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Introdução

INTRODUÇÃO

Competitividade: este é o fator chave que garante o
destaque de uma empresa no mercado. Mais do que isso,
ela pode ser o diferencial que garante a sobrevivência de
uma organização. Mas como ser realmente competitivo?
A resposta a essa questão variou ao longo do tempo e
está em constante transformação. A tecnologia avançou,
o mercado apresenta novos desafios a cada momento e, é
claro, a expectativa do cliente é constantemente alterada
devido a todas essas mudanças — afinal, ela acompanhou
a evolução da sociedade e do universo corporativo.

Mas algo é certo: observar as práticas dos gigantes do mercado pode apontar
para soluções aplicáveis ao dia a dia da empresa, alavancar a produtividade e
colocar uma organização à frente de seus principais concorrentes.
Quer descobrir esses segredos? Neste e-book, você encontrará as principais
ações praticadas por grandes empresas que se esforçaram para ser cada vez
mais competitivas, expandindo seu alcance e garantindo sua fatia no mercado.
Acompanhe o conteúdo a seguir e boa leitura!
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O que é
competitividade
de mercado?

O QUE É COMPETITIVIDADE DE MERCADO?

A competitividade de mercado pode ser definida como
uma condição que diferencia a empresa em relação
aos seus concorrentes. Em termos práticos, são as
características que fazem o cliente pensar que consumir
a marca X é mais vantajoso que comprar de Y.

Logicamente, essa escolha é afetada por diversos fatores, que podem
ser subjetivos ou não. Um consumidor pode escolher entre dois
eletrodomésticos com as mesmas funcionalidades pelo seu design ou
simpatia pela marca (fator subjetivo). Por outro lado, uma empresa tende a
escolher seus fornecedores diante da qualidade dos suprimentos e do seu
custo-benefício (fator objetivo).
Nessa etapa, muitos aspectos são considerados: o preço, o design dos
produtos, o prazo de entrega, a simpatia pela marca, a condição de
liderança ou posição da empresa no mercado, entre outros. Atualmente,
sustentabilidade e responsabilidade social também entram nessa equação.
O fato é que, para ser considerada competitiva, sua organização precisa ser
reconhecida por alguma competência central específica — uma habilidade
adquirida, necessária no segmento em que atua, e que sua organização
simplesmente faz muito melhor que seus concorrentes.
Quando essa vantagem é comparada, os consumidores simplesmente
reconhecem que as empresas competidoras não conseguem imitá-lo. Pode
até haver um produto similar, mas nunca igual ou superior. Portanto, sua
empresa é única!
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O QUE É COMPETITIVIDADE DE MERCADO?

Mas convenhamos que o status adquirido por um produto, por
mais favorável que seja, pode mudar a qualquer momento. Não
que seja fácil desbancar empresas que construíram uma reputação
ao longo do tempo, mas caso não haja uma atenção bem
direcionada, ela pode perder seu nível de competitividade.
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Isso acontecer porque, sem uma evolução constante, o produto
pode ficar ultrapassado e passar ser visto como menos funcional,
atraente ou interessante que o de outras empresas. Uma logística
mal planejada, por exemplo, é o suficiente para torná-lo um
parceiro de negócios menos vantajoso.

O QUE É COMPETITIVIDADE DE MERCADO?

Fatores econômicos também precisam ser
considerados. Quando existe uma disparidade
entre os preços praticados pela empresa e a
realidade do mercado, a compra pode se tornar
inviável para a maioria dos consumidores. No
extremo contrário, uma melhora no poder
aquisitivo do público pode gerar uma demanda
por serviços ou equipamentos mais sofisticados.
Por isso, manter-se competitivo exige uma
constante evolução! Sua empresa precisa
ser vista nos processos que garantem a
qualidade de seus produtos e serviços. Fique
atento às demandas do mercado, às variações
que podem afetar a relação entre público,
mercadoria e serviço, e na própria gestão do
negócio, que pode ser a ponte para aumentar
a qualidade, a produtividade e oferecer um
produto mais competitivo.
Veja a seguir como as grandes empresas
garantem essa evolução.
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Investimento
em tecnologia

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

No século XXI, é inevitável pensar na expansão e
competitividade de um negócio sem levar em consideração
a necessidade de investimento em tecnologia. Longe
de ser uma opção, essa prática e fundamental para
alavancar o sucesso de qualquer empreendimento.
Por muito tempo, quando se falava em tecnologia, todo
empresário pensava na aquisição de máquinas que
tornavam a produção mais rápida, reduziam o número de
funcionários e realizavam o trabalho com mais eficiência.

Esse investimento continua importante, e cada setor tem suas
possibilidades de atualização quanto à área produtiva. No entanto, o
avanço tecnológico ganhou o potencial de contribuir especialmente para
que a gestão da empresa seja otimizada, gerando resultados melhores e
favorecendo a competitividade.
Por isso, algumas ferramentas têm ganhado espaço — entre elas estão
os ERPs, ou Sistemas de Gestão Empresarial. Eles permitem o controle
unificado dos diferentes setores da empresa, otimizando tarefas e
favorecendo a produtividade.
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INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA APLICADA À GESTÃO

Ferramentas tecnológicas permitem
otimizar o trabalho da empresa e
automatizar processos. Sem elas, é
possível que muitos dos esforços e recursos
empregados sejam desperdiçados em ações
repetitivas, burocráticas e em retrabalhos.
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Também é muito provável que o desencontro
ou a dificuldade de acesso às informações
gere equívocos nas tomadas de decisão,
tornando a organização menos ágil, mais cara
e, consequentemente, menos lucrativa.

Mas como a tecnologia pode, de fato,
facilitar a gestão de uma empresa e reduzir
custos, agilizar os processos e garantir a
qualidade e a competitividade?

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

Redução de trabalhos repetitivos e burocrático
Quando muitas tarefas relacionadas à administração
e à gestão da empresa não estão centralizadas em
um ERP, uma quantidade considerável de funcionários
ocupa-se com trabalhos repetitivos e burocráticos.
Preenchimento de formulários, preparação de
relatórios, alimentação de planilhas, faturamento,
controle de estoque — essas tarefas, embora
necessárias, demandam um tempo precioso que
poderia ser aplicado em ações estratégicas.
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Além disso, o retrabalho é muito frequente: como
os documentos não se atualizam automaticamente,
uma mesma informação precisa ser inserida em
várias planilhas (de vendas, contábil, tributária, etc).
Mesmo com funcionários que
dominem as ferramentas de
informática usuais, a probabilidade
de que muito tempo seja gasto com
essas atividades é realmente enorme.

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

Redução ou eliminação de erros
Na correria da rotina dos funcionários, não
é raro ocorrerem falhas nas tarefas citadas
acima. Novamente, a necessidade de
conferências e conciliações entre registros
gera problemas e consome um valioso
tempo de serviço.
Um sistema integrado, por outro lado, é
capaz de automatizar atividades, reduzindo
ou eliminando esses erros. Além de evitar
problemas contábeis, fiscais, relativos
ao controle de mercadorias ou à entrega,
entre outros, os processos se tornam mais
ágeis, fator que contribui ativamente para a
satisfação do consumidor.
Quando os processos são otimizados por
essas ferramentas, portanto, o gestor garante
que eles se tornem mais confiáveis, assim
como as informações fornecidas pelo sistema.
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INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

Alocação dos recursos humanos
em tarefas produtivas
Como um único procedimento gera ações
em cadeia no sistema, uma quantidade
muito menor de funcionários precisa realizar
tarefas burocráticas.
Assim, eles são designados para funções
que contribuem para a produtividade e
atendimento ao cliente. Em outros casos,
a redução do quadro de funcionários se
torna uma opção mais viável, aumenta a
lucratividade do negócio.
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Fácil acesso às informações
Enquanto nos métodos convencionais
de controle e gestão as informações são
fragmentadas, concentrando-se em planilhas
ou até mesmo em equipamentos diferentes,
soluções tecnológicas permitem a integração
de dados e o fácil acesso a eles.
Dessa forma, informações de diferentes
setores ficam instantaneamente ao alcance
do gestor, podendo inclusive ser utilizadas
para a elaboração automática de relatórios
gerenciais, de acordo com as necessidades
determinadas por ele.

Visão estratégica do negócio
O acesso simples às informações e a
obtenção de relatórios gerenciais favorece
a tomada eficiente de decisões, já que o
gestor visualiza a situação do negócio tanto
de forma ampla — considerando todos os
setores — como de forma individualizada —
conforme o desempenho de cada área.
Esse embasamento permite analisar
as demandas da empresa e promover
ações mais efetivas, seja para adquirir
suprimentos, estabelecer políticas de preços
ou negociar com clientes e fornecedores,
entre outras opções.

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

REFERENCIAIS PARA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA
Uma dúvida frequente entre muitos gestores é: que valores são razoáveis para os
investimentos em tecnologia? Logicamente, todo empresário busca um retorno
satisfatório para seu investimento, então é hora de considerar novamente as práticas das
maiores empresas.
Estudos divulgados pela Fundação Getúlio Vargas — uma referência na produção de
conhecimentos sobre administração e áreas afins — apontam que as grandes e médias
empresas gastam cerca de 7,6% de seu faturamento líquido com investimentos em TI.
Quando os diferentes setores da economia são analisados separadamente, encontramos
os seguintes percentuais:
»» Serviços: 10,9%
»» Indústria: 4,6%
»» Comércio: 3,5%
Portanto, para as empresas que pretendem expandir seus negócios, a destinação de parte
de seu faturamento para a aquisição e manutenção dessas soluções é um fator imperativo.
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Proximidade
com o cliente

PROXIMIDADE COM O CLIENTE

Tão importante quanto apostar na otimização que a
tecnologia pode trazer é investir no relacionamento
com o cliente — esse é o grande diferencial para
conquistar espaço em um mercado tão competitivo.
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PROXIMIDADE COM O CLIENTE

Embora a empresa deva procurar tornar seu produto único e
insuperável, precisamos concordar que, diante da concorrência, a
possibilidade de que os serviços oferecidos sejam parecidos, ou
mesmo idênticos, é bem grande.

Criar mecanismos de comunicação com o cliente permite a oferta
contínua de produtos oferecidos pela empresa. Portanto, conhecer
o grau de satisfação e identificar as expectativas do seu público é
fundamental para dar espaço a novas oportunidades de negócio.

Por isso, conquistar o cliente para que ele se torne fiel ao seu
produto é uma vantagem que as empresas não podem desprezar.
Como fazer isso? Investindo em um bom relacionamento com o
consumidor ou público alvo.

O relacionamento com o cliente corresponde à abertura de uma
porta que permite o crescimento da empresa. Com um público fiel,
ela pode sustentar seus negócios por muitos anos no mercado.

18

PROXIMIDADE COM O CLIENTE

Quer entender como fazer isso? Confira esse rápido passo a passo:
»» Em primeiro lugar, é importante estabelecer uma cultura voltada para
o marketing de relacionamento. Cada colaborador precisa entender que
todo contato entre a empresa e o cliente faz parte desta estratégia
e deve oferecer uma experiência positiva. Portanto, atendimento de
qualidade é fundamental.
»» A seguir, estreite as relações utilizando os canais mais apropriados para
seu público: redes sociais, marketing de conteúdo, contato por e-mail
através de um banco de dados, etc.
»» De acordo com o tipo de negócio, pode ser interessante criar programas
de fidelidade e outras ações típicas que incentivam o retorno do cliente.
»» Entender que a comunicação é uma via de mão dupla. Não basta falar
com o cliente. É preciso estabelecer canais para ouvi-lo e fazer com que
esses meios funcionem.
Com algumas ações simples — e, principalmente, uma atenção especial —,
o cliente pode ser surpreendido e conquistado, tornando-se um consumidor
fiel e um divulgador da sua marca.
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Atualização e
inovação constante

ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO CONSTANTE

Como você viu, a evolução é fundamental para que a
empresa se mantenha competitiva em um mercado
em transformação constante. Por isso, não poderíamos
deixar de falar da importância da inovação.
Inovar se tornou uma questão de sobrevivência.
Se você não fizer isso, em pouco tempo estará
anos-luz atrás da concorrência, independentemente
do setor em que a sua empresa atue.
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ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO CONSTANTE

Essa inovação pode acontecer internamente, quando a empresa
reinventa seus processos para otimizar tempo e recursos. Também
existe a inovação externa, que é relativa à capacidade de produzir
algo novo, que atenda às necessidades de seus clientes.
Mais do que uma atitude, a inovação é uma cultura que precisa
permear as ações da organização. Por esse motivo, a criatividade
precisa ser estimulada através de incentivos e valorizada pela
oferta de benefícios individuais e coletivos.
Dessa forma, surgem oportunidades de desenvolvimento e
diversificação, e os colaboradores procuram sair de sua zona
de conforto para produzir resultados melhores. Mas como uma
empresa pode se tornar inovadora?

Em primeiro lugar, ela precisa estar atenta às necessidades de
seus clientes. Para isso, aquele relacionamento que mencionamos
no item anterior é fundamental: por meio dele, é possível ficar
antenado às expectativas e insatisfações das pessoas. Descobriu
uma brecha? Este pode ser seu espaço para inovar!
Com a identificação dessa necessidade, é hora
de pensar em como atendê-la. De que forma o
seu serviço pode facilitar a vida ou eliminar um
problema de um cliente? Às vezes, a inovação está
em oferecer melhorias simples, mas que se tornam
vantagens que fazem seu produto se destacar e
alcançar um novo patamar de competitividade.
Alguns exemplos inspiradores são empresas como a Netflix, o Uber
e a Amazon. Entre tantas outras, elas resolveram facilitar a vida de
seus clientes e se tornaram referência de inovação e crescimento.
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Conclusão

CONCLUSÃO

A grande descoberta das maiores empresas para aumentar
a competitividade é muito simples. Elas já entenderam que
é preciso apostar em um trio de elementos fundamentais
para o sucesso: o produto, o cliente e os processos.
Por meio da inovação, uma empresa garante que
seu produto tenha uma vantagem competitiva que
chame a atenção do consumidor. O relacionamento
cria uma visão positiva da marca e permite identificar
necessidades que podem ser atendidas pela companhia.
Para que tudo isso funcione perfeitamente, porém, as
engrenagens precisam trabalhar de forma desimpedida.
É aí que entra a tecnologia, que permite uma gestão
eficiente, processos mais fluídos, agilidade, redução
de custos e, consequentemente, a qualidade e uma
experiência de consumo que encanta e conquista o cliente.
Esperamos que esta leitura contribua para que a
sua empresa alinhe esses três elementos e se torne
cada vez mais competitiva. Até a próxima!
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A Focco é uma empresa que há 27 anos oferece as melhores
práticas de gestão ao mercado. Com experiência e profissionais
que entendem os segmentos em que atuam, conhecemos bem o
negócio dos nossos clientes e, junto com ferramentas de ponta,
oferecemos um serviço decisivo para o crescimento da sua empresa!

