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Resumo  

 

A crescente especialização das empresas e segmentação de mercados conduz 

frequentemente à aposta em relacionamentos de longo prazo. Se, por um lado, esta 

abordagem pode resultar na excessiva dependência de recursos externos, por outro, o 

investimento em relacionamentos de longo prazo também se pode tornar uma fonte de 

vantagens competitivas para as empresas. 

 

Através da coordenação de recursos e actividades entre cliente e fornecedor e das 

relações de interdependência que entre eles se criam, geram-se ganhos de eficiência e 

troca de conhecimentos úteis ao desenvolvimento de novas ofertas e à detecção de 

novas oportunidades de negócio. Por outro lado, importa saber gerir esses 

relacionamentos sob pena de se poderem gerar relações de excessiva dependência ou de 

clientes que se tornam demasiado caros em manter. 

 

Este trabalho estuda a carteira de clientes internacional da empresa NS Máquinas 

Industriais, Lda. Tem como objectivo essencial contribuir para uma análise equilibrada 

dessa carteira, dando indicações de gestão sobre a política de investimento relacional. 

Complementarmente, procura-se ainda dar pistas para a gestão relacional de outras 

carteiras de clientes em mercados industriais.  

 

Desse modo, sugerem-se questões que deverão ser colocadas pelos gestores, 

nomeadamente: o que o cliente pode valorizar na oferta do fornecedor, os benefícios 

que o fornecedor pode retirar do relacionamento com o cliente, o grau de 

comprometimento entre as partes e o respectivo custo em servir o relacionamento.  

 

Palavras-chave: gestão relacional de clientes, marketing relacional, valor central, valor 

relacional, funções directas, funções indirectas, fidelização 
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Abstract 

 

The growing segmentation of markets and specialization of companies in their core 

businesses may lead to an increasing investment in long term relationships. This 

approach of the relationship between suppliers and customers might lead to a higher 

dependency of external resources. However, investing in long term relationships can 

also turn to be a source of competitive advantages for both sides. 

 

In fact, by improving the coordination of resorces and activities between customer and 

supplier, eficiency increases. While improving this coordination, exchanged knowlage 

expands which brings also new inputs in the development of new offerings and in the 

understanding of new market oportunities. On the other hand, it is essencial to manage 

constantly these relationships, once high dependency or even too expensive 

relationships may arise. 

 

In this project, it is studied the international customer portfolio of the company NS 

Máquinas Industriais, Lda. As a main goal, this study aims to contribute to a global 

analisys of that portfolio, giving managing suggestions for the relationship strategy to 

be implemented by the company. Besides this, it is intended to give a set of practical 

ideas for a proper relational management of other customer portfolios in other business 

to business contexts.  

 

Finally, it is pointed a group of questions which should be raised by managers. 

Understanding what does the customer value in the supplier offering, perceiving all the 

benefits which may arise from the relationship and which may be integratedd by the 

supplier, evaluating the loyalty level of each customer and measuring the cost to serve 

each relationship, these are all subjects which are worth to consider and analyse in a 

constant basis. 
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1. Introdução 

 

Gerir clientes nos mercados industriais implica gerir relacionamentos. Os clientes 

industriais são identificáveis, têm exigências e especificidades próprias e requerem 

tendencialmente um relacionamento próximo e individualizado (Grönroos, 1994; 

Lindblon et al., 2004). O processo de compra é nestes mercados complexo, requer o 

consenso e a participação de diferentes partes e é frequentemente moroso (Ford, 2006). 

 

Nos mercados industriais, a perspectiva tradicional de marketing baseada na transacção 

é preterida pela abordagem de interacção e de relacionamentos diádicos, uma vez que os 

clientes são identificáveis e os actores são interdependentes na coordenação os seus 

recursos e actividades (Brito e Roseira, 2003; Roseira, 2006). 

 

Numa perspectiva de marketing relacional pretende-se vender e simultaneamente retirar 

o máximo partido de cada relação com cada cliente, prolongando e repetindo a venda ao 

longo do tempo e potenciando esse relacionamento com vantagens competitivas difíceis 

de imitar pela concorrência. Assim, criar mais e melhor valor do que o mercado para 

cada cliente e através de cada relação torna-se a chave para a sobrevivência e sucesso da 

empresa no tempo. Nos mercados industriais criar valor para o cliente torna-se assim a 

pedra angular do marketing (Eggert et al. 2005). No entanto, ter relações fortes com os 

clientes não é necessariamente bom. Alguns deles não valem a pena sustentar, pois são 

difíceis de satisfazer, demasiado exigentes ou não estão predispostos a pagar um preço 

considerado ―justo‖ pelo fornecedor (Sanchez e Rajagopal, 2005). 

 

O objectivo deste trabalho é analisar a carteira de clientes internacional da empresa NS 

Máquinas Industriais, Lda (NS), uma jovem PME industrial que se dedica ao 

desenvolvimento e fabrico de máquinas para a indústria metalomecânica, com vista a 

produzir recomendações sobre a gestão futura dos relacionamentos com os vários 

clientes, nomeadamente em ao nível de decisões de investimento ou de desinvestimento 

nesses relacionamentos. Com essa análise pretende-se contribuir para uma melhor 

gestão da carteira de clientes e para a melhoria do desempenho da empresa. 
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Para realizar a análise, o estudo apoia-se em vários contributos teóricos, entre os quais 

se destacam os trabalhos de Möller (2006), Walter et al. (2001) e Narayandas (2005), 

que analisam a relevância de cada relacionamento de acordo com: 

 a sua orientação de valor (orientação para relações de troca/valor central ou para 

relações viradas para o futuro/valor relacional) (Möller, 2006); 

 tipo de funções (directas ou indirectas) que cumpre para o fornecedor: com 

maior impacto a curto prazo ou a longo prazo (Walter et al. (2001). 

 grau de fidelização do cliente, confrontando cada relacionamento com o 

respectivo custo em servir-lo (Narayandas, 2005) 

Com base nestes conceitos, caracterizam-se os relacionamentos individuais da NS com 

os seus clientes internacionais e, posteriormente, faz-se uma análise do conjunto da 

carteira, a partir da qual são feitas algumas recomendações estratégicas.  

 

Pretende-se ainda que este trabalho, ao responder a questões práticas e específicas de 

uma carteira de clientes, possa em primeiro lugar suscitar a reflexão sobre a 

rentabilidade e sustentabilidade dos relacionamentos em outras empresas industriais, ou 

seja, ponderar em que relacionamentos deve a empresa investir e quais deverá ela 

abandonar. A estrutura que foi adoptada ao longo do estudo e o modelo de análise 

proposto foram escolhidos por forma a poderem servir de base para a análise de outras 

carteiras de clientes. Assim, o presente estudo segue a seguinte estrutura: 

 

Os Capítulos 2 e 3 centram-se na revisão da literatura. O Capítulo 2 foca-se no 

marketing industrial. Começa-se por caracterizar os mercados industriais ou Business to 

Business (B2B), apresentando-se as suas diferenças face aos mercados Business to 

Consumer (B2C). Seguidamente especificam-se os tipos de relacionamentos existentes 

nos mercados industriais e apresenta-se a visão relacional que os caracterizam. Os 

relacionamentos de longo prazo são por fim debatidos, sugerindo-se vantagens e 

desvantagens do investimento neste tipo de relações. O Capítulo 3 centra-se na 

discussão da criação de valor e de como esse valor pode ser percepcionado e valorizado 

por cliente e por fornecedor. O conceito de fidelização é apresentado e hierarquizam-se 

os diferentes níveis de lealdade do cliente. 
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O Capítulo 4 apresenta as questões de investigação, as variáveis em estudo e o modelo 

de análise que será utilizado na fase empírica do estudo. O Capítulo 5 descreve o caso 

da NS, analisa os resultados do estudo e aponta direcções para a gestão da carteira dos 

clientes com base nas tipologias de relacionamentos e nos conceitos de valor propostos 

ao longo do trabalho. O Capítulo 6 fecha o estudo com a apresentação das conclusões e 

limitações do trabalho.  
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2. Mercados e relacionamentos industriais 

 

2.1 Introdução  

 

Neste capítulo são caracterizados os mercados industriais e são apresentadas as suas 

diferenças essenciais face aos mercados de consumidores (secção 2.2). Seguidamente 

especificam-se os tipos de relacionamentos nestes mercados e introduz-se o conceito de 

marketing relacional. São ainda avançados aqueles que de acordo com vários autores 

são requisitos para a construção de relacionamentos de longo prazo. Por fim, e por 

forma a se dar uma visão equilibrada das relações de longo prazo, enunciam-se 

vantagens e inconvenientes do investimento e manutenção de relacionamentos ao longo 

do tempo. 

 

 

2.2 Os mercados industriais 

 

Grönroos (1994) sustenta que nos mercados industriais o marketing para as massas 

(destinado a clientes anónimos e indistintos que procuram meramente produtos) está a 

dar lugar à gestão de relações com clientes identificáveis. Os clientes têm um perfil 

bastante mais complexo e procuram uma oferta específica capaz de solucionar um 

determinado problema ou diminuir ou eliminar incertezas (Ford, 2006). Neste contexto, 

Brito (1998) distingue os conceitos de comprador e cliente. Para o autor um cliente é 

um comprador fidelizado. Na mesma lógica, o conceito de quota de mercado perde 

importância para o de carteira de clientes, pois o que se torna relevante é conhecer os 

clientes e saber interagir com eles. 

 

As diferenças entre mercados Business to Business (B2B) e mercados Business to 

Consumers (B2C) são várias. Nos mercados B2B, as empresas vendem bens ou prestam 

serviços a outras empresas, enquanto que nos mercados B2C as transacções são feitas 

com clientes ou consumidores finais. Para, nos mercados B2C há muitos consumidores 

com preferências semelhantes e os bens podem ser produzidos em massa, ao contrário 



Gestão Relacional de Clientes em Mercados Business to Business 

  10 

dos B2B em que o mercado é reduzido e os clientes requerem frequentemente um bem 

específico ou adaptado às suas necessidades. 

 

Narayandas (2005) considera o processo de venda breve nos mercados B2C, 

contrapondo-o aos mercados B2B onde a transacção é complexa e longa. Ford (2006) 

explica que a duração do processo de decisão desde o momento em que se coloca a 

necessidade até à transacção é influenciada por diversos factores, como o grau de 

complexidade da transacção e o número de grupos de interesse envolvidos no processo 

de compra. Explica-se de seguida em que consistem esses factores: 

 A complexidade da transacção relaciona-se com as especificações da 

necessidade do cliente, a importância que este dá à transacção e o nível de 

conhecimento que ele tem do bem ou do serviço em questão. O fornecedor tem 

aqui um papel de aconselhamento e ajuda na decisão do cliente. 

 

 O elevado número de pessoas envolvidas no processo é um ponto que distingue 

os mercados industriais, pois aquando da transacção podem-se juntar diversos 

elementos pertencentes a diferentes níveis hierárquicos e a áreas funcionais 

distintas dentro da mesma organização. Cada um destes profissionais tem os 

seus próprios interesses na compra e influencia o processo de decisão. 

 

Acresce que, nos mercados industriais, as empresas focalizam-se frequentemente em 

relacionamentos de longo prazo com os seus clientes e fornecedores, contrapondo este 

comportamento a transacções meramente transaccionais e pontuais (Kim, 2009). Por 

outro lado, a concorrência global veio forçar as empresas a aumentarem a sua eficiência 

operacional, o que levou a um crescente recurso à subcontratação e à especialização das 

actividades (Möller, 2006; Kim, 2009). Ao mesmo tempo, a concorrência veio forçar as 

empresas a restringirem o seu leque de competências centrais, concentrando-se naquelas 

que consideram ser o seu negócio principal. Deste modo, as empresas tornam-se mais 

dependentes de recursos externos. Face a essa dependência torna-se vital reduzir a 

incerteza e os custos de transacção que emergem do menor controlo de actividades 

subcontratadas. Tal motiva o estabelecimento de ligações e relacionamentos mais ou 

menos formais com as empresas que estão a montante (Kim, 2009). 
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No mesmo sentido, Wagner (2002) defende que os relacionamentos que resultam das 

interacções a montante do negócio da empresa são importantes uma vez que as 

empresas não detêm sozinhas todas as competências. Deste modo, em mercados ou nos 

produtos complexos os relacionamentos entre empresas ao nível das parcerias 

estratégicas tornam-se essenciais. 

 

A próxima secção centra-se nos relacionamentos em mercados B2B e nela se explica o 

surgimento do marketing relacional bem como as suas especificidades. 

 

 

 

 

2.3 Os relacionamentos nos mercados industriais 

 

Segundo Brito e Roseira (2003), numa perspectiva tradicional a unidade de medida do 

marketing é a transacção. Os ganhos e perdas das empresas são avaliados por 

transacções isoladas e estas tendem a adoptar comportamentos oportunistas de modo a 

maximizar o seu retorno em cada transacção. Grönroos (1994) defende que a temas 

como a globalização, a importância crescente da retenção de clientes vieram trazer uma 

nova abordagem ao marketing. Essa mudança de paradigma que rompe as abordagens 

tradicionais e o modelo dos 4 P’s em voga desde a década de ’60, apresenta um 

entendimento de marketing sustentado na construção de relações: o marketing 

relacional. A dimensão interactiva e o conceito de rede, que até então não eram 

debatidos, implicam que haja agora um entendimento da componente relacional. O 

conceito de rede sugere que se estude em primeiro lugar o que está em volta da empresa 

(clientes, concorrentes e fornecedores), uma vez que é através da compreensão das 

dinâmicas entre estas entidades que se poderá implementar estratégias de sucesso (Ford 

et al.,2006). 

 

Para Gummensson (2005), o marketing relacional é o marketing sustentado nas 

interacções dentro destas redes de relacionamentos. Na realidade, os clientes têm uma 

identidade específica e são parceiros activos nas relações (Brito e Roseira, 2005. 
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Especialmente em mercados industriais, fornecedores e clientes são interdependentes e 

essa relação tenderá a aumentar com a especialização, desvanecendo as fronteiras entre 

o interior e exterior da empresa.  

Segundo Ford et al. (2006) os relacionamentos são interacções entre clientes e 

fornecedores em que estes influenciam e são influenciados e manifestam-se em relações 

de interdependência que derivam de processos de negociações complexos entre 

empresas. Os relacionamentos segundo Ford et al. (2006) englobam três dimensões 

ligadas às actividades, recursos e actores, que funcionam como: 

 conectores entre actividades de fornecedor e cliente 

o os conectores de actividades são as acções que uma das partes toma de 

modo a adequar a sua oferta ao processo da outra parte, facilitando e 

poupando esforços adicionais desta. São disso exemplo a entrega de uma 

matéria-prima no estado, quantidade, e momento exacto em que o cliente 

a vai incorporar, evitando custos de armazenagem. 

 agregadores de recursos das duas organizações; 

o esta agregação pode ser ao nível físico, ou seja condições materiais, vias 

de comunicação ou outro tipo de ligações físicas que interligue o fluxo 

de mercadorias entre cliente e fornecedor; ou a nível de conhecimento, 

ou seja, os recursos de conhecimento que entre duas empresas são 

adaptados um ao outro.em termos de conhecimento, ou seja, o trabalho 

de adaptação e desenvolvimento que uma das partes faz de modo a 

desenvolver a sua oferta para uma aplicação específica da outra. 

 um conjunto de dimensões sociais como sentimentos, atitudes e valores que 

possibilitam a interacção e o desenvolvimento da confiança entre duas empresas. 

 

Lindblom et al. (2004), num estudo realizado junto de empresas B2B finlandesas nas 

indústrias metalúrgicas e electrotécnicas, postulam cinco requisitos para uma estratégia 

de marketing poder ser considerada relacional, a saber: 

 uma empresa terá de desenvolver relações orientadas para o longo prazo com os 

seus clientes; 

 terá que existir uma troca recíproca, repetida no tempo e regular entre as partes; 

 as partes devem estar pré-dispostas a adaptarem-se uma à outra; 
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 a coordenação de actividades entre as duas empresas terá que estar bem 

desenvolvida; 

 as empresas deverão encarar a gestão relacional como uma plataforma de 

aprendizagem. 

 

Outro requisito para a construção de relações orientadas para o longo prazo é a 

confiança. Segundo Berry (1995) a confiança é o pilar do marketing relacional. O autor 

defende-o no âmbito do marketing de serviços, quando é difícil ao cliente avaliar o 

serviço, antes da compra ou da experiência, por este ter grande importância para o 

cliente ou por ser especialmente complexo. Clientes que desenvolvem confiança com os 

seus fornecedores tendem a manter essas relações, uma vez que tal lhes reduz a 

incerteza e vulnerabilidade nas escolhas. 

 

Ford (2006) apresenta semelhante raciocínio ao que Berry (1995) aplicara ao contexto 

dos serviços no terreno dos mercados industriais. Para o autor, as empresas deparam-se 

com incertezas e vulnerabilidades quando ponderam compras que pretendem vir a 

solucionar certos problemas. Essas dúvidas e medos podem assumir três faces 

diferentes. As incertezas de necessidade surgem quando se tem dúvidas quanto à melhor 

solução para resolver determinado problema. As incertezas de mercado são relevantes 

quando se tenta perceber o fornecedor ou a oferta que, entre as disponíveis, melhor 

responde aos problemas da empresa. Por último, as incertezas de transacção têm que ver 

com a dúvida que os clientes têm em se o fornecedor irá efectivamente implementar a 

sua oferta ou cumprir a sua promessa. Todas estas incertezas afectam os requisitos que 

os clientes passam a ter para com os seus fornecedores. Se o fornecedor for capaz de 

obter a confiança do cliente, será para o primeiro mais fácil diferenciar a sua oferta das 

restantes. 

A confiança é, então, de grande importância nos mercados industriais, onde as ofertas 

são complexas. Por esse motivo a confiança é vista como um pré-requisito à cooperação 

e, ao mesmo tempo, como um potenciador de comportamentos construtivos essenciais 

às relações de longo prazo (Blomqvist e Stahle, 2000). Os autores definem a confiança 

como as expectativas de cada uma das partes na competência e boa fé da outra parte. A 

competência é definida como as capacidades técnicas, competências e know-how 
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relevantes que o parceiro deve ter. Já a boa fé traduz-se na responsabilidade moral e 

intenções positivas que são essenciais à cooperação e à pro-actividade dos parceiros. 

Vários autores se debruçam sobre este tema da confiança. Ryu et al (2007), num estudo 

aplicado a mercados industriais propõem duas qualidades da confiança: a credibilidade 

e a honestidade dos parceiros. Flint et al. (1997) apontam a lealdade para com o cliente 

como factor directamente influenciador do lucro na óptica do fornecedor. 

 

Apresentados que foram nesta secção os relacionamentos e os fundamentos do 

marketing relacional, são avançados de seguida os benefícios (e respectivos custos) que 

os relacionamentos de longo prazo podem trazer para os parceiros. 

 

2.4 Os relacionamentos de longo prazo: vantagens e desvantagens 

 

Os relacionamentos de longo prazo proporcionam a cliente e fornecedor maior 

conhecimento de cada uma das partes Ganham especial relevo quando em causa estão 

processos complexos onde a gestão da incerteza se destaca e o contacto contínuo entre 

as duas partes se rentabilizam ao longo do tempo (Ford e tal, 2006). Por outro lado, os 

mesmos autores contrapõem que, quando estão em causa artigos perfeitamente 

padronizados que não implicam qualquer necessidade de adaptação, o relacionamento 

pontual e a comparação directa de preços entre diversos fornecedores poderá fazer 

sentido para o cliente numa óptica de curto prazo. 

 

Para Flint et al. (1997), as relações de longo prazo que os fornecedores são capazes de 

manter com os seus clientes são uma fonte para obter vantagens competitivas. A 

retenção de clientes é para estes autores crucial no desempenho das empresas, uma vez 

que a prazo, o posicionamento do fornecedor como preferencial face à concorrência dá-

lhe a possibilidade de desenvolver aspectos tão importantes como a qualidade e a 

melhoria de processos. Esses fornecedores estão também em melhor posição para 

detectar novas oportunidades e evitam incorrer em custos de prospecção de novos 

clientes. 
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Ulaga e Eggert (2006) avançam igualmente aqueles que para si são os principais 

benefícios de se manter um estatuto de fornecedor preferencial ao longo do tempo. Em 

primeiro lugar estes acabam por captar uma significativa quota de negócio dos clientes. 

Depois, esse estatuto consegue proteger o fornecedor da concorrência (pelo menos no 

curto prazo). Por fim, estes fornecedores encontram-se numa posição privilegiada para 

competir por novos negócios, dado que estão desde cedo no desenvolvimento de novos 

produtos. 

 

As vantagens de relacionamentos de longo prazo reflectem-se também ao nível do preço 

e da margem do fornecedor. Gummesson (2004) realça que os clientes leais tornam-se 

menos sensíveis ao preço, tendo no entanto o fornecedor que considerar certos limites, 

pois estes clientes têm que ser constantemente incentivados a permanecerem leais. Os 

relacionamentos que são capazes de fidelizar tornam ainda os clientes valiosos activos, 

funcionando como verdadeiros prescritores pelo boca a boca positivo que encetam sem 

encargos para o orçamento de comunicação da empresa. 

 

Lacey e Morgan (2009) advogam que clientes empenhados numa relação de longo prazo 

com os seus fornecedores são potenciais influenciadores para outros clientes. Estes 

clientes estão dispostos a partilhar informação, apoiar a empresa em iniciativas de 

pesquisa interna, promover o fornecedor através de um boca a boca positivo e repetir ou 

aumentar a sua acção de compra e prescrição ao longo do tempo. O seu empenhamento 

tem por base a confiança e espelha-se na sua vontade em contribuir para que o negócio 

do fornecedor tenha sucesso. 

 

Para Brito (1998) a orientação de longo prazo proporciona claros ganhos de eficiência e 

de eficácia que resultam das rotinas criadas e da coordenação de actividades entre 

cliente e fornecedor. São disso exemplo a redução de custos administrativos e de 

armazenagem, a simplificação das actividades de planeamento e a obtenção de melhores 

condições de compra. Acresce ainda a redução de custos de transacção potenciada pela 

confiança construída entre as partes. Deste modo, o autor conclui que os benefícios de 

uma relação duradoura ultrapassam em muito os proveitos de simples transacções, onde 

o seu valor é aferido meramente pelo valor da troca. 
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Adicionalmente, Ford et al. (2006) referem que para além dos custos directos (o preço 

dos produtos ou serviços facturados ao cliente) há um conjunto de custos indirectos 

(todos aqueles que extravasam os custos directos) que surgem de um relacionamento. 

Estes são de tal modo elevados que faz mais sentido as empresas investirem na sua 

redução destes custos do que se centrarem em reduções de preço pago ao fornecedor. 

Nos custos indirectos incluem-se, por um lado, aqueles em que a empresa incorre para 

desempenhar as suas funções e para desenvolver as suas ofertas para o mercado e, por 

outro, os custos relativos à criação, fomento e manutenção de relacionamentos 

específicos. São exemplos destes últimos os custos de pesquisa e de selecção do 

parceiro, custos de monitorização e ainda de gestão como o desenvolvimento de uma 

nova oferta ou adaptação da oferta existente aos problemas de um determinado cliente. 

Para Kim (2009) estes custos poderão ser diluídos quando se estabelecem 

relacionamentos de longo prazo pelos ganhos de eficiência que se geram. 

 

Segundo Kim (2009), as empresas procuram relacionamentos sustentados de modo a 

reduzir a incerteza e gerirem a sua dependência. Tal é especialmente verdade se 

considerarmos que as empresas não são auto-suficientes e que cada vez mais se 

especializam nas suas actividades principais, apoiando a sua estratégia na 

subcontratação de processos não centrais ao seu negócio. Por esses motivos, as 

empresas tornam-se mais dependentes e são impelidas a estabelecerem laços mais ou 

menos formais com os seus fornecedores. 

 

Wagner (2002) destaca a importância das parcerias estratégicas, que define como os 

relacionamentos entre clientes e fornecedores a longo prazo onde estes evoluem na 

coordenação de actividades, definição de objectivos e monitorização do desempenho do 

relacionamento.Estas parcerias são particularmente relevantes no caso de matérias-

primas ou produtos estratégicos para o negócio da empresa.  Nas parcerias  que estão 

relacionadas com as competências centrais da empresa e que poderão ser utilizadas para 

diferenciar a oferta, há vantagem em investir em relacionamentos de longo prazo. 

Segundo o mesmo autor há ainda vantagem em investir em parcerias estratégicas na 

fase de desenvolvimento de know-how, quando cliente e fornecedor se envolvem num 
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projecto conjunto. Por outro lado, na produção, o trabalho com base em parcerias 

estáveis conduz à redução de prazos de entrega, do nível médio de stocks, da 

percentagem de defeituosos e leva a níveis de preços mais estáveis e mais competitivos. 

 

No entanto, paralelamente aos investimentos em relacionamentos de longo prazo, 

importa haver um controlo dos custos da adaptação da oferta a que frequentemente os 

clientes obrigam os fornecedores, contrapondo-os ao valor do relacionamento que daí 

resulta (Ford et al, 2006). A adaptação da oferta do fornecedor implica tempo e recursos 

financeiros. Mais, o fornecedor ao aplicar e dedicar esses recursos a uma relação 

preferencial estará, muitas vezes, a diminuir o investimento e resultante retorno que 

poderia ter noutras relações. 

 

Gummesson (2004) apresenta o conceito de ―retorno dos relacionamentos‖ (Return on 

relationships) que é o valor financeiro líquido e actualizado que derivou da manutenção 

e investimento em relacionamentos individualizados com os clientes. O autor defende 

que há uma relação positiva indirecta entre o investimento relacional e o lucro da 

empresa fornecedora. Um relacionamento fortalecido com o cliente melhora a 

credibilidade e imagem da empresa. Faz aumentar também a sua retenção, o peso da 

empresa na carteira de fornecedores do cliente e, por conseguinte, a quota de mercado. 

Isto faz com que a identidade e o valor da marca se consolidem (o que vai gerar mais 

vendas) e haja uma diferenciação apercebida do fornecedor entre os seus concorrentes. 

Tal tornará a empresa menos dependente da concorrência pelo preço e dar-lhe-á a 

possibilidade de cobrar preços mais altos.  

 

Kalwani e Narayandas (1995) defendem que há uma melhoria do desempenho e do 

lucro das empresas que levam a cabo relacionamentos de longo prazo com os seus 

clientes em detrimento daquelas que optam por modelos simplesmente transaccionais. 

As empresas que apostam em relacionamentos de longo prazo apresentam um 

crescimento das vendas e redução de custos de armazenagem e de controlo superior ao 

conjunto de empresas que optam por estratégias transaccionais. Por detrás destes 

resultados estará uma mais eficiente gestão de stocks, bem como uma aproximação a 

modelos de entrega de mercadorias just in time. 
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Em sentido oposto, referem também que fornecedores que apostam numa política 

relacional vêem as suas margens brutas diminuírem. Este efeito é explicado pelo facto 

dos ganhos provenientes da diminuição de custos operacionais e de armazenagem serem 

frequentemente suplantados pelas reduções de preço de venda que os clientes vão 

impondo ao longo do tempo. No entanto, quando se comparam os desempenhos dos 

dois tipos de empresas através do retorno sobre o investimento (Return On Investment), 

Kalwani e Narayandas (2005) chegam a resultados mais favoráveis para as empresas 

que apostam na manutenção de relacionamentos ao longo do tempo, sugerindo que estas 

são capazes de melhorar os seus níveis de rentabilidade através de menores custos de 

entrega da oferta e de uma maior retorno das despesas em que incorrem para servir o 

cliente, corroborando Gummesson (2004). 

 

Contudo, a excessiva dependência que por vezes se gera num relacionamento pode 

gerar relações de poder que se terão de saber gerir (Ford et al, 2006). Tais 

relacionamentos podem levar a que um cliente não seja capaz de desenvolver 

determinadas tarefas ou competências que o fornecedor detém (dependência 

tecnológica) ou que, por seu turno, um fornecedor possa fazer subir o preço ou exigir 

que determinadas adaptações da oferta passem a ser feitas pelo cliente, criando lucros 

para si no curto prazo. 

 

O Quadro 1 resume as principais vantagens e potenciais desvantagens dos 

relacionamentos de longo prazo que sobressaem da revisão de literatura efectuada. 
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Quadro 1: Balanço do investimento em relações de longo prazo 

 Relacionamentos de Longo Prazo 
V

a
n

ta
g
en

s 

Fonte de vantagens competitivas - detecção de novas oportunidades e melhor posicionamento na 

abordagem a novos negócios (Flint et al. (1997); Ulaga e Eggert (2006)) 

Diminuição de custos de prospecção de novos clientes (Flint et al. (1997)) 

Captura de maior quota de negócio do cliente (Ulaga e Eggert (2006)) 

Boca a boca positivo (comunicação eficaz e ―barata‖) (Gummesson (2004); Lacey e Morgan (2009)) 

Ganhos de eficiência e de eficácia (rotinas criadas e coordenação de actividades); melhoria de processos; 

Diminuição de custos de armazenagem e gestão mais eficiente de stocks (Brito (1998); Flint et al. 

(1997) ; Wagner (2002); Kalwani e Narayandas (1995)) 

Desenvolvimento de projectos em conjunto, troca de conhecimentos (Wagner, 2002) 

Reduzir a incerteza e gerir dependência (Kim (2009)) 

D
es

v
a
n

ta
g
en

s 

Produtos standard - investimento em relacionamentos de longo prazo poderá trazer custos acrescidos, 

comparativamente com relacionamentos pontuais (Ford et al (2006)) 

Custos indirectos relativos à criação, fomento e manutenção de relacionamentos: custos de pesquisa e de 

selecção do parceiro, custos de monitorização e de gestão (Ford et al (2006)) 

 

Custos de adaptação – tempo e recursos envolvidos na adequação da oferta do fornecedor ao problema do 

cliente (Ford et al (2006)) 

Excessiva dependência (Ford et al (2006)) 

Fonte: Elaboração própria  

 

Neste capítulo foram caracterizados os mercados industriais e os seus relacionamentos 

típicos: as relações de longo prazo. Abordados os requisitos para a construção de 

relacionamentos sustentáveis ao longo do tempo e confrontadas vantagens e 

desvantagens destas opções de interacção entre empresas, centrar-nos-emos no próximo 

capítulo no estudo do que cliente e fornecedor compreendem como valor. A fidelização 

do cliente e os sinais que este dá como provas de lealdade serão então apresentados 

como forma de hierarquizar os diferentes níveis ou etapas de lealdade. 
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3. A criação de valor 

 

3.1 Introdução 

 

Neste capítulo aborda-se numa primeira fase vários conceitos de valor, que pode ser 

definido segundo diversos prismas. Nomeadamente, é aqui apresentada a definição de 

valor enquanto relação de troca entre benefícios e sacrifícios e os conceitos de valor 

transaccional e de valor relacional. Depois, introduzem-se as fontes de criação de valor 

nas diferentes fases de relacionamento entre cliente e fornecedor e discute-se o carácter 

dinâmico das relações que impõe uma relevância distinta dessas fontes ao longo das 

várias etapas da vida da relação. Percebido o conceito de valor, é explicitado o que 

constitui valor quer na óptica do cliente quer na do fornecedor. Por fim, estuda-se o 

tema da fidelização e apresentam-se os vários graus de lealdade do cliente, 

hierarquizando-se esses níveis. 

 

3.2 O conceito de valor 

 

A criação de valor é o elemento fundamental do marketing das relações e a base para 

todo o trabalho de marketing (Ulaga e Eggert, 2001; Holbrook, 1994). Também na 

perspectiva de Anderson (1995) a criação e a partilha de valor são as pedras basilares 

para o relacionamento entre cliente e fornecedor. 

 

Num contexto de mercado, entregar aos clientes mais valor do que os concorrentes é a 

base para a criação e manutenção de relações a prazo nos mercados industriais (Ulaga e 

Eggert, 2001; Walter et al., 2001). Acresce que não basta entregar aos clientes mais 

valor do que os concorrentes. É necessário diferenciá-lo. Neste contexto, Menon et al. 

(2005), num estudo onde procuram compreender a origem do valor nos mercados 

industriais, distinguem benefícios centrais e incrementais. Os benefícios centrais são 

definidos como os requisitos essenciais para a apresentação de uma oferta equiparável 

entre vários fornecedores. Por outras palavras, trata-se das características básicas e 

mínimas requeridas pelo mercado e vistas como condições obrigatórias ou essenciais 
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para que se possa vir a estabelecer um relacionamento. São exemplos destes benefícios 

centrais determinadas especificações de qualidade ou de serviços pós venda. Por outro 

lado, os benefícios incrementais são vistos pelos clientes como factores diferenciadores 

entre ofertas de benefícios centrais equivalentes. Factores como a flexibilidade do 

fornecedor, a entrega deste e o trabalho em equipa com o cliente tornam-se cada vez 

mais determinantes, tendo uma maior influência na percepção de valor do que os 

benefícios centrais. 

 

A definição do que constitui valor não é pacífica. Enquanto os fornecedores se centram 

no produto, os clientes valorizam mais as competências que os primeiros têm, como por 

exemplo a disponibilidade do fornecedor, o eficiente cumprimento da solução e o seu 

conhecimento do negócio do cliente (Möller, 2006). Adicionalmente, o valor é 

percepcionado de modos diferentes entre os vários elementos decisores ou 

influenciadores da empresa cliente (Perkins, 1993). Por outro lado, o valor é ainda um 

conceito relativo pois os decisores, na avaliação de uma oferta, tomarão sempre em 

consideração as ofertas alternativas para determinada situação. As empresas apenas 

terão sucesso se oferecerem aos seus clientes mais valor do que os seus concorrentes 

(Ulaga e Eggert, 2001; Walter et al., 2001). 

 

O valor nos mercados industriais pode ser definido em termos monetários ou segundo 

critérios não monetários como a competência, posicionamento no mercado e 

retribuições sociais (Walter et al., 2001). O valor pode ser ainda visto como uma troca 

entre benefícios e sacrifícios (Walter et al., 2001; Ulaga e Eggert, 2001). Os benefícios 

são uma combinação de atributos físicos, de serviços e de apoio técnico disponíveis em 

determinado contexto (Monroe, 1991). Para Ulaga e Eggert, 2001 as empresas investem 

em relacionamentos para acederem a benefícios. Esses benefícios podem ser relativos 

ao produto (qualidade, desempenho, manutenção), estratégicos (know-how, 

desenvolvimento de novos produtos, melhoria do tempo de resposta para o mercado) e 

pessoais, prendendo-se estes últimos com o conhecimento que ambas as partes têm uma 

da outra que irá por sua vez facilitar os negócios. Sacrifício não é apenas o preço que o 

cliente paga, mas podendo ser visto complementarmente como todos os custos não 

monetários adicionais associados à relação entre cliente e fornecedor: custos de 

aquisição e de armazenagem dos bens adquiridos e custos operacionais, aqueles que 
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resultam das actividades diárias das operações do cliente (Menon et al., 2005). Como 

em qualquer contexto, nos mercados B2B, as trocas só ocorrerão de forma voluntária 

quando as partes envolvidas esperarem melhorar as suas condições após essa mesma 

troca (Kotler, 1972). 

 

Möller (2006) apresenta duas formas de criação de valor tipificadas em duas 

perspectivas: o valor numa perspectiva de troca e o valor numa óptica relacional. O 

valor numa perspectiva de troca ou de transacção tem que ver com as actividades que o 

fornecedor desenvolve individualmente, baseadas nas suas competências internas, no 

sentido de constituir a sua oferta que será consumida pelo cliente. Este acederá aos 

benefícios da oferta do fornecedor através das suas próprias actividades, ou seja, 

fazendo igualmente uso dos seus recursos e competências internas.  

 

Por seu lado, o valor relacional centra-se nos processos de transformação de recursos e 

competências em valor, nos quais tanto as competências do cliente como as do 

fornecedor são necessárias para a criação de valor. O valor relacional é criado através da 

participação conjunta nas actividades. O valor não deriva da troca, mas sim da própria 

relação, como por exemplo se verifica no desenvolvimento conjunto de produtos. Este 

tipo de valor pressupõe uma visão da relação como uma parceria sustentada numa 

cultura de confiança e de compromisso entre as partes. O valor relacional exige fortes 

competências de interacção, tornando-se intrínseco às pessoas e às organizações.  

 

As competências de interacção são aptidões sociais que segundo Walter (1999) podem 

compreender as seguintes competências: comunicação, extroversão, gestão de conflitos, 

empatia, estabilidade emocional, capacidade para motivar, responsabilidade, 

flexibilidade, auto-relexão e bom senso. Pelo facto das competências relacionais 

fazerem parte das organizações e por terem por base as pessoas e as suas competências 

de interacção, estas acabam por tornar o valor que delas decorre em valor difícil de 

imitar ou copiar: o valor relacional (Möller, 2006). 
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Combinando as perspectivas de valor de troca e relacional com a complexidade do 

processo de produção de valor, o autor sugere uma tipificação de três sistemas de 

produção/criação de valor, a saber: 

 Num primeiro nível, as relações mais orientadas para o presente e para a simples 

troca prendem-se com produtos claramente especificáveis e as competências 

relacionadas são conhecidas. O processo de criação de valor não requer 

adaptações, pois o cliente consome e utiliza os benefícios da oferta do 

fornecedor sem necessitar de novas competências. Trata-se de produtos bem 

definidos e geralmente com substitutos próximos, o que facilita a comparação da 

oferta por parte do cliente e a sua fácil avaliação. 

 Num nível intermédio, um estado onde cliente e fornecedor incrementam o valor 

da oferta através de um investimento relacional e de adaptação progressivo 

(inovação incremental). Tal pode-se consubstanciar na criação de versões novas 

ou melhoradas de produtos já existentes. 

 Num terceiro nível, orientado para o longo prazo, cliente e fornecedor 

envolvem-se em relações complexas, gerando sistemas de valores emergentes 

que derivam da inovação radical e que implicam processos dinâmicos de 

aprendizagem e de inter-relacionamento organizacional. Nesta fase, a avaliação 

do valor criado torna-se mais difícil, pois também dependerá da evolução dessa 

área de inovação e da sociedade 
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Quadro 2: Valor central e valor relacional 

 Valor central 

orientado para 

relações de troca 

Valor relacional 

incremental 

Valor relacional 

orientado para o 

futuro 

Avaliação da criação de 

valor 

Fácil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovação incremental 

Difícil  

Complexidade e 

competências  de 

interacção cliente-

fornecedor 

Baixa complexidade 

relacional 

Elevada complexidade 

relacional 

Orientação temporal Presente Futuro 

Actividades e actores Bem definidos e 

especificados 

Emergentes: novos  

sistemas de valores e 

actores. Inovação radical. 

Fonte: Adaptado de Möller (2006) 

 

Estes sistemas não são mutuamente exclusivos. As empresas poderão utilizar diferentes 

processos de criação de valor em simultâneo, trabalhando em ofertas de valor central e 

em investimentos relacionais orientados para o futuro. 

 

A dimensão temporal da criação de valor é igualmente abordada por Eggert et al. 

(2005). Os autores explicam que a criação de valor nos mercados industriais tem uma 

natureza dinâmica e sustentam que oferecer valor superior ao cliente nas diversas fases 

da vida da relação é essencial para criar e manter relacionamentos a longo prazo. Se, ao 

longo do ciclo de vida do relacionamento, os fornecedores não forem capazes de 

antecipar correctamente e oportunamente alterações de valor da parte dos clientes, tal 

poderá resultar numa deterioração da relação. Por este motivo é exigido aos 

fornecedores que estejam atentos às mutações de preferências da parte dos seus clientes 

e que se consigam adaptar a essas alterações rapidamente (Eggert et al. 2005). O ciclo 

de vida da relação é a sequência de fases e transições de relacionamento entre cliente e 

fornecedor dadas pela forma como ambas as partes se encaram mutuamente (Jap e 

Ganesan, 2000). 
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Eggert et al. (2005) apontam três fontes de criação de valor: (1) a oferta central, definida 

pela qualidade (desempenho e fiabilidade) do produto e pela entrega atempada e 

flexibilidade na entrega do produto pelo fornecedor; (2) o processo de compras 

(sourcing): dado pelo apoio técnico (serviços relacionados com o produto e informações 

dadas ao cliente) e interacção pessoal (comunicação, capacidade para resolver 

problemas e envolvimento nos objectivos comuns); (3) as operações internas do cliente, 

definidas pela experiência e conhecimento do mercado e pela capacidade para melhorar 

os produtos actuais e desenvolver novos do fornecedor, bem como pelo tempo que este 

leva a colocar um produto no mercado (time to market), relacionada com a rapidez no 

desenvolvimento de protótipos, o teste e a validação da qualidade. 

 

Eggert et al. (2005), defendem que a relevância das fontes de criação de valor se altera 

ao longo do ciclo de vida da relação, atestando o carácter dinâmico da criação de valor. 

O potencial para criação de valor na fase de sourcing é mais forte nas primeiras fases do 

ciclo do relacionamento, onde se prevê uma interacção superior e onde esta é mais 

necessária. No entanto, à medida que se avança no ciclo do relacionamento, torna-se 

mais importante a criação de valor ao nível das operações. Uma possível explicação 

pode prender-se com o facto de os clientes precisarem de mais experiência de 

relacionamento com os seus fornecedores para compreenderem e usufruírem 

completamente do seu potencial de criação de valor. O estudo indica ainda que o ciclo 

da relação em nada afecta o papel da criação de valor da oferta central. Tal significa que 

os clientes valorizarão de igual modo a importância da qualidade do produto e da sua 

entrega em qualquer uma das fases do ciclo do relacionamento. Paralelamente, estes 

resultados sugerem que oferecer um valor superior ao cliente através dos serviços 

prestado, da interacção pessoal, da transferência de know-how e de um melhoramento 

do time to market, se tornam meios privilegiados de diferenciação no mercado. 

 

Flint et al. (1997) sustentam que num ambiente dinâmico, em que enfrentam a 

necessidade de competir pelos mesmos clientes, o elevado ritmo a de comercialização 

de novos produtos no mercado, as alterações de preferências dos consumidores e o 

surgimento de novas oportunidades e de novas tecnologias que alteram os mercados 

constantemente, os fornecedores devem estar atentos e saber gerir três aspectos chave 

de modo a que consigam continuamente criar uma oferta que seja valorizada pelos seus 
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clientes. Em primeiro lugar há que saber o que os clientes valorizam e precisam no 

momento actual. Depois, deve-se conhecer o grau de satisfação dos clientes com as 

capacidades dos fornecedores para entregarem esse valor. Finalmente, dado o contexto 

de contínuas alterações, é importante saber que factores chave influenciam a mudança 

de percepções de valor dos clientes ao longo do tempo. 

 

Essas mudanças ao nível dos valores (ou seja, dos benefícios implícitos na oferta que 

guiam o comportamento do cliente), valores desejados (os benefícios que o cliente 

desejaria que o fornecedor oferecesse) e percepções de valores (o juízo que o cliente faz 

do que lhe foi oferecido), podem surgir impulsionados por acontecimentos na esfera do 

fornecedor (p.e., alterações de produto ou serviço), do cliente (aos níveis estratégico ou 

operacional interno) ou que resultem do meio e do contexto em que estas empresas 

actuam (mudanças no macro-ambiente, alterações na actuação dos concorrentes dos 

clientes ou dos canais). Consoante a origem (fornecedor, cliente ou meio) desses 

indutores o nível de previsibilidade dos mesmos difere. Numa óptica do fornecedor, as 

mudanças de valores com origem interna são as mais fáceis de prever uma vez que 

surgem do seio das próprias organizações. Já as alterações surgidas na esfera dos 

clientes são menos previsíveis e exigem aos fornecedores uma interacção estreita com 

estes de modo a poderem antecipar eventuais alterações nos seus esquemas de valores. 

Por último, as alterações do meio são as mais difíceis de antecipar. Cabe aos 

fornecedores fazerem um esforço por estarem próximos da informação e de quem toma 

as decisões que poderão influenciar o seu contexto. 

 

Neste contexto, se os fornecedores quiserem reter clientes, protegendo-os da 

concorrência, terão que saber antecipar as suas alterações de percepção de valor para 

poderem moldar as suas ofertas a noções de valor que se alteram ao longo do tempo. 

Assim, o sucesso e manutenção dos relacionamentos cliente-fornecedor depende do 

valor percebido que estes atribuem ao parceiros de negócio e à sua interacção com eles, 

pelo que se torna essencial perceber o que influencia essa percepção. 
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3.3 O valor percebido 

 

3.3.1. A óptica do cliente 

 

Na óptica do cliente, o valor percebido é mais influenciado pelos benefícios resultantes 

da relação, do que pelos sacrifícios que lhe poderão ser poupados (Menon et al., 2005 e 

de Ulaga e Eggert, 2006). Menon et al. (2005) afirmam que os benefícios têm um maior 

peso na percepção de valor percebido pelo cliente do que os sacrifícios poupados, pelo 

que incentivam as empresas a enfatizarem e trabalharem os benefícios que resultam de 

determinado relacionamento em vez de se focarem exclusivamente na redução de 

custos. Os benefícios incrementais têm um maior relevo na percepção de valor na óptica 

do cliente do que os centrais, pois os primeiros são vistos como diferenciadores da 

oferta do fornecedor. Por este motivo, mais do que investimentos ao nível do produto 

tangível ou de melhoria de processos, os clientes valorizam acções que fortaleçam a sua 

confiança no fornecedor e que trabalhem o seu comprometimento e flexibilidade. 

 

Ao nível dos sacrifícios, Menon et al. (2005) sublinham a relevância dos custos 

operacionais suportados pelos clientes para a sua percepção de valor. Através de uma 

optimização de processos internos que permitam entregas atempadas de materiais, de 

um envolvimento progressivo nas actividades de investigação e desenvolvimento do 

cliente e de um acompanhamento mais eficiente, os fornecedores poderão baixar estes 

custos operacionais. O trabalho nesta componente é uma forma alternativa à diminuição 

de preço para diminuir os sacrifícios do cliente, aumentando o valor percebido por este. 

 

Eggert et al. (2005) e Ulaga e Eggert (2006) estudaram as vias de diferenciação através 

da criação de valor nos mercados industriais dos EUA, concluindo que as principais 

fontes de valor, e por conseguinte de diferenciação, são o apoio ao cliente (serviço e 

aconselhamento técnico), a boa relação e interacção pessoais (que explica 52% da 

criação de valor) e a capacidade de responder rapidamente às exigências do mercado em 

que os clientes actuam (21%). Como pontos intermédios de diferenciação são apontados 

a qualidade do produto, o serviço de entrega (8%) e os custos operacionais (10%) e de 

aquisição (7%). Por último, o preço é apresentado como o mais fraco factor de 
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diferenciação (3%). A redução de custos ou sacrifícios para o cliente, ou seja o aumento 

da poupança de custos para o cliente, também levará a uma apreciação do fornecedor. 

Porém, no estudo destes autores verificou-se que a componente dos custos apenas tem 

um potencial de diferenciação de cerca de um quarto dos benefícios. 

 

3.3.2. A óptica do fornecedor 

 

Os clientes, por seu turno, tornam-se uma fonte de vantagens competitivas para os 

fornecedores já que poderão dar-lhes ideias de produtos e visão do mercado (Walter et 

al., 2001; Gruner e Homburg, 2000). Walter et al. (2001) analisam as variáveis que 

influenciam e afectam o valor dos relacionamentos com os clientes percebido pelos 

fornecedores, dividindo-as em dois grupos: funções directas, que definem como aquelas 

que emergem das relações entre parceiros directos de negócio e que afectam 

directamente os lucros da empresa no presente; funções indirectas, aquelas que 

dependem dos relacionamentos dos parceiros de negócio com terceiras partes e cuja 

influência é particularmente importante para o desenvolvimento futuro da empresa no 

futuro. 

 

No grupo das funções directas, Walter et al. (2001) identificam a função volume, 

necessária para assegurar um nível de actividade suficiente para cobrir os custos fixos; a 

função lucro, quando a relação permite ao fornecedor obter uma margem que lhe 

permita sustentar a sua actividade no futuro; a função segurança, ou seja, clientes que 

permitem ao fornecedor manter um nível de actividade mínima quando os seus clientes 

habituais não lhe assegurem o volume necessário. As funções indirectas associam-se à 

inovação, resultante das ideias e transmissão de conhecimentos que os clientes 

propiciam aos fornecedores, o acesso a novos mercados, o acesso a informação 

relevante ao negócio do fornecedor e o acesso a terceiras entidades externas à relação 

entre clientes e fornecedor, mas que a influenciam, tais como organismos 

governamentais, associações ou bancos. Os autores concluem que estas funções directas 

e indirectas são fontes muito importantes do valor percebido que os fornecedores 

atribuem aos relacionamentos com os seus clientes. 
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A partir da combinanção das funções directas e indirectas (Figura 1), Walter et al. 

(2001) tipificam quatro bases de relacionamentos com potencial diferenciado para os 

clientes.  

 

Figura 1: Classificação da criação de valor através dos relacionamentos com clientes 

 

F
. 
D

ir
ec

ta
s 

Rel. de venda Rel. elevado desempenho 

Rel. baixo desempenho Rel. de redes 

 F. Indirectas 

Fonte: Adaptado de Walter et al., 2001 

 

Assim, as relações com os fornecedores podem ser:  

 Relações de baixo desempenho, quando a exploração do potencial das funções 

directas e indirectas é baixo. Poderemos estar perante três tipos de relações. 

Relações recentes e ainda pouco definidas e que poderão ter ou não potencial 

para se desenvolver; relações que já tiveram um melhor desempenho, mas que 

entretanto pioraram e que poderão estar próximas de terminar ou de ter ainda 

uma nova possibilidade de melhorar; relações que nunca tiveram um grande 

potencial e que poderão existir por motivações não racionais ou simplesmente 

porque nunca foram analisadas. 

 Relações de venda. São relações que apenas exploram funções directas. 

Poderemos estar perante relacionamentos onde os benefícios para o fornecedor 

são o volume de venda ou a margem que retiram da venda. 

 Relações de redes, em que se procura essencialmente tirar partido das funções 

indirectas. Trata-se de relacionamentos com grande impacto na criação de valor 

ao nível da inovação, acesso a novos mercados, informação ou entidades 

terceiras. O sucesso desta tipologia de relacionamento depende da capacidade do 

fornecedor em fazer uso e transformar esses inputs. 

  Relações de elevado desempenho. Neste tipo de relacionamentos as funções 

directas e as indirectas são igualmente preenchidas, o que traz um nível de valor 
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muito elevado para os fornecedores. Podem-se estar simultaneamente a gerar um 

elevado nível de vendas de um produto e a contribuir para o desenvolvimento e 

novos. A gestão do relacionamento torna-se assim mais complexa, exigindo o 

envolvimento de diferentes áreas funcionais dentro da empresa de modo a ter 

sucesso ao explorar o relacionamento.  

 

No entanto, e apesar dos resultados obtidos no estudo, Walter et al. (2001) sugerem que 

haverá ainda funções para além das directas e indirectas, de índole não económica ou 

social que poderão explicar a criação de valor. ―Por vezes um fornecedor relaciona-se 

com um cliente devido a um bom relacionamento passado, apoio social e/ou devido a 

uma intuição positiva…‖. 

 

A importância das funções indirectas é em parte corroborada por Gruner e Homburg 

(2000), que identificam o valor que advém do relacionamento com os clientes em 

mercados industriais com a participação no desenvolvimento do produto, inovação e 

acesso a informação relativa ao mercado. O acesso a esta informação relativa às 

necessidades dos clientes e às suas experiências com o produto torna-se um recurso útil 

ao desenvolvimento de novos produtos de modo a que venham com maior 

probabilidade a singrar no mercado. A participação do cliente no processo de 

desenvolvimento do produto tem um impacto particualmente positivo aos níveis da 

geração da ideia e do desenvolvimento do conceito do produto. Essa interacção é ainda 

profícua nos últimos estados do desenvolvimento: teste de protótipos e o lançamento no 

mercado. Gruner e Homburg (2000) não encontram qualquer benefício da interacção na 

fase intermédia, ou seja, na fase mais técnica onde se define e concretiza o projecto ao 

nível de engenharia. Apesar disso, pode ser útil manter os clientes a par do projecto 

nessa fase técnica, de modo a que, na fase final estes estejam mais integrados e possam 

validamente contribuir para os ensaios e colocação do produto no mercado. 

 

O Quadro 3 sintetiza os aspectos que, de acordo com a literatura revista, os clientes e 

fornecedores em contexto industrial mais valorizam. 
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Quadro 3: O valor percebido - óptica do cliente e do fornecedor 

 Valor Percebido 
P

el
o
 C

li
en

te
 

Comprometimento e flexibilidade do fornecedor (Menon et al. 2005) 

Apoio ao cliente e interacção pessoal (Eggert et al., 2005; Ulaga e Eggert, 

2006) 

Capacidade resposta rápida às exigências do mercado (Eggert et al., 2005; 

Ulaga e Eggert, 2006) 

Diminuição de custos: operacionais, de aquisição e directos (Ulaga e Eggert, 

2006) 

Aumento qualidade do produto e do serviço de entrega (Ulaga e Eggert, 2006) 

P
el

o
 F

o
rn

ec
ed

o
r
 Volume de negócios, lucro e segurança (Walter et al., 2001) 

Inovação, ideias, desenvolvimento e participação no conceito do produto 

(Walter et al., 2001; Gruner e Homburg, 2000) 

Acesso a novos mercados, a informação relevante e a entidades terceiras 

(Walter et al., 2001) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisado o que clientes e fornecedores valorizam numa relação, discute-se a seguir o 

conceito de fidelização. 

 

3.4 Valor e fidelização 

 

A dicussão dos factores que levam clientes e fornecedores a valorizar e a apostar no seu 

relacionamento enquadra a discussão do conceito de fidelização que se desenvolve nesta 

secção, já que um cliente só será fiel se considerar como valioso o relacionamento com 

um fornecedor específico. 
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 A fidelização pode ser descrita como o comprometimento para com uma relação ou 

como o desejo duradouro de fazer parte de um relacionamento (Anderson e Weitz, 

1992). Para Lam et al. (2004) a fidelização é um conceito semelhante ao de lealdade, 

que representa o apego ou o profundo compromisso de um comprador para com um 

produto, serviço, marca ou organização. A fidelização espelha-se em vários 

comportamentos do consumidor, sendo os mais usuais a recomendação a outros 

consumidores, a compra repetida ao longo do tempo e condescendente para com o 

fornecedor Lam et al. (2004). Outros comportamentos são ainda reveladores da 

fidelização de um cliente como a maior resistência à concorrência, a predisposição para 

pagar um preço mais elevado, a participação ou investimento no negócio do fornecedor 

(Narayandas, 2005). 

 

Narayandas (2005) defende que a fidelização em mercados industriais implica 

desenvolver com os clientes relações que se possam fomentar ao longo do tempo. O 

autor propõe uma categorização dos clientes de uma carteira por nível de fidelização, 

utilizando numa primeira fase o conceito de escada de lealdade (loyalty ladder). Neste 

contexto os clientes podem ser classificados ao longo da escada por ordem crescente de 

nível de fidelização em diferentes graus: (1) os que pretendem melhorar a relação, (2) os 

que aconselham o fornecedor a outros (passa-a-palavra), (3) os que resistem a ataques 

de concorrentes, (4) os que estão dispostos a pagar um preço prémio pelos 

produtos/serviços do fornecedor, (5) os que pretendem participar no desenvolvimento 

de novos produtos e, finalmente, (6) os que estão disposto a investir no fornecedor (cf. 

Figura 2). 

 

Para Narayandas (2005), interessa ao fornecedor estimar os ganhos de passagem de um 

cliente de um nível da escada para o nível seguinte e confrontar esses ganhos com os 

custos que advêm desse esforço adicional de fidelização. Nesta perspectiva o autor 

agrupa os clientes da carteira em quatro categorias, ilustradas na Figura 2. 
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Figura 2: A escada de lealdade Vs. Custo em servir os clientes 

Nível de lealdade 

Investem no fornecedor  Os clientes mais 

valiosos 

 

Parceiros Participam no desenvolvimento  

Pagam preços prémio  

Resistem à concorrência  Clientes de bens 

indiferenciados 

Clientes de baixo 

desempenho 
Aconselham outros (boca a boca)  

Pretendem melhorar a relação  

Custo em servir os clientes 

Fonte: Adaptado de Narayandas (2005) 

 

Os ―clientes de bens indiferenciados‖ vêem os produtos como simples artigos 

transaccionáveis e têm um baixo nível de lealdade, pois mudam facilmente de 

fornecedor caso consigam obter preços mais baixos. Este tipo de clientes é importante 

pois normalmente garantem determinados níveis de vendas. O fornecedor deverá 

oferecer apenas o produto base e minimizar os seus custos de serviço. No outro extremo 

encontram-se os clientes ―parceiros‖, ou seja, aqueles que são muito leais, mas que 

também exigem elevados custos para se manterem fieis. Estes clientes leais têm os 

fornecedores como parceiros que lhes acrescentam valor e procuram comprometimentos 

de longo prazo, procuram os melhores produtos e estão dispostos a pagar mais por eles, 

e, frequentemente, sugerem inovações no produto, podendo participar nelas. 

Adcionalmente, as empresas podem ter na sua carteira ―clientes de baixo desempenho‖ 

(custo de servir baixo e lealdade baixa) e ―clientes mais valiosos‖ que são tão leais 

como os ―parceiros‖, mas que implicam menores custos para os servir. 

 

Narayandas (2005) defende que as empresas deverão investir ao longo do tempo em 

deslocar os clientes para categorias onde sejam mais rentáveis. Este processo implica, 

no entanto, uma análise crítica do custo resultante do investimento necessário para fazer 

passar determinado cliente para o nível seguinte da escada. Os relacionamentos de 

longo prazo com os clientes não trazem necessariamente benefícios acrescidos para a 
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empresa. Certos clientes há que não vale a pena manter, pois tornam-se difíceis de 

satisfazer, demasiado exigentes e não estão predispostos a pagar um preço ―justo‖ 

(Sanchez e Rajagopal, 2005). 

 

Neste capítulo apresentaram-se vários conceitos de valor, tendo-se especificamente 

abordado o valor enquanto razão de troca entre benefícios e sacrifícios e confrontado as 

definições de valor transaccional e valor relacional. Apresentadas as fontes de criação 

de valor, frisou-se o carácter dinâmico das relações ao longo do ciclo de vida dos 

relacionamentos entre cliente e fornecedor. De modo a dar uma visão equilibrada do 

conceito de valor, foi ainda enunciado o que segundo diferentes autores consitui valor 

quer na óptica do cliente quer na do fornecedor. Por fim introduziu-se o conceito de 

lealdade e apresentara-se aqueles que poderão ser entendidos como os seus diferentes 

níveis hierárquicos.  

 

No próximo capítulo serão apresentados os objectivos do trabalho, as questões de 

investigação, variáveis em análise e a metodologia adoptada no estudo. 
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4. Objectivos e metodologia de investigação 

 

4.1 Introdução 

 

O presente capítulo apresenta os objectivos deste estudo, as questões de investigação e 

modelo de análise e metodologia utilizadas na fase empírica do estudo. Sucintamente, o 

estudo tem como objectivo caracterizar e compreender os relacionamentos estabelecidos 

entre a NS Máquinas Industriais, Lda (NS) e os seus clientes internacionais à luz dos 

conceitos estudados de marketing relacional e de B2B. Pretende-se estudar a carteira de 

clientes da empresa na perspectiva do cliente, tentando perceber qual o tipo de valor que 

este explora em relação à empresa. Para isso operacionalizam-se os conceitos de valor 

central e de valor relacional tentando-se definir o posicionamento de cada cliente. O 

estudo assume a perspectiva da empresa e são analisados os principais benefícios que o 

fornecedor retira do relacionamento com cada cliente. Tentar-se-á ver cada relação 

como uma combinação de funções directas e indirectas que clientes poderão cumprir ou 

não em proporções diferentes. Finalmente, procura-se-se avaliar o grau de fidelização 

de cada cliente e confrontá-lo com o custo que a empresa suporta para manter esse 

empenho do cliente. À luz das respostas às três questões de investigação, avalia-se a 

carteira de clientes como um todo, sugerindo-se direcções de desenvolvimento futuras 

para cada relacionamento. 

 

4.2 Objectivos 

 

Como referido, o objectivo essencial do presente trabalho é analisar a carteira de 

clientes internacionais da NS e produzir um conjunto de recomendações com vista a 

melhorar a gestão da referida carteira. Para isso, nos capítulos anteriores reviram-se 

alguns conceitos centrais dos relacionamentos fornecedor-cliente em contexto 

industrial, com o objectivo de identificar ferramentas de análise adequadas à 

prossecução do objectivo do trabalho.   
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Pretende-se questionar a rentabilidade e a sustentabilidade de cada relacionamento e 

chegar a um conjunto de recomendações que possa indicar à empresa se deverá investir 

ou desinvestir em cada relação. Por último, e através dos conselhos apresentados para a 

carteira de clientes em análise, quer-se igualmente dar pistas de análise para outras 

carteiras de clientes e outros relacionamentos em contexto industrial. 

 

4.3 Questões de investigação e modelo de análise 

 

A revisão da literatura presente nos capítulos anteriores apoiou-se essencialmente na 

pesquisa bibliográfica de modo a proporcionar uma contextualização dos 

relacionamentos industriais e da criação de valor nestes mercados. Após a revisão 

teórica apresentam-se as seguintes questões às quais se pretende responder, com base 

fundamentalmente nos contributos teóricos de Möller (2006), Walter et al (2001) e 

Narayandas (1995). 

 

Q1: Qual a orientação de valor dos clientes internacionais da NS? 

Pretende-se avaliar o posicionamento dos clientes da empresa quanto à orientação de 

valor que resulta da sua relação com a empresa. Interessa aqui perceber qual o tipo de 

orientação de valor que os clientes têm face à empresa: por exemplo, um 

relacionamento orientado para o presente e centrado no conceito de valor central ou, no 

outro extremo, um relacionamento orientado para o futuro. De modo a perceber qual a 

distribuição de orientação de valor que a empresa mantém será feito uso dos conceitos 

de valor central e de valor relacional, apresentados por Möller (2006). 

 

No Quadro 4 são revistos os conceitos já apresentados na secção 3.1 e expostas as 

variáveis a estudar e o modo de operacionalização destas. 
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Quadro 4: Conceitos e variáveis a estudar – Orientação de valor 

Conceito Descrição (Möller, 2006) Variáveis a estudar 
V

a
lo

r 
ce

n
tr

a
l 

O cliente simplesmente consome a oferta 

criada pelo fornecedor com base nas 

competências e recursos deste último. O 

fornecedor produz e entrega produtos 

específicos que não requerem qualquer 

adaptação. 

Importância das máquinas 

standard (produtos de catálogo 

e referenciados nas tabelas de 

preços da empresa; referência 

já existente) nas compras dos 

clientes. 

V
a
lo

r 
re

la
ci

o
n

a
l 

in
cr

em
en

ta
l 

Conceito intermédio; estado onde há um 

investimento progressivo e adaptativo que 

pode originar inovações incrementais, ou 

seja, a criação de novas versões de produtos 

existentes ou simples melhorias ao produto 

ou oferta. 

Importância das máquinas 

standard com ligeiras 

alterações ou adaptações a 

casos específicos) nas compras 

dos clientes.  

V
a
lo

r 
re

la
ci

o
n

a
l 

Valor criado através de actividades inter-

relacionadas entre cliente e fornecedor. Neste 

conceito centra-se o valor que emerge de 

processos dinâmicos de aprendizagem e que 

se prende com a inovação do tipo radical. 

Importância de máquinas novas 

(produto que não existia em 

catálogo, referência nova para 

dar resposta a uma nova 

necessidade de um cliente) nas 

compras dos clientes. 

Fonte: Elaboração própria 

Quantificando o volume de vendas para cada cliente no período em análise e para cada 

um dos tipos de máquinas (standard, standard com ligeiras alterações e novas), 

poderemos perceber qual o conceito de valor mais presente no relacionamento com os 

clientes, ou seja, a orientação de valor dos clientes. 

 

Q2: Quais as funções directas e indirectas desempenhadas pelos clientes 

internacionais da NS? 

Pretende-se perceber quais são os relacionamentos que desempenham funções directas e 

afectam directamente os lucros da empresa no presente e os que desempenhando 

funções indirectas, podem não influenciar directamente a rentabilidade presente da 

empresa mas são importantes para o seu desenvolvimento futuro.  
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Atendendo às funções de valor apresentadas por Walter et al (2001) percorrer-se-á a 

história da relação de cada cliente com a empresa de modo a compreender qual a 

importância de cada relacionamentos para as funções propostas: volume de negócios, 

lucro, segurança, inovação, acesso a novos mercados, acesso a informação e a entidades 

terceiras. No Quadro 5 resumem-se as funções directas e indirectas estudadas e são 

apresentados os indicadores a utilizar durante a investigação. 

Quadro 5: Conceitos e variáveis a estudar – Funções directas e indirectas 

 Conceito (Walter et al., 2001) Variável a estudar / Indicador 

F
u

n
çõ

es
 d

ir
ec

ta
s 

Volume: assegura um nível de actividade 

suficiente para cobrir os custos fixos 

Quota de vendas do cliente no total 

da carteira 

Lucro: margem que permite ao fornecedor 

sustentar a sua actividade no futuro. 

Lucro em determinada máquina 

superior ao lucro normal da 

empresa 

Segurança: clientes que asseguram ao 

fornecedor um nível de actividade mínima 

quando os seus clientes habituais não lhe 

assegurem o volume necessário. 

Vendas de máquinas sem marca ou 

com marcas de outras empresas 

F
u

n
çõ

es
 i

n
d

ir
ec

ta
s 

Inovação: resultante das ideias que os clientes 

propiciam aos fornecedores. 

Número de ideias e de informações 

transmitidas que se traduzem em 

novos produtos ou em alterações de 

produtos exixtentes 

Acesso a novos mercados Número de casos em que foi 

fornecida informação relevante 

sobre outros mercados  

Número de casos em que houve 

referenciação positiva 

Acesso a informação relevante ao negócio do 

fornecedor 

Número de casos em que houve 

informação passada que influencia a 

actividade da NS: práticas da 

concorrência, tendências do 

mercado 

Acesso a terceiras entidades externas à 

relação entre clientes e fornecedor 

Número de casos em que houve 

informação concedida relativa a 

terceiros e que não influencia 

directamente o relacionamento 

Fonte: Elaboração própria 
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Q3: Qual o grau de fidelização dos clientes e qual o custo que a empresa suporta 

para manter esse relacionamento?  

Pretende-se conhecer o nível de lealdade das várias relações que se estabelecem com os 

vários clientes, comparando-as com o respectivo custo em criar e fomentar essas 

relações, de modo a perceber se as ligações que se estabelecem são vantajosas para a 

empresa ou se, por outro lado, o custo que acarretam impõe que sejam revistas. 

Será utilizado o conceito de escada de lealdade proposto por Narayandas (1995) e, tendo 

por base a descrição de cada relacionamento, procurar-se-á enquadrar cada um deles 

numa das etapas (ou degrau) de fidelização propostas pelo autor: clientes que pretendem 

melhorar a relação, que aconselham outros, que resistem à concorrência, que pagam 

preço prémio, que participam no desenvolvimento e novos produtos e que investem no 

fornecedor. No Quadro 6 sintetizam-se os conceitos e indicadores a estudar nesta 

questão de investigação.  

 

Quadro 6: Conceitos e variáveis a estudar – Grau de lealdade 

Conceito  

(Narayandas, 2005) 

Variável a estudar / Indicador 

Frequência com que o… 

Investe no fornecedor … Cliente investe na empresa e no negócio do fornecedor 

(investimento financeiro) 

Participa no desenvolvimento … Cliente colabora avaliando o desempenho do 

fornecedor 

… Cliente acredita que a colaboração ajuda o fornecedor a 

melhorar a sua oferta e a criar novos produtos 

Paga preço prémio … Cliente paga preço acima do mercado/concorrência 

Resiste à concorrência … Cliente é fiel e rejeita ofertas de concorrentes 

Aconselha outros … Cliente menciona a empresa positivamente a outros 

… Cliente defende e promove a marca 

Pretende melhorar relação … Cliente manifesta interesse em comprar mais produtos 

… Cliente dá sinais de querer melhorar o relacionamento 

Fonte: Elaboração própria 
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Posteriormente, tentar-se-á estimar o custo que a empresa suporta para manter cada 

relação, tendo por base variáveis como o esforço de comunicação, medido através de 

emails trocados, telefonemas e visitas presenciais, bem como o custo monetário do 

investimento, que será em grande parte determinado pelas despesas de representação 

afectadas a cada cliente. 

 

Com base nas questões de investigação avançadas interessa agora perceber em 

pormenor quais as variáveis em jogo e a forma como essas se relacionam. O diagrama 

da Figura 3 apresenta o modelo de análise adoptado. 

 

Figura 3. O modelo de análise 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Quadro 7 apresenta as questões de investigação e as respectivas variáveis em estudo e 

a definição da metodologia a aplicar ao estudo da carteira de clientes da empresa. 

 

 

Gestão Carteira 
Clientes

Valor do Cliente

Q1

Valor Central

Valor Relacional

Q2

Funções Directas

Funções Indirectas

Q3

Escada de Lealdade

Custo em Servir
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Quadro 7: Questões de investigação, variáveis e metodologia 

Questões de 

Investigação 
Q1: Qual a 

orientação de valor 

do cliente? 

Q2: Quais as funções 

directas e indirectas 

desempenhadas por cada 

cliente? 

Q3: Qual o grau de 

fidelização de cada cliente 

qual o custo em servi-lo? 

Variáveis Valor 

central 

Valor 

relacional 

Funções 

directas 

Funções 

indirectas 

 

Escada de 

lealdade 

Custo em 

servir cliente 

Determinação 

das variáveis 

e metodologia 

Apuramento 

quantitativo e 

comparação das 

proporções de vendas 

para cada cliente de 

máquinas standard e 

de máquinas novas, de 

acordo com os 

conceitos de Möller, 

2006 

Análise da história de cada 

cliente, avaliando os 

contributos que cada 

relacionamento tem para a 

empresa nas seguintes 

vertentes: volume de 

vendas, lucro, função 

segurança, inovação, 

acesso a novos mercados, 

a informação relevante e a 

entidades terceiras. 

Análise dos 

episódios de 

relacionamento 

relevantes de 

cada cliente, 

destacando 

sinais de 

fidelização 

demonstrados. 

Avaliação 

quantitativa 

do valor 

gasto pela 

empresa 

para servir o 

cliente, quer 

pelo esforço 

de 

comunicação 

quer pelo 

investimento 

realizado. 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.4 Selecção da amostra de clientes 

 

A análise não pretende cobrir a totalidade dos clientes da empresa. Dado que o 

objectivo é estudar os relacionamentos com clientes e que estes implicam alguma 

continuidade na relação, excluem-se os clientes aos quais a empresa apenas fez vendas 

meramente pontuais. Pela mesma lógica, são excluídos do estudo mercados onde as 

vendas são feitas directamente ao utilizador final, já que estas são são escassas, pouco 

relevantes para a facturação da empresa, e a relação resume-se à transacção. Ou seja, 

estudam-se apena os relacionamentos que a empresa tem vindo a estabelecer numa base 

de continuidade e que são representativos no seu volume de negócio. 
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Apresentam-se abaixo (Quadro 8) os valores de vendas para cada cliente internacional 

em Euros a preços correntes para os anos de 2007, 2008 e 2009, de acordo com o 

relatório comercial da NS de 2009. Faz-se notar que em cada mercado existe apenas um 

só cliente que explora esse mercado. De modo a facilitar a referenciação em quadros, 

gráficos e figuras, esses clientes são identificados pelas siglas dos mercados que 

cobrem. 

 

Quadro 8: Vendas clientes internacionais € (2007-2009) 

Clientes 2007 2008 2009 Total 

% Vendas  

2007-09 

AIA, Austrália (AU) 0 7.178 44.136 51.314 4 

D’Hulster, Bélgica (BE) 0 0 5.985 5.985 0 

Curvatub, Brasil (BR) 0 14.392 0 14.392 1 

Protool, China (CN) 0 10.800 0 10.800 1 

Abrasiv, Rep. Checa (CZ) 0 0 12.252 12.252 1 

Hebö, Alemanha (DE)         60.854 82.698 79.916 223.468 16 

Redima, Espanha (ES) 41.355 51.419 80.169 172.943 12 

A. Palojoki, Finlândia (FI) 0 3.198 0 3.198 0 

MTI, França (FR)        8.485 80.047 53.961 142.493 10 

Liansis, Grécia (GR)           17.490 26.795 11.504 55.789 4 

Gordiusz, Hungria (HU) 19.336 12.840 2.736 34.912 2 

Hytek, Índia (IN) 0 0 20.155 20.155 1 

Motico, Líbano (LB) 26.515 0 0 26.515 2 

Disma, México (MX) 0 0 5.022 5.022 0 

Hevami, Holanda (NL) 0 11.586 40.636 52.222 4 

EHT, Polónia (PL) 26.211 79.316 68.677 174.204 12 

Areg, Suécia (SE) 0 0 1.628 1.628 0 

Klasand, Eslovénia (SI) 0 10.440 0 10.440 1 

Motekno, Turquia (TR) 0 0 149.321 149.321 10 

Eng. Utilities, Reino Unido (UK)           63.212 116.581 32.332 212.125 15 

AM Machinery, EUA (US) 49.600 79.553 102.301 231.454 16 

AL Tooling, África do Sul (ZA) 0 9.195 25.230 34.425 2 

 Total  313.058 507.291 608.431 1.428.780 100 

Fonte: Relatório comercial 2009 NS 

 

Na selecção dos clientes a analisar, consideram-se as duas condições anteriormente 

referidas: (1) não ser um cliente meramente ocasional e (2) não ser utilizador final dos 
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equipamentos. Assim, (1) considera-se que os clientes que compram, em média, menos 

que uma máquina por ano são clientes ocasionais, com os quais a empresa não mantém 

uma relação consistente, não devendo ser incluídos. Considerando que o valor médio de 

uma máquina é de 15 000 €, é possível verificar que dos vinte e dois clientes apenas dez 

cumprem essa condição. (2) Excluem-se também os clientes que são utilizadores finais 

das máquinas. Os clientes internacionais são na sua grande maioria distribuidores. 

Contudo, exceptuam-se 3 clientes no período em análise e que são utilizadores finais 

das máquinas - os clientes Protool, Redima e Motico. 

 

Combinando as duas condições, o estudo centra-se em nove clientes que exploram os 

seguintes mercados: Austrália, Alemanha, França, Grécia, Holanda, Polónia, Turquia, 

Reino Unido e Estados Unidos da América. Os clientes serão apresentados no capítulo 

seguinte, onde se descreverá o relacionamento que mantêm com a empresa. 

 

 

4.5 Recolha de dados 

 

A investigação aqui presente foi desenvolvida com recurso a diversas fontes de 

informação, nomeadamente análise de documentos internos e informação interna da 

empresa e observação directa. Grande parte da informação quantitativa apresentada 

deriva de relatórios comerciais da empresa e do acesso facilitado a informação 

contabilística e de gestão. Alguma informação relativa ao histórico dos relacionamentos 

com cada cliente foi obtida através dos registos feitos no CRM da empresa. Também foi 

utilizado o dossier de candidatura da empresa ao projecto QREN – Qualificação para a 

Internacionalização, de onde se obtiveram os principais marcos da história da empresa.  

 

É de frisar que a recolha de informação, na sua grande parte obtida através de 

observação directa, foi facilitada uma vez que os relacionamentos descritos derivam em 

grande da minha própria experiência nessas relações. Na maior parte dos casos os 

relacionamentos foram iniciados e desenvolvidos por mim, o que também pode sugerir 

algum enviesamento da informação. Apesar de por vezes se apresentar excertos de 
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emails ou outra informação por forma a triangular e validar as percepções descritas, 

reconhece-se tal se torna difícil dada a participação activa do investigador no caso em 

estudo. 
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5. O caso da NS Máquinas Industriais, Lda 

 

5.1 Introdução 

 

Neste capítulo, e numa primeira fase, apresenta-se a empresa NS Máquinas Industriais, 

Lda (NS). Dá-se um enquadramento do sector onde opera, da concorrência que enfrenta 

e dos marcos mais importantes do seu percurso. Procede-se seguidamente à recolha de 

informação com base nas questões de investigação e variáveis levantadas na secção 

anterior e, suportados no modelo de análise definido e na amostra de clientes já 

seleccionada. Por fim são avançadas direcções de gestão relativamente à carteira de 

clientes da empresa com base nos resultados obtidos. 

 

5.2 A NS Máquinas Industriais, Lda 

 

A NS iniciou a sua actividade em 2003, em Ermesinde, numa oficina com 150m2 e com 

6 trabalhadores. A empresa desenvolvia projectos e soluções à medida do cliente na área 

da automação industrial.  

 

A empresa cedo centrou o seu negócio no desenvolvimento e produção de máquinas 

para acabamento de superfícies metálicas. Em 2004, são produzidas as primeiras séries 

de máquinas lixadoras para inox vendidas no mercado português, o modelo ML100. Em 

2005, a NS alargou a sua gama de lixadoras e iniciou a sua exportação para os mercados 

espanhol e norte-americano, tendo realizado a sua primeira feira internacional no 

estrangeiro em Outubro desse ano em Chicago. Face ao aumento de vendas nesse ano 

mudou instalações para um pavilhão com 500m2 e passou a internalizar algumas 

actividades produtivas. Em 2006 inicia-se o desenvolvimento de máquinas lixadoras 

para grandes produções e únicas no mercado, como a ML100 3Z e a ML300 e a 

exportação alarga-se ao Reino Unido e Grécia. Nesse ano houve um reforço da 

capacidade técnica do departamento de projecto quer ao nível humano quer ao nível do 

investimento em software de desenho mais avançado. 
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Em 2007 a NS estabeleceu a internacionalização da empresa como uma das prioridades 

estratégicas. Nesse ano iniciou um trabalho de pesquisa de mercados no negócio das 

lixadoras com o intuito de aumentar as suas vendas e diversificá-las geograficamente. 

Essa prospecção de mercados foi feita numa primeira fase atendendo a dois critérios. 

Por um lado identificaram-se economias geograficamente próximas que pelo seu 

incipiente estado de desenvolvimento económico e pelo seu expectável potencial teriam 

uma provável boa aceitação da oferta da empresa. Nestes mercados, identificados numa 

primeira fase a Polónia e a Hungria, a NS procurou colocar os produtos que já tinha 

produzido e comercializado com êxito no mercado interno, bem como nos EUA e 

Inglaterra. Aqui procuraram-se parceiros que pudessem assegurar uma boa cobertura do 

mercado e que fossem capazes de apresentar a oferta da NS.  

 

Simultaneamente, procuraram-se novos mercados maduros e ainda mais esclarecidos 

quanto ao tipo de produto da NS. Nesses últimos a intenção era dar a conhecer a marca 

e trabalhar um posicionamento de produto de qualidade, fiável e inovador. Mercados 

como a Holanda, França e Austrália foram fundamentais para esse objectivo. Nesses, os 

parceiros de negócio pesquisados pela  empresa deveriam colaborar na construção desse 

posicionamento da marca, trazer informação técnica quanto às prácticas da concorrência 

e direcções de desenvolvimento do produto e proporcionar uma boa referenciação 

noutros mercados. 

 

 No espaço de um ano entrou em 11 novos mercados (entre os quais França, Alemanha, 

Austrália, Polónia e Holanda), e solidificou e reforçou o trabalho com os já existentes. 

O trabalho com clientes e mercados cada vez mais exigentes e a exposição internacional 

que a empresa adquiriu no mercado das lixadoras nos anos seguintes foi essencial para a 

divulgação de uma marca e de um produto que actualmente é reconhecido pela sua 

qualidade. 

 

A internacionalização pela exportação foi o modelo adoptado tendo em conta várias 

razões: as características do produto, que exigem muitas vezes um acompanhamento 

técnico e comercial do cliente; o conhecimento reduzido que havia dos mercados e das 
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suas especificidades e a indisponibilidade para, numa fase inicial, aumentar a estrutura 

da empresa. O trabalho de pesquisa, contacto e fomento da relação com clientes no 

mercado internacional aposta em relacionamentos duradouros. A venda é feita sempre 

através de distribuidores e importadores locais, maioritariamente em regime de 

exclusividade, que são responsáveis pela promoção da marca e do produto.  Em 2008 e 

2009 a empresa participou através de distribuidores em 18 feiras internacionais, em 

diferentes países, entre os quais: França, Alemanha, Holanda, República Checa, 

Polónia, Hungria, Estados Unidos, Turquia e India. 

 

Já em 2010, com o intuito de potenciar a sua capacidade de desenvolvimento técnico e 

de melhoar as suas condições de fabrico, a empresa mudou-se para instalações próprias 

tendo mais que duplicado a área de fabrico e de desenvolvimento técnico. 

 

A NS tem actualmente um volume de negócios de cerca de 1.6 milhões de euros e 

exporta actualmente numa base regular para 11 mercados, tendo nos últimos 3 anos as 

suas vendas no mercado internacional sido colocadas em 24 países. A exportação nos 

últimos 2 anos representou cerca de 50% do total do seu volume de negócios.  

 

A concorrência que enfrenta nos mercados interno e externo provem maioritariamente 

dos principais fabricantes de máquinas deste segmento alemães e italianos. Existe ainda 

concorrência de outros fabricantes que apresentam globalmente um produto com menor 

qualidade de origem turca, asiática e do Leste europeu.  

 

Os produtos que fabrica, e comercializa maioritariamente sob a marca ―NS‖, destinam-

se a fabricantes especializados de estruturas e artigos metálicos e a armazenistas ou 

fabricantes de tubos. Para os primeiros a NS tem uma linha de máquinas que privilegia 

a flexibilidade de operação, enquanto que para os segundos, a empresa oferece uma 

outra linha de máquinas reconhecida pela fiabilidade e elevada produtividade. O 

produto é desde a sua origem desenvolvido dentro da empresa pelo gabinete técnico. 

Apesar da produção de vários componentes ser subcontratada, as máquinas e protótipos 

são integralmente montados e testados na NS. 
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 A nível de preço ao cliente final, a marca não apresenta o mesmo posicionamento em 

todos os mercados, uma vez que a política de preços é, em grande parte, definida pelos 

importadores e distribuidores locais. No entanto, os preços à saída da fábrica são 

geralmente mais baixos do que os fabricantes alemães e em linha com os italianos. 

 

Paralelamente à promoção local e independente que os distribuidores da NS fazem do 

produto (através de seminários, feiras locais e de visitas a clientes), a empresa tem vindo 

a apostar de forma crescente na participação directa em feiras no estrangeiro de modo a 

melhor gerir o posicionamento da marca, dado que o controlo que existe sobre a 

comunicação feita pelos parceiros de negócio é limitado. A NS faz ainda visitas de 

rotina de acompanhamento dos mercados onde contacta com os seus distribuidores 

(frequentemente representantes exclusivos) e de prospecção a novos mercados.  

 

Os clientes que compõem a carteira de clientes da NS são facilmente identificáveis e 

bem conhecidos da empresa. A NS conta com uma rede de distribuidores internacionais 

que importa as suas máquinas para diferentes países nos cinco continentes. Os contextos 

culturais de cada mercado, associados aos diferentes níveis de desenvolvimento de cada 

economia, acabam por marcar também cada tipo de relacionamento que se estabelece 

entre a empresa e o seu distribuidor. 

 

Apesar do curto histórico da empresa, dado o modelo de distribuição que adoptou e a 

carteira de clientes e de relacionamentos com interesses distintos que criou, torna-se 

importante para a melhor gestão futura dos relacionamentos com cada cliente e para 

uma melhor afectação de recursos, estudar os conceitos de marketing business to 

business identificados ao longo da revisão de literatura. Para isso pretende-se testar, 

debater e responder às questões de investigação anunciadas na secção anterior. 
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5.2.1 A orientação de valor dos clientes (Q1) 

 

Como referido na secção 4.3, para determinar a orientação de valor do cliente far-se-á 

uso dos conceitos de valor central e de valor relacional (Möller, 2006) e dos meios de 

operacionalização dos conceitos já apresentados no Quadro 6.  

No quadro abaixo temos a distribuição das vendas para cada cliente de acordo com as 

três tipologias: Máquinas Standard (MS), Máquinas Standard com Modificações 

(MSM) e Máquinas Novas (MN). 

 

Quadro 9: Vendas por cliente e por tipo de produto (2007-2009) 

  

Máq. Standard  

(MS) 

Máq. Standard c/ 

Modificações  

(MSM) 

Máq. Novas  

(MN) 

2007 2008 2009 Total 2007 2008 2009 Total 2007 2008 2009 Total 

AIA 0 7178 27136 34314 0 0 0 0 0 0 17000 17000 

Hebö 60854 82698 79916 223468 0 0 0 0 0 0 0 0 

MTI 8485 60907 40547 109939 0 19140 13414 32554 0 0 0 0 

Liansis 17490 26795 11504 55789 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hevami 0 11586 33070 44656 0 0 7566 7566 0 0 0 0 

EHT 26211 79316 52126 157653 0 0 16551 16551 0 0 0 0 

Motekno 0 0 91513 91513 0 0 0 0 0 0 57808 57808 

Eng. Utilities 63212 102661 32332 198205 0 13920 0 13920 0 0 0 0 

AM 

Machinery 37840 79553 102301 219694 11760 0 0 11760 0 0 0 0 

Total 1135231 82351 74808 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

No gráfico abaixo (Figura 4) pode-se observar a distribuição de vendas por tipo de 

produto e por cliente. 
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Figura 4: Gráfico de distribuição de vendas por tipo de produto 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Da análise do gráfico da Figura 4, concluí-se que as transacções feitas são 

predominantemente de máquinas standard. Utilizando os dados do Quadro 9, podemos 

concluir que 88% das transacções feitas são de máquinas standard e os restante 12% das 

transacções estão divididos equitativamente entre máquinas novas e máquinas standard 

com modificações. 

Passando para uma análise a nível do cliente, os únicos clientes que alguma 

percentagem de máquinas novas concentram são AIA (33%) e Motekno (39%). Depois 

destes dois há um grande grupo que clientes que comportam uma percentagem de 

máquinas novas com modificações reduzida: MTI (23%), Hevami (14%), EHT (10%), 

Eng. Utilities (7%) e AM Machinery (5%). De destacar que Heboe e Liansis não têm 

qualquer componente de máquinas novas ou de máquinas standard com modificações. 

Nesta análise considera-se e de acordo com o Quadro 4 do capítulo anterior considera-

se que o conceito de valor central corresponde à transacção de máquinas standard, valor 
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incremental a máquinas standard com modificações e valor relacional a máquinas 

novas. 

À luz dos conceitos de Möller (2006) podemos perceber que a carteira de clientes se 

centra em relacionamentos predominantemente de valor central, ou seja, 

relacionamentos focados numa perspectiva de valor transaccional, limitando-se a 

comprar as máquinas já existentes. Os clientes Motekno e AIA apresentam já 

relacionamentos em certa medida com base no conceito de valor relacional, apesar de 

ainda maioritariamente guiados pelo conceito de valor central. Temos um segundo 

grupo de clientes com os quais o relacionamento mantido tende para o conceito de valor 

relacional incremental, mas ainda mais próximos do conceito de valor central: é o caso 

dos distribuidores MTI, Hevami, EHT, Eng. Utilities e AM Machinery. 

Os clientes Hebö e Liansis, não apresentam qualquer componente de máquinas novas ou 

de máquinas modificadas, ou seja, todo o produto que compraram foi transferido sem 

qualquer modificação, limitando-se estes clientes a simplesmente consumir a oferta do 

fornecedor. Estes relacionamentos são segundo Möller (2006) focados no conceito de 

valor central. 

 

Da análise da orientação de valor da carteira de clientes da NS percebe-se então que a 

oferta da empresa que os clientes valorizam se baseia num produto bem definível e de 

baixa complexidade relacional, ou seja, as máquinas standard. Essa orientação de valor 

tendencialmente transaccional limita a oferta da empresa a atributos especificáveis e 

facilmente avaliáveis pelo mercado que dessa forma pode comparar a oferta da NS às 

concorrentes. Presume-se que clientes com este tipo de orientação sejam mais sensíveis 

ao preço, uma vez que compreendem e avaliam totalmente a oferta da NS. Tal pode 

levar a que as relações que os clientes pretendem estabelecer com a empresa se foquem 

mais no momento presente, podendo comutar com custos reduzidos para outras ofertas 

equiparáveis. 
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5.2.2 Funções directas e funções indirectas (Q2) 

 

Pretende-se perceber quais os relacionamentos que afectam directamente os lucros da 

empresa no presente (funções directas) e os que, tendo menos impacto no momento 

actual, são importantes para o desenvolvimento da empresa no futuro (funções 

indirectas), de acordo com as definições de Walter et al. (2001) já expostas no ponto 

3.2. Para melhor se conhecer cada mercado e as funções que cada um cumpre (volume 

de negócios, lucro, segurança, inovação, acesso a novos mercados e a informação 

relevante e acesso a entidades terceiras), importa perceber a história e caracterizar o 

relacionamento entre a NS e cada um dos distribuidores de cada um dos mercados em 

análise. 

 

a) AIA (Austrália e Nova Zelândia) 

A AIA é a empresa líder na produção e distribuição de abrasivos para metal nos 

mercados australiano e neo-zelandês e que vendia nestes mercados as máquinas do 

principal concorrente da NS. O contacto surgiu em Junho de 2007 por iniciativa da NS 

que identificando a empresa lhe propôs passar a representar a sua marca nesses dois 

mercados, substituindo a marca concorrente. A proposta não foi imediatamente aceite, 

mas houve interesse da empresa AIA em conhecer a NS. Em Setembro de 2007 o 

director geral da AIA veio a Portugal para discutir uma eventual parceria e passados 

dois meses a NS é visitada por dois representantes da empresa: o seu director de 

marketing e o seu director de vendas. Em Maio de 2008 realiza-se a primeira venda para 

o mercado e a partir de meados desse ano a NS passa a ser o fornecedor exclusivo da 

empresa australiana. 

 

Pela elevada experiência acumulada no passado na venda e instalação de máquinas 

concorrentes à NS e pelos conhecimentos técnicos e saber em abrasivos, este parceiro 

veio não só fomentar a venda das máquinas NS, mas também contribuir para o 

desenvolvimento de novas máquinas da NS (projectos: Billy, MLW100, FGWH150 8Z, 

LMD2500). Nessas novas máquinas a transmissão de ideias e de conhecimentos da AIA 

para a NS assumiu grande destaque. Paralelamente a empresa australiana várias vezes 

disponibilizou à NS informação técnica e de mercado quer sobre práticas da 
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concorrência no mercado quer sobre aplicações e combinações de testes mecânicos 

(fornecimento de preços da concorrência - por duas vezes, especificações técnicas dos 

produtos da concorrência – casos projecto FGWH150 8Z e MLW100). 

 

A relação e a confiança entre a NS e a AIA, foi-se consolidando e desenvolvendo e em 

2009 as duas empresas desenvolvem em parceira um modelo único e feito à medida 

para as especificações do mercado australiano, a FGW150 2Z HD (Billy, no seu nome 

de desenvolvimento). Este projecto durou cerca de um ano e envolveu a visita deste do 

director de vendas da AIA à NS onde se debateu com o departamento de projecto da NS 

a viabilidade técnica deste e soluções a implementar. Nessa fase a NS recebeu 

informação das especificidades técnicas que teve de incorporar com vista à adequação 

prática do modelo ao mercado. Posteriormente, e no decurso do projecto Billy, houve 

um acompanhamento pontual e uma actualização do cliente pela NS. O resultado do 

projecto superou as expectativas de ambas as partes, tendo posteriormente originado 

outros na mesma linha de produtos. A satisfação da AIA está patente na seguinte 

afirmação do director de vendas da AIA:  

 

“Thanks to the team from NS. You've done a job that you should be very 

proud of and sets a new standard in flat bar grinding quality...I'm very 

honored to be part of the project... “      

    (excerto de email do dir. vendas da AIA sobre o projecto Billy, 5 Agosto 2009) 

 

Os projectos especiais que vieram a dar origem a máquinas novas tornaram-se um bom 

complemento às máquinas standard, quer foram a base inicial da relação comercial entre 

e NS e a AIA. Actualmente esses projectos asseguram à NS uma margem superior à 

normal dadas as características únicas que os compõem e que asseguram a sua 

diferenciação face à concorrência.  

 

Esses projectos são ainda pontualmente aplicados com ligeiras alterações a outros 

mercados e a AIA é frequentemente solicitada pela NS a participar na fase de 

desenvolvimento de projectos para outros mercados. De facto, os projectos 
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desenvolvidos para este mercado acabam por alavancar outros que, apesar de distintos, 

se sustentam na capacidade de desenvolvimento já demonstrada pela empresa. Trata-se 

então de uma fonte de vendas indirectas para outros clientes e outros mercados que 

reforça um posicionamento da NS como empresa vocacionada para os projectos 

especiais no acabamento de superfícies. 

 

A AIA tem um peso reduzido (4%) nas vendas da NS no período em análise. No entanto 

devemos ressaltar que em 2007 este mercado ainda estava em desenvolvimento pelo que 

não apresentou qualquer venda. Assim sendo o volume de vendas em análise 

corresponde apenas a dois anos.  

 

Segundo a tipologia proposta por Walter et al. (2001)  e exposta na secção 3.3, podemos 

enquadrar este relacionamento como um relacionamento de redes (cf. Figura 1). Aqui, 

as funções indirectas são predominantes dado: o contributo para a inovação e para o 

lançamento de novos modelos através da participação conjunta no desenvolvimento de 

projectos, o acesso a novos mercados, pelas referências criadas, e o acesso a 

informações relevante, pela transmissão de práticas da concorrência. A AIA também 

cumpre funções directas, apesar destas terem pouca expressão. A função lucro destaca-

se, porém o volume de vendas é pouco significativo. 

 

b) Hebö (Alemanha) 

 

A relação da NS com a Hebö iniciou-se em 2006 Nessa altura, a NS era cliente da 

empresa alemã, importando e comercializando em Portugal as máquinas de furação da 

Hebö, complementares à linha de máquinas lixadoras da NS. Em 2007, numa visita da 

empresa alemã à NS, iniciou-se a cooperação também através do produto da NS, 

passando a Hebö a comercializar as máquinas NS quer no mercado alemão quer nos 

seus outros mercados de exportação através de marca própria. Tal significa que nesta 

relação comercial a NS não beneficia de qualquer promoção da sua marca. A parceria 

com base na representação e comercialização mútua dos produtos dos dois fabricantes 

fortaleceu a relação blindando-a contra ofertas de outros concorrentes. 
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As vendas realizadas desde essa data foram significativas, representando no total dos 3 

anos em análise 16% do total das vendas da NS. A Hebö cumpre muitas vezes uma 

função de segurança para a NS ao assegurar um volume de negócios que permite cobrir 

custos e manter o nível de produção. No entanto, e apesar do volume bastante 

satisfatório que esse cliente assegura, a não promoção da marca NS torna-se por vezes 

um problema ao não referenciar o produto num mercado de grande visibilidade como o 

alemão. 

 

Este relacionamento enquadra-se na tipologia das relações de vendas proposta por 

Walter et al. (2001) (Cf. Figura 1), pois proporciona ao fornecedor essencialmente 

funções directas, tais como o volume de vendas e a função segurança. As funções 

indirectas são praticamente inexistentes. 

 

c) MTI (França) 

A relação iniciou-se por convite da NS em Junho de 2007. A MTI já representava em 

França uma marca holandesa de lixadoras com elevada notoriedade no mercado 

internacional que era complementar às máquinas NS. O trabalho em conjunto iniciou-se 

de imediato e em Novembro do mesmo ano a empresa francesa colocou pela primeira 

vez uma máquina NS numa exposição local. 

 

A MTI contribuiu já por algumas vezes com ideias e aplicações que levaram a NS a 

modificar e apresentar novas versões das suas máquinas (projectos AW800 e LR30). A 

empresa francesa também já por algumas vezes cooperou de forma espontânea com a 

NS recomendando a marca a clientes de outras nacionalidades (caso do mercado inglês 

e belga). O mercado francês tem um contributo significativo no total do volume de 

vendas da NS (representa 10% do total). 

 

Este relacionamento é um relacionamento de vendas, pelas funções directas que 

essencialmente cumpre. No entanto, pelos conhecimentos e experiência do cliente este 
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será um relacionamento onde se poderão explorar mais funções indirectas como a 

inovação, podendo passar para um relacionamento de elevado desempenho. 

 

d) Liansis (Grécia) 

 

O relacionamento com a Liansis é um dos relacionamentos mais antigos da NS, já que 

se iniciou em 2005, quando a NS conheceu a empresa numa feira alemã.Apesar da 

aposta em promoção da empresa grega, traduzida em consecutivas presenças em feiras 

locais, o volume de vendas tem-se mantido baixo e pouco representativo no total dos 

mercados (4%). No entanto, a margem que a NS obtém nas suas vendas é razoável pelo 

baixo poder negocial da Liansis.Com vista a aumentar o volume de negócios entre as 

empresas, no final de 2009 a Liansis passou a promover duas novas linhas de produtos 

da NS, que anteriormente representava de duas marcas concorrentes à NS. 

O relacionamento aqui presente cumpre poucas funções directas (pouca expressão das 

vendas, alguma margem de lucro) e nenhumas indirectas, pelo que poderá ser 

considerado um relacionamento de baixo desempenho (cf. Figura 1).  

  

e) Hevami (Holanda) 

 

O relacionamento com este cliente em Novembro de 2007 com o contacto da NS. A 

Hevami é um distribuidor especializado em máquinas de acabamento e polimento. 

Representava já algumas marcas com destacada notoriedade e prestígio. A marca NS 

era complementar às outras que a Hevami já detinha. A primeira venda foi efectuada em 

Abril de 2008, logo após a primeira feira de participação conjunta no mercado holandês. 

 

A Hevami, ao ser uma empresa altamente especializada no ramo de actividade da NS, 

por diversas vezes contribuiu com informação de mercado e técnica para o 

desenvolvimento de novos produtos que a NS veio a colocar no seu catálogo (projectos 

LMD3100, PL40 e LR30). Por conhecer igualmente bastante bem o mercado dos 

fabricantes de lixadoras forneceu também dados de mercado como preços (por três 
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vezes), posicionamento e actividades de outras empresas concorrentes à NS (por três 

vezes – projectos: LMD3100, PL40 e LR30). 

 

A experiência de trabalho conjunto tem sido também positiva para a empresa holandesa 

que vê na NS uma empresa capaz de lhe dar resposta a solicitações específicas do seu 

mercado, o que se acaba por traduzir em vendas que de outro modo a Hevami não 

conseguiria realizar. Neste sentido, a flexibilidade e abertura a desafios e projectos 

novos da NS já por várias vezes foi realçada pela Hevami. 

Como resultado dessa experiência, a Hevami por diversas vezes nomeou e recomendou 

a NS quer a clientes quer a outros fabricantes (no mercado norte-americano e alemão). 

Esses contactos e recomendações da Hevami, por ser uma empresa respeitada no ramo e 

pelas ligações que tem no mercado, foram úteis ainda que de forma indirecta em 

mercados como a Turquia, Suécia e E.U.A.. 

 

A Hevami chegou a ser abordada por concorrentes da NS para a sua substituição numa 

das suas linhas de produto, mas a empresa holandesa manteve a representação da marca 

NS. A representatividade das vendas da Hevami no total do volume de negócios da NS 

baixo (cerca de 4%). De notar que em 2007 este mercado ainda estava em 

desenvolvimento pelo que não apresentou qualquer venda. 

 

Esta é uma relação de redes, pela grande representatividade das funções indirectas que 

cumpre (acesso a informação técnica e de mercado relevante, referenciação positiva), 

combinada com a pouca expressividade das vendas e demais funções directas (cf. 

Figura 1). 

 

f) EHT (Polónia) 

 

A relação com a EHT iniciou-se em Maio de 2007 por indicação do ICEP – Instituto do 

Comércio Externo de Portugal, a pedido de estudo da NS sobre importadores no 

mercado polaco. A EHT é uma filial polaca da empresa mãe alemã. A empresa 
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inicialmente vendia apenas ferramentas de corte e quinagem, pelo que o produto NS, 

apesar de não terem qualquer relação de complementaridade com o produto em carteira, 

foi visto pelos responsáveis alemães como uma oportunidade de negócio num mercado 

em expansão. 

 

A primeira venda foi efectuada em Agosto de 2007. Desde essa altura esse mercado tem 

exigido várias visitas de acompanhamento e um investimento considerável de promoção 

em várias feiras locais. Os produtos comercializados nesse mercado são essencialmente 

produtos de catálogo e sem especial complexidade técnica ou de acompanhamento. 

 

A empresa chegou a cooperar livre e gratuitamente com a NS no desenvolvimento do 

mercado checo, pela demonstração de modelos em clientes polacos e pela referenciação 

positiva dessas mesmas máquinas. Essa ajuda resultou numa venda para o mercado 

vizinho. Apesar de desenvolvido recentemente, o mercado polaco já representava no 

conjunto dos 3 anos em análise uma quota de vendas de 12%. Trata-se de um volume 

significativo para a NS. 

 

Apesar de cumprir algumas funções indirectas (acesso a novos mercados), pelo 

predomínio das funções directas descritas, este relacionamento é essencialmente um 

relacionamento de vendas, uma vez que a única função indirecta cumprida foi a da 

referenciação no mercado checo, que por sua vez teve impactos limitados. 

 

g) Motekno (Turquia) 

 

A Motekno é uma empresa que representa algumas das mais conceituadas marcas 

europeias de máquinas-ferramenta de acabamento de superfícies como a Webber e a 

Kuhlmeyer. Em Junho de 2008, a NS contactou essa empresa com vista à promoção das 

suas máquinas na Turquia, tendo por base o posicionamento elevado das marcas que a 

empresa turca já representava. Este é o relacionamento mais recente da NS em 

mercados internacionais. 



Gestão Relacional de Clientes em Mercados Business to Business 

  68 

 

Em Abril de 2009 a NS é convidada pela empresa turca a participar numa feira em 

Istambul. Essa feira foi o início da relação entre as duas empresas que, só nesse ano 

gerou um volume vendas muito significativo (10% do total de vendas da NS para os 

mercados de exportação nos 3 anos em análise). Este mercado, através do 

posicionamento assegurado pelo distribuidor, permite à NS obter margens razoáveis, 

num mercado onde à partida a concorrência pelo preço é bastante elevada, quer pela 

produção nacional quer pelas importações de marcas asiáticas. 

 

Este relacionamento é um relacionamento de vendas, pelo grande peso que o volume de 

vendas tem, combinado com o praticamente ausente desempenho de funções indirectas 

(cf. Figura 1). 

   

h) Engineering Utilities (Reino Unido) 

 

Mercado que se inicia em Fevereiro de 2007 através do contacto da empresa inglesa. A 

Engineering Utilities trabalhara durante diversos anos com o principal concorrente da 

NS. Desde então a NS substituiu as vendas da concorrente e conseguiu manter padrões 

de resposta às solicitações do importador bastante bons o que permitiu manter volumes 

de vendas muito significativos (15% do total).  

 

Trata-se de uma relação de vendas dado o baixo contributo do cliente para funções 

indirectas e o relacionamento fortemente transaccional e focado nas vendas (cf. Figura 

1).  

 

i) AM Machinery (EUA) 

 

O relacionamento com a empresa AM Machinery iniciou-se em 2005 e desde então o 

volume de vendas para o mercado tem sido significativo (16% no conjunto dos anos 

2007 a 2009). 
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Ao longo dos anos, as vendas para esta empresa têm-se centrado num modelo standard. 

No entanto, a AM Machinery é um importador especializado em máquinas de 

acabamento com elevado reconhecimento no mercado norte-americano. O seu 

conhecimento acumulado nesta área tem sido importante para a NS no desenvolvimento 

de produtos novos ou em melhorias de produtos existentes. 

 

O relacionamento entre as duas empresas está já fortalecido, sendo que no ano de 2009, 

a empresa norte-americana recusou representar uma marca italiana concorrente da NS. 

 Frequentemente a AM Machinery dá informações à NS sobre novos avanços técnicos 

do mercado, bem como novos materiais utilizados pelos concorrentes. Esses contributos 

tiveram especial incidência nas aplicações para remoção de rebarba de peças metálicas, 

área que a NS tem vindo a apostar.   

 

Este relacionamento é do tipo relação de vendas, pela expressão que as funções directas 

como o volume de vendas apresenta. No entanto, por episódios esporádicos de 

cooperação no desenvolvimento de produtos e de fornecimento de informação técnica, é 

provável que este relacionamento possa evoluir para um relacionamento de elevado 

desempenho (cf. Figura 1). 

 

Através da distinção entre funções directas e indirectas de Walter et al. (2001), 

enquadramos estes nove distribuidores nas quatro categorias sugeridas pelos autores e 

descritas na secção 3.2 (Relações de venda, relações de redes, relações de baixo 

desempenho e relações de elevado desempenho). 
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Da análise da Figura 5 conclui-se que a maioria das relações presentes na carteira de 

clientes da NS são relações de vendas, ou sejam relacionamentos em que as funções 

directas são predominantes (casos da Hebö, MTI, EHT, Motekno, Eng. Utilities e AM 

Machinery). AIA e Hevami desempenham relacionamentos de redes (forte componente 

de funções indirectas), enquanto que o relacionamento com a empresa Liansis se 

apresenta como uma relação de baixo desempenho, isto é, tem uma baixa relevância dos 

dois tipos de funções. Importa ainda frisar que, nesta análise, nenhuma relação houve 

considerada de elevado desempenho, em que quer funções directas quer indirectas 

sejam suficientemente expressivas. 

 

5.2.3 Grau de fidelização dos relacionamentos (Q3) 

 

Pretende-se conhecer o grau de lealdade das várias relações que se estabelecem com os 

vários clientes, comparando-o com o custo de criar e fomentar essas relações, de modo a 

perceber se as ligações que se estabelecem são rentáveis ou não. 

 

Narayandas (1995) confronta o nível de lealdade de cada cliente da carteira com o custo 

em servir cada um desses clientes. Deste modo o autor propõe uma matriz onde 

Figura 5: Tipos de relacionamentos (funções directas e indirectas) 
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classifica os clientes em quatro tipologias: clientes de baixo desempenho, clientes de 

bens indiferenciados, parceiros e os clientes mais valiosos. 

 

Em primeiro lugar há que caracterizar a lealdade de cada um dos distribuidores. Para 

isso teremos por base a escada de lealdade proposta por Narayandas (1995). Segundo o 

autor a lealdade pode ser vista ao longo de níveis crescentes de fidelização que da base 

para o topo podem ser vistos nas seguintes etapas: aqueles que pretendem melhorar a 

relação, os que aconselharam terceiros, os que resistem à concorrência, os que pagam 

um preço prémio, os que participam frequentemente no processo de desenvolvimentos 

de novos produtos e, por último, aqueles que poderão investir no fornecedor. 

 

Das caracterizações dos distribuidores no ponto 5.3.1 há evidência destas etapas de 

fidelização em praticamente todos os casos, transmitindo graus de lealdade diferentes. 

No Quadro 10 temos para cada nível de lealdade os distribuidores que, de acordo com a 

descrição referida acima, se enquadram em cada um dos níveis. 

 

Quadro 10: A escada da lealdade – aplicação à carteira de clientes 

Grau Degrau da escada Clientes mencionados 

6 Investe no fornecedor  

5 Participa no desenvolvimento AU FR NL US 

4 Paga preço prémio AU 

3 Resiste concorrência DE NL UK US 

2 Aconselha outros NL FR PL 

1 Pretende melhorar relação GR 

0 Sem qualquer referência TR 

Fonte: Elaboração própria 

 



Gestão Relacional de Clientes em Mercados Business to Business 

  72 

Neste estudo, considera-se que o grau de lealdade de um distribuidor é dado pelo relato 

de maior nível na hierarquia. Deste modo podemos ordenar os clientes da amostra 

segundo a seguinte escala decrescente de lealdade: AU, FR, NL e US (nível 5); DE e 

UK (nível 3), PL (nível 2); GR (nível 1) e, por fim, TR (nível 0). 

 

Determinado o grau de lealdade importa conhecer o custo em servir cada um desses 

clientes. Neste estudo define-se que o custo em servir o cliente (C) resulta dos seguintes 

custos: custo em esforço de comunicação (CC) e custo de investimento na relação (CI). 

O custo em comunicação é aferido pelos emails recebidos (ER), pelas chamadas 

telefónicas efectuadas (TE) e pelo número de dias em visitas dos clientes e aos clientes 

(VC).  

O custo de investimento na relação (CI) é dado directamente pela variável despesas de 

representação (DR) que corresponde ao valor gasto em Euros aquando das visitas a 

clientes, mas também aos gastos relativos à participação em feiras ou acções de 

fidelização específicas para cada cliente. Ponderou-se contabilizar o custo de 

desenvolvimento e de adaptação de produtos para cada cliente na variável CI. No 

entanto, dado que esse custo é frequentemente imputado ao cliente sendo facturado no 

produto transaccionado, optou-se por não o incluir. 

 

C = CC + CI   C = (ER + TE + VC) + DR 

 

Apresenta-se em anexo a estimativa do custo as variáveis ER, TE, VC e DR com vista à 

categorização desse cliente na matriz de Narayandas (1995) (respectivamente anexos 1, 

2, 3 e 4).  

De seguida estima-se o custo em servir o cliente, C, com base na informação 

apresentada em anexo. Deste modo, pretende-se analisar como se enquadram os clientes 

de acordo com o seu posicionamento em termos de lealdade/custo na matriz 

representada na Figura 2. 
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C: Custo em servir o cliente 

Sendo que o custo em servir o cliente é dado pelo somatório das quatro variáveis acima 

indicadas [C = (ER + TE + VC) + DR], apresenta-se abaixo o total do custo que a 

empresa investiu em cada cliente. 

 

Quadro 11: Custo em servir o cliente 

 AU DE FR GR NL PL TR UK US 

C € 1953 2527 2749 768 4014 9900 2386 1761 6808 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 6 apresenta-se a caracterização dos clientes da carteira de acordo com tendo 

por base o custo em servir o cliente (somatório das quatro variáveis propostas). O 

posicionamento de cada cliente reflecte a combinação do seu nível de lealdade com o 

custo que a NS tem em servi-lo. 

 

 

 

Figura 6: Grau de Fidelização/Custo em servir (C) 

Fonte: Elaboração própria 
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Através da análise da Figura 6, verificamos que os clientes Motekno, Liansis, Eng. 

Utilities e Hebö são clientes do tipo ―bens indiferenciados‖, de acordo com a tipologia 

de Narayandas. Estes clientes pretendem apenas a oferta básica do fornecedor, 

desprovida de quais quer serviços acessórios e olham para os produtos como bens 

indiferenciados Podemos entre estes quatro clientes destacar que os clientes Eng. 

Utilities e Hebö apresentam um grau de lealdade, ainda que baixo, significativamente 

superior ao dos clientes Motekno e Liansis. É provável que estes clientes venham a 

trocar o seu fornecedor caso a concorrência lhes ofereça um produto mais barato. 

 

Os clientes Hevami e AM Machinery, estão na categoria dos ―parceiros‖. Este tipo de 

cliente é caro de servir, mas ao mesmo tempo vêem os fornecedores como parceiros de 

valor acrescentado e estão dispostos a pagar mais por produtos ―à medida‖. Geralmente 

envolvem-se no desenvolvimento de produtos e dão o seu contributo para a inovação do 

fornecedor. 

 

Os clientes AIA e MTI estão na categoria dos ―clientes mais valiosos‖. Estes são 

clientes tão leais como os ―parceiros‖, mas exigem menos custos por parte do 

fornecedor.  

 

A EHT, parceiro polaco, enquadra-se na tipologia de ―cliente de baixo desempenho‖. 

Tal significa que o seu grau de lealdade fica pelos estados mais básicos e que 

simultaneamente requer um elevado esforço por parte do fornecedor. Estes clientes 

apenas devem existir temporariamente segundo o autor Narayandas, 2005. Os 

fornecedores deverão reduzir os custos associados a estes clientes ou eliminá-los da sua 

carteira. 
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5.3 Discussão dos resultados  

 

Com base na análise dos dados da secção anterior, procura-se caracterizar cada cliente e 

cada relacionamento da carteira em análise com base no modelo de análise e nas 

variáveis propostas. O Quadro 12 apresenta um resumo dos resultados apurados na 

secção anterior para cada cliente e para cada uma das questões de investigação. 

 

Quadro 12: Síntese da análise da carteira de clientes da NS 

 Dimensões da análise 

 

Orientação de valor do cliente  

(valor central e. valor relacional) 

Funções desempenhadas pelos clientes (funções 

directas e. indirectas) 

Grau de fidelização e custo 

em servir os clientes 

(escada da lealdade e custo) 

A
IA

 

Orientação: essencialmente para o valor 

central, ou seja, o cliente requer o produto 

standard. Todavia, uma percentagem 

significativa de produto novo (33%), que 

resulta de processos dinâmicos e de 

interacção. 

Funções Directas: lucro, pela margem dos 

projectos especiais. 

Funções Indirectas: inovação (contributo para 

novos modelos); acesso a novos mercados 

(referências), acesso a informação relevante 

(transmissão de práticas da concorrência). 

Participa no 

desenvolvimento (grau 5). 

Custo moderado-baixo  

H
eb

ö
 

Relação totalmente focada no conceito de 

valor central: na transacção de máquinas sem 

qualquer modificação.   

Funções Directas: volume de vendas; 

segurança.  

Funções Indirectas: quase   inexistentes. 

Resiste à concorrência 

(grau 3) 

Custo moderado-baixo   

M
T

I 

Relação orientada para o valar central, apesar 

de haver uma percentagem de máquinas que 

envolvem adaptação (23%). 

Funções Directas: volume de vendas. 

Funções Indirectas:  trouxe ideias que 

levaram a NS a modificar e apresentar novas 

versões das máquinas. 

Participa no 

desenvolvimento (grau 5). 

Custo moderado baixo  

L
ia

n
si

s 

Relação 100% focada no conceito de valor 

central: na transacção de máquinas standard.   
Funções Directas: margem de lucro. 

Funções Indirectas:  pouco significativas. 

Pretende melhorar a 

relação (grau 1). 

Custo baixo 

H
ev

a
m

i 

Relação orientada para o valor central, apesar 

de haver uma pequena percentagem de 

máquinas que envolvem modificação e 

adaptação (14%). 

Funções Directas: pouco representativas 

(baixo volume de vendas e demais f. directas, 

Funções Indirectas: acesso a informação 

técnica e de mercado relevante, referenciação 

positiva 

Participa no 

desenvolvimento (grau 5). 

Custo moderado alto  

 

 

 

 

 

 

(…) 
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Orientação de valor do cliente  

(valor central e. valor relacional) 

Funções desempenhadas pelos clientes 

(funções directas e. indirectas) 

Grau de fidelização e 

custo em servir os clientes 

(escada da lealdade e 

custo) 

E
H

T
 

Relacionamento focado no valor central. No 

entanto, há uma pequena percentagem de 

máquinas que envolvem modificação e 

adaptação (10%). 

Funções Directas: volume de vendas 

Funções Indirectas: acesso a novos mercados 

(função cumprida apenas uma vez: caso 

pontual) 

Aconselha outros (grau 

2). 

Custo muito alto  

 

 

M
o

te
k

n
o

 

Orientação maioritariamente para o valor 

central, ou seja, o cliente requer o produto 

standard (61%). No entanto há uma 

percentagem significativa de máquinas com 

modificações incrementais (39%). 

Funções Directas: grande peso que o volume 

de vendas, 

Funções Indirectas: praticamente inexistentes 

Sem qualquer referência 

(grau 0). 

Custo moderado baixo  

E
n

g
. 

U
ti

li
ti

es
 Relacionamento muito focado no valor 

central (93%) das transacções são de 

máquinas standard; apenas 7% requerem 

alguma modificação. 

Funções Directas: volume de vendas 

Funções Indirectas: baixo contributo  

Resiste à concorrência 

(grau 3), 

Custo baixo 

 

A
M

 M
a

ch
in

er
y

 

Relação fortemente baseada no conceito de 

valor central, onde 95% das transacções 

respeitam a máquinas standard. 

Funções directas: elevada expressão no 

volume de vendas, 

Funções indirectas: episódios de cooperação 

no desenvolvimento de produtos e de 

fornecimento de informação técnica 

Participa no 

desenvolvimento (grau 5). 

Custo alto  

Fonte: Elaboração própria 

 

Questão de investigação 1: A orientação de valor dos clientes 

 

A carteira de clientes da empresa está fortemente direccionada para o conceito de valor 

central. Como visto esta perspectiva de valor centra-se nas competências internas do 

fornecedor que constrói uma oferta que será consumida pelo cliente que acederá aos 

benefícios da oferta do fornecedor através das suas próprias actividades.  

 

Os relacionamentos estudados revelam a existência de episódios em que o fornecedor é 

chamado a alterar a sua oferta, maioritariamente através de inovações incrementais e 

adaptações (casos dos clientes Motekno e AIA). No entanto, a carteira de clientes da NS 

procura na sua grande maioria um produto standard. Esses relacionamentos em que o 
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valor criado deriva da troca, com reduzido peso de valor relacional, levam a que o valor 

esteja mais centrado na oferta em si do que no relacionamento. Poderemos no entanto 

tentar compreender esta concentração de valor central, em detrimento e valor relacional, 

tendo em conta o facto de se tratar de relacionamentos recentes que na sua maioria não 

têm mais de dois anos. Sabemos que o valor relacional tem por base a interacção entre 

as duas partes e a confiança criada. Por esses motivos, será natural que algumas destas 

relações com a maturidade possam diminuir a sua proporção de valor central e aumentar 

o peso do valor relacional. 

Era importante que a empresa conseguisse equilibrar a carteira de clientes, fazendo 

evoluir alguns relacionamentos para o conceito de valor relacional ou criando novos 

relacionamentos cujo valor derivasse da própria relação, apoiando-se nas competências 

de interacção quer de cliente quer de fornecedor, tornando-se deste modo intrínseco às 

pessoas e à empresa.  

 

Na carteira de clientes analisada há relacionamentos que sugerem que poderão evoluir 

para um conceito de valor relacional, como o é o caso dos clientes AIA e Hevami, numa 

primeira fase e MTI e AM Machinery, mais a longo prazo. Trabalhando e investindo 

nestes relacionamentos a empresa poderá obter vantagens competitivas difíceis de imitar 

pela concorrência, pois o valor deslocar-se-á da oferta para a relação. 

No entanto, essa gestão deverá ser feita de forma bastante criteriosa, pois a empresa 

deverá estar ciente de que uma mudança acentuada de paradigma de orientação de valor 

dos seus clientes lhe trará forçosamente mais custos quer de desenvolvimento e de 

adaptação do produto quer de comunicação e acompanhamento do cliente. 

 

Questão de investigação 2: Funções directas e indirectas desempenhadas pelos 

clientes 

 

Os relacionamentos que a empresa são na sua maioria relações de vendas, onde as os 

benefícios que os clientes trazem para a empresa estão fortemente centrados nas funções 

directas. É este o caso dos clientes Hebö, MTI, EHT, Motekno, Eng. Utilities e AM 

Machinery, onde as funções directas mais relevantes são o volume de vendas e o lucro 
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gerado nas transacções. A empresa apresenta ainda relacionamentos do tipo redes, onde 

as funções cumpridas pelos clientes são essencialmente indirectas. Nos casos 

apresentados, AIA e Hevami proporcionam frequentemente à empresa informação 

relevante relativa ao mercado, participam frequentemente no desenvolvimento de novos 

produtos e referenciam positivamente a NS a outras empresas. Neste caso as funções 

directas cumpridas são reduzidas, pela baixa expressão que estes clientes têm no volume 

de negócios da empresa. A empresa apresenta ainda um relacionamento de baixo 

desempenho. O cliente Liansis cumpre poucas funções directas e nenhumas indirectas. 

Trata-se de uma relação sem um grande potencial para a empresa. 

 

A empresa poderá investir na evolução de alguns relacionamentos de vendas para 

relacionamentos de elevado desempenho. À semelhança das conclusões avançadas para 

a Questão 1, onde vimos que os clientes MTI e AM Machinery poderiam evoluir para 

um conceito de valor relacional (em detrimento do valor centrado na transacção), 

também neste ponto, poderão estes dois mesmos clientes, pelo conhecimento que têm 

do mercado e pelas características da relação, ser melhor aproveitados pela empresa 

com vista a melhor cumprir as funções indirectas que precisa para o desenvolvimento da 

sua actividade. Tal poderá ser feito através de mais frequentes convites por parte da NS 

para estes clientes participarem em estados iniciais de desenvolvimento de ideia e do 

conceito de novos produtos. Trata-se de informação tendencialmente gratuita que 

beneficia a empresa no sucesso comercial das suas inovações ou melhorias incrementais 

de produtos, por um lado, e que reforça o relacionamento e interdependência entre as 

duas partes.  

 

O relacionamento de baixo desempenho com a empresa Liansis poderá tender a 

desaparecer, ou a empresa pode investir neste cliente aproveitando os conhecimentos do 

mercado que tem, fazendo-o aproximar de um relacionamento de redes. 
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Questão de investigação 3: Grau de fidelização e custo em servir o cliente 

 

Apesar da empresa ter relacionamentos nos quatro quadrantes da matriz de Narayandas 

(2005) (cf. Figura 6), cobrindo todas as tipologias propostas, percebe-se que há uma 

grande concentração de clientes de bens indiferenciados. Estes são aqueles que 

apresentam níveis mais básicos e fidelização, mas que, simultaneamente, requerem um 

custo reduzido de serviço quer a grau de acompanhamento do fornecedor quer a grau de 

esforço de comunicação. É este o caso dos clientes Motekno, Liansis, Eng. Utilities e 

Hebö. 

 

A empresa tem também dois clientes que são apresentados nesta análise como parceiros 

(Hevami e AM Machinery). São clientes com um elevado grau de fidelização, mas que 

implicam elevados custos para o fornecedor de modo a manter a relação. Estes clientes 

participam frequentemente no desenvolvimento de novos produtos e vêm o fornecedor 

como um parceiro que lhes acrescentam valor.  

 

Os clientes AIA e MTI são ―clientes mais valiosos‖. Estes são tão leais como os 

―parceiros‖, mas implicam menores custos para os servir. 

 

A tipologia de ―cliente de baixo desempenho‖ conta apenas com um cliente, EHT. 

Trata-se de um relacionamento onde o grau de fidelização é mais baixo, ou seja, é um 

cliente que apesar de aconselhar outros, não participa no desenvolvimento de produtos 

ou paga preços prémio ou resiste à concorrência. Simultaneamente este relacionamento 

implica para a empresa um grau muito elevado de investimento em servir o cliente. É 

importante que a empresa consiga baixar gradualmente o custo que suporta com este 

cliente, tornando-o um cliente de bens indiferenciados.  

 

Do cruzamento das três análises feitas resultam algumas conclusões acerca da carteira 

de clientes da NS: 
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 A orientação de valor dos clientes da empresa maioritariamente focada no 

conceito de valor central, ou seja, na transacção e no presente, está em linha com 

as funções que estes cumprem, isto é, as funções directas baseadas nas 

competências internas do fornecedor. Casos exemplificativos são os clientes 

Hebö, MTI, EHT, Eng. Utilities e AM Machinery. No entanto deve-se frisar que 

este grupo de clientes não é homogéneo, distinguindo-se aqui níveis distintos de 

lealdade: MTI e AM Machinery têm um grau de lealdade superior ao dos 

restantes clientes. 

 

 Os dois relacionamentos de redes que desempenham a maior parte das funções 

indirectas (AIA e Hevami) coincidem com o grupo de clientes que apresenta o 

maior grau de lealdade. Tal faz sentido se virmos que nesse grau de fidelização 

os clientes participam frequentemente no desenvolvimento da oferta do 

fornecedor, o que pode coincidir com as funções directas enunciadas (contributo 

para a inovação, acesso a informação relevante e novos mercados). Porém, ao 

contrário do que seria de esperar e dado elevado grau de lealdade e o tipo de 

funções cumpridas, estes dois clientes apresentam uma orientação de valor 

focada no conceito de valor central e de valor relacional incremental. Seria 

expectável que este tipo de relacionamento se enquadrasse no conceito de valor 

relacional. No entanto, poder-se-á tentar perceber essa situação, por um lado, 

pelo relacionamento ser ainda recente e pouco maduro. Por outro lado, a NS, ao 

ter ainda poucos anos de desenvolvimento de mercado, poderá ainda não ter a 

base técnica e necessária para evoluir para uma oferta menos dependente das 

competências da própria empresa e mais focada nas interacções com o cliente. 

 

 O cliente Liansis, considerado um cliente de bens indiferenciados, corresponde a 

uma orientação de valor 100% transaccional, ou seja, nenhum dos produtos 

comprados exigiu qualquer modificação. Essa orientação de valor pressupõe 

ausência de adaptação do produto, o que poderá ser em parte justificado pelo 

facto de ser o cliente que impõe o menor custo em ser servido da amostra. 

Importa ainda notar que esse relacionamento não desempenha funções directas 
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ou indirectas significativas, sendo portanto considerada uma relação de baixo 

desempenho. 

 

 Já o cliente Motekno, apesar de também ser considerado um cliente de bens 

indiferenciados, desempenha funções directas relevantes. Ao comprar em 

quantidades elevadas uma oferta indiferenciada e exigindo simultaneamente um 

baixo investimento por parte da NS, este relacionamento pode libertar à empresa 

recursos para investir noutros clientes, ajudando a financiar o desenvolvimento 

de novas ofertas e de outros relacionamentos. No entanto seria de esperar que a 

orientação de valor deste cliente fosse centrada na totalidade ou quase totalidade 

em produtos standard, pelo que ao ser o cliente que maior proporção de 

máquinas novas compra levante algumas questões quanto à ferramenta de 

investigação utilizada para determinar a orientação de valor do cliente. 

 

 O investimento na mudança de orientação de valor de alguns clientes (de valor 

central para um conceito de valor mais relacional – e por conseguinte menos 

transaccional), paralelamente ao aproveitamento das competências de alguns 

clientes que poderão vir a desempenhar mais funções indirectas (fazendo evoluir 

relacionamentos de vendas para relações de elevado desempenho), terá que ser 

sempre acompanhado de ajustamentos na restante carteira de clientes. Entende-

se que essas alterações consumirão mais recursos à empresa e que poderão ter 

como consequência uma passagem simultânea dessas relações da classificação 

de ―clientes mais valiosos‖ para ―parceiros‖. Por esse motivo, ao haver um 

investimento desta natureza dever-se-á procurar novos clientes que possam vir a 

desempenhar relações de venda ou desinvestir em relacionamentos já 

determinados como de ―baixo desempenho‖ tornando-os clientes de ―bens 

indiferenciados‖. 

 

Concluída a análise da carteira de clientes da NS, o próximo capítulo apresenta as 

notas finais deste trabalho. 
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Capítulo 6 
Notas Finais 
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6. Notas finais 

 

Num contexto de crescente especialização das empresas, onde há uma maior 

dependência de recursos externos, os relacionamentos estáveis são vistos por clientes e 

de fornecedores como um meio de gerir e reduzir a incerteza.  

 

Ao longo deste trabalho enunciaram-se vantagens e desvantagens da coordenação de 

actividades e recursos com vista á aposta em relacionamentos de longo prazo. Se por 

um lado, esse investimento se torna uma fonte de vantagens competitivas, 

nomeadamente pela detecção antecipada das necessidades do mercado, pela redução de 

custos operacionais e de prospecção de novos clientes, urge também controlar uma 

excessiva dependência que se poderá gerar entre as partes. 

 

A análise da carteira de clientes internacional da empresa NSé feita com base na 

resposta a três questões de investigação: a determinação da orientação de valor dos 

clientes, a observação das funções que eles desempenham para a empresa e o estudo do 

grau de lealdade e custo que cada um deles requer do fornecedor. 

 

Os resultados apresentados relativos às três questões de investigação, e a posterior 

gestão de carteira de clientes proposta, aponta no sentido da empresa desenvolver 

esforços para que o valor percebido pelo cliente tenha uma componente crescentemente 

relacional por um lado, e para que os benefícios que habitualmente retira dos 

relacionamentos com os clientes possam ter uma natureza mais indirecta. 

 

Esta direcção de gestão de carteira proposta pretende numa primeira análise que a oferta 

da empresa se possa afirmar como uma oferta mais distinta da da concorrência, sendo 

essa distinção fundada em competências inimitáveis pelo restante mercado, ou seja, 

pelas competências relacionais intrínsecas à organização. Por outro lado, a empresa 

deverá saber aproveitar os clientes, para além das funções directas que estes 

habitualmente cumprem. Este aumento proposto das funções indirectas em alguns 

clientes, através da participação mais frequente no desenvolvimento de novos produtos, 
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pretende melhorar a capacidade da empresa de criar ofertas direccionadas para cada 

cliente, reforçando e aumentando a interdependência da relação, em detrimento de uma 

oferta tendencialmente transaccional. 

 

No entanto, e apesar da direcção relacional de gestão da carteira de clientes proposta, é 

importante ter-se em consideração possíveis problemas e desvantagens que poderão 

ocorrer e que urgem sempre ser controlados: o custo em servir o cliente e o grau de 

dependência do cliente. Importa frisar que as relações de rede não deverão ser preferidas 

às relações de vendas, nem deverá a empresa pretender ter uma oferta totalmente focada 

no valor relacional. Deverá antes, saber gerir e combinar relacionamentos dos dois tipos 

fazendo-os evoluir e sabendo a cada momento se deverá investir ou, se necessário for, 

desinvestir na relação. 

 

A um nível metodológico, reconhecem-se neste trabalho algumas limitações. Em 

primeiro lugar, o facto de o investigador ser participante e gestor principal dos próprios 

relacionamentos descritos e avaliados, pode causar algum enviesamento na análise. Por 

outro lado, tratando-se de relacionamentos relativamente recentes, acaba-se por não ter 

uma carteira tão diversificada como o desejado, pois espera-se que ao amadurecerem 

algumas dessas relações possam evoluir para formas de relacionamentos mais 

complexas e que apenas se poderão desenvolver com o tempo e a construção da 

confiança entre as partes. 

 

Este estudo pode ainda dar pistas para a análise de outras carteiras de clientes e de 

outras empresas que actuem em mercados industriais. As questões de investigação 

propostas pretendem dar uma visão equilibrada e crítica relativamente: ao que o cliente 

valoriza na oferta do fornecedor, ao que o fornecedor pode retirar do relacionamento 

com o cliente e ao grau de comprometimento entre as partes (ponderado conjuntamente 

com os respectivos custos que exigem). Uma reflexão sobre estas questões poderá dotar 

os gestores de uma base mais fundamentada para as suas decisões relativas ao 

desenvolvimentos e alocações de recursos na carteira de clientes.  
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Anexos 
 

Anexo 1: Emails recebidos 

 

A variável Emails recebidos (ER) pretende representar o custo de comunicação e de 

interacção escrita com cada cliente. Tendo por base o custo hora médio para o período 

em análise do departamento comercial de 26,70 € (custos salariais, impostos e encargos 

sociais, subsídios de alimentação, prémios e outras remunerações) e o tempo médio de 

processamento de um email recebido de 15 minutos (correspondente aos tempos de ler, 

discutir e responder), estima-se o custo que a empresa suportou com cada cliente para a 

variável em análise. É importante deixar duas notas relativas ao cálculo deste custo:  

 Os dados são relativos apenas emails recebidos, negligenciando os emails 

enviados. Utiliza-se apenas estes dados pois a empresa não possui histórico 

guardado de emails enviados para o anos de 2007. No entanto, como o tempo de 

processamento inclui o tempo gasto a responder ao email, presume-se que esse 

facto não prejudique a aferição deste custo de comunicação. 

 Há NS utiliza outras formas de comunicação escrita (faxes ou chats online). 

Porém, essas formas são residuais (cerca de 5% da comunicação escrita total) e 

de difícil contabilização, pelo que não são consideradas 

 

Os quadros abaixo sintetizam o número de emails recebidos de cada um dos 

distribuidores entre 2007 e 2009, bem como o seu respectivo custo. No gráfico 

cruzamos este custo com a escada de fidelização proposta por Narayandas (2005).  

 

 AU DE FR GR NL PL TR UK US 

Total emails 153 166 245 42 138 486 40 144 335 

ER € 1021 1108 1635 280 921 3244 267 961 2236 

Fonte: Elaboração própria 
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2007 2008 2009 Total mails 

AU 24 50 79 153 

DE 23 88 55 166 

FR 15 140 90 245 

GR 15 17 10 42 

NL 1 38 99 138 

PL 48 183 255 486 

TR 0 3 37 40 

UK 9 50 85 144 

US 53 159 123 335 

       

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Anexo 2: Telefonemas efectuados 

 

A variável Telefonemas efectuados complementa a variável anterior de modo a estimar 

o esforço de comunicação não presencial feito com cada cliente. Esta análise tem por 

base os mesmos custos/hora mencionados utilizados nos cálculos da anterior (Emails 

recebidos). No entanto, este cálculo de esforço de comunicação não abarca os minutos 

dispendidos em chamadas iniciadas pelo cliente, uma vez que a empresa não dispõe 

desses dados. 

 

No quadro abaixo podemos ver o total de minutos e respectivos custos de das chamadas 

(redes fixa e móvel) efectuadas para cada um dos mercados, no total dos 3 anos em 

análise. No gráfico cruzamos este custo com a escada de fidelização proposta por 

Narayandas (2005).  

 

 AU DE FR GR NL PL TR UK US 

Total min’s 316 1039 655 162 754 1194 289 643 748 

TE € 141 462 292 72 336 351 129 286 333 

Fonte: Elaboração própria 

Telefonemas Efectuados Internacionais (minutos) – Móvel 

 

 
AU DE FR GR NL PL TR UK US 

2007 35 31 1 0 0 69 0 6 8 

2008 96 159,5 182,5 35 269,5 694,1 0 165 29,8 

2009 114 67,42 336,46 49 226,5 327,5 229,5 27 220 

 

Telefonemas Efectuados Internacionais (minutos) - Fixo 

 

 

 

 
AU DE FR GR NL PL TR UK US 

2007 0 414,02 120,85 37,5 21,92 35,42 0 151,53 122,49 

2008 0 238,33 14,04 39,02 77,78 29,11 44,72 171,01 189,33 

2009 71,36 128,76 0,58 1,53 158,81 38,44 10,07 122,8 188,12 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Anexo 3: Visitas de/a clientes 

 

Pretende-se com esta variável representar o esforço de comunicação presencial feito 

pela empresa com cada um dos seus clientes. No quadro abaixo apresenta-se o número 

de dias gastos em visitas de clientes à NS e da NS a clientes, quer durante feiras ou 

missões de prospecção e acompanhamento aos seus mercados. Na última coluna 

apresenta-se o respectivo custo, partindo de uma média de 8 horas de trabalho por dia. 

 

Visitas 

efectuadas 

Visitas 

recebidas 

Total visitas VC € 

AU 0 3 3 641 

DE 0 1 1 214 

FR 0 1 1 214 

GR 0 0 0 0 

NL 4 1 5 1068 

PL 9 8 17 3631 

TR 5 0 5 1068 

UK 0 1 1 214 

US 4 0 4 854 

Fonte: Elaboração própria 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Anexo 4: Despesas de representação  

 

A variável DR é um custo de fácil mensuração pois é dado pelo somatório das despesas 

de representação que a empresa suportou com cada cliente ou investiu em promoção e 

prospecção directa no mercado (feiras e missões). No quadro abaixo apresentamos o 

valor investido em cada cliente. 

 

 AU DE FR GR NL PL TR UK US 

DR € 150 743 608 418 1689 4817 922 300 3385 

Fonte: Elaboração própria 
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Fonte: Elaboração própria 
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