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COLUNA LIDERANÇA

A s necessidades dos consumidores sofrem trans-
formações em variadas velocidades, provocan-
do mudanças mercadológicas. Para assegurar a 
sustentabilidade do negócio é importante que  
a companhia busque ser protagonista nestes  

cenários desafiadores. 

FORMAS DE OBTER DIFERENCIAL COMPETITIVO EM 
CENÁRIOS DESAFIADORES: FOCO NA EXPERIÊNCIA 
DO CLIENTE E SOLUÇÕES COLABORATIVAS

Consultor da Falconi, formado em Administração pela UNESP com MBA em Finanças pela FGV.  
Atua na Falconi há 12 anos e lidera projetos de consultoria em gestão para melhoria de resultados 
econômico-financeiros, via otimização de processos, OBZ, Eficiência Industrial e Capacitação Gerencial.
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Conforme os reflexos já mapeados e outros por virem de-
correntes da pandemia e demais acontecimentos de escala 
global, observa-se que organizações mais ágeis na identifica-
ção de problemas e colaborativas nas soluções, geram poder 
de adaptação e conquista de espaços.

Graduada em Engenharia Civil pela UFSM , é consultora na Falconi com experiência em 
diversos segmentos de indústrias B2B e varejo. Atua com projetos de otimização de 
gastos e processos, conexão de estratégia com metas operacionais e gestão de projetos.

E POR HELENA LEITÃO PINHEIRO, 

DIVULGAÇÃO / FALCONI
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A Falconi é a maior consultoria de gestão brasileira, fundada por Vicente Falconi. Reconhecida por sua capacidade 
de transformar os resultados e a eficiência de organizações públicas e privadas por meio de técnicas de gestão, possui 
um time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países e já atuou em mais de 5.300 projetos ao longo 
de 30 anos de história. Envie suas sugestões de temas ou dúvidas para falconi@loures.com.br

Nesse contexto, como os processos do negócio podem ser 
potencializados por essas mudanças gerando diferencial com-
petitivo? Os seguintes pontos são relevantes nesta jornada:

Clareza na identificação dos desafios, agilidade na deci-
são e link com processos  

Destacamos inicialmente a relevância do alinhamento da 
estratégia mercadológica com as necessidades do mercado. 
Porém, para capturar oportunidades, é necessário também 
conectá-las a métricas de controle corretas, possibilitando 
identificar e antecipar mudanças.

Uma maneira de estabelecer as métricas prioritárias é por 
meio do estudo da experiência do cliente e quais os “momen-
tos da verdade”, ou seja, quais processos críticos do negócio 
que geram sua conversão e fidelização.

Uma vez feita à associação entre os atributos de valor para 
o cliente e métricas de sucesso, pode-se focar os esforços da 
organização que as influenciam positivamente. No segmento 
de papel e celulose, por exemplo, a capacidade logística pode 
representar um processo que engloba momentos críticos na 
interface com o cliente.

Entendendo as etapas desses processos, pode-se focar em 
sua organização visando, por exemplo, a redução de lead ti-
mes de entrega, via: revisão do footprint logístico e modais, 
políticas de lotes mínimos, otimização de rotas etc. 

De modo que os processos internos gerem a melhoria de 
uma relevante métrica de satisfação dos clientes, auxiliando 
na captura de novas oportunidades e espaços.

Trazer soluções colaborativas de forma rápida e escalável 
Para resolver problemas específicos e complexos, a cria-

ção de estruturas internas de melhoria e capacitação do 
time são caminhos importantes, porém eles devem ser com-
plementados.

Isso devido à demanda por novos conhecimentos, tec-
nologias e velocidade necessária. Uma das principais boas 
práticas em franco desenvolvimento é a busca por soluções 
colaborativas, como parceiros especialistas, por meio de duas 
principais formas:

Open innovation – Buscar soluções específicas já existen-
tes ou de fácil adaptação proveniente do mercado, trazendo 
escalabilidade. É um caminho que vem se mostrando efetivo. 
Em contrapartida, exige a prospecção caso a caso, seleção e 
acompanhamento da implantação das soluções com metodo-
logia de gestão de projetos tradicional e ágil.

Ecossistema de parceiros – Estruturação e acesso a um 
networking de parceiros (startups, plataformas digitais, ace-
leradoras) com reputação comprovada e possibilidade de 
implantação de soluções específicas de forma imediata, com-
partilhada e com menores desafios em prospecção, adapta-
ção e implantação.

Em resumo, destacamos que a tradução de atributos que ge-
ram valor para os clientes em estratégias, métricas e processos, 
bem como a capacidade e velocidade na obtenção de conheci-
mento e criação de soluções para esses processos-chave, têm se 
mostrado um relevante diferencial competitivo.       n


