47.50
57.00
27.60
15.65
6.50
14.40
46.15
8.85
8.80
15.75
14.45
5.00
17.75
6.30
40.40
15.70
26.50
10.20
57.20
2.70
50.00
5.40
24.30
18.75
17.85
42.50

Chad Baker

REVIE

Rede de

Valor

Para Inteligência

Empresarial
A rede de melhores práticas para Marketing e Vendas na era
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Web 2.0

Daniela Ramos

1. O cenário

hipercompetitivo do
ambiente empresarial
No cenário hipercompetitivo do
ambiente empresarial, as táticas de
guerrilha ganham projeção e seguidores cada vez mais fiéis. Dentre
as técnicas para vencer a batalha
predominam respostas rápidas ao
mercado, parcerias estratégicas,
grande conhecimento dos clientes,
investimentos na mídia não convencional e ações que surpreendam
o cliente e também o concorrente.
Há 50 anos, no surgimento do
Marketing, já se falava em satisfazer às necessidades dos clientes;
a partir da década de 90, exceder
às expectativas dos clientes e encantá-los passou a ser o foco. Mais
recentemente, gurus de marketing e
estratégia levantam a bandeira para
a importância das empresas em
‘criar as necessidades’ nos clientes,
desenvolvendo produtos/serviços
que, além de competitivos, devem
ser inovadores.
Nesse campo de batalha, a evo
lução da internet com a nova web
abre novas frentes de inovação,
conhecimento e geração de valor
para as empresas. Essa nova web
é mais conhecida como web 2.0
e também ganhou outros nomes: Living Web, Hypernet, Active
Web, Read/Write Web. Tapscott
e Williams (2007) alertam que,
independente do nome, a nova
web é uma plataforma global e
onipresente para computação e
colaboração que está remodelando
quase todos os aspectos das relações humanas.

Teixeira

Neste contexto, a colaboração ganha maior peso no ambiente
empresarial. Entretanto, os grandes desafios das empresas
continuam sendo os mesmos:
como lidar com tanta informação?
como sair na frente em vendas?
como agregar valor ao negócio, ganhar vantagem competitiva e ser líder?
como fazer parcerias estratégicas?
como desenvolver produtos que vendam?
como garantir a ‘satisfação’ dos acionistas e dos clientes?
como ser, realmente, reconhecida como uma empresa inovadora?

Para que as empresas alcancem
seus objetivos e saiam vitoriosas do
campo de batalha diário, a proposta
é a de que seja trabalhada e desenvolvida uma Rede de Valor para
Inteligência Empresarial com foco:

no mercado/concorrência;
nos produtos/serviços;
nos clientes e
nas parcerias.

2. Definindo

produtiva até chegar ao consumidor
final. (Hamel e Prahalad, 1990)

Redes de Valor ou Modelos de
Negócio em Rede é um conceito
empresarial que surgiu na década
de 90, baseando-se nas competências essenciais das organizações,
em modelo proposto por Gary
Hamel e C. K. Prahalad em 1990.
(Balceiro et al. 2002)

A Rede de Valor é uma rede de fornecedores, distribuidores, provedores
de serviços e clientes que conduzem
as transações e comunicações comer
ciais por meio das tecnologias de
comunicação e informação (TCI), com
o objetivo de produzir valor para os
consumidores finais e para os membros da rede. (Tapscott et al. 2001)

Os autores já ressaltavam, na década
de 90, a importância de as organizações investirem em parcerias que
pudessem complementar as suas
competências com o objetivo de
formar uma Rede de Valor capaz
de agregar valor em toda a cadeia

Para Verna Allee (2002), Rede de
Valor (Value Network) é qualquer relacionamento via web que gere valores
tangíveis (ex.: dinheiro), e intangíveis
(ex.: benefícios), por meio de uma troca
dinâmica e complexa entre dois ou mais
indivíduos, grupos ou organizações. î

Rede de Valor
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Verna Allee

REVIE
s

Rede de Valor é uma rede de
fornecedores, distribuidores,
provedores de serviços e clientes que conduzem as transações e comunicações comer
ciais por meio das tecnologias
de comunicação e informação.

Inteligência Empresarial,
Inteligência Competitiva e
infraestrutura de Business
Intelligence (BI)

Como o assunto é relativamente novo,
principalmente no Brasil, o mercado,
muitas vezes, ainda confunde:

Verna Allee

Fotos: Divulgação

3.
A Diferença –
Inteligência Organizacional,

Don Tapscott

Inteligência Organizacional
Inteligência Empresarial
(Inteligência de Negócios)

s

Inteligência Competitiva
Infraestrutura de Business
Intelligence (BI)
Faz-se necessário, aqui,
esclarecer as diferenças.

Podemos definir o conceito de In- s É um conceito empresarial
teligência Organizacional como a
que surgiu na década de
capacidade de uma corporação, como
90, baseando-se nas comum todo, de reunir informação, inovar,
petências essenciais das
criar conhecimento e atuar, efetivaorganizações, em modelo
mente, baseada no conhecimento que proposto por Gary Hamel e
C. K. Prahalad em 1990.
ela gerou. (McMaster, 1996)
O emergente conceito de Inteligência Organizacional integra diversos
níveis de inteligência – individual,
de equipe e organizacional – em
uma estrutura para criar empresas
inteligentes. (Albrecht, 2004)

Gary Hamel

A Inteligência Organizacional
é o somatório dos conceitos de
inovação, criatividade, qualidade,
produtividade, efetividade, perenidade, rentabilidade, modernidade,
inteligência competitiva e gestão do
conhecimento. (Rezende, 2006)
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Para Verna Allee, Rede de
Valor é qualquer relacionamento via web que gere
valores tangíveis e intangíveis por meio de uma troca
dinâmica e complexa entre
dois ou mais indivíduos,
grupos ou organizações.

C. K. Prahalad

Daniela Ramos

Já a Inteligência Empresarial (Business
Intelligence ou Inteligência de Negócios) é a capacidade de uma empresa
para capturar, selecionar, analisar e ge
renciar as informações relevantes para a
gestão do negócio com o objetivo de:

Empresarial e engloba informações
específicas sobre o mercado e a concorrência. Já a infraestrutura de Business Intelligence (BI) compreende:
a extração, data warehouses, data
marts e ferramentas para gerenciamento da informação e análise de
dados como data mining.

Inovar e criar conhecimento.
Reduzir riscos na tomada de
decisão e evitar surpresas.
Direcionar, assertivamente, os
planos de negócios e a imple-
mentação de ações.
Criar oportunidades de negócios.
Apoiar o desenvolvimento de
produtos/serviços com uma
base de informação confiável,
eficiente e ágil.
Monitorar, analisar e prever,
eficientemente, as questões
relacionadas ao core business.
Gerar valor aos negócios.
A Inteligência Empresarial pode
ser concebida como o resultado de
uma evolução como função híbrida
do planejamento estratégico e das
atividades de pesquisa de marke
ting. (Tyson 1988)
Portanto, a Inteligência Empresarial
não se limita à tecnologia, assumin
do posição de destaque na tomada
de decisão estratégica de diversas
categorias de usuários, como executivos, gerentes e analistas.

Se levarmos em consideração que o
objetivo da Inteligência é transformar
informação subjetiva e desagregada em
vantagem competitiva para agregar valor
aos negócios, é natural que qualquer
área possa construir a sua base de Inteligência. Assim, podemos ter não só a
Inteligência de Mercado ou Competitiva,
divulgada constantemente pela mídia,
como também Inteligência de Produtos,
Inteligência de Logística, Inteligência de
Clientes, Inteligência Financeira e assim
por diante. (Teixeira 2007)

4.

A Rede de Valor
para Inteligência
Empresarial (REVIE)
A Rede de Valor para Inteligência Empresarial vai muito além das ferramentas de Business Intelligence, podendo,
até mesmo, sobreviver sem elas.

Teixeira

4.1. O que é e como
funciona a REVIE?
A Rede de Valor para Inteligência
Empresarial é uma rede de melhores
práticas para Marketing e Vendas
estruturada em quatro eixos: produto, concorrência/mercado, clientes
e parceiros. É uma rede de valor
formada pela empresa, clientes
e parceiros estratégicos (fornecedores, distribuidores, provedores
de serviços), com o objetivo não
só de reunir a informação e integrar
os dados, mas de criar e partilhar
o conhecimento com um nível de
colaboração em que os ganhos e
resultados sejam maximizados.
A REVIE é uma rede com o objetivo
de agregar valor para as empresas
em marketing e vendas, no curto,
médio e longo prazos. Por ser uma
Rede de Valor para Inteligência
Empresarial, a colaboração é uma
das principais características dessa
rede. Colaboração não apenas intraempresarial, mas envolvendo desde
clientes a parceiros/fornecedores.
Esta é a principal diferença entre a
REVIE e o Business Intelligence. î

Figura 1 - A dimensão da REVIE

Revie
BI

A Inteligência de Mercado ou Competitiva (IC) é parte da Inteligência
REVIE - Rede de Valor para Inteligência Empresarial
BI - Business Inteligence
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REVIE

Figura 2 - Rede de valor
para inteligência empresarial
resultados

Inovação

Valor

Concorrentes

Clientes

Intel.
parceiros

Intel.
produtos

REVIE
Intel.
competitiva

Intel.
clientes

Fornecedores
Distribuidores
Provedores serviços

Parceiros
estratégicos
Conhecimento

BAse

O conhecimento e a colaboração são a
base da REVIE. A inovação e a criação
de valor (para os clientes, parceiros,
empresa e acionistas) – os resultados.
As ferramentas e plataformas da nova
web (Web 2.0) fazem parte de uma
das bases da REVIE – a Colaboração
- podendo ser utilizadas nos quatro
eixos: produto, concorrência/mercado, clientes e parceiros.
O relacionamento que predomina
na REVIE é win-win: empresa-cliente,
empresa-parceiro e parceiro-cliente.
A empresa e os parceiros estratégicos
ganham vantagem competitiva, agregam maior valor ao negócio e inovam
com resultados eficazes.
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Colaboração

Já a proposta para os clientes é contribuir
e interagir com a empresa, de maneira
eficiente, quer seja na concepção ou no
desenvolvimento das soluções ou mesmo
na fase da gestão do produto/serviço. As
vantagens para o cliente incluem desde
a rapidez no lançamento de um produto
desejado à personalização de um serviço.
Os clientes sentem-se valorizados pela
empresa. Literalmente: eles vestem a
camisa. Tornam-se advogados da marca!

4.2. “Matrix De Negócios”

para as empresas? Por que
construir uma Rede de Valor
para Inteligência Empresarial
aliada às táticas de guerrilha?

A proliferação da extranet com os
altos investimentos em e-Business e

2009

a preocupação com a integração
(dos dados, sistemas, processos), o
avanço das tecnologias (como web
services) e a evolução da internet
com a web 2.0 são indicadores de
que as empresas já caminham na
direção de modelos de negócios
interconectados e com um determinado nível de colaboração.
Analisando as melhores práticas,
para Marketing e Vendas nas
empresas com foco nos quatro
eixos de Inteligência propostos
(produto, concorrência, clientes
e parceiros), para a construção
da REVIE, é fato que as ações
realmente existem, mas de forma
isolada e integrando, na maioria dos casos, até três eixos da
Inteligência com eficiência. Por
isso, a necessidade de criação de
uma REVIE.
No ambiente hipercompetitivo, as
táticas de guerrilha aliadas à REVIE
são armas poderosas para vencer
a guerra diária; não pertencem ao
universo de confronto existente
entre realidade e ilusão, como no
filme Matrix. Portanto, a REVIE não
é uma “Matrix de Negócios”.

5. Aplicabilidade da
REVIE numa empresa
da indústria de
Telecomunicações

A seguir, um exemplo de aplicabilidade da REVIE às táticas de guerrilha e às ferramentas/plataformas
de colaboração (como intranet,
extranet, Web 2.0) para resolver
os problemas e desafios de um
gerente nos 4 eixos: produto, concorrência, clientes e parceiros.

Stockbyte

Daniela Ramos

“O telefone toca. O gerente de negócios
de uma empresa de telecomunicações
diz: essa empresa é mais uma que cami
nha para a fusão. No correio eletrônico,
e-mail sobre os avanços da convergência no Brasil, analisando os impactos
no portfólio de soluções - a empresa
não possui parceiros estratégicos para
enfrentar a era da Convergência.
Na mesa dele, uma proposta da equipe
para avaliação de investimentos no
desenvolvimento de um novo produto.
Ele sabe que já tem concorrente com
oferta similar a este produto no mercado. Mas esse produto do concorrente

12
34
56
78
910

é lucrativo? Já alcançou a maturidade?
Quais os pontos fracos desta solução?
O analista da equipe chega e diz: de
tectamos que um grupo de clientes
quer mais interação com a empresa. Ele
pergunta: mas já não temos o web site
e a central de call center?
O gerente de vendas liga para afirmar que
os dados de ‘Marketing share’ enviados
pela área de Inteligência Competitiva não
estão corretos: vendemos mais! Não podemos estar atrás daquele concorrente.”

Figura 3 - Os 10 benefícios da REVIE
Cria oportunidades de negócios (empresa-parceiro; empresa-cliente; parceiro-cliente).

Teixeira

Alguma semelhança com o seu diaa-dia? Essa é a realidade de gerentes
e executivos das áreas de marketing,
desenvolvimento de negócios, vendas e planejamento das empresas
de Telecom.

5.1 Eixo: Inteligência

Competitiva (IC)

Inteligência Competitiva é um programa sistemático e ético para a
coleta, análise e gerenciamento
de informações externas que podem afetar os planos, decisões e
operações de uma empresa (SCIP
– Society of Competitive Intelligence
Professionals).
Táticas de Guerrilha relacionadas à
Inteligência Competitiva: respostas
rápidas ao mercado e ações que surpreendam o cliente e o concorrente.

Problema/Desafio 1:

Gera maior valor ao negócio com o trabalho em
conjunto de parceiros, clientes e empresa.

Identifica leads qualificados.

divergência dos dados de vendas
que foram enviados pela equipe de
vendas e gerados pelo sistema de BI
(Inteligência de Negócios).

Agiliza a tomada de decisão estratégica e operacional.

Solução:

Direciona e integra, assertivamente, os planos de negócios
e a implementação de ações nos quatro eixos: mercado,
produtos, clientes e parceiros.

Reduz os riscos não apenas na tomada de decisão
estratégica, mas também na implementação e
acompanhamento das ações.
Evita surpresas para a empresa nos quatro eixos: mercado,
produtos, clientes e parceiros, preparando a empresa para
mudanças rápidas no ambiente competitivo.
Ajuda a manter o foco no que é importante para o negócio.
Posiciona a empresa no mercado, de forma mais
competitiva, estratégica e com foco no cliente e em
parcerias estratégicas (modelo win-win).
Aumenta a capacidade de inovação da empresa.

há ferramentas e técnicas de IC
(Inteligência Competitiva) que podem
trabalhar em conjunto com o sistema
de BI para ajudar na validação dos
dados entregues pela equipe de vendas. Neste caso específico, a análise
de win/loss, que faz um levantamento
da perda/ganho de contratos/clientes
da empresa em relação à concorrência, pode ser feita num trabalho
em conjunto da área de vendas com
Inteligência Competitiva/ BI. î
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REVIE
Figura 4 - Ferramentas e técnicas aplicáveis
à inteligência competitiva para a REVIE

Análise de GAP
Análise SWOT
Gerenciamento
de Projetos

Work Flow

Fatores Críticos
de Sucesso

Geomarketing
Business
Intelligence*

Forças de Porter

Ciclo de vida
produto do concorrente

Software CRM

Matriz BCG

5.2 Eixo: Inteligência
de Produtos

A Inteligência de Produtos é o pro
cesso de captura, seleção, análise,
gerenciamento de informações e
criação de conhecimento sobre produtos/serviços para a tomada de decisão,
seja ela estratégica ou operacional,
desde a etapa de concepção até a
gestão do produto/serviço.

Mapas Mentais
Análise Win/Loss
Cenários
Analíticos

Wargaming
Benchmarking

Mercados
Preditivos

*extração, data warehouses, data marts, data mining

Táticas de Guerrilha relacionadas à Inteligência de Produtos: respostas rápidas
ao mercado, ações que surpreendam ao
cliente e ao concorrente, grande conhe
cimento dos clientes e investimentos na
mídia não convencional.

Problema/Desafio 3:
Problema/Desafio 2:

empresa precisa avaliar se vale
a pena lançar no mercado produto
similar ao do concorrente no
mercado. Empresa desconhece os
pontos fracos desta solução.

Solução:
neste caso pode-se fazer um
mapeamento do ciclo de vida do
produto concorrente junto com uma
análise SWOT, tanto do concorrente,
quanto da solução específica.
Para identificar tendências e oportunidades de negócios no mercado,
recomenda-se também a prática do
Benchmarking, não apenas anali
sando empresas concorrentes, mas
também as indústrias complementares aos produtos de Telecom como a
de TI (Tecnologia da Informação).
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O Benchmarking com um grupo
selecionado de empresas parceiras e o trabalho conjunto de
áreas internas partilhando conhe
cimento são passos importantes
para a construção da REVIE no
eixo Inteligência Competitiva. É o
início da aplicabilidade do conhe
cimento em rede intra-empresarial
e entre empresas.
Como plataforma de colaboração
da REVIE para o Benchmarking,
a extranet ou mesmo um blog
corporativo, com acesso restrito,
podem ser usados para a troca de
informação em tempo real entre
os participantes, construindo um
modelo inicial de colaboração
para a criação de conhecimento
entre empresas. Neste caso, temos
a aplicabilidade de dois eixos
(Inteligência Competitiva e Inteligência de Parceiros), para um
mesmo objetivo.

2009

avaliação de investimentos
para desenvolvimento de um novo
produto. Concorrente já possui
oferta similar a este novo produto.
Empresa desconhece se o produto
do concorrente é lucrativo; se já
alcançou a maturidade e os pontos
fracos desta solução.

a empresa não está preparada
para os impactos da Convergência
no portfólio de soluções.

Solução:
a escolha e a aplicabilidade
de uma metodologia para desenvolvimento de novos produtos, como
a ‘Stage Gate System’, facilitam a
avaliação inicial de investimentos e,
posteriormente, a implementação
necessária para o novo produto/

Daniela Ramos

serviço. A empresa de Telecom ganha
agilidade e tem mais poder de fogo
para enfrentar os desafios como a Convergência no portfólio de soluções.

Figura 5 - Metodologia, ferramentas e técnicas
aplicáveis à inteligência de produtos para a revie

Fatores Críticos
de Sucesso

Análise de GAP

O ‘Stage Gate System’ é um processo sistemático para desenvolvimento
de novos produtos. O processo
de desenvolvimento “stage-gate”
é composto de etapas (stage) precedidas por um ponto de decisão
“Go/Kill” (gate). (Cooper 1994)

Mapa de Posicionamento
do Produto/Marca

Árvore Lógica

Stage Gate System

Work flow

Gerenciamento
de Projetos

Nível de Maturidade
da Oferta

Matriz BCG

Cenários
Analíticos

Análise SWOT

Ciclo de Vida do
Produto/Serviço

Business
Intelligence*

Mercados
Preditivos

O processo completo do “StageGate” é recomendado para projetos
grandes e de alto risco. Entretanto,
há versões simplificadas do “StageGate System” para projetos de
menor risco. (Cooper et al., 2002)
Essa empresa de Telecom pode
basear-se em uma ou duas metodologias para desenvolvimento
de produtos e estruturar o seu
próprio modelo. O importante é

Teixeira

Software CRM

Mapas Mentais

Benchmarking
*extração, data warehouses, data marts, data mining

No item S2 “construção do Plano
de Negócio” (ver figura 6) pode ser
feita uma análise do produto da
empresa concorrente, utilizando-

que esse modelo, independentemente de ser próprio ou não, traga
agilidade, inovação e resultados
para a empresa.

î

Figura 6 - mETODOLOGIA PARA
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS “STAGE-GATE sYSTEM”

Idéia

!

Construção
plano de
negócio

Investigação
preliminar

G1

S1

Seleção
de idéias

Investigação
Preliminar

G2

G3

s2

Triagem
detalhada
da idéia

Desenvolvimento

s3

Análise go/no go
- É um projeto?

Investigação
Detalhada

G4

Teste e
validação

s4

Revisão pósdesenvolvimento

Desenvolvimento

Lançamento

Análise prélançamento

Teste e
Validação

$

s5

G5

Análise Póslançamento

Lançamento

Fonte: adaptado de Robert G. Cooper e Elko J. Kleinschmidt. Stage-Gate Process for new Product Success..Innovation Management White Paper. 2001.
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se várias técnicas e ferramentas,
como matriz BCG, nível de maturidade da oferta, análise SWOT para
o produto concorrente.

Com a aplicabilidade da ferramenta Mercados Preditivos, a
Rede de Valor para Inteligência
Empresarial vai tomando forma no
encontro de dois eixos: Inteligência de Produtos e Inteligência
Competitiva com o objetivo de ava
liar a viabilidade de desenvolver
um novo produto, utilizando ferramentas colaborativas e táticas
de guerrilha com respostas mais
rápidas ao mercado.

Com a aplicabilidade da ferramenta Mercados Preditivos num
ambiente de colaboração, como
a intranet, perguntas podem ser
feitas para os funcionários com
expertise neste mercado.
Mercado Preditivo é um tipo de
mercado que combina técnicas do
mercado de apostas e do financeiro
com o objetivo de prever eventos
futuros. As decisões são indivi
duais, sendo que os participantes
são estimulados pela competição
num ambiente de apostas. As
premiações são recomendadas
e, normalmente, baseiam-se no
desempenho de cada participante.
O objetivo é gerar informações de
alta qualidade, fazendo prognósticos de eventos. (Teixeira 2008)

5.3 Eixo: Inteligência
de Clientes

A Inteligência de Clientes é o
processo de captura, seleção,
análise, gerenciamento de informações e criação de conhe
cimento sobre clientes para a
tomada de decisão, seja ela estratégica ou operacional, desde a
etapa de prospecção até a gestão
do cliente.

Figura 7 - Metodologias, ferramentas e técnicas
aplicáveis à inteligência de clientes para a revie

Segmentação
Inteligente de
Clientes
Ciclo de Vida
do Cliente

Gestão do Customer Mapa de Clientes
Experience
Estratégicos

Work Flow

Gerenciamento
de Projetos

Gestão do
Relacionamento
com Clientes (CRM)**

Intelligent Customer
Front Door (ICFD)

Análise
Win/Loss

Mapas Mentais

Business
Intelligence*

Mercados
Preditivos

Geomarketing
Cenários
Analíticos

Benchmarking

*extração, data warehouses, data marts, data mining
** inclui estratégia, processos e tecnologias: Contact Center, SFA (sales force automation), call center,
data mining e CRM analítico (data base + aplicações)
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Táticas de Guerrilha relacionadas
à Inteligência de Clientes: grande
conhecimento dos clientes, ações
que surpreendam o cliente, parcerias
estratégicas e investimentos na mídia
não convencional.
Há ferramentas e técnicas, como Segmen
tação Inteligente, Geomarketing, Análise
Win/Loss, Ciclo de Vida do Cliente,
que poderiam estar agrupadas no CRM
(Gestão do Relacionamento com Clien
tes). Entretanto, pela importância que
representam, optou-se pela inclusão,
em separado, na figura 7.

Problema/Desafio 4:
foi identificado que um grupo
de clientes quer mais interação com a
empresa. O web site e a central de call
center da empresa não possuem mais
o nível de interatividade e contato que
atendam a esses clientes.

Solução:
está na hora de essa empresa fazer uma segmentação inteligente dos
clientes para identificar outros potenciais clientes com o mesmo perfil.
após o mapeamento desses clientes, aplicar as técnicas e ferramentas
do Customer Experience.
Customer Experience é criar, gerenciar e mensurar uma boa experiência
com os clientes. O trabalho entre a
empresa e os clientes é em conjunto,
numa relação win-win, sendo que o
grande desafio é aprender qual tipo
de experiência o cliente quer vivenciar
com a empresa.

Daniela Ramos

As oportunidades de interação e
trabalho em conjunto são inúmeras.
Clientes da empresa de Telecom
contribuindo com idéias para novos
produtos/serviços num portal on-line.
Neste caso, clientes atuando como
designers. A empresa pode incentivar
a participação com uma premiação
anual, ainda que simbólica.
Clientes espalhando uma campanha online da empresa para a sua rede de contatos no My Space ou por e-mail, atuando
dessa forma como mídia da empresa.
Nesse cenário de colaboração e interatividade, as ferramentas da web
2.0 com os blogs, wikis, ambientes
virtuais em 3d, como o Second Life,
ganham peso para essa empresa
vencer a guerrilha diária.
A empresa forma verdadeiros advogados da marca. Dentre as vantagens, os
clientes sentem-se valorizados pela
empresa; há uma maior adequação do
produto às necessidades dos clientes;
a divulgação é gratuita para a empresa
com campanhas de marketing viral e
marketing boca a boca. A empresa
consegue chegar a um nível de interatividade com esse grupo de clientes,
nunca antes imaginado.

Figura 8 - Metodologia, modelos, ferramentas e técnicas
aplicáveis à inteligência de parceiros para a revie
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Gestão
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Táticas de Guerrilha relacionadas à
Inteligência de Parceiros: respostas
rápidas ao mercado, parcerias estratégicas e ações que surpreendam
ao cliente e aqo concorrente.
Há ferramentas e técnicas como Segmentação Inteligente, Geomarketing,
Análise Win/Loss, Ciclo de Vida dos Clientes, que poderiam estar agrupadas no
CRM (Gestão do Relacionamento com
Clientes). Entretanto, pela importância
que representam, optou-se pela inclusão, em separado, na figura 8.

Problema/Desafio 5:

5.4 Eixo: Inteligência
de Parceiros

A Inteligência de Parceiros é o processo
de captura, seleção, análise, gerenciamento de informações e criação de
conhecimento sobre parceiros para
a tomada de decisão, seja ela estraté
gica ou operacional, desde a etapa de
prospecção até a gestão dos parceiros.

Teixeira

a empresa de Telecomunicações
não possui parceiros estratégicos para
enfrentar a era da Convergência.

Solução:

a empresa precisa montar uma rede de parcerias estratégicas para ganhar

agilidade num setor altamente competitivo.
Para isso, são recomendadas ações como:
segmentação inteligente de parceiros,
análise SWOT e de GAP dos parceiros
comparando com a empresa/solução;
seleção dos parceiros estratégicos, mapa
de posicionamento dos parceiros e seleção
do modelo colaborativo de negócios para
estruturação e desenvolvimento de rede de
valor para parcerias estratégicas.
Dentre os maiores desafios: a definição
dos níveis de compartilhamento da informação, pois há uma preocupação
para liberar dados da empresa para as
outras empresas mesmo sendo parceiros estratégicos. Dessa forma, acordos
entre essa empresa e os parceiros terão
que ser feitos e muito bem “amarrados”. (Heinrich; Betts 2003)
Para obter sucesso, não bastará, simplesmente, intensificar as estratégias de gestão
existentes. As cadeias de suprimento funcionam de maneira mais eficaz quando o
risco, a recompensa e a competência, para
completar grandes projetos estão distribuí-
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REVIE
dos em redes planetárias de parceiros
que trabalham como colaboradores.
(Tapscott e Williams, 2007)

6. Considerações Finais
A REVIE é uma rede de melhores práticas
para Marketing e Vendas englobando
estratégias, ações, técnicas, ferramentas,
modelos e metodologias de trabalho para
empresas de qualquer porte, podendo
ser adaptada para qualquer segmento
de empresa. Não é Business Intelligence
e nem mais uma estratégia empresarial.
Nesse sentido, o objetivo da REVIE é
contribuir com a criação de “oceanos
azuis”, ou seja, redução de custos e
resultado superior para a empresa, com
aumento de valor para os clientes.
A REVIE pode ser implementada para um
projeto específico ou linha de produtos
e, aos poucos, envolver toda a empresa
na dimensão de produtos/serviços, clien
tes e parcerias estratégicas.
Os quatro eixos das Inteligências (mercado, produtos, clientes e parceiros),
são complementares e devem ser
desenvolvidos, simultaneamente, para
minimizar os riscos e maximizar os
resultados. Entretanto, é normal que
seja dado um foco maior para um eixo
específico dependendo da prioridade
da empresa e do projeto.
Não há necessidade de implementação
de todas as ferramentas, técnicas, modelos
e metodologias de trabalho da REVIE apresentadas no presente artigo. Elas serão
selecionadas dependendo da necessidade
da empresa e/ou do projeto específico.
As ferramentas da Web 2.0 (wikis,
blogs etc.) impulsionam a REVIE.
Entretanto, o funcionamento da REVIE indepente da Web 2.0, podendo
90
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ser utilizada outras plataformas de
colaboração pela empresa.
Todo esse ritmo de evolução, as mudanças
e novas demandas dos clientes e das
empresas trazem novos desafios, como
determinar o nível de colaboração entre
os relacionamentos (empresa-cliente,
empresa-parceiro), e lidar com ameaças,
como a falta de controle. Entretanto, as
vantagens proporcionadas são maiores
que as ameaças.
Empresas – deixem as armas convencionais de lado!
A construção de uma Rede de Valor
para Inteligência Empresarial aliada às
táticas de guerrilha cria novos ângulos
competitivos com inovação e resultados. Ganha a empresa. Ganha o cliente.
ESPM
Ganham os parceiros.
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notas
* Empresas interessadas em participar de estudos
de caso para a aplicabilidade da REVIE (Rede de
Valor para Inteligência Empresarial), enviar e-mail
para daniela_teixeira@consultant.com
* Comentários, dúvidas e sugestões para a REVIE:
http://dramos-teixeira.blogspot.com
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