualquer cliente gostaria de ter. Contudo, o cliente interage com a revendedora somente por meio de chamadas telefônicas.
As revendedoras são treinadas para não se corresponderem por e-mail com os clientes
exceto para marcar hora de chamada telefônica. A empresa aprendeu que essa prática
resulta num índice fechado bastante alto; quando se viola essa prática, o índice fechado é
bastante baixo.
Muitos serviços on-line fracassaram porque a empresa tentou forçar os clientes a usar o
tipo errado de comunicação. Por exemplo, o serviço de bankphone é um uso inapropriado
do canal de áudio porque é extremamente lento. Entretanto, as empresas podem precisar
oferecer tecnologias alternativas para incluir usuários potenciais que tenham alguma limitação quanto ao uso de um dos cinco sentidos do homem.

3. Globalize-se
Uma vez on-line, as empresas podem encontrar fornecedores em qualquer lugar do mundo, o que aumenta a disponibilidade, diminui o tempo do ciclo de pedido e reduz custos. Isso
obviamente é um bom resultado. De modo análogo, ao fazer um negócio crescer, encontrar
todo cliente que poderia ou deveria comprar um produto ou serviço é também um bom
resultado.
Contudo, os resultados não diminuem os obstáculos ao negócio globalizado. A inexperiência com empresas e clientes de outros países, a falta de conhecimento sobre os sistemas jurídicos e normativos e a pouca familiaridade com os processos de exportação e
importação e empresas de navegação servem para limitar o apetite de uma empresa para
a expansão global. As marcas e alianças mundiais estão começando a superar esses problemas. As empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, por exemplo, podem não
estar familiarizadas com as empresas de telecomunicações da Europa, mas o serviço Global One Solution, da Sprint, fornece aos clientes um único ponto de contato no mundo
todo. Analogamente, os bancos, as empresas aéreas e de navegação estão adquirindo e se
alinhando com empresas em países do mundo inteiro para fornecer um serviço de confiança e num lugar só.
Mas negociar mundialmente exige uma operação 24 horas por dia. Não existe um “fim de
expediente” de fato. Algumas empresas lidam com isso declarando que os fusos horários e as
práticas das sedes determinam suas operações mundiais. Tal posicionamento, porém, é muito menos eficaz do que aprender a conviver com a globalização, reagindo e crescendo em
função dela. A mudança entre realizar negócios em um fuso horário e realizar negócios 24
horas por dia representa um enorme desafio –e é a consequência óbvia e inevitável para
quem entra no mundo da compra e venda on-line.
As empresas também podem aproveitar os vários fusos horários para estabelecer múltiplos
centros de trabalho que permitam que o expediente “acompanhe o sol”.
Por exemplo, a empresa alemã de software corporativo SAP opera centros de desenvolvimento na Alemanha, Estados Unidos e Ásia. As equipes de projeto possuem membros em todos
os três escritórios e o trabalho é realizado 24 horas por dia. Práticas semelhantes estão surgindo no atendimento ao cliente.
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III – Estimular as comunidades de clientes a criar uma rede digital
Do mesmo modo que desmembrar o produto atende às necessidades de mais clientes e
abre canais para outros novos, a criação de uma rede de valor digital também pode alterar a
maneira de fazer as coisas. As empresas tradicionalmente decidiam quais processos executar
internamente e o que comprar. Elas escolhiam onde montar o negócio e que tecnologias
utilizar. Determinavam como o trabalho seria estruturado, programado, despachado e medido. Suas chances de fazer as melhores escolhas ao tomarem decisões sobre crescimento eram,
na verdade, muito baixas.
Entretanto, ao desmembrar a cadeia de suprimento e terceirizar muitos processos internos, a empresa pode utilizar o “melhor executor” de cada atividade importante em seu negócio. E trocar uma burocracia interna por mercados externos dá à empresa a flexibilidade de
aumentar ou reposicionar sua capacidade. Com o aumento da experiência, ela pode destinar
recursos para seu “mais alto e melhor uso” –e novos produtos, serviços e capacidades rapidamente se desenvolvem.
Com a cadeia de suprimento desmembrada, há muitas oportunidades de crescimento
para atender melhor os clientes. Seguem abaixo alguns passos-chave do processo:

1. Divida o processo em partes
É muito importante oferecer aos clientes mais escolhas na configuração dos produtos e
serviços que eles compram. Será que também faz sentido deixá-los especificar os fornecedores usados na fabricação dos produtos? Cada vez mais, a resposta é sim.
O primeiro passo para fornecer aos clientes a cadeia de suprimento desmembrada é oferecer-lhes opções. É comum nos Estados Unidos os varejistas permitirem que seus clientes
façam escolhas como: receber o produto em partes ou totalmente montado; apanhar a mercadoria na loja ou recebê-la em casa; ter ou não garantia de vários anos para o produto. Essas
opções de serviço dependem das escolhas do cliente e geralmente custam mais.
Já as opções de atendimento podem ser realizadas pela empresa, pelo cliente, por fornecedores pré-selecionados ou por qualquer fornecedor “qualificado”. À medida que mais opções se tornam disponíveis –por exemplo, suporte de pré-venda– e mais fornecedores se
agregam, forma-se uma comunidade em torno do produto ou serviço básico. A A.T. Kearney
chama essa comunidade de “rede de valor digital”. Uma rede de valor digital é uma comunidade de parceiros de negócios e clientes unidos numa rede eletrônica. Ela reúne muitos
participantes, cada um com seu próprio conjunto maduro de capacitações, para criar valor
numa rede de colaboração única.

2. Encoraje a decisão a partir da informação
Na Era Digital, os clientes frequentemente sabem quem dirige um negócio, onde e como.
Na verdade, as empresas têm de saber que seus clientes já conhecem tudo sobre elas. A
fabricante dos sorvetes Ben & Jerry’s, a Body Shop e a Hewlett-Packard são reconhecidas
pela filosofia por trás de seus produtos. Na verdade, essas empresas adotam práticas internas
valorizadas por seus clientes para aumentar lucros.
Outras não conseguiram ficar à altura das expectativas de seus clientes. No caso da Nike, por
exemplo, eles externaram preocupação com a escolha dela de subcontratar empresas na fase
de fabricação. Os clientes tomaram conhecimento das práticas trabalhistas dos fabricantes terceirizados e fizeram com que chegasse à Nike o que consideravam que deveria ser o tratamento
adequado dispensado aos funcionários. O mesmo tipo de preocupação se manifesta quanto aos
ingredientes de produtos alimentícios e a práticas agrícolas, locais e épocas de colheita.

3. Forme uma comunidade
A comunidade pode crescer além da cadeia de suprimento e se tornar cada vez mais
valiosa para o cliente à medida que outras empresas se agregarem. Por exemplo, na
Autobytel.com –como em outros serviços automobilísticos on-line–
as seguradoras e financiadoras oferecem aos clientes seus serviços auxiliares para ajudar na
compra de um carro ou picape.
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Empresas de aluguel de carros podem se unir ao serviço on-line e oferecer “carros-dia”
–uso de um carro maior no período das férias escolares. Os proprietários de carros também
podem formar clubes de carros on-line para aumentar a satisfação do comprador e fornecer
um feedback rápido ao fabricante sobre características do produto e necessidades. Os clubes
de carros, por sua vez, fornecem um novo mercado atraente para os fabricantes de pneus –
bem como para outras empresas de peças de reposição e serviços– para atingir diretamente o
cliente. Uma vez que essas empresas estiverem on-line, o fabricante poderá passar suas próprias compras para a comunidade de varejo.
Por esse exemplo é possível observar a natureza evolucionária da rede de valor digital. A
presença de um conjunto de características fornece uma plataforma, ou oportunidade, de
desenvolver produtos e serviços adicionais. Os produtos reais fornecidos dependem das
escolhas feitas pelos membros da comunidade.

Um novo modelo de evolução da capacitação
Quando o poder e as escolhas passam para os clientes, os resultados podem ser imprevisíveis. A empresa não consegue mais controlar o momento, o ritmo ou o rumo das mudanças. Isso é bem diferente do estado atual da mudança gerenciada, analisada
e minuciosamente previsível que emana de dentro da empresa, e exige novas técnicas para
dar apoio aos clientes com poder e prever suas necessidades.
A maneira mais fácil de descobrir o que os clientes querem é perguntando-lhes. Contudo, ainda é surpreendentemente pequeno o número de empresas que usam seu site
para obter feedback dos clientes sobre seus produtos ou serviços –como também é pequeno o número das que agem em função desse feedback. A Cisco, a Microsoft e a Disney
estão entre as companhias que mudaram completamente seus sites em resposta ao feedback. Esse parece ser o caminho.
© A.T. Kearney
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