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COMO ASSEVERA O 
AUTOR, O FORNECEDOR 
É COAUTOR DO VALOR DO 
PRODUTO OU SERVIÇO 
QUE UMA EMPRESA 
OFERECE AOS SEUS 
CLIENTES. POR ISSO O 
REVERSE MARKETING 
ADQUIRE UMA DIMENSÃO 
ESTRATÉGICA, AINDA MAIS 
EM TEMPOS DIFÍCEIS.

Fornecedores
de valor
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"MHVNBT�FNQSFTBT�PMIBN�TFVT�GPSOFDFEP-
SFT�DPNP�QBSUF�EP�DVTUP�EP�RVF�QSPEV[FN��
0VUSBT�UËN�B�DMBSF[B�EF�RVF�PT�GPSOFDFEPSFT�
TÈP� DPNQPOFOUFT� FTUSBUÊHJDPT� EP� WBMPS� EF�
seus produtos e serviços. E essas diferentes 
visões provocam efeitos diversos sobre a ges-
tão, processos e resultados das empresas.

Defendo sempre que um fornecedor deve 
ser visto como peça fundamental do valor 
que uma empresa oferece aos seus clientes. 
5FOIP�EJGJDVMEBEF�FN�MJEBS�DPN�QPTUVSBT�

EP� UJQP�iWPDË�Ê�NFV� GPSOFDFEPS�WPDË� UFN�
de me atender do jeito que eu mandar”. Em 
vendas, atendendo clientes, já ouvi isso mui-
UBT�WF[FT��$POGFTTP�RVF�DMJFOUFT�BTTJN�UJSBN�
CPB�QBSUF�EB�NJOIB�WPOUBEF�EF�WJTJUÃ�MPT�
1SPDVSFJ� OB�NJOIB� DBTB� BMHVN�QSPEVUP�

RVF�DIFHPV�MÃ�QFMBT�NÈPT�EF�RVFN�P�GF[�B�
QBSUJS�EB�NBUÊSJB�QSJNB�OBUVSBM��"DIFJ�EVBT�
lindas peças do João Alves, um artesão de 
5BJPCFJSBT�.JOBT�(FSBJT�RVF�USBCBMIB�DPN�
CBSSP��$PNQSBEBT� DPNP�EJ[FN�QPS� MÃ�OB�
NÈP�EFMF��UBMWF[�FMF�UFOIB�GFJUP�UVEP�EB�FY-
tração do barro à peça pronta.
3BSBT� FNQSFTBT� GB[FN� JTTP� OPT� EJBT� EF�

IPKF��DVJEBS�EF�UPEP�P�QSPDFTTP�EB�NBUÊSJB-
�QSJNB� OBUVSBM� BUÊ� P� QSPEVUP� BDBCBEP� DP-
MPDBEP� OB� DBTB� EP� VUJMJ[BEPS�� 1PS� EJWFSTBT�
SB[×FT� BT� UBSFGBT� OFDFTTÃSJBT� QBSB� QSPEV[JS�
algo foram sendo divididas e distribuídas 
por muitas empresas, compondo o que al-
HVOT�DIBNBN�EF�DBEFJB�EF�QSPEVÉÈP�
�$BEFJB�EF�QSPEVÉÈP�OÈP�Ê�VN�CPN�OPNF�

porque dá a sensação de que tarefas em se-
RVËODJB� MJOFBS� TFSÈP�FYFDVUBEBT�VNB�BQÓT�
B�PVUSB�QBSB�DIFHBS�B�VN�SFTVMUBEP�GJOBM�F�
isso não acontece assim. Incontáveis tarefas 
são executadas paralelamente, em diferen-
UFT�FNQSFTBT�BUÊ�TF�SFVOJSFN�FN�VN�QSPEV-
UP�RVF�BMHVÊN�VUJMJ[B��6NB� SFEF�EF�WBMPS�
uma nuvem de valor.
(FOFSBMJ[BOEP� BT� FNQSFTBT� UËN� GPSOF-

cedores. Muitos fornecedores. Lembrando 
PVUSB�WF[�B�WFSTÈP�EP�/ÊMJP�"SBOUFT�QBSB�P�
surgimento da vida em sociedade: 

Na caverna, Ug e Og resolvem dividir ta-
SFGBT�DPOGPSNF�TVBT�DPNQFUËODJBT��6H�CPN�
caçador, sai para caçar. Og, bom pegador de 
cocos, pega cocos. No fim do dia, trocam 
DPDPT� F� DBÉBT� F� WJWFN� VNB� WJEB� NFMIPS��
Não se preocupavam em saber quem era 
fornecedor, quem era cliente. Buscavam 
VNB�WJEB�NFMIPS�

Michael Porter, naquele 
seu famoso livro 
Estratégia Competitiva, 
promove um brutal 
desserviço ao mundo 
das empresas ao colocar 
todos os que estão 
em uma determinada 
indústria – concorrentes, 
fornecedores, clientes, 
substitutos, novos 
entrantes – como 
competidores. Se meu 
cliente concorre comigo, 
devo vencê-lo. Se meu 
fornecedor concorre 
comigo, devo vencê-lo. 
O que é possível fazer 
com um cliente derrotado 
ou com um fornecedor 
derrotado? Morrer junto.
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5SBCBMIFJ�FN�VNB�FNQSFTB�CBTUBOUF�JOUF-
HSBEB��'B[JB�NJOFSBÉÈP�EF�CBVYJUB�F�UPEP�P�
QSPDFTTP� EF� USBOTGPSNBÉÈP� BUÊ� B� QSPEVÉÈP�
EF�QBOFMBT�QBSB�DP[JOIBS��/B�ÃSFB�EF�FOHF-
OIBSJB� UPEPT�PT�EJBT�TF� GB[JB�BMHVN�FTUVEP�
EP� UJQP� GB[FS�PV�DPNQSBS� 	imake or buy”). 
%FQPJT� TVSHJSBN� BT� UFSDFJSJ[BÉ×FT� PT� out-
sourcings e outros nomes bonitos para essa 
EFDJTÈP�NVJUP�CÃTJDB��EFWFNPT�QSPEV[JS�JTTP�
PV�Ê�NFMIPS�DPNQSBS�EF�BMHVÊN 

Um fornecedor não deveria ser visto como 
um adversário, um competidor, um opo-
nente, um concorrente.
.JDIBFM�1PSUFS�OBRVFMF� TFV� GBNPTP� MJWSP�

Estratégia Competitiva, promove um brutal 
desserviço ao mundo das empresas ao colo-
car todos os que estão em uma determinada 
JOEÙTUSJB�m�DPODPSSFOUFT�GPSOFDFEPSFT�DMJFO-
tes, substitutos, novos entrantes – como com-
petidores. Se meu cliente concorre comigo, 
EFWP�WFODË�MP��4F�NFV�GPSOFDFEPS�DPODPSSF�
DPNJHP�EFWP�WFODË�MP��0�RVF�Ê�QPTTÎWFM�GB[FS�
com um cliente derrotado ou com um forne-
DFEPS�EFSSPUBEP �.PSSFS�KVOUP�
*NBHJOP�RVF�VN�GPSOFDFEPS�DPOIFÉB�NVJ-

UP�EBRVJMP�RVF� GB[��.VJUP�QSPWBWFMNFOUF� Ê�
um especialista. Ainda assim, grandes clien-
UFT�BDSFEJUBN�RVF�TÈP�DBQB[FT�EF�EJ[FS�BP�GPS-
OFDFEPS�P�RVF�GB[FS�F�DPNP�GB[FS�
6N�GPSOFDFEPS�Ê�VN�DPBVUPS�EP�WBMPS�EP�

produto ou serviço que a empresa oferece 
aos seus clientes.
5FNPT�USBCBMIBEP�QBSB�BMHVNBT�FNQSFTBT�

em projetos de construção de relações mais 
ricas e mais duradouras com seus fornece-
dores e os resultados são muito interessantes 
e promissores.
"� BQSPYJNBÉÈP� JOJDJBM� Ê� TFNQSF� DPCFSUB�

EF� EÙWJEBT� F� EFTDPOGJBOÉB�� P� GPSOFDFEPS�
convidado fica se perguntando quando vão 
DPCSBS�EFMF�PT�HBOIPT�DPORVJTUBEPT�OP�QSP-
DFTTP� DPOKVOUP�� "� IJTUÓSJB� DPOTUSVÎEB� DPN�
o fornecedor, na grande maioria dos casos, 
foi autoritária, regrada, cercada de cuidados 

jurídicos, focada em redução de preços a 
qualquer custo, centrada no sucesso unica-
mente da empresa compradora. O fornece-
EPS�TF�RVFCSBS�Ê�QPSRVF�OÈP�UFN�DBQBDJEB-
de de gestão e arruma-se outro. 

Com esses antecedentes, demora um tempo 
para construir um ambiente de cooperação. 

Uma relação mais próxima tem mostrado 
que os fornecedores, mesmo os menores, 
UËN�DPOUSJCVJÉ×FT�JOUFSFTTBOUFT�BUÊ�QBSB�PT�
clientes enormes. E vice-versa. 

Raramente os clientes apresentam aos for-
OFDFEPSFT� TFVT� QSJODJQBJT� DBNJOIPT� FTUSB-
UÊHJDPT�� 4F� VN� GPSOFDFEPS� TBCF� QBSB� POEF�
WBJ�P�TFV�DMJFOUF�UFN�NBJT�DIBODF�EF�FTUBS�
KVOUP�RVBOEP�FTTF�DMJFOUF�DIFHBS� MÃ�RVBM-
RVFS�RVF�TFKB�FTTF�MVHBS��&TUSBUÊHJBT�DPNQBS-
UJMIBEBT� UËN� TF�NPTUSBEP�NVJUP� TBVEÃWFJT��
5SBOTQBSËODJB�OBT�SFMBÉ×FT�UBNCÊN�BKVEB�B�
construir o clima de confiança.

Os fornecedores, em nossos projetos, 
UËN�EFNPOTUSBEP� DBQBDJEBEF� EF� JOWFTUJS� F�
desenvolver produtos em conjunto com a 
empresa, participando desde as fases muito 
iniciais desse processo com contribuições 
interessantes.
� "� QSFTFOÉB� F� DPOWJWËODJB� OP� DMJFOUF� EF�

diferentes equipes do fornecedor – logística, 
FOHFOIBSJB� GJOBOÉBT� m� UBNCÊN� UFN� SFWF-
lado proposições e desenvolvimentos com 
bons resultados. Mesmo na negociação co-
mercial surgem cenários alternativos de for-
necimento, oferta de serviços associados ao 
produto, ofertas de novos produtos.

A presença do cliente dentro da empre-
sa do fornecedor pode promover evolução 
tanto em seus processos produtivos quanto 
OB�TVB�HFTUÈP��0�DPOIFDJNFOUP�NÙUVP�NBJT�
profundo facilita a tomada de decisão e dá 
DMBSF[B�EPT� JNQBDUPT�EBT�EFDJT×FT�OPT�QSP-
cessos e resultados de todos. 
%FDJT×FT� DPNQBSUJMIBEBT� TPCSF� FTUPRVFT�

processos, logística, lotes de produção e outros 
aspectos do relacionamento podem facilitar 

FORNECEDORES DE VALOR
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as negociações de preço, assegurando com-
petitividade e remuneração adequada para 
a prosperidade de todos, contribuindo para 
a longevidade das empresas. Para os forne-
cedores, um dos aspectos mais interessantes 
EFTTB�BQSPYJNBÉÈP�Ê�B�BCTPSÉÈP�EF�DPOIFDJ-
mento amplo e novo. 

Tem sido comum encontrar empresas com 
produtos bastante desenvolvidos e relações 
precárias com os fornecedores. Interessante 
ficar atento ao fato de que qualquer desenvol-
vimento positivo construído no fornecedor se 
reflete positivamente sobre o valor construído 
EFMF�QBSB�B�GSFOUF�BUÊ�P�DMJFOUF�VUJMJ[BEPS�EP�
produto final. Se os produtos da empresa já 
estão em um estágio de grande desenvolvi-
NFOUP�BVNFOUBN�BT�SB[×FT�QBSB�UFS�SFMBÉ×FT�
mais construtivas com os fornecedores.

Os atributos e práticas mais comuns que 
FODPOUSBNPT� OBT� FNQSFTBT� RVF� BUSBWÊT� EB�
relação com os fornecedores, ampliam a sua 
oferta de valor e constroem a prosperidade 
do todo envolvem:
r�&TUSBUÊHJB�CFN�EFGJOJEB�F�DPNQBSUJMIBEB�
com os fornecedores.
r�1SJODÎQJPT�DPNQBSUJMIBEPT�
r�&RVJQFT�DPN�FMFWBEB�DPNQFUËODJB�UÊDOJDB�
r�&RVJQFT�FTUÃWFJT�
r�"CFSUVSB�B�TVHFTU×FT�EPT�GPSOFDFEPSFT�
r�"VUPOPNJB�QBSB�EFDJEJS�TPCSF�QSPEVUPT�
e processos.
r�$POUBUP�FOUSF�EJWFSTBT�ÃSFBT�EBT�FNQSFTBT�
r�"UVBÉÈP�DPPSEFOBEB�FOUSF�EFQBSUBNFOUPT�
r�$VMUVSB�EF�FWPMVÉÈP�EFMJCFSBEB�F�JOPWB-
ção em coautoria.
r�*OUFOTB�USPDB�EF�JOGPSNBÉ×FT�DPN�PT�GPS-
necedores.
r�3FMBÉÈP�EF�DPOGJBOÉB�F�SFTQFJUP�
r�3JTDPT�DPNQBSUJMIBEPT�
r�4JTUFNB�EF�HFTUÈP�EPT�GPSOFDFEPSFT�TJN-
ples e ágil.
r�&YFNQMP�EF�FYDFMËODJB�
r�$PNQSBT�EFDJEF�QFMP�WBMPS�EB�PGFSUB�EP�
fornecedor.

&N�ÊQPDBT�EF�QSPTQFSJEBEF�F�DSFTDJNFOUP�
EPT�OFHÓDJPT� BT� FNQSFTBT�FN�HFSBM�PCUËN�
bons resultados e se descuidam dessa rela-
ção. Fica mais fácil trocar de fornecedor 
e outros clientes aparecem para substituir 
clientes perdidos. A vida vai indo e vai dan-
do mais ou menos certo, alguma perda se 
DPNQFOTB�DPN�BMHVN�HBOIP�RVF�BQBSFDF�
�OBT�ÊQPDBT�NBJT�DSÎUJDBT�m�DSJTFT�FDPOÔ-

micas, crescimento exponencial, mudanças 
estruturais do ambiente de atuação da em-
presa – que as fragilidades das relações se 
USBOTGPSNBN�FN�QSPCMFNBT�TÊSJPT�
/P�#SBTJM�BUVBM�RVF�WJWF�TÊSJB�SFEVÉÈP�EB�

produção industrial e passa por retração e de-
TFNQSFHP�FNQSFTBT�RVF�GFDIBN�TVBT�QPSUBT�
EFJYBN�EF�QSPEV[JS�BRVJ�EFTUJOBN�TFVT� JO-
vestimentos para outros países e ampliam os 
FGFJUPT�OFHBUJWPT�EP�NPNFOUP�FDPOÔNJDP�
5ËN�NBJT�DIBODF�EF�TPCSFWJWËODJB�F�DPO-

tinuidade aquelas empresas com redes de 
construção de valor bem estruturadas, vín-
culos fortes com seus fornecedores, relações 
estáveis baseadas em atributos que vão mui-
UP�BMÊN�EP�QSFÉP��$PN�FTTFT�BMJBEPT�Ê�QPT-
sível construir alternativas e buscar saídas 
para os desafios. Com esses mesmos aliados, 
OPT�NFMIPSFT�NPNFOUPT�EB�FDPOPNJB�F�EB�
TPDJFEBEF�DSFTDFN�NBJT�F�UËN�NFMIPSFT�SF-
TVMUBEPT�BRVFMFT�RVF�UËN�DPNP�CBTF�EP�TFV�
valor uma rede de fornecedores forte, sólida, 
próxima e contributiva.

Os fornecedores são parte integrante da es-
USBUÊHJB�EF�DPOTUSVÉÈP�EF�VNB�PGFSUB�EF�WB-
lor superior e preferida. De quem a empresa 
DPNQSB�F�DPNP�DPNQSB�EJ[�NVJUP�TPCSF�P�
valor do que oferece aos seus clientes.

Em tempo, João Alves compra algumas 
tintas que usa para pintar suas peças.

PAULO ROBERTO SÁ GRISE
É CONSULTOR DA JCTM MARKETING 
INDUSTRIAL E EXECUTIVO-PROFESSOR DA 
ESCOLA DE MARKETING INDUSTRIAL.
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Como o cliente externo faz  
opções por valor percebido?

CONDUZINDO MUDANÇAS 
EM GESTÃO DE PREÇOS
Fuja das armadilhas  
que destroem valor

COMPRAS EM TEMPOS DE CRISE
Confiança e cooperação entre as 
partes, no lugar das “quedas de braço”

FORNECEDORES DE VALOR
Eles são coautores, partes 
essenciais do valor que a empresa 
oferece aos seus clientes

TRILHAS PARA DIVERSIFICAR
Novas ideias para entrar  
em novos mercados
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