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  Gestão de Processos 
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As suas ofertas estão 
acompanhando a evolução das 
necessidades de seus clientes? 

 
Quando os diretores de diferentes 

organizações são questionados sobre as 

suas empresas, e se elas são, de fato, 

empresas “centradas no cliente”, a imensa 

maioria responde que sim, de forma 

imediata. 

Devemos reconhecer que quase todos os 

entrevistados, acreditam de boa-fé, que os 

clientes são sempre colocados em primeiro 

lugar.  

Uma sugestão para avaliar essa posição, 

ou seja, que nível de realidade apresenta, 

será se perguntarem quais foram as 

alterações feitas no seu processo de 

desenvolvimento da oferta, durante a 

última década, para alinhar a mesma com 

os novos desafios que seus compradores 

apresentam.   

Em muitas organizações o 

desenvolvimento de produtos e serviços 

está isolado do ambiente de usuários e 

clientes.  

Quando novas ofertas são anunciadas há 

sempre a esperança de que as 

características oferecidas sejam, de 

alguma forma, úteis e desejadas pelo 

mercado. Nesta abordagem temos quase 

certeza do fracasso, pois, imagina-se 

conhecer tudo o que o mercado necessita. 

Estou trabalhando com um cliente que está 

investindo em “ir além” dessa concepção, 

já desde a fase de desenho da oferta. Ele 

possui três características que facilitam 

esta atividade: 

 

o É uma empresa, onde os “feudos” 

foram abolidos, e, atualmente, tem uma 

boa comunicação interna, os núcleos 

de decisão são extremamente 

dinâmicos e ágeis, 

 

o Querem ser reconhecidos no domínio 

de serviços,  

 

o Definiram claramente os segmentos de 

atuação no mercado. 

Com a nossa ajuda, foram identificados 

para esses segmentos de atuação, quais 

são os cargos e funções dos diretores e 

executivos que tipicamente estão 

implicados no processo de compra, assim 

como, quais os objetivos de negócios que 

esses executivos gostariam de atingir na 

gestão de suas funções. 

O próximo passo foi identificar as razoes 

pelas quais esses objetivos não podem ser 

alcançados e, em consequência, identificar 

capacidades, que ao serem desenvolvidas 

podem ter resultados favoráveis para 

esses clientes ao facilitar a realização 

desses objetivos.  

         

Esta abordagem assegura que as 

capacidades da nova oferta, estão 

alinhadas com as necessidades do 

comprador.  

Este processo se completa quando se 

criam as perguntas de diagnóstico, que 

permitem avaliar quais capacidades da 

oferta são mais relevantes para cada uma 

das pessoas chave identificadas, pois, 

cada interlocutor poderá ter necessidades 

diferentes. 
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Claramente, este é um processo que 

regularmente deve ser realimentado para 

estar sempre em linha com os 

requerimentos do mercado e, demonstrar a 

esse mercado que a sua empresa conhece 

seus problemas, necessidades e desafios 

específicos. 

Vendedores com ofertas que permitem aos 

compradores melhorar o resultado de seus 

negócios, visando alcançar objetivos de 

negócios, resolver problemas ou satisfazer 

necessidades reais, são, sem dúvida, 

elementos que permitem uma vantagem 

competitiva sólida e consistente. 

A orientação para o desenvolvimento de 

novas ofertas, ou a readequação das 

atuais, deve ser motivada pelas 

necessidades do comprador. 

Este processo permite garantir que a sua 

empresa é uma organização centrada no 

cliente. 
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