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UM ENSAIO INSTIGANTE, 
COM REPERCUSSÃO NO 
DIA A DIA DAS EMPRESAS: 
SOB O PRISMA DA 
NUVEM DE GERAÇÃO DE 
VALOR, COMO FAZER DO 
MARKETING UMA FIGURA 
CENTRAL DA ESTRATÉGIA.

Cocriação de valor é 
marketing. Ou será 
estratégia?
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Ao longo dos últimos anos, o marketing 
tem avançado em campos que antes pare-
CIAM�FAZER�PARTE�DE�OUTRAS�MATÏRIAS�

$ESDE�������A�PARTIR�DE�UMA�CONVERSA�COM�
,UIS� -IGUEL� !RAÞJO�� TENHO� DITO� QUE� EXISTE�
UMA� PRIMAZIA� DA� ESTRATÏGIA� DE� marketing 
SOBRE�OUTRAS�COMPONENTES�DA�ESTRATÏGIA�EM-
presarial. Se o único dinheiro que entra e 
FICA�NUMA�EMPRESA�Ï�AQUELE�QUE�O�CLIENTE�
entrega em troca do produto ou serviço de 
valor que a empresa oferece, então, o que 
INTERESSA�� EM�PRIMEIRO� LUGAR�� Ï� ESTABELECER�
UMA� ESTRATÏGIA� PARA� CONSTRUIR� RELA ÜES�� DE�
PREFERÐNCIA�DURADOURAS��COM�OS�CLIENTES�QUE�
a empresa escolhe atender.

!SSIM��AS�DEMAIS�ESTRATÏGIAS�DEVERIAM�SU-
bordinar-se a essa, que define como serão as 
relações com os clientes: tecnologia para dar 
suporte às relações com os clientes, finanças 
para dar suporte às relações com os clientes, 
operações, logística, pessoas, TI, etc., para 
dar suporte às relações com os clientes. 

Em muitas situações, já discuti se o que 
se estava definindo era de marketing ou de 

ESTRATÏGIA�� #ADA� VEZ� MAIS�� ACHO� QUE� ESSAS�
MATÏRIAS�SE�CONFUNDEM��

Dentro do conceito de Empresas Válidas, 
temos trabalhado fortemente a prosperida-
de dos clientes como um fator fundamental 
do sucesso das empresas. É certo que uma 
empresa sofrerá muito se seus clientes es-
tiverem indo mal. É provável que quebre 
junto com eles. O contrário pode ser mais 
saudável: uma empresa tem mais chance de 
ter sucesso se seus clientes forem empresas 
prósperas. Essa chance aumenta muito se os 
CLIENTES�ENTENDEREM�QUE�SUA�PROSPERIDADE�Ï�
facilitada ou tem uma grande contribuição 
da empresa fornecedora. Por isso, faz todo 
sentido que se trabalhe pela prosperidade do 
cliente. Promover a prosperidade dos clien-
TES�Ï�UM�DESSES�TEMAS�QUE�PODE�SER�TRATADO�
COMO�ESTRATÏGIA�OU�marketing.

Uma empresa que trabalha pela pros-
peridade dos seus clientes espera que seus 
CLIENTES� TAMBÏM� TENHAM� SUCESSO� NAS� RELA-
 ÜES�COM�OS�PRØXIMOS�ELOS�DE�SUAS�CADEIAS�
de valor.
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Se tomarmos como elemento fundamen-
tal desse processo de prosperidade uma 
pessoa comum, com seus desejos, necessi-
dades, interesses, limitações, para a qual as 
empresas desenvolvem produtos e serviços 
de valor, onde tudo afinal vai se concreti-
zar como prazer, felicidade, realização ou o 
que mais se definir como essencial na vida, 
PODEMOS�PARTIR�DESSA�PESSOA�PARA�TRÉS�E�EXA-
minar a tal cadeia produtiva. O que faz uma 
pessoa comum: banha-se, veste-se para tra-
balhar, se locomove, come e para isso com-
pra uma roupa, um sabonete, um carro, um 
QUILO�DE�FEIJÎO��POR�EXEMPLO��

É para essa pessoa comum que se desen-
cadeia todo o processo de geração e produ-
ção de riqueza. Com esse mesmo fim, Wroe 
Alderson, grande especialista e teórico de 

marketing, há 50 anos, propunha a família 
e a construção de seu patrimônio como uni-
dade de análise. 

Olhando para qualquer dessas atividades 
COMUNS��UM�ALMO O��POR�EXEMPLO��COM�AL-
gumas variedades de comida, pratos, talhe-
res, panelas, guardanapos, fica claro que não 
Ï�UMA�CADEIA�PRODUTIVA��COM�UM�ELO�APØS�O�
outro, mas sim muitos processos paralelos 
que resultam naquela ação cotidiana do al-
moço. Mineração, siderurgia, cerâmica, pa-
pel, agricultura, distribuição, varejo e tudo 
mais que acontece para essa ação final da 
pessoa comum se concretizar formam algo 
BEM� MAIS� COMPLEXO� DO� QUE� UMA� CADEIA��
com diversos elos sucessiva e ordenada-
mente colocados. Vou chamá-la de nuvem 
de geração de valor.

COCRIAÇÃO DE VALOR É MARKETING.  
OU SERÁ ESTRATÉGIA?
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Uma empresa atuando num certo pon-
TO�DE�UM�DESSES�PROCESSOS�PODE�FIXARSE�NO�
seu próprio resultado; pode ainda olhar 
para seus clientes e pode, pensando de 
forma mais ampla, olhar para essa nuvem 
COMPLEXA�DE�ATIVIDADES�E�BUSCAR�FORMAS�DE�
LIDERAR�TENDÐNCIAS�E�ATIVIDADES�

O que tem se mostrado mais inovador, 
atualmente, e pode tornar-se uma forte 
ABORDAGEM�ESTRATÏGICA��Ï�ATUAR�AMPLAMEN-
te sobre todo o processo de criação e gera-
ção de riqueza.

A 3M, nos seus laboratórios do Centro de 
Tecnologia de Clientes, atua fortemente 
SOBRE�AMPLOS�PROCESSOS�QUE�VÎO�MUITO�ALÏM�
DAQUILO�QUE�PRODUZ��5M�DOS�LABORATØRIOS�Ï�
uma linha de pintura de automóveis e a 
3M não produz tintas, nem equipamentos 
de pintura. Mesmo fazendo apenas pro-
DUTOS�PARA�POLIR�A�PINTURA��ELA�EXERCE�FORTE�
INFLUÐNCIA� SOBRE� TODO� O� PROCESSO�� /UTRO�
LABORATØRIO� Ï� DE� EMBALAGENS�� UMA� LINHA�
DE�FECHAMENTO�DE�CAIXAS�DE�PAPELÎO�OPERA�
processos dos clientes e, novamente, a 3M 
NÎO�FAZ�CAIXAS�E�NEM�MÉQUINAS�DE�EMBA-
lagem, apenas fitas adesivas para o fecha-
MENTO�DAS�CAIXAS��%M�QUASE�TODOS�OS�SEUS�
produtos, a 3M estabelece alguma forma 
DE� INFLUÐNCIA� SOBRE�O� TODO��QUE�EXTRAPOLA�
a aplicação do seu produto e seu cliente 
mais imediato.

A Carbocloro, produtora de cloro e soda, 
conhece todas as aplicações desses dois 
produtos, que vão desde a dissolução de 
BAUXITA�PARA�EXTRAIR�ALUMINA�ATÏ�ESQUADRIAS�
de PVC ou cerdas de escovas de dente.

A Alcoa produz perfis de alumínio para  
a fabricação de esquadrias e para ter su-
CESSO� PROJETA� TAMBÏM� TODOS� OS� ACESSØRIOS�
necessários para compor o produto final:  
fechos, braços, borrachas de vedação, entre 
OUTROS��ALÏM�DE�TODOS�OS�PROCESSOS�DE�USI-
nagem, montagem e instalação que serão 
conduzidos pelos serralheiros e instaladores  
dos produtos.

A Irani, fabricante de papel kraft, busca co-
nhecer o mercado dos clientes que utilizam 
aplicações de papel: cimento, carvão, pão de 
padaria, sacolas de loja, que são clientes dos 
seus clientes. A partir da promoção das apli-
cações finais, gera demanda para seus clien-
TES��QUE�SE�TORNAM�MAIS�PRØSPEROS�E�TAMBÏM�
compram mais e com melhores margens.

3ÎO�ALGUNS�EXEMPLOS�DE�EMPRESAS�QUE� JÉ�
OLHAM� PARA� MUITO� ALÏM� DOS� SEUS� CLIENTES�
mais imediatos e usam isso como bom mar-
keting��OU�SERÉ�ESTRATÏGIA�	�

Há não muito tempo, uns 30 anos atrás, 
PARA�TOMAR�CAFÏ�NA�FAZENDA�DO�MEU�TIO��EM�
Mato Grosso do Sul, quase tudo de que se 
PRECISAVA� ERA� FEITO� ALI� MESMO�� O� CAFÏ� ERA�
plantado, colhido, seco, torrado, moído na 
própria fazenda. Cana que se plantava tam-
BÏM�VIRAVA�RAPADURA��#OMPRADOS��SØ�A�XÓCA-
RA�E�A�COLHER��4ODA�UMA�COMPLEXA�GERA ÎO�
de valor resolvida num único lugar e por um 
grupo muito pequeno de pessoas.

Se o único dinheiro 
que entra e fica 
numa empresa é 
aquele que o cliente 
entrega em troca do 
produto ou serviço de 
valor que a empresa 
oferece, então, o que 
interessa, em primeiro 
lugar, é estabelecer 
uma estratégia para 
construir relações, 
de preferência 
duradouras, com os 
clientes que a empresa 
escolhe atender.
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Alderson, nos anos 1960, no campo de 
marketing, e Norman & Ramirez, falando 
DE� ESTRATÏGIA�� EM� MEADOS� DOS� ANOS� ������
apontam o ato de reconfigurar a distribuição 
de tarefas nessa nuvem de geração de valor 
como uma das mais importantes decisões 
ESTRATÏGICAS��OU�SERÉ�DE�marketing) que um 
gestor deve tomar.

Uma provocação pode ser colocada aqui: 
se voltarmos ao período em que a humani-
dade produzia essencialmente para trocas, 
QUEM� ERA� FORNECEDOR� E� QUEM� ERA� CLIENTE��
Como se dava, no tempo, a percepção do 
VALOR� DE� UMA� TROCA� EFETUADA�� 5M� HOMEM�
das cavernas trocou um javali que ele caçou 
por 16 cocos que seu vizinho pegou na mata.

Fornecedor e cliente eram conceitos sem 
sentido. O valor da troca era percebido ime-
diata e simultaneamente, pelos envolvidos 
no processo.

Com o passar do tempo e a evolução dos 
mercados e processos industriais, as tarefas 
para produzir riqueza foram se dividindo 
e distribuindo por um número enorme de 
atores em empresas cada vez maiores, res-
ponsáveis por partes cada vez menores do 
PROCESSO�� /� DINHEIRO� PASSOU� A� EXISTIR� PARA�
garantir que o trabalho de cada um pudesse 
FICAR�ESTOCADO��ATÏ�QUE�PUDESSE�SER� TROCADO�
por algo que fosse necessidade ou desejo da 
pessoa. O javali foi vendido, e o homem que 
O�VENDEU�GUARDOU�O�DINHEIRO�ATÏ�ENCONTRAR�
um vendedor de cocos, que guardou o di-
nheiro para comprar um carro novo.

Essa mudança na Sociedade formou as ca-
deias de produção ou as nuvens de geração 
DE�VALOR��!S�TROCAS��AGORA��TÐM�UM�NÞMERO�
infindável de componentes. O que cada 
pessoa ou empresa produz não se associa tão 
clara e diretamente com as trocas que cada 
indivíduo faz. Nasce o conceito de fornece-
DOR�E�CLIENTE��-AS��SE�EXAMINARMOS�TODOS�OS�
processos, um fantástico quebra-cabeças se 
resolve. Estamos todos envolvidos em trocas 
e cooperação. 

!BRINDO� PARÐNTESES�� A� IDEIA� DE� QUE� FOR-
necedores devem se sujeitar à imposições 
dos clientes falha quando se retorna às ori-
gens de tudo. No quebra-cabeças montado, 
QUEM�Ï�FORNECEDOR�E�QUEM�Ï�CLIENTE��&E-
CHANDO�PARÐNTESES�

4ALVEZ�SEJA�MELHOR�ENXERGAR�O�FORNECEDOR�
como um aliado para o qual, por compe-
TÐNCIA�� ENTREGAMOS�UMA�PARTE�DA� CONSTRU-
ção do valor da nossa oferta.

A prática empresarial tem mostrado que o 
conhecimento amplo das nuvens de cons-
trução de valor em que a empresa está in-
serida pode produzir ideias inovadoras pela 
reconfiguração das tarefas ou pela liderança 
dos processos.

É um poderoso e ampliado Foco DO 
Cliente.

Voltando às origens, e sempre pensan-
DO�EM�%MPRESAS�6ÉLIDAS��3OCIEDADE�Ï�UM�
espaço construído predominantemente a 
partir da cooperação. As nuvens de cons-
trução de valor são espaços de cooperação 
e alianças. O que importa, no final das 
CONTAS�� Ï�PROMOVER� A�PROSPERIDADE� �FELICI-
dade, prazer, satisfação, vida plena...) das 
pessoas. A configuração e reconfiguração 
DA�GERA ÎO�DE�RIQUEZA�Ï�marketing (ou será 
ESTRATÏGIA�	�
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EMPRESAS    
VÁLIDAS
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ENERGIA VITAL
Nossos clientes a percebem  
e nos premiam

EMPRESAS, EMPREENDEDORES  
E GRUPOS DE INVESTIMENTO
Mudam os donos, mas  
os clientes ficam. Ou não? 

COCRIAÇÃO DE VALOR É MARKETING.  
OU SERÁ ESTRATÉGIA?
Novas reflexões sobre o espaço  
do marketing no B2B

PERCEPÇÃO DE VALOR ATRAVÉS  
DO SEU SITE
Conheça as dicas de um especialista

A RODA DA FORTUNA
A eficácia do investimento  
na gestão da marca
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