APCMC
Redes de Distribuição e Marketing no Ponto de venda Materiais de Construção
Relatório de Conclusões

Relatório de Conclusões
“Situação Atual das Redes
de Distribuição e Marketing
no Ponto de Venda”

Professor Doutor Luís Schwab e Professor Doutor Filipe S. Rodrigues
01-05-2018

1 Conteúdo
1.

As Mudanças de paradigma na sociedade e na construção (Ligações

entre a Produção, Distribuição e Utilizadores) ................................................ 4
1.1.

Marketing 1.0 – Marketing 2.0 – Marketing 3.0 – Marketing 4.0 ........ 5

1.2.

Millennials .......................................................................................... 6

1.3.

Customer Experience; Posse vs Uso ................................................. 7

1.4.

Brand as Policy (Stage 6); Sustentabilidade ...................................... 9

1.5.

Mudanças de Paradigma na Construção ......................................... 16

1.6.

Os Multiusos dos Multiespaços; Co-Living; Relações Actuais ......... 16

1.7.

A Nova Conceptualização: Construção, Climatização, Decoração .. 18

1.8.

A Sustentabilidade: Materiais, Edifícios ........................................... 19

1.8.1.

As Cidades Sustentáveis e Inteligentes........................................ 20

1.8.2.

Edificação e Reabilitação ............................................................. 22

2

Tendências de evolução ......................................................................... 29

2.1 O ambiente da conjuntura ....................................................................... 29
2.2

Tendências da estrutura industrial ...................................................... 31

2.3

Tendências da distribuição e procura dirigida ao comercio ................. 32

2.4
3
4.

Comércio Digital - Revolução?......................................................... 36

O Marketing, a distribuição, e o retalho .................................................. 40
Síntese e conclusões ................................................................................. 49

4.1.

Satisfação de clientes ......................................................................... 63

4.1.1.

NPS – Net Promoter Score .............................................................. 64

4.1.2.

Salesperf .......................................................................................... 66

4.2.

Alteração ao modelo de negócio ......................................................... 73

Bibliografia........................................................................................................ 82

1

Figure 1- Requisitos dos Consumidores com Base nas Diferentes Gerações de
MarketingFonte: The Impact of the Internet of Things on Value Added to
Marketing 4.0 (Łukowski, 2017).......................................................................... 6
Figure 2 Matriz do Marketing Antes e Depois do Marketing 4.0Fonte: The
Impact of the Internet of Things on Value Added to Marketing 4.0 (Łukowski,
2017) .................................................................................................................. 8
Figure 3 On-Demand Services via Mobile Fonte: Euromonitor International
(2018) ................................................................................................................. 9
Figure 4 Business Leaders vs Religious/Political Leaders Fonte: Deloitte
Millennial Survey (2018) ................................................................................... 10
Figure 5 Companies vs Governments .............................................................. 10
Figure 6 Millennials’ Priorities vs Organization’s Priorities ............................... 11
Figure 7 Positive Workplace Culture ................................................................ 12
Figure 8 Flexibilidade vs Lealdade ................................................................... 13
Figure 9 Work Outside Your Home .................................................................. 13
Figure 10 Industry 4.0 Perspectives ................................................................. 14
Figure 11 Employer’s Policy on Climate Change and the Environment ........... 15
Figure 12 Definição e História do Co-Living ..................................................... 17
Figure 13 Global Growth in Apartments and Houses ....................................... 17
Figure 14 Evolução das Preocupações na Construção .................................... 19
Figure 15 Smart City Capability Framework ..................................................... 21
Figure 16 Smart City Development Stages ...................................................... 22
Figure 17 Diferenças Entre a Inovação Aberta e Fechada ............................... 25
Figure 18 Omnicanalidade ............................................................................... 36
Figure 19 Directo-ao-consumidor ..................................................................... 38

2

Figure 20 - Gráfico ilustrativo do custo/beneficio de stock ............................... 41
Figure 21 Esquema conceptual do BIM - cadeia de fornecimento integrada ... 44
Figure 22 Ilustração Net Promoter Score ......................................................... 65
Figure 23 Modelo Sallesperf - (Amix e Buhian (2009)) ..................................... 67
Figure 24 Exemplo de questões de aplicação do salesperf ............................. 69
Figure 25 Esquema digital ................................................................................ 72
Figure 26 Modelo para a compreensão de como nova solução são transferidas
entre 3 diferentes níveis (Bygballe e Ingemansson (2014)) ............................. 76
Figure 27 Situação actual no sector da construção em termos de
negociação/relação .......................................................................................... 78
Figure 28 Situação de existência de um integrador de uma network de
construção ........................................................................................................ 78
Figure 29 Modelo para um projecto de co-desenvolvimento (baseado em
Crespin-Mazet e Ghauri (2007) ........................................................................ 79
Figure 30 Tipologias de relações a desenvolver pelos integradores (CMC) .... 80
Figure 31 Activity theory framework ................................................................. 81

3

1. As Mudanças de paradigma na sociedade e na
construção (Ligações entre a Produção, Distribuição e
Utilizadores)
Nas últimas décadas, decorrente das transformações económicas, políticolegais, socioculturais, tecnológicas e ambientais, a sociedade tem evoluído e
assistido, simultaneamente, a avanços em larga escala sem precedentes.
Um dos avanços mais significativos ocorreu, indubitavelmente, no século
XXI com a Era da Informação – esta permitiu o contacto, em tempo real, com
pessoas de outros países e continentes. O nascimento do World Wide Web
democratizou, assim, o conhecimento, aproximou distâncias, acelerou a
evolução de questões culturais e, ainda, criou um espaço comum de expressão
pessoal.
Foi neste contexto que as marcas, paralelamente à sociedade, viram-se
confrontadas a sofrer uma transformação, adaptando-se ao novo consumidor,
de forma a garantir a sua sobrevivência no mercado. Esta adaptação, tendo por
base a evolução do foco das organizações, ocorreu em quatro fases:
inicialmente, a perspectiva do marketing incidia sobre o produto (1.0), tendo
evoluído para o foco no consumidor (2.0), e, numa fase posterior, o ser humano
em toda a sua dimensão tornou-se no centro desta actividade (3.0). Na
actualidade, o acesso à Internet permitiu um alargamento e aprofundamento da
perspectiva anterior, devido, essencialmente, aos novos percursos do
consumidor na economia digital. Assim, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p.
20) consideram o “Marketing 4.0 como a consequência natural de Marketing
3.0”.
Esta nova realidade fez surgir a Geração Millennials com características
muito próprias – a necessidade do equilíbrio entre a vida profissional e a vida
pessoal, o desapego dos bens materiais, nomeadamente imóveis e, ainda, a
preocupação com a sustentabilidade do planeta. Deste modo, tornou-se
responsabilidade das marcas corresponder aos valores pelos quais esta
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geração se rege – entregar valor através do customer experience, possuir
políticas de responsabilidade social, diminuir o impacto ambiental, entre outros.
Com base no estudo apresentado, as temáticas que se irão desenvolver,
nesta primeira fase, possuem como objectivo contextualizar as mudanças do
paradigma da sociedade.
1.1.

Marketing 1.0 – Marketing 2.0 – Marketing 3.0 –

Marketing 4.0

Segundo a perspectiva de Kotler et al. (2017), a evolução do Marketing –
1.0, 2.0, 3.0 e, actualmente, 4.0 – está profundamente enraizada com o
desenvolvimento do ser humano e da sociedade como um todo. Deste modo,
torna-se relevante analisar esta vertente para a compreensão da evolução
comportamental do indivíduo.
Tendo a oferta excedido a procura na Revolução Industrial, o Marketing
1.0 possuía o foco no produto e seus benefícios, conduzindo, assim, a uma
perspectiva orientada para as vendas. No entanto, a comparação dos produtos
das diferentes marcas acrescentou à vertente funcional o factor emocional,
emergindo, por outro lado, a necessidade de diferenciação. Deste modo, uma
vez que o consumidor começou a ditar o valor dos bens e serviços, as marcas
evoluíram da perspectiva de vender produtos para o marketing com o foco no
consumidor e na satisfação das suas necessidades – Marketing 2.0.
O Marketing 3.0, com as transformações do paradigma da sociedade
subjacentes,

apresentou

um

consumidor

que,

para

além

das

suas

necessidades individuais, possui a preocupação com o desenvolvimento das
gerações futuras – assistindo-se à extensão dos valores funcional e emocional
para o espiritual. Este consumidor, mais humanizado,

possui como

preocupações o impacto social e ambiental das suas acções, nomeadamente o
que provém da sua aquisição de bens e serviços (Kotler et al., 2017; Łukowski,
2017).
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Como referido anteriormente, o Marketing 4.0 possui como filosofia a
perspectiva do Marketing 3.0, no entanto, apresenta a nova dimensão digital e
as mudanças que esta trouxe ao percurso do consumidor. A mudança de
comportamento mais notória, segundo Łukowski (2017), é a necessidade
emergente do consumidor manifestar a vontade de contribuir para o bem ou
serviço que pretende adquirir – co-criação de valor – e, após a sua compra,
partilhar a sua experiência na Internet, nomeadamente a relação entre o bem
ou serviço e as suas expectativas. Esta nova realidade advém da falta de
credibilidade dos anúncios publicitários e comunicações comerciais das marcas
(embora possuam benefícios, ainda, de awareness); actualmente, os
consumidores confiam nas experiências de outros consumidores e baseiam-se
nelas para efectuar a decisão de compra (Kotler et al., 2017; Łukowski, 2017).

Figure 1- Requisitos dos Consumidores com Base nas Diferentes Gerações de MarketingFonte: The
Impact of the Internet of Things on Value Added to Marketing 4.0 (Łukowski, 2017)

1.2.

Millennials

Segundo o Deloitte Millennial Survey (2018), os Millennials são a
Geração nascida entre Janeiro de 1983 e dezembro de 1994, também
conhecida como Geração Y, e o contexto em que esta se desenvolveu
determinou a valorização e preocupação com determinadas vertentes que
divergem das Gerações anteriores.
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Decorrente da perspectiva e filosofia de vida que possuem, esta
Geração está a conduzir à emergência dos Clean Lifers, ou seja, uma
tendência em que o indivíduo evolui para um comportamento equilibrado –
evitando excessos – nos domínios da alimentação, do álcool, dos produtos que
provêm de animais e, inevitavelmente, do consumo.
Assim, os ideais pelos quais se regem e as suas convicções enquanto
seres humanos com mente, coração e espírito (Marketing 4.0), conduzem a
uma crença comum de que são capazes de “mudar o mundo” (Deloitte, 2018;
Euromonitor International, 2018).

1.3.

Customer Experience; Posse vs Uso

Decorrente da necessidade de equilíbrio entre a vida profissional e vida
social, os Millennials valorizam a vivência de experiências, como fins-desemana turísticos, festivais e ida a restaurantes com a sua família e amigos
(Euromonitor International, 2018).
Esta tendência foi impulsionada, igualmente, pelo paradoxo da escolha –
a abundância de escolhas aumentou, proporcionalmente, a insatisfação com o
processo de compra, uma vez que o consumidor se começou a sentir
“paralisado” ao invés de escolher os bens ou serviços de forma intuitiva. Uma
vez que o elevado número de opções determinou a pouca lealdade dos
consumidores às marcas, assim como o ponto de venda começou a ser visto
apenas como um local meramente transaccional, as marcas sentiram
necessidade de contrariar essa tendência através do customer experience, ou
seja, começaram a apostar em experiências de consumo inovadoras que
entregassem valor ao consumidor.
Este conceito alterou, assim, a matriz do marketing, como podemos ver
na figura 2.
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Figure 2 Matriz do Marketing Antes e Depois do Marketing 4.0Fonte: The Impact of the Internet of Things
on Value Added to Marketing 4.0 (Łukowski, 2017)

A dicotomia posse vs uso é, igualmente, uma das características desta
Geração: a necessidade de pertença está a ser substituída pelo minimalismo,
emergindo, assim, a tendência em partilhar roupa, carros e, ainda, o espaço de
casa – foco nas experiências ao invés de produtos.
Os Millennials, por natureza community-minded sharers, estão a
reorganizar a economia e a fazer nascer a “economia da partilha” - através de
subscrições,

partilhas,

trocas,

rendas/aluguer

e,

ainda,

streaming.

A

necessidade de viver o momento e as infinitas possibilidades que a sociedade
dispõe, conduz o consumidor desta Geração a querer assumir vários estilos de
vida consoante a fase da vida em que se encontra.
A vontade de beneficiar das partilhas e de partilhar é crescente – sejam
produtos ou capacidades que o indivíduo possui. Facilmente podemos detectar
esta realidade através de blogs e canais do YouTube onde os Millennials
encontram um espaço para se expressarem e partilharem as suas habilidades,
experiências, entre outros. Esta realidade fez emergir, ainda, os influencers,
uma vez que as marcas analisaram que conseguiam retirar proveito da
exposição de determinados influenciadores digitais para promoverem os seus
produtos.
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Figure 3 On-Demand Services via Mobile
Fonte: Euromonitor International (2018)

Para além dos factores mencionados acima, a conveniência e a
preocupação com a sustentabilidade contribuem, de igual modo, para o
crescimento da economia da partilha – um dos objectivos desta Geração
traduz-se, assim, pelo corte de custos, poupança de tempo, viver livre de
muitas posses e, ainda, eco-friendly.

1.4.

Brand as Policy (Stage 6); Sustentabilidade

Num ambiente de elevada fragmentação social e política, e, ainda, com
a introdução de elevadas mudanças decorrentes da Indústria 4.0, a descrença
nos Governos, por parte dos Millennials, transferiu a responsabilidade para as
organizações de modo a que estas consigam dar respostas às questões
sociais, culturais e ambientais da sociedade, como podemos verificar nos
gráficos abaixo (Deloitte, 2018; PWC, 2008).
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Figure 4 Business Leaders vs Religious/Political Leaders
Fonte: Deloitte Millennial Survey (2018)

Figure 5 Companies vs Governments
Fonte: PWC Managing Tomorrow’s People (2008)
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Assim, assistimos à Brand as Policy, a 6ª e última fase da evolução do
papel das marcas (Stage 1: Unbranded Goods; Stage 2: Brand as Reference;
Stage 3: Brand as Personality; Stage 4: Brand as Icon; Stage 5: Brand as
Company; Stage 6: Brand as Policy). Nesta fase, a organização tende a
alinhar-se consoante as vertentes da ética, social e política, estabelecendo,
assim, um compromisso com o consumidor de que os bens ou serviços que
produz correspondem aos seus valores. Este compromisso exige transparência
por parte das marcas em todas as suas acções.
É neste estado final que o valor da marca se transforma – não entrega
valor apenas ao consumidor, como à sociedade como um todo (McEnally & de
Chernatony, 1999).
Para além da perspectiva do consumidor, os Millennials, quando
integram nas organizações, possuem características singulares que contribuem
para uma visão diferente do conceito de profissão. Estes exigem que as
organizações possuam como prioridades gerar emprego e contribuir para a
evolução da sociedade através da formação dos consumidores, promoção de
atitudes saudáveis e de bem-estar, entre outros (ver imagem abaixo).

Figure 6 Millennials’ Priorities vs Organization’s Priorities
Fonte: Deloitte Millennial Survey (2018)
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Segundo o Deloitte Millennial Survey (2018), esta Geração possui a
necessidade de transferir os seus valores e crenças pessoais para a profissão
exercida. Deste modo, valorizam uma cultura positiva no ambiente de trabalho,
a

existência

de

benefícios/recompensas

financeiras

(necessidade

de

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido), flexibilidade em termos de
horários e local de trabalho, oportunidades de formação, e, ainda, outros
parâmetros que podemos observar no gráfico abaixo.

Figure 7 Positive Workplace Culture
Fonte: Deloitte Millennial Survey (2018)

Como mencionado acima, denota-se uma necessidade crescente da
liberdade de horários e de espaços de trabalho – os Millennials possuem
preferência em adaptar os projectos ao seu ritmo de trabalho (exemplo:
existem profissionais monocrónicos, que executam um projecto de cada vez; e,
por outro lado, profissionais policrónicos, contribuindo para vários projectos em
simultâneo). Esta liberdade de escolha e construção pessoal dos termos em
que a profissão é desenvolvida contribui para a permanência a médio e longo
prazo dos Millennials na organização onde estão inseridos. No entanto, a
vontade que lhes é intrínseca de querer experimentar a diversidade em
organizações e países distintos ao longo da sua carreira será, de um modo
geral, prevalecente (ver os dois gráficos abaixo).

12

Figure 8 Flexibilidade vs Lealdade
Fonte: Deloitte Millennial Survey (2018)

Figure 9 Work Outside Your Home
Fonte: PWC Managing Tomorrow’s People (2008)
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Esta Geração, crescendo paralelamente à evolução das tecnologias e da
Internet, possui uma visão positiva relativamente à Indústria 4.0 e vê nos
equipamentos tecnológicos um complemento e optimização da sua profissão
(como podemos ver no gráfico abaixo), ao invés das Gerações passadas que,
com um elevado grau de cepticismo, possuem uma visão tendencialmente
negativa – acreditam que pode existir a supremacia da tecnologia sobre o ser
humano.

Figure 10 Industry 4.0 Perspectives
Fonte: Deloitte Millennial Survey (2018)

Por fim, a sua preocupação com a sustentabilidade é notória na
medida em que o interesse em contribuir para uma determinada organização
está condicionado às suas práticas nesta vertente (PWC, 2008). Podemos
verificar esta nova realidade no gráfico abaixo apresentado.
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Figure 11 Employer’s Policy on Climate Change and the Environment
Fonte: PWC Managing Tomorrow’s People (2008)
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1.5.

Mudanças de Paradigma na Construção

Nesta fase do projecto, serão desenvolvidos as mudanças de paradigma
a nível da construção, nomeadamente a tendência Co-Living (influenciada
pelas relações actuais); a nova conceptualização nas vertentes da construção,
climatização e decoração; a crescente preocupação na sustentabilidade dos
materiais e edifícios; as cidades sustentáveis e inteligentes como consequência
natural da evolução da sociedade; a edificação e a reabilitação; e, por fim, o
novo paradigma da concorrência e marketing multinível (produção, distribuição
e utilizadores).

1.6.

Os Multiusos dos Multiespaços; Co-Living; Relações

Actuais

A crescente urbanização constitui um dos factores que impulsiona a
economia da partilha. Segundo o Euromonitor International (2018), o Co-Living
traduz-se numa nova forma de morar numa casa onde os residentes partilham
o mesmo espaço e um conjunto de interesses e valores.
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Figure 12 Definição e História do Co-Living
Fonte: One Shared House (2018)

Inicialmente, esta tendência surgiu do agrupamento de jovens em
residências de estudantes; no entanto, com a crescente urbanização das
grandes cidades, a sobrepopulação originou a escassez de lares e,
respondendo à lei da oferta e da procura, os preços dispararam. É neste
contexto que está a emergir o conceito de Co-Living, permitindo aos moradores
não apenas efectuar poupança financeira, como partilhar experiências entre
eles – este factor está a inspirar ideias colaborativas e a fazer nascer um novo
conceito de conforto do lar: um ambiente mais social e produtivo.

Figure 13 Global Growth in Apartments and Houses
Fonte: Euromonitor International (2018)

Deste modo, estudantes, empreendedores e artistas, estão entre os
principais apologistas deste novo estilo de vida. Com o crescimento
exponencial de start-ups e da diversidade de projectos ao longo da carreira dos
Millennials, o Co-Living está a tornar-se num “ecossistema acelerador
alternativo para mentes inteligentes e out-of-the-box thinkers” (Euromonitor
International, 2018, p. 31).

17

Esta realidade permite uma reorganização do sector, na medida em que
existe uma elevada procura para o pagamento de rendas ao invés de serem
realizados empréstimos aos bancos. Por fim, o Co-Living corrobora as
características já mencionadas dos Millennials e confirma a sua personalidade
flexível, móvel e aventureira.
Existe potencial, por outro lado, para esta tendência ser adoptada pelas
pessoas mais idosas (Baby Boomers) uma vez que permite uma maior
interacção social e sustentabilidade ambiental. No entanto, este crescimento
não será tão acelerado como com a Geração Millennial, uma vez que os Baby
Boomers apreciam a sua independência (Euromonitor International, 2018).
Para além da crescente urbanização, outro factor que contribui para o
Co-Living caracteriza-se pela vulnerabilidade e instabilidade das relações a
pares desenvolvidas pelos Millennials. Estes já não fazem questão de
“cumprir” as tradições estabelecidas pelos seus pais – como o casamento,
baptizado dos filhos, entre outros; e, por outro lado, devido à sua necessidade
de contribuir para projectos nacionais e internacionais (com ou sem fins
lucrativos), é dificultada a estabilização e tempo para dedicar ao outro – factor
necessário para o desenvolvimento de uma relação. Por fim, a importância
crescente do espaço e do tempo individuais é, uma vez mais, um factor que
prejudica a construção de relações e de famílias nesta Geração (MAGG, 2018).

1.7.

A Nova Conceptualização: Construção, Climatização,

Decoração

Devido à escassez de estudos na área da construção, nomeadamente
de estudos que desenvolvam a nova conceptualização e percepção do ser
humano relativamente à casa/lar, não foi possível explorar o presente tópico.
No entanto, tendo por base a etnografia e entrevistas realizadas para o
presente estudo, foi possível percepcionar o conceito integrado de construção,
climatização e decoração, ou seja, o indivíduo não divide as três vertentes por

18

diferentes fases, mas sim interrelaciona-as entre si e compreende a influência
entre estas.

1.8.

A Sustentabilidade: Materiais, Edifícios

Segundo Pecegueiro (2016), o conceito da sustentabilidade na
arquitectura surgiu quando o arquitecto italiano Ernesto Nathan Rogers
apresentou a sua visão de desenvolvimento sustentável durante o processo de
reconstrução das cidades no pós-guerra na Europa.
Actualmente, “o desenvolvimento sustentável caracteriza-se por uma
exigência social muito mais elevada do que há uns anos atrás e a sociedade
encara uma necessidade de dar respostas a essa exigência, a qual tem grande
ligação ao nosso sistema produtivo e, em geral, ao sector dos materiais de
construção” (Pecegueiro, 2016, p. 41).
Como podemos verificar na imagem abaixo, existe uma alteração das
preocupações ao nível de uma construção sustentável na construção civil.

Figure 14 Evolução das Preocupações na Construção
Fonte: Manuel Pinheiro (2006) cit.in Pecegueiro (2016)

Assim,

segundo

a

mesma

autora,

as

preocupações

com

a

sustentabilidade terão de ter início na concepção do projecto (orientação solar,
usos internos do edifício, entre outros) e terão de ser priorizadas, ainda,
preocupações com a gestão dos custos de ciclo de vida dos materiais, a
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utilização de materiais ecoeficientes, a economia do consumo de energia e
água, entre outros.
Em suma, a construção sustentável atravessa o ciclo de vida dos
edifícios – projecto, construção, operação, renovação e demolição -, pelo que
todas as fases deverão ser pensadas cuidadosamente de forma a minimizar e
reduzir o seu impacto na natureza (Godfaurd, 2005, cit.in Pecegueiro, 2016).
“A sustentabilidade consiste em construir pensando no futuro, não
somente tendo em conta a resistência física de um edifício, senão pensando
também na sua resistência estilística, nos usos do futuro e na resistência do
próprio planeta e dos seus recursos energéticos.” (Renzo Piano, 1999, p. 60,
cit.in Pecegueiro, 2016).

1.8.1.

As Cidades Sustentáveis e Inteligentes

As cidades sustentáveis possuem três pilares fundamentais: o
ambiente, a economia e a sociedade (Nathan Rogers, 2001; Carlos Alberto
Augusto, 2011, cit.in Pecegueiro, 2016) e estes deverão servir de base para o
planeamento urbano das cidades.
Uma vez que as cidades se traduzem no principal centro de produção e
consumo, a concentração de resíduos é bastante elevada, contribuindo
negativamente para a sua sustentabilidade. É neste sentido que, para inverter
o processo, terão de ser aplicadas medidas que assentem na drástica redução
do consumo dos recursos naturais e da energia.
Na perspectiva de Pecegueiro (2016, p. 47), os cidadãos deverão ser
incluídos no processo de desenvolvimento sustentável das cidades, de forma a
que estes sintam o seu poder participativo e, simultaneamente, se
consciencializem da sua responsabilidade neste processo, “construindo uma
cultura urbana sustentável que seja transmitida de geração em geração”.
Estendendo o conceito, o Deloitte Smart Cities Report (2015, p. 15)
enuncia que “uma cidade é considerada inteligente quando os investimentos
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em capital humano e social, infra-estrutura tradicional e as tecnologias
disruptivas estimulam o crescimento económico sustentável e uma elevada
qualidade de vida, com uma gestão inteligente dos recursos naturais, através
da governação participativa”.
Deste modo, para além da preocupação com a sustentabilidade, as
cidades deverão actuar em sete dimensões para a construção de uma
estratégia integrada:

Figure 15 Smart City Capability Framework
Fonte: Deloitte Smart Cities Report (2015)

A implementação deste processo é progressiva e gradual, pelo que a
evolução é registada em quatro fases: inicial, intencional, integral e
transformado (ver imagem abaixo).
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Figure 16 Smart City Development Stages
Fonte: Deloitte Smart Cities Report (2015)

Como podemos observar, a evolução das cidades para sustentáveis e
inteligentes constitui um dos maiores desafios da actualidade devido,
essencialmente, ao elevado número de intervenientes no processo. No entanto,
se forem combinados esforços entre o Governo – Organizações – Sociedade, o
crescimento e prosperidade a todos os níveis serão alcançados.

1.8.2.

Edificação e Reabilitação

A estratégia de reabilitação, segundo o Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana, assume-se como “como uma componente indispensável da política
das cidades e da política de habitação, na medida em que nela convergem os
objectivos de requalificação e revitalização das cidades, em particular das suas
áreas mais degradadas, e de qualificação do parque habitacional, procurando
se um funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável das cidades
e a garantia, para todos, de uma habitação condigna” (Câmara Municipal de
Lisboa, 2011).
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Deste modo, é necessário estabelecer a diferença entre os conceitos
Área de Reabilitação Urbana, Reabilitação Urbana e Reabilitação de Edifícios.
Como podemos constatar no documento da Câmara Municipal de Lisboa
(2011, p. 8), estão presentes as alíneas b), h) e j) do artigo 2.º do Regime
Jurídico da Reabilitação Urbana:
1. «Área de reabilitação urbana» é a área territorialmente delimitada que, em
virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das
infra-estruturas, dos equipamentos de utilização colectiva e dos espaços
urbanos e verdes de utilização colectiva, designadamente no que se refere
às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade,
justifique

uma

intervenção

integrada,

podendo

ser

delimitada

em

instrumento próprio ou corresponder à área de intervenção de um plano de
pormenor de reabilitação urbana;
2. «Reabilitação urbana» a forma de intervenção integrada sobre o tecido
urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido,
no todo ou em parte substancial, e modernizado através da realização de
obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infra-estruturas
urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização
colectiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração,
conservação ou demolição dos edifícios;
3. «Reabilitação de edifícios» é a forma de intervenção destinada a conferir
adequadas características de desempenho e de segurança funcional,
estrutural e construtiva a um ou a vários edifícios, às construções
funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às
fracções eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder-lhes
novas aptidões funcionais, determinadas em função das opções de
reabilitação urbana prosseguidas, com vista a permitir novos usos ou o
mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo
compreender uma ou mais operações urbanísticas.
Os objectivos que conduzem, por sua vez, à reabilitação urbana, estão
intrinsecamente relacionados com o alcance da sustentabilidade ambiental,
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cultural, social e económica dos espaços urbanos por meio da reabilitação de
edifícios em degradação. Por outro lado, o foco na valorização do património
cultural é, igualmente, um dos factores-chave.
Em Portugal, podemos assistir a este desenvolvimento nas cidades mais
populosas - Porto e Lisboa - havendo uma crescente valorização, não só pelos
residentes como pelo turistas, de edifícios que, mantendo o seu cunho
histórico, se encontram aptos para visita e/ou permanência. Deste modo,
podemos constatar que esta tendência contribui positivamente para o
desenvolvimento económico e social da região.

1.8.2 Novo Paradigma da Concorrência e Marketing
Multinível (Produção – Distribuição – Utilizadores)

Este último tópico será explorado em duas vertentes: o novo paradigma da
concorrência (onde será explorado um novo modelo de inovação) e, por outro
lado, a reorganização e agrupamento das indústrias na actualidade (a ligação
entre produção, distribuição e utilizadores).
As organizações para sobreviverem no mercado actual necessitam de,
constantemente, alcançar a diferenciação dos seus produtos com base na
inovação.

No

entanto,

o

investimento

em

I&D

(Investigação

&

Desenvolvimento) constitui um encargo financeiro elevado e arriscado – as
PME’s, a título de exemplo, não possuem estrutura financeira possível para
investir nessa área.
Henry Chesbrough, em 2003, através do seu livro “Open Innovation: The
New Imperative for Creating and Profiting from Technology”, introduziu uma
nova perspectiva que viria a combater o obstáculo apresentado acima – a
Inovação Aberta. Este conceito permite, deste modo, “potenciar os pontos
fortes da organização, tirando proveito do know-how e tecnologias externas
(seja através de alianças estratégicas, de investigação conjunta com
universidades, ou institutos de investigação ou parcerias pontuais com

24

fornecedores e/ou concorrentes), de forma a não cair no autismo estratégico.
Assim, permite múltiplos padrões para a venda da inovação, oferecendo à
gestão a escolha do modelo de negócio mais adequado, que pode incluir, entre
outras modalidades, o licenciamento da propriedade intelectual, alianças
estratégicas e capitais de risco.” (Carvalho, 2017, pp. 90, 91).
Este modelo de Inovação Aberta vem opor-se ao modelo de Inovação
Fechada, como podemos verificar na tabela abaixo:

Figure 17 Diferenças Entre a Inovação Aberta e Fechada

Fonte: Um Modelo de Inovação, Dantas e Moreira (2011) cit.in Carvalho (2017)

Como podemos percepcionar, o novo paradigma de concorrência
pressupõe que a criação de valor pode advir, efectivamente, do nosso
concorrente, promovendo a cooperação e o entendimento de que as alianças

25

estratégicas podem ser benéficas para a organização e, a nível macro, para a
sociedade.

Por outro lado, e como foi explorado anteriormente, o novo consumidor
exige um serviço e comunicação integrada, uma vez que uma das suas
prioridades no consumo é ter o processo simplificado e digitalizado tanto
quanto possível (Marketing 4.0)
Deste modo, assiste-se à emergência do Marketing Multinível (MMN).
Este “surge como uma via ainda em fase de exploração nos mercados B2B,
onde os fornecedores e os clientes são encarados como parte crucial na
construção de relacionamentos interempresariais ao longo da cadeia de
abastecimento” (Ribau, 2017, p. 98).
Esta nova forma de repensar o negócio está a permitir a união de
produtores e distribuidores com o objectivo de oferecer o melhor serviço
integrado ao consumidor. Deste modo, o pensamento com o foco no
consumidor para, a partir dele, construir a melhor estratégia que satisfaça as
suas necessidades está a contrariar o processo de cadeia de valor natural,
onde o produtor e o distribuidor não possuíam como preocupações a entrega
de valor ao cliente. Esta tendência cria um valor único e a longo prazo com
benefícios exclusivos para o consumidor final (Euromonitor International, 2018).
O MMN activa, deste modo, o relacionamento de proximidade não só
com os clientes da organização, como com os seus fornecedores –
nomeadamente

através

da

partilha

de

recursos,

conhecimentos

e

competências, permitindo economias de escala assentes no aumento da
competitividade de todas as empresas envolvidas na relação.
Esta simbiose e sinergia – onde o todo é maior do que a soma das
partes – permite “não só um maior índice de inovações técnicas no produto
final, bem como estimula um contacto mais relacional e próximo com o cliente,
dinamizando

o

processo

de

internacionalização

das

empresas,

(…)

multiplicando os resultados e garantindo o seu crescimento sustentável”
(Ribau, 2017, p. 98, 99).
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2

Tendências de evolução

A evolução é característica das economias de mercados. As empresas operam
em ambientes dinâmicos onde a mudança é a única constante. As industrias
mudam, os consumidores são diferentes; as estruturas e modelos de negócio
que agora geram valor e funcionam um dia darão lugar a outros melhor
adaptados. É um fenómeno bem conhecido e bem documentado já em 1942
por Schumpeter (Schumpeter, 1942): destruição criativa.
O grande desafio não está a perceber o fenómeno, mas em antecipar o futuro,
conceber a visão e ter claro o que tem que se fazer para quando ele chegar
sermos nós os melhor adaptados. Por exemplo, a Kodak inventou a camara
fotográfica digital em 1975 para passados alguns anos sucumbir à custa dela
(Estrin, 2015), num exemplo de incapacidade de se adaptar aos tempos. Nos
negócios não há formula ou modelo infalível de previsão do futuro. A melhor
ferramenta que temos é a analise e compreensão das tendências, tentar
identificar quais as mudanças que serão duradouras e relevantes e distingui-las
das modas efémeras é um exercício fundamental. Sem ser muito exaustivo
procuraremos apresentar as conclusões da nossa analise de tendências que
consideramos relevantes para o mercado dos materiais de construção.

1.1 2.1 O ambiente da conjuntura
Em 2017 e 2018 o crescimento económico regressou a Portugal, à Europa e;
salvo algumas excepções (sendo Angola e Brasil as mais relevantes para a
industria e comercio de materiais de construção portugueses); ao resto do
mundo. Em 2017 a economia europeia cresceu "ao ritmo mais rápido da
década" (BancodePortugal, Março 2018), continuando a crescer em 2018.
“A economia portuguesa continuará a beneficiar de um enquadramento
económico e financeiro favorável, incluindo um crescimento robusto da
procura externa, em torno de 4%, uma orientação acomodatícia da política
monetária da área do euro – num quadro de redução gradual dos estímulos
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não convencionais adoptados nos últimos anos –, bem como uma
manutenção das condições de financiamento dos agentes económicos”.
“Ao longo do horizonte de projecção a economia portuguesa deverá
abrandar, traduzindo a desaceleração da procura externa e restrições do
lado da oferta, que reflectem constrangimentos estruturais a um maior
crescimento potencial3. A progressiva maturação do processo de expansão
também é observada a nível agregado na área do euro. Esta evolução é
acompanhada por uma aceleração moderada dos preços e dos salários
nominais, num quadro de redução gradual das margens disponíveis no
mercado de trabalho e na capacidade produtiva” (BancodePortugal, Março
2018)
Assim o contexto é de crescimento económico, relativamente modesto, mas
consistente, e da melhoria das condições gerais de vida das populações, que
vêem o seu rendimento disponível melhorar, quer pelo aumento salarial, quer
pela redução do desemprego. Este contexto macroeconómico, as perspectivas
relativas à evolução da situação financeira dos agregados familiares, a
evolução da poupança e do desemprego, combinados, resultam num aumento
do consumo.
Enquanto o investimento publico se deve manter modesto e o seu potencial
contributo para o crescimento económico irrelevante, o investimento privado e
a formação bruta de capital fixo (FBCF) deverá continuar a recuperar, quer pela
capacidade de financiamento da economia portuguesa quer pela necessidade
de manter a capacidade de responder à evolução da produção nacional e da
procura externa dos produtos/serviços nacionais. Aqui destacamos a
importância das exportações de turismo que com forte crescimento impactam
significativamente no investimento e na FBCF, nomeadamente na edificação e
infra-estruturas. Além do turismo, as novas industrias (TIC e call centres) e os
estudantes internacionais também representam um mercado em expansão que
precisa de ser servido quer de alojamento quer de serviços e laser.
Adicionalmente o envelhecimento da população e a continua melhoria da
saúde geral da população obrigará à construção (ou conversão) de instalações
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de saúde, habitação, educação e outras infra-estrutura. O aumento da
expectativa de vida e a saúde das populações seniores também levarão à
necessidade de construir e habilitar hospitais e residências seniores.
Adicionalmente o envelhecimento das populações, juntamente com o maior
nível de educação, resultará na escassez de mão de obra disponível para a
construção, pressionando a industria no sentido da mudança.
Por fim destacamos a entrada no mercado dos materiais de construção players
internacionais da grande distribuição moderna e o despertar da consciência
ambiental: construção verde e sustentável.

2.2

Tendências da estrutura industrial

A maioria dos fabricantes de materiais de construção está mais focada na
concorrência – quer na directa nas suas redes, quer nas redes de distribuição
concorrentes – do que nos clientes finais. À imagem da generalidade da
economia os materiais de construção têm evoluiu no sentido da comoditização
(produtos idênticos ou pouco diferenciados entre si), onde as margens de lucro
são determinadas pelos concorrentes e clientes e não pelo fabricante ou pelo
distribuidor, e por isso a melhor opção tem sido a de reduzir custos e preços.
A construção continua a ser um sector de actividade muito relevante e com
uma cadeia de fornecimento muito extensa, mas muito fragmentada w (ainda)
essencialmente nacional ou ibérica. Uma das tendências parece ser a de
aumentar a complexidade dos produtos vendidos, evoluindo da matéria prima
para as soluções - produtos com mais valor integrado, pré-fabricados ou prémontados ou desenhados à medida das necessidades de cada caso.
Pela sua natureza a construção continuará a ser produzida no local, obrigando
a que os materiais de serviços confluam - no espaço e tempo – para a obra.
Mesmo a gestão de obra mais eficiente é mais propensa a atrasos e desvios
orçamentais do que a produção de bens em ambiente fabril – mais controlado,
mais automatizado e de tarefas mais repetitivas. Isto resulta em duas
tendências a nível internacional: o BIM (Building Information Modeling) para
gerir de forma integrada todo a cadeia de fornecimento, e a construção fora do

31

local. A construção fora da obra procura integrar materiais em elementos
suficientemente modulares, sem desvirtuar o produto final, e transferir o
máximo da sua produção para ambientes fabris onde a produtividade possa ser
maior, reduzindo a necessidade de mão de obra, reduzindo tempos e custos de
produção, aumentando a qualidade e o valor do produto (material de
construção).

2.3

Tendências da distribuição e procura dirigida ao

comercio
Os canais de distribuição são redes de organizações interdependentes,
responsáveis por desenvolver diversas actividades, processos e tarefas, com o
propósito de fornecer produtos e serviços ao mercado, i.e., consumidores
(Rosenberg, 1974). Os canais de distribuição são redes interorganizacionais
que ligam através duma seria de nós produtores e consumidores, num fluxo de
fornecimento. Porque num canal de distribuição os intermediários têm o papel
de ligar produtores e consumidores. As redes de distribuição são constructos
que incluem intermediários, armazenistas, grossistas e retalhistas, para
colmatar as distancias físicas e temporais que separam a produção do
consumo (Singh, 2016). No caso dos materiais de construção a cadeia de
distribuição é essencialmente nacional (ou ibérica).
O funcionamento da rede de distribuição depende, por um lado, tem impacto
directo, por outro, de todos os parceiros mencionados. A distribuição é uma
cadeia de players que, como um todo, é tão forte como seu elo mais fraco. A
eficiência dos intermediários afecta directamente o desempenho de produtores
e consumidores. Tradicionalmente os retalhistas, como intermediários no canal,
detinham a posição de liderança e poder, decorrente da comunicação directa
com os consumidores. À medida que os consumidores se tornam mais
sofisticados e exigentes os canais de distribuição têm que responder com
soluções especializadas e que respondam às novas exigências.
A distribuição moderna surge com os primeiros supermercados, e mais tarde
os hipermercados. Inicialmente nos mercados mais desenvolvidos da América
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e Europa do Norte, depois gradualmente por todo o mundo. Mais tarde
chegaram os department stores e os shopping centres, eram locais de
consumo que ofereciam, pela primeira, vez uma vastíssima gama num único
espaço. No inicio este tipo de retalho aplicava-se exclusivamente a fast-moving
consumer goods (FMCG) - Grande Consumo; famílias de produtos que pelo
seu relativo baixo preço e elevada frequência de compra se adaptava
particularmente ao retalho de massas de elevado volume. A distribuição
moderna, por definição do modelo comercializa grandes volumes e gamas
muito alargadas – mercado de massas. Durante muito tempo a distribuição
moderna manteve-se concentrada nesta categoria de produtos. Processos de
tomada de decisão rápida e alta frequência de repetição da compra estão
particularmente bem-adaptados à grande distribuição moderna com autoserviço. Categorias de maior envolvimento e compra menos frequente estão
menos adaptadas à distribuição moderna. Gradualmente, esta, foi entrando em
categorias de produtos mais duradouros como por exemplo a electrónica de
consumo e a moda. Nas ultimas duas décadas o modelo de distribuição
moderna de auto-serviço em grandes espaços comerciais entrou em mercados
de bens duradouros e de maior envolvimento de compra. Exemplos disso são a
MediaMarkt (electrónica de consumo), IKEA (mobiliário e decoração), cadeias
de fast-fashion (Primark, H&M decoração, Grupo Inditex); e, mais relevante
para este trabalho, as insígnias de grupos como Adeo e Kingfisher. Parece ser
hoje consensual a tendência da proliferação da grande distribuição moderna
em categorias de produtos onde naturalmente não estariam.
A entrada da grande distribuição nos materiais de construção tem sido um
processo longo. Não surpreendentemente aqui começaram pela decoração e
artigos de bricolage, os que mais se assemelham aos FMCG. Os consumidores
já bem familiarizados com a experiencia de consumo que a distribuição
moderna proporciona: auto-serviço, escolha e co-configuração; foi aderindo de
forma gradual, mas natural à experiência de consumo proporcionada por estes
espaços, porque seguiam os padrões a que o consumidor estava já
acostumado. Relembramos que o consumidor leva já três décadas de
formação na compra em lojas de grande distribuição e auto-serviço (incluindo
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lojas de decoração, electrónica de consumo, electrodomésticos e mobiliário). A
variedade e diversidade de escolha, e os preços acessíveis percepcionados (a
referência que o consumidor tinha eram os preços dos instaladores – pvp, não
os de B2B), foram conquistando os consumidores. Adicionalmente, como
discutido anteriormente, os consumidores tendem a valorizar mais a
experiência do que a posse, por isso, na sua percepção, a distinção entre
construção, decoração e conforto é mais ténue.
Em especial as gerações Y e Z seguem comportamentos de compra muito
diferentes das gerações anteriores. Dedicam uma grande parte do processo
em pesquisas online (ROPO – research-online-purchase-off-line), antes de
comprar. Estes consumidores são também menos avessos ao risco e a sua
experiência de consumo envolve também o processo de decisão e o usufruto.
Recentemente a grande distribuição moderna tem direccionado a oferta para
profissionais: pequenos instaladores e empreiteiros, a quem oferecem o serviço
de showroom, a entrega imediata e a variedade de materiais. Para estes a
gama oferecida por estas grandes superfícies é a adequada aos serviços que
prestam.
A mais recente evolução parece ser a de integração do seu negocio B2B com o
B2C, vendendo soluções integradas e aplicadas de materiais e aplicação
(através de instaladores associados) e com soluções de financiamento. Com a
expansão geográfica das suas lojas, o consumidor, treinado em consumo de
self-service, pode agora comprar a reabilitação da sua casa ou a remodelação
do seu espaço na grande distribuição. Isto constitui um grande saldo desde os
tempos em que se limitava à venda de FMCG.
Os canais de distribuição são redes de organizações interdependentes,
responsáveis por desenvolver diversas actividades, processos e tarefas, com o
propósito de fornecer produtos e serviços ao mercado, i.e., consumidores
(Rosenberg, 1974). Os canais de distribuição são redes interorganizacionais
que ligam através duma seria de nós produtores e consumidores, num fluxo de
fornecimento. Porque num canal de distribuição os intermediários têm o papel
de ligar produtores e consumidores. As redes de distribuição são constructos
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que incluem intermediários, armazenistas, grossistas e retalhistas, para
colmatar as distancias físicas e temporais que separam a produção do
consumo. (Singh, 2016)
O funcionamento da rede de distribuição depende, por um lado, tem impacto
directo, por outro, de todos os parceiros mencionados. A distribuição é uma
cadeia de players que, como um todo, é tão forte como seu elo mais fraco. A
eficiência dos intermediários afecta directamente o desempenho de produtores
e consumidores. Tradicionalmente os retalhistas, como intermediários no canal,
detinham a posição de liderança e poder, decorrente da comunicação directa
com os consumidores. À medida que os consumidores se tornam mais
sofisticados e exigentes os canais de distribuição têm que responder com
soluções especializadas e que respondam às novas exigências.
A distribuição continua a revelar-se um sector muito dinâmico e rico em
novidades. Vários fenómenos têm contribuído para uma clara transformação
nesta área: a digitalização, globalização e o directo-ao-cliente, são os mais
importantes. Hoje vive-se uma clara tendência de transformação dos canais
tradicionais, ganhando força, por um lado a grande distribuição moderna e, por
outro, a digitalização.
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Figure 18 Omnicanalidade

2.4

Comércio Digital - Revolução?

Digitalização:
As novas ferramentas e plataformas digitais combinadas com a tecnologia de
bigdata e inteligência artificial estão a transformar a distribuição permitindo que
as marcas se relacionem directamente com os consumidores, melhorando a
experiência de compra e gerando dados valiosos em todos os pontos de
contacto ao longo da jornada de compra. Marcas e fabricantes que
normalmente dependiam dos retalhistas tradicionais agora têm a capacidade
de vender directamente aos consumidores, tanto local como globalmente. Com
a digitalização os fabricantes, e as marcas, começam a trabalhar directo-aoconsumidor. Em mercados competitivos e maduros a concorrência é forte e as
margens são apertadas. Através dos canais digitais as marcas estabelecem
relações directas com o consumidor, não dependendo da distribuição
tradicional de armazenistas, grossistas e retalhistas. Nalguns mercados
existem já distribuidores de materiais de construção que trabalham o canal
digital em exclusivo.
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O directo-ao-consumidor digital permite simultaneamente a venda sem
desintermediação, com melhor margem, e a geração de dados de preferências
e comportamentos dos consumidores que permitem desenvolver novos
produtos e serviços mais sofisticados e elaborados. Ao contrário dos canais
tradicionais, onde o fluxo de informação do consumidor para o fabricante era
pobre e irregular, no digital esse fluxo é directo, resultando em time-to-market
muito mais céleres.
Oportunidades do directo-ao-consumidor:
Aproveitar as ferramentas e plataformas digitais actuais para desenvolver uma
capacidade directa-ao-consumidor pode oferecer uma série de benefícios em
todas as dimensões, financeiras, operacionais e de mercado:
• aumento da receita – inbound marketing e internacionalização
• melhores margens • chegar a novos mercados • reduzir de necessidades de capital • conhecer melhor o consumidor -
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Figure 19 Directo-ao-consumidor

A industria dos materiais de construção quer por vender essencialmente
matérias primas a serem empregues no processo de construção, quer pela
natureza física (peso e dimensões) dos seus produtos tem sido particularmente
avessa a abandonar os canais de distribuição normais. A dificuldade logística
de transporte dos seus materiais tem servido de barreira e garantindo relativa
protecção no seu mercado natural. Não é muito frequente ver-se uma loja
online de inertes ou betão. O seu negócio segue um modelo de B2B local. Mas
este modelo está a ser atacada de diversos ângulos. Nalguns mercados
retalhistas digitais como a Amazon já começam a oferecer algumas categorias
de produtos que eram normalmente exclusivos dos distribuidores de materiais
de construção. Adicionalmente a grande distribuição moderna de materiais de
construção começa também a direccionar e a desenvolver oferta especializada
para o B2B, competindo em preço e em conveniência com os retalhistas
convencionais.
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Enquanto as diversas amazons entram no mercado B2B e no retalho dos
materiais de construção, a vantagem competitiva que resta aos distribuidores
tradicionais é proximidade, relação pessoal e abordagem orientada para o
serviço que têm com os seus clientes, mas esta vantagem é curta quando os
clientes perceberem que a compra digital é mais barata e fácil.
As tecnologias digitais de directo-ao-consumidor e que dêem suporte a
estratégias de relação com o consumidor serão fontes de vantagem
competitiva para qualquer retalhista que as aproveite para deixar de ser um
intermediário e passar a ser um integrador.
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3 O Marketing, a distribuição, e o retalho
A eficiência duma industrial depende sempre da eficiência com que gere os
stocks. O stock é uma reserva de materiais ou produtos com o fim de permitir a
produção ou venda de produtos finais, conseguindo assim satisfazer a procura
dos clientes.
Tipicamente, o stock representa uma parte muito significativa das existências e,
por conseguinte, do capital imobilizado das empresas. O stock que não se
vende ou que se escoa a preços reduzidos degrada valor e destrói riqueza,
abrindo espaço para arbitrarismos.
Numa perspectiva de gestão de logística e de canais de distribuição a
existência de stocks é essencial para lidar com as incertezas e flutuações da
procura e os tempos de trânsito dos produtos (fabricação e movimentação dos
produtos). Adicionalmente a existência de stocks pode permitir abordagens
comerciais mais agressivas, i.e., descontos de quantidade ou épocas
promoções – saldos.
A existência de stocks é essencial ao funcionamento duma industria porque
permite:
servir melhor o cliente, respondendo de forma mais rápida (imediata) às suas
necessidades, potencialmente aumento as vendas.
Reduzir custos de operação e produção. Tipicamente nas industrias pesadas a
economia de escala obriga a produzir em lotes de grandes dimensões para ser
competitivo.
Amortecer os efeitos da variabilidade de tempo que demora a produção e
transporte; ou eventuais cenários extremos (catástrofes, guerras, greves, etc.)
que impactem na produção.
Adicionalmente o conflito de agência faz com que os gestores prefiram ter
stocks, uma vez que, para estes, as consequências duma quebra de stocks
são significativamente piores do que a duma gestão ineficiente por excesso.
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No entanto os stocks são tipicamente resultado da ineficiência da cadeia de
valor, sendo que as vantagens que apontamos essencialmente relacionadas
com o seu papel de amortecedor dos efeitos de descoordenação entre a
procura e a oferta. Os stocks reservam valor, mas não o geram, absorvem
capital que, alternativamente, poderia ser utilizado de forma mais produtiva.
O problema não está na existência de stocks de per se, mas na sua dimensão.
Os stocks são essenciais ao funcionamento das empresas e das industrias, e
podem ser fontes de vantagem competitiva e geradores de valor. Para isso
devem ser mantidos nos níveis mínimos, e isto depende do nível de integração
da cadeia de valor.

Figure 20 - Gráfico ilustrativo do custo/beneficio de stock

Como discutido no segundo capitulo deste relatório estão hoje em curso
mudanças claras no funcionamento dos mercados resultantes duma alteração
profunda no comportamento do consumidor. Os materiais de construção, por
natureza, não são produtos finais de consumo. O seu produto final são as
construções, reunindo, portanto, condições muito favoráveis à redução drástica
de stocks, resultando em aumentos de produtividade muito substancial.
Transferindo o papel de amortecedor que hoje é dos stocks para um melhor
planeamento e gestão ao longo de toda a cadeia de valor, reduzindo as
ineficiências, reduzir-se-á a necessidade de as amortecer.
A industria da construção, como um todo, tem tido crescimentos de
produtividade muito modestos, não se tendo registado nenhuma mudança de
paradigma ou tecnologia com impacto significativo, ao contrário doutras
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industrias como por exemplo a industria automóvel (lean production), retalho
(integração, marketplaces digitais e omnicanalidade) e a industria agroalimentar. No entanto começam a surgir hoje sinais fortes de que uma nova
abordagem, e suportes tecnológicos (tecnologias), com potencial de
proporcionar à construção a eficiência, e a previsibilidade, que permitirá gerir a
cadeia de valor e adoptar filosofias de lean production e just-in-time: o BIM
(building information modeling).
O BIM tem sido apresentado como solução tecnológica, centrada na
modelagem de informações de construção. Integrando numa única plataforma
todas as etapas do processo de produção duma construção. Desde a
concepção, ao desenho, simulação, avaliação dos impactos de longo prazo das
soluções propostas, à modelagem 3D, gestão de projecto, gestão das
encomendas, logística, controlo de qualidade e trabalhos das diferentes
especialidades, empreiteiros e subempreiteiros. Promovendo a fabricação (e a
pré-fabricação) à medida e o stock = zero. Esta tecnologia possibilita avaliar
rapidamente o prazo de entrega e construção, o custo ao longo de todo o ciclo
de vida e outras variáveis-chave.
Semelhante aos avanços digitais noutras indústrias, o BIM transformará o
negócio de construção, reorganizando a cadeia de valor. Quebrando os silos
tradicionais da indústria que coincidem com os pontos geradores de ineficiência
e de acumulação de stocks. O BIM promoverá uma visão integrada e a
colaboração em cada etapa de um projecto. Vários países fazem do BIM o
padrão da industria e muitos grandes empreiteiros, empresas de engenharia e
arquitectura, investem nesta tecnologia. No entanto a abordagem BIM
representará um enorme desafio para todos na cadeia de valor, e em especial
para os comerciantes de materiais de construção. Primeiro porque para o BIM
funcionar será necessário esforço inicial substancial, não apenas para
desenvolver a tecnologia de suporte, mas também o know-how relevante,
estabelecer padrões, encontrar o posicionamento estratégico correcto e alinhar
os stakeholders. Até agora, as empresas de materiais de construção têm sido
menos agressivas do que outras na indústria. Estando concentradas (na
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melhor das hipóteses) apenas na tarefa imediata de transformar a sua lista de
produtos em bibliotecas de objectos BIM; outros (ainda pior) vêem o BIM como
uma imposição regulamentar (onerosa) do governo. Por inacção e por aparente
fala de visão estratégia os comerciantes de materiais de construção parecem
ser os mais vulneráveis e que mais têm a perder com a implementação do BIM
porque é no papel de amortecedor de ineficiência que stocks de materiais de
construção têm que reside o papel dos comerciantes no actual modelo. Os
stocks que os comerciantes gerem são o amortecedor das flutuações da
procura e da falta de planeamento adequado que impede a produção (e préfabricação) just-in-time. À medida que a indústria da construção civil começa a
se reorganizar em torno do BIM, chegou a hora de as empresas de materiais
de construção agirem. Aqueles que vão para além das bibliotecas de objectos
e adoptam as capacidades do BIM podem obter uma vantagem inédita e
aproveitar uma variedade de oportunidades para capturar valor.
No mercado Português a adopção do BIM é ainda incipiente, mas sendo a
nossa economia pequena e aberta é expectável que a entrada de promotores e
empreiteiros doutros mercados acelere. Adicionalmente é previsível a sua
obrigatoriedade nas obras publicas à imagem do que já sucede noutros países
europeus. Hoje o uso de BIM é já frequente, e obrigatório em obras publicas,
no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul e alguns países
nórdicos. Os principais entraves à generalização do BIM são o elevado
investimento necessário e a falta de sensibilidade e pensamento estratégico
dos gestores. O longo prazo dos benefícios potenciais do BIM dão lugar aos
desafios e preocupações de curto prazo que absorvem os recursos e a atenção
dos gestores. É por isso surpreendente que muitas empresas também estejam
a usar a tecnologia BIM em projectos privados. O BIM é útil em projectos
pequenos, mas o seu valor é inestimável para lidar com as complexidades dos
grandes projectos, especialmente para gerir integralmente todo o ciclo de vida.
O BIM é a filosofia de gestão de cadeia de valor focada no cliente final aplicada
à construção. A sua capacidade de integração e de cooperação entre os stake-
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holders é muito grande, no entanto existe o risco de deixar ficar de fora quem
não for capaz de encontrar o seu papel nesta nova ordem.
Para o âmbito deste trabalho, onde pretendemos apenas demostrar o papel
dos stocks e dos distribuidores de materiais de construção, não
desenvolveremos em muito mais detalhe o conceito de BIM. Acrescentaremos
apenas que existem e níveis de utilização de BIM e apenas nos focaremos no
terceiro nível, aquele de maior complexidade e sofisticação, sendo os outros 2
apenas níveis intermédios evolutivos duma situação de ausência de BIM até a
sua utilização plena (terceiro nível).

Figure 21 Esquema conceptual do BIM - cadeia de fornecimento integrada

No terceiro nível a cadeia de valor integra-se e desenvolve soluções integradas
para o cliente final (consumidor). É aí que todas as partes envolvidas trabalham
num único modelo BIM partilhado na nuvem, e toda a comunicação relevante
acontece em tempo real. O nível três integra o trabalho de todas as partes,
reunindo recursos em tempo real para resolver problemas de forma
colaborativa que podem incluir os donos de obra e até mesmo os utilizadores
finais. À imagem do que foi acontecendo noutras industrias o BIM
descompartimentará a industria da construção promovendo a colaboração
transformando o negócio. O BIM deverá promover a abertura e interconexão e
de maneira mais transparente criar mais valor para todos. (BCG, 2016)
Se o BIM, com a sua filosofia de gestão integrada da cadeira de valor, promove
a cooperação, também criam novos tipos de competição. Uma vez abolidas as
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linhas que fragmentam a industria em silos, muitas empresas provavelmente
expandirão a sua ofertas, obscurecendo assim as linhas entre os diferentes
intervenientes. Se os empreiteiros estavam a integrar-se verticalmente
internalizando a gestão de projectos, a engenharia e a construção, mesmo
antes do BIM, o BIM acelerará esse processo de integração.
O risco de que outros intervenientes no processo (arquitectos, projectistas,
engenheiros, empreiteiros ou fabricantes) assumam o papel de donos de
projecto BIM, à medida que as bibliotecas de objectos se tornarem disponíveis
na internet, ignorando os distribuidores de materiais de construção é
suficientemente grande para merecer ser equacionado. Adicionalmente existe o
risco de arquitectos, designers, engenheiros e fabricantes desenvolverem
bibliotecas de objectos BIM padronizadas e proprietárias, codificados, fechados
personalizados para cada projecto, diminuindo o poder negocial dos
distribuidores. A questão em aberto e que será central no processo é a de
saber quem será o integrador, qual será o player detentor da relação com o
cliente e que integre todos os outros em seu torno. As tensões em redor do
BIM já se sentem, por exemplo há empreiteiros a comprar empresas de
software e empresas de software a desenvolverem joint-ventures com
gabinetes de engenharia. Seguramente que a médio prazo a industria se
transformará e o papel das empresas de materiais de construção -podem ser
muito diferentes.
A nossa pesquisa permitiu concluir que a maioria dos fabricantes de materiais
de construção concentra-se nos mercados locais ou regionais, actuando
através duma cadeira de distribuidores locais. Esta relação entre fabricantes de
distribuidores funciona genericamente bem e os fabricantes não parecem
procurar alterar este status-quo. Pelo que não estão activamente a apostar no
BIM, por norma, na melhor das hipóteses, estão a criar bibliotecas dos seus
produtos numa loja de digitalização dos catálogos. A maioria não está
empenhada activamente no BIM, em especial as produtoras de materiais mais
pesados (cimento, betão, inertes, metalúrgicos, etc.) que parecem sentir-se
imunes pela vantagem logística oferecida pela distancia física. Eventualmente,
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se nada for feito até lá, o BIM acabará por surgir a partir de regulamentação
nacional e europeia, favorecendo a entrada de materiais vindos de outros
mercados mais maduros e competitivos. Pelo que as empresas distribuidoras
de materiais não devem esperar pelo resto da cadeia de valor, ou pelos
concorrentes, para agir. Podem começar a moldar o mercado a seu favor,
criando o seu BIM integrador e, adicionalmente, pressionar politicamente para
que este seja a norma padrão no mercado nacional. Antecipando os riscos de
que outros players controlem o BIM e, por conseguinte, a cadeira de valor.
Garantindo, por exemplo, que os arquitectos não conseguem prescrever
imperativamente produtos de determinado fabricante e que os fabricantes
mantêm as suas bibliotecas abertas e genéricas, compatíveis com vários
padrões de software (como os formatos desenvolvidos pela Autodesk, Dassault
Systèmes, Graphisoft e Trimble) e os padrões de objecto BIM (como IFC, ISO
29481 ou PPBIM). E serem capazes de personalizar a biblioteca para que
expresse totalmente a qualidade distintiva dos materiais da empresa ou suas
capacidades de serviço, incorporando os regulamentos nacionais sobre
segurança, eficiência energética, pegada de carbono e custo total de
propriedade.
Um ponto essencial a nunca perder de vista é que o BIM (com as suas
bibliotecas de objectos ricas) devem servir para gerir todo o processo de
criação de valor. Desde as fases mais precoces da tomada de decisão do
cliente final até à entrega do produto final, passando por todo o processo
logístico de entrega de materiais e da sua aplicação. Ser o integrador da
cadeira de valor, sem movimentar nem, especialmente, comprometer o seu
capital com stocks que não acrescentam valor. Aplicando técnicas de
marketing digital e inbound marketing utilizando os dados de pesquisas dos
clientes finais na internet (e rede sociais) para gerar leads e contruir uma
estratégia mais activa (proactiva) de construção de negócio. A geração de
leads com base nesta informação permitira que as equipas de vendas se
antecipem e cheguem primeiro aos potenciais clientes finais. Desenvolvendo
propostas de maior valor.
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Outro aspecto importante, que tem sido um forte entrave à modernização da
industria de construção, é que a maioria das matérias tem que ser aplicado e
montado no local – em forte contraste com outras industrias, como a automóvel
ou electrónica, em que todos os componentes são montados em fábrica. A
gestão integrada da cadeia de valor tem o potencial de permitir a prefabricação
de componentes, estando os distribuidores de materiais de construção na
posição privilegiada de integrarem produtos de vários fabricantes em
componentes pré-fabricados, oferecendo produtos e serviços antes
tecnicamente impossíveis com potencial impacto na redução dos prazos e
custos de construção em obra.
Assim a gestão de stocks passará a dar lugar à gestão da logística just-in-time,
uma vez que o BIM permita a gestão da cadeira de valor sequenciando
detalhadamente cada projecto de construção. Este serviço pode ser
internalizado pelos distribuidores ou prestados por novos players
especializados em logística baseada em dados BIM. Por fim, a construção será
fortemente integrada por meio de plataformas de colaboração, levando à
fabricação optimizada sob encomenda. Adicionalmente, e seguindo a logica da
gestão dos edifícios ao longo do seu ciclo de vida, o potencial de negócio
resultante da manutenção e substituição de materiais não é negligenciável.
Conclusão
Relembrando que o ponto de partida deste capitulo foi a discussão dos stocks
e da sua gestão, a gestão da cadeia de valor e BIM (sistema que suportará
essa gestão) foram introduzidos para ilustrar a irrelevância da dessa discussão.
Aproxima-se uma mudança de paradigma profunda e as melhorias
incrementais não serão suficientes para recuperar e afirmar o papel competitivo
dos distribuidores de materiais de construção. Gostaríamos de enfatizar que,
ao contrário do que as ultimas linhas possam sugerir, o futuro dos
distribuidores de materiais não nos parece sombrio. Acreditamos que a
melhoria do contexto macroeconómico, com o aumento do rendimento das
famílias, e o fortalecimento do sector exportador (em especial o turismo), serão
fortes impulsionadores do negócio.
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Mais do que defender a implementação dum BIM por parte dos distribuidores
defendemos que estes devem evoluir do seu papel amplamente reactivo de
agentes locais distribuidores de fabricantes para um papel mais pró-activo de
gestores da cadeia de valor. Defendemos que se deve desenvolver uma visão
holística da cadeia de valor, centrada no consumidor (cliente final). Esta visão é
coerente com o que os fabricantes e consumidores querem e valorizam, e o
potencial de negócio é muito mais do que o actual, existe muitas oportunidades
de cross-selling e up-selling já hoje por explorar. Ao abraçar as possibilidades
do BIM, as empresas distribuidoras de materiais de construção podem reforçar
(salvaguardar) sua posição competitiva, manter o controlo da sua principal
vantagem que é a proximidade e confiança dos mercados locais. Mas chegar lá
exigirá mudanças na sua postura, e será sempre um processo gradual,
incremental e dinâmico. Quanto mais eles centrais forem na definição do futuro
da industria melhor será sua posição de longo prazo no mercado.
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4. Os actores e o comércio de materiais de construção
– recolha de informação primária

Por forma a aprofundar o conhecimento sobre o comércio de materiais de
construção e a respectiva supply chain em Portugal, coonsiderou-se como
fundamental a auscultação aos seguintes actores:


Fabricantes



Clientes



Empreiteiros



Plataformas de aluguer de habitações



Promotores

Fabricantes
Foram escolhidos fabricantes pelo sua importância no mercado, de sectores
diferentes e por recomendação da APCMC.
Foram realizadas 4 entrevistas semi-directivas presenciais, a directores gerais,
onde se pretendia aferir sobretudo as seguintes questões:
1 - Qual tem sido o papel dos comerciantes dos materiais de construção (cmc)
nos últimos anos? (sobretudo os pontos fortes e fracos dos cmc’s)
2 - Como deverá evoluir o mercado nos próximos anos?
3 - Como veem o papel dos cmc’s e em especial a sua relação com os
fabricantes.

Em relação a questão 1, Qual tem sido o papel dos comerciantes dos
materiais de construção (cmc) nos últimos anos? (sobretudo os pontos
fortes e fracos dos cmc’s)
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o resumo dos comentários principais e coincidentes é o seguinte: :
1 O mercado tem, sobretudo nos últimos anos, sofrido um fortíssimo impacto
da recessão pós 2008. A questão da diminuição da actividade construtiva por
um lado, a alteração da tipologica de actividade onde o restauro assume
particular importância, o reduzido financiamento disponível aos clientes e às
empresas, provocaram uma enorme constrição no mercado, promovendo o
encerramento de muitos CMC’s e o desinvesimento de muitos outros.
Em termos de comportamentos dos CMC’s pela positiva temos:
- O conhecimento de mercado e das soluções existentes
- O relacionamento com os fabricantes, instaladores, empreiteiros e clientes
finais
- A história existente e o papel que desempenharam junto dos clientes finais

Como aspectos menos positivos:
- A resistência à mudança, sobretudo na questão da promoção de novas
soluções de construção, focando essencialmente naquilo que se vende há
muitos anos, arriscando pouco na sugestão do que é novo;
- Pouca proactividade no sentido de encontrar novos mercados e de estimular
o cliente final a iniciar um processo de compra
- Baixa capacidade de forecast
- Baixo domínio do digital e das redes sociais
- Inexistência de CRM’s ou qualquer tipo de base de dados trabalhável com os
fabricantes
- Baixa capacidade de planeamento

Em relação à questão 2 - Como deverá evoluir o mercado nos próximos
anos?
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- Alteração da estrutura da supply chain com a entrada de novos players;
- A distribuição moderna irá alargar o âmbito da sua acção de meros
revendedores de produtos de construção para a prestação de serviços e de
intermediação de serviços de terceiros aos clientes finais;
- Centrais de compra cada vez mais especializadas que ameaçam sobretudo
CMC’s mais pequenos e com pouco poder negocial;
- A desestruturação dos canais tradicionais, pela aumento da importância do
digital na estruturação do negócio;
- O impacto das plataformas electrónicas de compras nas encomendas
- A integração dos projectos de construção, incluindo o design, orçamentação,
ordens de compra, planeamento de projecto e execução
- Estreitamento de laços com o clientes, fornecedores, e outros stakeholders

Em relação à questão 3 - Como veem o papel dos CMC’s e em especial a
sua relação com os fabricantes, destaca-se:
- Não veem os fabricantes a venderem directamente ao cliente final, sobretudo
no digital. Consideram que não estão, nem pretendem estar vocacionados para
operar directamente;
- O valor de “balcão de vendas” será cada vez menos importante e substituido
pelo digital;
- Aumento da importância da experiência do ponto de vendas;
- Necessidade de desenvolvimento de competências no digital, em CRM’s, em
forecast, planeamento e na componente de gestão financeira;
- Necessidade dos CMC’s em acrescentarem mais valor aos fabricantes,
- Necessidade de gerirem melhor os clientes, em termos de proactividade das
vendas
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- Necessidade de expandirem os mercados actuais sendo mais agressivos em
termos de vendas
- Serem mais inovativos e com vontade de experimentar novos materiais e
novas metodologias de instalação/aplicação

Clientes
Foram realizados dois focus groups, um em Lisboa outro no Porto. Os critérios
de escolha dos participantes foram individuos acima dos 28 anos, de ambos os
géneros e que tivéssem efectuado pelos menos uma obra de remodelação,
idealmente construção de uma casa, e am ambos os casos nos últimos 5 anos.
As questões orientativos dos focus group foram:
Inicio
A - O que os motivou a iniciar um processo de compra de materiais de
construção?
B - Como escolheram onde ir comprar os materiais de construção?

Questão A
Das questões discutidas destacam-se:
- O grande motivador do inicio de obras foi alguma avaria, inundação ou
qualquer outro tipo de problemas. “Já que tinham de fazer alguma intervenção,
aproveitaram e alargaram a outras coisas” é um sentido muito comum. Outra
resposta comum foi a intenção de alugar/vender o imóvel e daí prepará-lo para
obter um melhor preço. Nos casos de uma habitação de novo, não se coloca
esta questão.
Em nenhum caso, resultou de uma intervenção de um CMC’s, presencial ou
por via de email marketing ou qualquer outro modo digital, nem era do
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conhecimento de nenhum dos participantes nenuma actividade promocional
por parte dos CMC’s..

Questão B
- A distribuição moderno pelo factor de conveniência foi sempre consultada,
online e fisicamente, para estabelecer um ponto de partida/comparação
- Depois, consultaram CMC’s tradicionais no sentido de obter melhores
informações e respostas a algumas questões. A escolha do CMC deveu-se à
proximidade, experiência anterior sua ou de conhecidos/familiares.
- Outros critério de escolha de CMC’s deveu-se a questão da entrega,
recomendação de terceiros e a noção de que se tivessem algum problema,
seria mais fácil resolvê-lo com o CMC do que com a distribuição moderna;
- A noção de que poderiam obter melhores condições negociais, sobretudo ao
nível de financiamento e prazos de entrega, motivaram também alguns dos
participantes a comprar nos CMC’s.
- A recomendação de arquitectos,empreiteiros ou instaladores, também
influenciam algumas das escolhas de CMC’s.

Durante o focus group

C - Como foi a experiência no geral?
D - Quais as principais dificuldades que sentiram?
Questão C e D –
A opinião generalizada foi de uma experiência algo conservadora, sem grandes
factores de inovação. Uma lógica de “balcão” muito reactiva, sem nenhum
seguimento após visita em loja. Nos casos em que meios como email foram
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utilizados, a resposta, sobretudo em termos de tempo, foram sempre
insatisfatórias. Outros meios digitais foram considerados com inexistentes do
ponto de vista de interactividade, isto é, uma empresa pode ter um facebook
que funciona mais como um catálogo do que como uma rede social.
Uma opinião frequente, foi a de que toda a informação que não fosse produzida
na hora em loja, por exemplo orçamentos ou outros, não chegou em tempo útil,
tendo mesmo nalguns casos nunca chegado ao cliente fora da loja.
Proactividade praticamente nula, estando a maioria dos vendedores
disponíveis para esclarecer dúvidas que os clientes têm e não indo muito mais
longe.
Na recolha de informação online, muitos dos clientes sentiram-se “perdidos”
com a quantidade de informação, por vezes contraditória que encontraram de
diversas fontes. Também a questão de alguns catálogos de fabricantes serem
muito exaustivos, pouco objectivos e focados exclusivamente em produto, não
contribuiu para uma experiência positiva.
Cumprimento do prazo de entrega foi considerado em geral negativo pelos
clientes. Um ponto geral de insatisfação foi a questão dos instaladores,
empreiteiros, aplicadores e outros, no sentido da dificuldade e incerteza em
contratar estes profissionais.
O tempo da construção/ restauro ultrapassou, em todos os casos, largamente a
expectativa dos clientes. Quase todos os participantes referiram uma vontade
em não voltar a ter um processo de construção na habitação, “se puder evitar,
não volto a inicar um processo deste tipo”.
Outras dificuldades incluem a interacção com os CMC fora da loja e, muito
referido, a dificuldade em visualizar o resultado final em termos de interiores,
pois vários clientes referiram a inexistência de simuladores, que esperavam
encontram, o que diminui a qualidade da interacção.
Outra dificuldade reside na questão da decoração, com base no material
encomendado, isto é, como os clientes não tem nenhum cenário produzido da
compra, só podem, na prática avançar para os elementos decorativos,depois
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de receberem os materiais de construção, o que invariavelmente, atrasa a
conclusão da remodelação/obra.
No final do focus group
E - Numa situação futura, como gostaria que fosse a experiência?
Claramente mais integradora, digital e com a produção de cenários, virtuais
e/ou impressos, que permitam aos clientes perceber o resultado final e avançar
para a fase seguinte e também para partilhar com amigos e família.
Gostariam que as interacções fossem cada vez mais virtuais, o que facilitaria a
relação, o tempo dispendido e a rapidez de resposta.
Idealizaram uma experiência com menos interacções, com um sistema onde os
instaladores teriam um sistema de pontos atribuídos e informação qualitativa de
outros clientes (a semelhança do booking, zomato e outros).
Uma facilitação da orçamentação, através da inclusão dos vários actores da
cadeia no mesmo processo.
Gostariam de receber sugestões sobre melhorias na case e produtos
inovadores, o que hoje não acontece.
Ter uma atendimento verdadeiramente personalizado, com a manutenção ao
longo do processo, tanto no meio físico como no virtual, do colaborador para
não ter de explicar tudo de novo em cada interacção.
A experiência não poderá ser satisfatória sem o cumprimentos dos prazos de
entrega.

Profissionais (Empreiteiros,Plataformas de aluguer de
habitações,Promotores, instaladores)

Em termos dos profissionais, foi realizado um focus group e um evento onde se
reuniu um promotor, um empreiteiro, uma plataforma de aluguer de habitação
para estudantes.
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No Focus group, que incluiu três empreiteiros, um arquitecto, dois instaladores
e um promotor.
Inicio
A – Quais é a Vossa opinião sobre a fileira dos materiais de construção ?
B - Como esta fileira influencia o Vosso negócio?
Questão A
Principais comentários incluiram:
– Fiável, canal preferencial de comercio com clientes finais, clientes acreditam
nos comerciantes e é a eles que recorrem quando têm algum problema.
- Parceiros essenciais aos profissionais, dificilmente substituíveis na cadeia
- Mentalidade de balcão, de grossista e armazenista de bens
– Baixa criatividade e baixa incorporação de serviços
– Muito dependente da concorrência por preço
- Fraca gestão do cliente final
- Normalmente com reduzidas capacidades de interacção e previsão de vendas
Questão B
- Como local de recolha de bens para as obras
- Como local de recomendação para clientes finais
- Essenciais ao cumprimentos dos prazos
- Tem quantidades não disponíveis ao nível de fabricantes

-

Durante o focus group
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C - Como tem sido a Vossa experiência no geral com as empresas de
materiais de construção?
D - Quais as principais dificuldades que sentiram?
Questões C e D
- Muito positiva, apesar de sentir alguma estagnação
- Pouca agressividade comercial junto dos clientes finais
- Estoques nem sempre actualizados
- Tempos de entrega nem sempre cumpridos
- Resistentes à mudança e às novidades no sector
- Baixa incorporação de novas tecnologias
- Baixas competências em termos do digital e do nosso acompanhamento via
digital, (aqui salienta-se por exemplo, o elevado tempo de resposta a mails,
comentários no facebook, sobretudo reclamações ou comentários negativos)
No final do focus group

E - Numa situação futura, como gostaria que fosse a experiência e como veem
a evolução do sector?
- Maior partilha de informação
- Capacidade de mobilização da informação sobre clientes finais e maior
proactividade na criação de negócio
- Mais competências no digital ao nível de simulações e de gestão de clientes e
fornecedores nos media e redes digitais.

5. Processos de auto-avaliação
Kpi de desempenho comercial
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Para poder gerir é essencial que se consiga medir. Ser capaz de medir com
eficácia o desempenho dum qualquer negócio é, simultaneamente, importante
e difícil. Aqui o primeiro desafio é saber o que medir e como faze-lo. Más
métricas são, para lá do desperdício de recursos, fonte de problemas. Boas
métricas ajudam na gestão, na motivação das equipas, e a manter o foco no
que é realmente importante; permitem gerar previsões realistas, e até a
comunicar o sucesso a potenciais investidores ou compradores do negócio. O
principal desafio será o de criar uma cultura orientada por métricas. O problema
é que aprender a pensar como um analista de métricas de negócios é
realmente difícil.
Neste capitulo apresentamos alguma métricas e KPIs da actividade comercial
que devem ser integrados na gestão. Uma métrica é algo quantifica uma
dinâmica, tendência ou característica, uma medida sobre uma variável, cujo
objectivo é o acompanhamento da consecução de um objectivo.
Áreas onde podemos incidir as métricas:
1.

Gestão do cliente

a.

Rentabilidade por cliente

= receita por cliente-custo por cliente (inclui todos os custos
específicos de cada cliente)

b.

Satisfação

= net promoter score=%promotores - %detractores (ver
ponto nps relatório)

c.

Frequência de compra

d.

Taxa de retenção de clientes

= número de transações por periodo de tempo (ex. Ano)
=(( nº cliente final do ano- nº de novos cliente do ano)/nº
clientes inicio do ano))*100

e.

Valor do cliente ao longo da
vida útil

= margem+(margem*(taxa de retenção/1+taxa de
desconto-taxa de retenção))

f.

2.

Analise ABC

= classificação e gestão dos clientes ABC

Gestão do canal

a.

Vendas por m2

= vendas liquidas/superfície da placa de vendas
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b.

3.

c.

Vendas por hora do dia, dia
da semana, semana do
mês, mês do ano
Ticket média

d.

Visitas diárias

= vendas líquidas por período de tempo
= valor da compra média
= número de clientes que visitam a loja

Gestão das vendas

a.

Vendas pela força de
vendas

= vendas/ custos totais da força de vendas

b.

Vendas por actividade de
vendas

=vendas/custos totais da actividade de vendas
(vendedores, portais de vendas, social media)

c.

Vendas por vendedor

= receita total por vendedor
=vendas por produto e por vendedor

d.

Rendibilidade por vendedor

=margem liquida por vendedor
= margem liquida por produto por vendedor

e.

Peso do produtos nas
vendas

= vendas líquidas de produtos/total vendas líquidas

f.

Peso dos serviços nas
vendas

= vendas de serviços/total vendas líquidas

g.

Rentabilidade da formação

=(ganhos (€) do negócio decorrente da formação/custo da
formação)*100

h.

Taxa de crescimento das
vendas

=((vendas período n-vendas período n-1) /vendas no
período n-1 ))*100

i.

Return on Sales (ROS)

= 1- (custo fixo unitário/Preço unitário de venda)*100
Ou em termos agregados=resultado operational/vendas
líquidas

4.

Rentabilidade das promoções de
vendas

=(incremento das vendas em período homólogo (€)/custo
da promoção) * i

5.

Metricas de DSMM

a.

Pageviews

b.

Taxa de interacção dos
conteúdos multimedia (%)

Nº de acessos/ ficheiros na página (nº)
= impressões totais de conteúdos multimédia com
interacções (nº)/impressões totais dos conteúdos
multimédia (nº)
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c.

Custo por impressão

d.

Custo por clique

e.

Custo por encomenda

f.

Taxa de conversão

=custo promocional/número de impressõa

=custo promocional/numéro de cliques
=custo da públicidade/número de encomendas
= número de clientes que realizam uma compra/numero de
visitantes

g.

Taxa de abandono de
carrinhos

=carrinhos de compras não concluídos(nº)/cestas de
clientes iniciadas (nº)

h.

Taxa de rejeição (bounce
rate)

=visitas que acedem a uma única página (nº)/visitas totais
do site web (nº)

6.

i.

Rentabilidade da operação
digital

j.

Receita média por utilizador

k.

Conversão do online para o
offline

=visitas estimadas à loja/acções online

l.

Taxa de cliques de email
marketing

=emails com clique (nº)/emails entregues (nº)

=lucro líquido/custos totais da operação digital
=total de receita/número de utilizadores

Gestão de produto

a.

Margem de contribuição

b.

Rentabilidade por produto

c.

Rotação do stock

d.

Rendibilidade directa do
produto - DPP

= Preço de vendas – custo variávei unitário
=lucro líquido/produto
=vendas/stock medio no período
= margem bruta - custos directos do produto (custos
directos de armazenamento+custos directos de
transporte+custos directos da loja)

e.

7.

Analise ABC

= classificação e gestão do stock ABC

Indicadores financeiros

a.

b.

EBITDA – (resultados antes
de impostos, depreciação e
amortização)
ROI

=Resultado antes de
impostos+amortizações+depreciações+provisões
=lucro líquido/investimento
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c.

EVA (economic value
added)

=lucro operacional líquido após impostos-custo capital

Os KPIs – Key performance indicators – nunca são universais nem absolutos,
estando relacionados com as métricas (individualmente, parcialmente ou
combinadas) no sentido de ser um indicador de negócio, que depende, na
prática, dos objectivos da organização e por isso cada organização deverá
seleccionar aquelas (poucas no inicio e incrementando gradualmente o seu
número) que a sua gestão considera como mais importantes e, por isso, os
KPI’s variarão de empresa para empresa.

Sugestões de dados de series a produzir no sector

As sérias de dados deverão ser de forma a produzir informação necessária a
compreensão da evolução do sector e dos principais factores de mercado que
influenciam o sector. No imediato sugerimos que se comecem a recolher dados
(e se procure fazer data-mining com dados históricos), produzindo séries dos
seguintes indicadores:
1. Vendas por categoria
2. Vendas de bens tangíveis
3. Vendas de serviços
4. Vendas em loja
5. Vendas no digital
6. Tráfego em lojas físicas
7. Trafego nos portais digitais
8. Net promoter score
9. Margem bruta por categoria de produtos
10. Custos recursos humanos
11. Custo médio do capital
12. Investimento em comunicação (on line e off line separadamente)

ARIMA
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Os dados recolhidos deverão ser compilados centralmente (APCMC) e
trabalhados com recurso a técnicas de analise de series temporais capazes de
gerar modelos predictivos que permitam explorar diferentes cenários.
Propomos a adopção da técnica ARIMA (autoregressive integrated moving average)
pela sua simplicidade, flexibilidade e fiabilidade.

6. Síntese e conclusões
Uma das questões fundamentais que trespassa este relatório,
independentemente do ponto a focar, esta indubitavelmente relacionado com a
mudança. As dinâmicas dos mercados são hoje um dos principais desafios à
comunidade de negócios que opera num ecossistema cada vez mais complexo
e que exige uma leitura mais apurada e, sobretudo, uma capacidade de
resposta que permita às organizações, adaptarem-se e responderem de uma
maneira adequada e num espaço de tempo cada vez mais curto.
O objectivo último de qualquer estudo sectorial, deverá ser fornecer aos
actores do sector em causa, insights que lhes permitam compreender, prever e
adaptarem-se da melhor forma possível ao novo ecossistema negocial.
No caso das EMC, como ficou patente ao longo deste relatório, estamos num
sector que pode ser considerado como algo conservador no sentido da sua
dinâmica e da inovação face ao ecossistema onde se encontra inserido.
Por isso, foram identificados alguns elementos que pareceram pertinentes à
equipa de projecto (EP), no sentido de apontar caminhos para inovação e
reacção dos actores deste sector.
Mais se pensou, no sentido de eventuais medidas que pudessem ser tomadas
por estes mesmos actores, provocando uma modernização ou inovação nas
suas estruturas de gestão e tipologia de empresas.
Se por vezes é muito tentador apontar um conjunto elevado, ainda que
pertinente, de vária medidas a implementar pela empresas do sector e pela sua
associação, a APCMC, esta situação quase sempre é muito aberta, de alto
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consenso e de difícil implementação, dada a sua abrangência, normalmente
muito alargada, e hoje, muito sonante com base em novas tecnologias e no
DSMM (Digital and social media marketing).
Por isso a EP, reflectiu e focou-se em uma prática e uma alteração de fundo
nas organizações, que se consideram essenciais ao sucesso no contexto
competitivo actual.
NO primeiro caso, fala-se da satisfação de clientes e no segundo, de uma
alteração do modelo de negócio da maioria das EMC.

6.1.

Satisfação de clientes

Hoje não restam dúvidas da evolução do ambiente competitivo dos negócios,
conforme referido anteriormente neste relatório. Isto implica que, ao nível dos
clientes é claro, um maior poder de compra, uma maior disponibilidade de
informação, uma maior participação no processo de compra, e uma muito
menor permeabilidade a métodos tradicionais de publicidade e comunicação
(Kotler e Keller 2012).
Toda esta alteração do lado dos clientes, tem implicada mudanças no
comportamento e na relação entre empresas e clientes, culminando com uma
situação onde cada vez mais os clientes têm, em quase todos os sectores de
actividade, uma vasta opção de escolha, baixos custos de mudança, e uma
quantidade de informação mais do que suficiente para proceder às escolhas
foram da influência dos fornecedores.
Mesmo as designações mais correntes de 4.0, procuram demonstrar que hoje,
os clientes não só têm um maior poder, mas são também muito mais sociaisno sentido da partilha de informação com os pares e não só, em volume,
rapidez e abrangência, sem igual na história da humanidade. A componente
digital tem vindo a assumir-se como indissociável na vida quotidiana, com
impacto natural nos negócios. Essas profundas mudanças acrescentam mais
um factor fundamental na própria designação de 4.0 que é a co-criação, ou
seja, a capacidade dos clientes em co-criar com as empresas e ou pares, parte
ou a totalidade da oferta que receberão de uma organização.
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Por isso, hoje a questão da satisfação dos clientes deve ser vista com uma
centralidade muito maior do que apenas um critério que se cumpre nos
negócios; deve ser vista como fonte de negócio no futuro. Não basta “apenas”
conduzir inquéritos ou entrevistas, mas sim considerar a satisfação de clientes
como fenómeno gerador e diferenciador de negócios.
Das entrevistas, focus groups e observações realizadas ao longo deste estudo,
ficou claro que a satisfação dos clientes não é um indicador regularmente
seguida pelos CMC’s e por isso, considerou-se importante indicar algumas
metodologias de rápida implementação, para que a monitorização da
satisfação de clientes faça parte das rotinas de gestão dos CMC’s.
Sugere-se, então, a aplicação sistemática de um indicador, o NPS e de uma
modelo, o Salesperf.

6.1.1.

NPS – Net Promoter Score

O NPS (Net Promoter Score) é um indicador que tem sido aplicado
internacionalmente e num vastíssimo conjunto de organizações de diversos
sectores, devido principalmente à sua eficácia e a sua simplicidade. Não
entrando em discussões académicas sobre o NPS, parece à equipa de projecto
que a introdução sistemática deste indicador, será um ganho para a maioria
das empresas do sector, que neste momento pouco ou nada fazem sobre o
tópico da satisfação. Fica aqui também a nota, de que, como em qualquer outro
indicador, um só indicador não é abrangente e inclusivo o suficiente para
garantir uma informação completa sobre o que se está a medir; contudo,
quando se começa a medir algo, a simplicidade de implementação é algo que,
por si só, permitirá, no futuro, a adopção de outros indicadores.
Em termos práticos o NPS resulta de um trabalho de investigação em vários
sectores, onde o objectivo seria prever qual a questão aplicada em diferentes
sectores pudesse antecipar a repetição de compra e a recomendação aos
pares. Do trabalho efectuado, resultou uma questão, que desde então, tem sido
largamente aplicada nas organizações. A questão é: recomendaria a empresa
x (ou determinado serviço/produto da empresa X) aos seus colegas e amigos?
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A resposta é fechada, com opção entre 0 e 10. Considera-se, então, que
existem 3 intervalos com importância para as organizações:
De 0 – 6 classificam-se os clientes como detractores
De 7 a 8 – neutros
De 9 a 10 – Promotores
Então o NPS seria obtido, da seguinte forma: NPS= % promotores - %
detractores
É uma forma muito simples, que tem resultados mais ou menos consistentes
por sector, mas que interessa sobretudo em termos de evolução que a
organização obtém ao longo de um período. Também pode ser aplicado em
áreas da organização.
Acresce que o NPS pode ser enriquecido com uma simples pergunta a seguir à
pergunta anterior que é: “Porquê?”, isto é, qual a razão da pontuação atribuída.
A resposta contribui decisivamente para que a organização perceba e actue
sobre o seu resultado, reforçando os pontos referidos em caso de pontuação
positiva ou melhorando os pontos apontados em caso de pontuação negativa.
Mais uma vez, a simplicidade de aplicação e interpretação, a rapidez de
condução da questão e as pistas fornecidas, fazem deste indicador um
interessante instrumento de acompanhamento da opinião dos clientes.

Figure 22 Ilustração Net Promoter Score
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Em suma, o NPS tem como principais benefícios:
1 – Facilidade de aplicação e interpretação
2 – Simplicidade
3 - Agilidade nos feedbacks
4 - Possibilidade de benchmarking

6.1.2.

Salesperf

Os serviços têm um modelo clássico de medição, chamado servqual. Este
modelo tem sofrido várias alterações e diversas áreas de gestão, sendo que
nas vendas, uma das alterações sofridas tem o nome de servperf, cuja
evolução teve uma designação proposta de Salesperf, que é recomendada
nestes estudos por ser um modelo de rápida implementação, abrangente e
capaz de produzir insights importantes para a organização no que diz respeito
a área de vendas, tanto a equipa de vendas, como ao nível do serviço prestado
em ponto de venda.
O modelo base do Salesperf é o seguinte:
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Figure 23 Modelo Sallesperf - (Amix e Buhian (2009))

O modelo Salesperf inclui 5 dimensões, Fiabilidade, capacidade de resposta,
segurança, empatia e apresentação, que foram consideradas como dimensões
que influenciam decisivamente a percepção da qualidade do serviço da força
de vendas. Por sua vez, se estas dimensões forem bem geridas, é espectável
que a satisfação com o serviço de vendas seja alto e que a lealdade com a
empresa aumente.
O quadro seguinte apresenta algumas questões que podem ser colocadas aos
clientes no âmbito do Salesperf:
Salesperf – Exemplos de questões por dimensão
4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

10

1 – Fiabilidade
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A empresa X cumpre os prazos de entrega?

2 – Capacidade de resposta

Quando preciso a empresa x tem um colaborador disponível?

3 – Segurança (na opinião)

Confio que as sugestões dadas pela pessoa da empresa x são as mais
indicadas para mim

4 - Empatia
As pessoas da empresa x são cordiais e de fácil acesso

5 – Aspectos Tangíveis

A apresentação das pessoas (do showroom) é agradável

2 – Capacidade de resposta
Quando preciso a empresa x tem um colaborador
disponível?
3 – Segurança (na opinião)
Confio que as sugestões dadas pela pessoa da
empresa x são as mais indicadas para mim
4 - Empatia
As pessoas da empresa x são cordiais e de fácil
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acesso
5 – Aspectos Tangíveis
A apresentação das pessoas (do showroom) é
agradável
Figure 24 Exemplo de questões de aplicação do salesperf

1.2

Proatividade de venda Customer centricity. CRM e de venda

Uma das características do contexto negocial dos dias de hoje e referida várias
vezes ao longo do trabalho, é a questão do foco no cliente, que é designada
mais genericamente de customer centricity.
Inevitavelmente, a mudança de paradigma de venda de produto, para o foco na
utilidade gerada junto do cliente, criando-se então o que se designa por Valor,
tem sido uma situação dominante nos últimos anos, quer na teoria de negócios,
com especial incidência em Marketing, quer na prática das organizações.
Esta mudança é bem mais do que uma mudança cosmética, pois implica a
própria redefinição do negócio, como será referido no ponto seguinte. O
desafio é perceber que o papel e a relação com o cliente mudaram, muito por
força das opções de compra ao dispor do cliente e também da sua maior
independência, devido a abundância de informação disponível e de diversidade
de canais ao seu alcance.
Por conseguinte, as empresas devem olhar para a mudança de mercado não
uma opção, mas como um dado certo do ecossistema, o que provoca uma
necessidade de adaptação. Nesta medida, um dos pontos mais importantes
desta nova forma de fazer negócio, está relacionada com a proatividade do
negócio, isto é, não esperar pelo cliente, mas estimular o início do processo de
compra junto dos clientes.
Das entrevistas, focus groups e observações realizadas ao longo deste estudo,
foi evidente para a equipa de projecto que os CMC tem ainda, na sua
esmagadora maioria, uma postura em termos de processo de venda, passiva,
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ou seja, uma postura de espera, contando que o cliente inicie por sua iniciativa
o processo de compra.
De acordo com o que foi sendo referido ao longo do trabalho, um dos aspectos
mais importantes da compreensão do mercado é o facto de se ter passado de
uma situação de mass market (baseado em produto) para uma situação de
individualização do cliente, onde cada cliente aparece como uma unidade de
análise, com as suas particularidades a vários níveis, desde necessidades
técnicas específicas até situações particulares de financiamento, horário e meio
de atendimento, entre outros.
De notar que nos focus group realizados, foi referido, unanimemente, que os
CMC não tinham iniciativa de negócio, sendo completamente reactivos aos
pedidos dos clientes. Os CMC quando inquiridos sobre se utilizavam alguma
forma de CRM ou base de dados de clientes de uma forma mais activa,
responderam que não.
A questão que se coloca em termos de proatividade, é a de estimular as
pessoas a iniciar um processo de remodelação/renovação/modernização de
uma habitação, através de uma utilização da base de dados (registos de
clientes) que os CMC possuem, ou iniciar campanhas, como por exemplo,
alterações a nível de conservação/produção energética nas habitações com
poupanças e/ou melhoria da qualidade das habitações.
Em suma, os CMC não deverão ficar à espera que o cliente se desloque à sua
loja para começar um processo de venda, mas devem sim despertar nas
pessoas o interesse em remodelar a sua casa tornando-a mais confortável e ou
funcional, concorrendo assim em termos de share of wallet com umas férias,
trocas de carros ou outros.
Importa realçar mais uma vez, que o sector da construção não deve considerar
que produz “casas”, mas sim que produz algo que vai, juntamente com outros
factores como a decoração, contribuir para o bem-estar das pessoas num
espaço onde vivem. Nesse sentido, a proatividade que significa acções no
sentido de incrementar o bem-estar das pessoas, de poupança relacionada
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com a habitação ou de valorização da mesma, significa uma criação de valor.
Posto de outro modo, cada vez que os CMC actuarem proactivamente estão a
expandir e a criar negócio, que de outra forma, poderiam não existir.
Da mesma forma, se se tratar de um espaço comercial ou de arrendamento
comercial, o sector da construção participa na criação de um suporte ao
investimento e/ou de uma estrutura funcional; cada modificação que torna o
investimento mais rentável e/uma estrutura mais funcional e está a criar valor
para o cliente. Por conseguinte, e mais uma vez, quando uma empresa
identifica um potencial de melhoria num cliente, está a gerar negócio, que de
outra maneira poderia, a exemplo do parágrafo anterior, não existir.
Mais uma vez referimos os processos de recolha de informação primária deste
estudo, onde fica claro que a maioria das empresas de CMC não tem equipas
de prospecção de oportunidades de negócio, nem a nível de cliente final, nem
a nível de cliente empresarial.
1.3

DSMM – Digital and social media marketing

A digitalização, mais precisamente a noção de DSMM – Digital and social
media marketing, é outro ponto focado ao longo das entrevistas, focus groups e
observações, que apresentou sinais de potencial de melhoria.
Importa salientar que o digital não é algo dissociado das restantes
componentes de Marketing, isto é, o digital é pensado em conjunto com os
restantes elementos de Marketing, idealmente num plano de Marketing. Sendo
um dos elementos muito focados pelos clientes nos focus group e também
pelos fabricantes, o DSMM carece de alguns cuidados prévios.
Um primeiro lugar, uma empresa ao entrar no DSMM deve perceber o porquê o
faz. Quer notoriedade? Quer um canal de comunicação? Quer um canal
relacional? Quer gerir uma comunidade? Depois importa ter presente a
estrutura necessária para responder ao canal digital. Tem uma página no
Facebook; com que frequência actualiza a página? Se algum cliente fizer um
comentário, quem responde? Com que rapidez? Está preparado para o fazer?
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Uma página na web, quais os conteúdos que estarão presentes? Como serão
actualizados? Tenho alguma política de SEM e SMO, ou aparecerei na 5ª
página de um procura e nunca serei consultado? Estas são questões reais de
um mundo real, onde o potencial digital existe, mas, como qualquer questão
em negócios, exige investimento financeiro e competências para ter sucesso.
Por isso, a situação da maioria dos CMC requer uma intervenção rápida no
sentido da modernização da sua imagem e funcionalidade no digital, pois não
estar presente em termos de DSMM é claramente uma desvantagem no mundo
dos negócios actual.
Do ponto de vista de negócio, importa referir que um framework muito simples,
mas eficaz, poderá ser aplicado numa inicial de pensar o negócio digital. Este
consiste numa matriz 2 por 2 onde cruzamos presente e futuro com físico e
digital conforme a figura abaixo:

Figure 25 Esquema digital

O esquema digital apresenta uma estruturação da forma como se vê o negócio
hoje e como deverá ser o negócio no futuro, tanto na componente digital como
na física.
Por exemplo, uma organização que assenta fundamentalmente num ponto de
venda deverá registar em B, quais os pontos principais da sua actividade
digital, se tem página web, se realiza vendas online, se tem uma newsletter
virtual, se tem comunicação via youtube, entre outros.
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No ponto C, quais as principais características no mundo físico da loja, por
exemplo organização do espaço, experiência física que o cliente pode ter, tipo
de atendimento, entre outros.
No quadrante D, poder-se-á acrescentar que no futuro termos um novo arranjo
de loja, teremos a loja dividida por ambientes, o balcão desaparece e o
atendimento será feito em mesas individualizadas, entre outros.
Em A podemos acrescentar que termos uma app da empresa com mostruário e
possibilidade de encomendas online, termos um blog da empresa, teremos
vídeos explicativos de uma série de exemplos para ajudar os clientes na
instalação de determinados produtos, que teremos uma actividade de realidade
aumentada, que teremos inteligência artificial a gerir leads, entre outros.
Mais uma vez, se destaca que o desenho do negócio incorporando as
componente físicas e virtuais é absolutamente necessário, sendo que nenhuma
das componentes é mais importante do que a outra; dever-se-á por definir que
tipo de experiência queremos que o cliente tenha connosco e a partir daí,
desenhar quais (e como) destas etapas decorrerão no mundo físico e quais
decorrerão no mundo virtual, sem nunca esquecer, que o foco é o cliente e a
capacidade que a empresa tem de gerar utilidade para o cliente.

6.2.

Alteração ao modelo de negócio

As recomendações apontadas anteriormente têm, através da adequação dos
CMC a algumas condições chave do ecossistema competitivo, um potencial
efectivo de modernização e melhoria do negócio, sendo medidas de rápida
implementação. Contudo, e de acordo com a informação que foi sendo
recolhida ao longo do trabalho, pareceu à equipa de projecto, que a
competitividade dos CMC vai mais para além do que medidas de modernização
e adaptação, sendo necessária uma medida de fundo, com impacto de longo
prazo, que contribua decisivamente para a competitividade dos CMC.

73

Por conseguinte, e de acordo com as tendências descritas ao longo deste
trabalho, pareceu a equipa de projecto que deveria haver também uma
proposta que contribuísse para uma mudança mais profunda nos CMC com um
impacto de longo prazo. Por isso, por forma a focar e motivar os CMC, é
apontada uma mudança de modelo de negócio, como elemento chave da
competitividade e sustentabilidade dos CMC.
Esta mudança de modelo de negócio surge da complexidade indústria onde o
sector dos CMC está inserido. O sector propriamente dito, é formado pelo
menos por 18 subsectores e daí a complexidade existente, mas a ideia de base
é como devem os CMC evoluir para adaptarem-se melhor as alterações do
ecossistema sectorial.
A indústria da construção é apontada frequentemente como uma indústria
conservadora e pouco inovadora (Bygballe e Ingemansson (2014)), contudo, os
indicadores que normalmente são apresentados como métricas de inovação,
investimento em I&D, número de pessoas em I&D, patentes, não se aplicam
necessariamente ao sector da construção.
Daí que seja efectivamente importante compreender o que é realmente
inovação no sector da construção e poder-se-á apontar como factores que
limitam a inovação, não haver um produto fixo, os clientes variarem
permanentemente e as especificidades também, as relações entre os actores
do sector serem, na esmagadora maioria dos casos, de curto prazo, a fraca
partilha e gestão de conhecimento na supply chain da indústria,
complementada por alguma desconfiança e conflitos de interesses entre
actores.
Simplificando em termos de inovação, e aqui insiste-se no termo inovação
como medida que indica a capacidade de mudança de organizações no sentido
de uma melhor adaptação às alterações do meio, esta poderá ser ao nível
técnico e organizacional. Lundvall (2007)
Se a questão técnica assenta muito nas empresas individualmente com a
produção de novos materiais e novas técnicas de aplicação, por exemplo, já a
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componente organizacional, primeiro a nível de como a empresa está
organizada e depois a organização entre empresas, requer uma atenção
especial.
Por isso, é referido (Fearne e Fowler (2006)) que a melhoria do desempenho
no sector da construção uma das condições necessárias é a alteração na
gestão do relacionamento, entre clientes, empreiteiros, subempreiteiros, ao que
se deve juntar uma integração do supply chain e uma maior parceria entre as
partes (Bankvall, Bygballe, Dubuis e Jahre, 2010).
Um dos factores reconhecidos e que dificultam essas melhorias é o facto de
ser um sector onde o projecto é o ponto de união de diversos actores, projectos
que, por natureza, são de curto prazo e tendem a ser conservadores, pois
quaisquer inovações devem ser negociadas por um conjunto elevado de
actores, envolvendo interacções complexas dentro das e entre organizações,
com um número elevado de interfaces, que necessariamente têm de ser
geridos um a um.
Logo, parece evidente que o sector da construção para ser capaz de se
adaptar a uma mudança mais rápida e entregar “produtos” mais adaptados aos
seus clientes, deve ser pensado não como um somatório de empresas numa
ideia de fileira, mas sim como uma network de empresas, conforme referidas
em pontos anteriores do estudo, onde existe uma forte orientação
interempresas, com objectivo de uma melhor integração de recursos, gestão de
conhecimento, produtividade entre outros.
Então a capacidade relacional de uma empresa e de toda uma network,
aparece como uma questão essencial de competitividade dos actores deste
sector, sendo a constituição de parcerias tendentes a constituição de networks,
um factor básico de competitividade no novo ecossistema competitivo, onde o
produto final é o resultado não apenas de um somatório de trabalho
independente, mas de um verdadeiro trabalho em conjunto de vários actores.
Este trabalho em conjunto implica uma interligação entre o projecto, a empresa
e o sector (network).
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Figure 26 Modelo para a compreensão de como nova solução são transferidas entre 3 diferentes níveis
(Bygballe e Ingemansson (2014))

Por isso, apesar de existirem plataformas integradoras de design e
planeamento como os BIMs, é absolutamente essencial às empresas do sector
a coordenação de actores, de recursos e de actividades, por forma a atingir
níveis ideais de produtividade, inovação e satisfação de clientes, sendo claro
que hoje, neste sector, uma empresa sozinha não conseguirá responder
convenientemente aos clientes.
Esta evolução da visão do negócio, implica o surgimento de um conceito de
modelos de negócios adaptados à redes e não apenas limitados a ume
empresa, o que se poderia considerar como uma modelo de negócios aberto
(open business model) que “examina a criação de valor entre stakeholders,
mais do que considerar o valor criado ao nível de um única empresa, o que
culmina com á lógica de um modelo de negócio de rede, onde o desafios para
os gestores é uma constante adaptação da rede ao ecossistema competitivo.
Se somarmos a esse novo desafio interorganizacional a questão referida
anteriormente de um aumento do poder dos clientes, onde se destaca a cocriação, isto é, o envolvimento do cliente com a network produtiva por forma a
influenciar e definir o “produto” final, existe aqui verdadeiramente um desafio de
negócio.
Acresce ao que foi referido, a questão levantada nos focus group com os
clientes, no sentido do incómodo, desagrado e mesmo limitação de compra,
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pelo facto dos clientes terem de interagir com vários fornecedores ao longo do
processo.
Todos os factos apresentados anteriormente levaram a equipa de projecto a
indicar um caminho aos CMC que é o de alteração do modelo de negócio de
comércio de materiais de construção para assumirem o papel de integradores
numa network de construção.
Outras evidências que suportam esta recomendação:
1

A referência por parte dos fabricantes de que não pretendem entrar no

negócio com o cliente final e reconhecem e confiam no papel dos CMC como
parceiros no negócio e competentes na relação com o cliente final;
2

A referência por parte dos clientes na confiança e segurança nas

recomendações dos CMC, indicando que recolhem o seu valor como parceiros
essenciais no processo. Também foi revelado nos focus group que, apesar do
digital, os CMC são aqueles a quem os clientes recorrem cada vez que
precisam de informação e resolução de situações
3

A necessidade de proatividade de negócio, incompatível com uma

cadeia “partida” e não coordenada, onde se integram muito actores de
reduzidíssima dimensão,
4. Uma acentuada pressão nos preços, só possível de incorporar através de
uma melhoria de produtividade, só possível de se atingir através de uma
coordenação de recursos, actores e actividades,
5. Um necessário aumento do poder negocial junto dos clientes finais,
sobretudo investidores institucionais;
As figuras seguintes ilustram a recomendação em causa:
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Figure 27 Situação actual no sector da construção em termos de negociação/relação

Figure 28 Situação de existência de um integrador de uma network de construção

Em suma, a visão da integração pode ser esquematizada da seguinte forma:
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Figure 29 Modelo para um projecto de co-desenvolvimento (baseado em Crespin-Mazet e Ghauri (2007)

Conclui-se então que a questão da gestão da rede de empresas fornecedores
e da sua interacção com o cliente é uma actividade decisiva do sucesso da
actividade de construção.
Esta proposta implica uma enorme mudança na forma como a construção
deverá ser organizada face a forma como está a ser feito hoje, contudo é fácil
ver a sua implementação na distribuição (ex. Leroy Merlin) e também em
exemplos como o CG Gruppe da Alemanha um dos maiores promotores
imobiliários do país, onde os projectos são desenhados, decididos e planeados
via BIM, onde o papel dos CMC é virtualmente inexistente, no modelo
tradicional.
Uma das implicações, é a capacidade que os integradores (CMC’s) teriam de
desenvolver em termos de relacionamentos com vários stakeholders. Ver
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Figure 30 Tipologias de relações a desenvolver pelos integradores (CMC)

Esta novo papel dos CMC, permite também que possam especializar-se por
segmentos, ou desenvolver áreas de negócios por segmento, relembrando o
exemplo referido anteriormente, onde a equipa de projecto juntou à mesma
mesa, proprietários, empreiteiros, a plataforma uniplaces e promotores
imobiliários e ficou claro o poder de definição de negócio e o foco da
construção a partir deste momento.
Por isso, assume-se que esta função de integrador está disponível e será
ocupada por alguém; considera-se que, por todas as razões anteriormente
apresentadas, as empresas de CMC são as que estão melhor posicionadas.
O avanço para uma integração do supply network cria um potencial às
empresas de CMC de especialização por segmentos, ou a criação de unidades
de negócio por segmento, nomeadamente:
Actividade de construção para:
•

Famílias (casa própria ou arrendamento)

•

Turistas

•

Estudantes

•

Negócios

•

Clientes institucionais

•

Comércio
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Em termos de implementação, a exemplo do que foi apresentado para cada
recomendação, é apresentado o Activity theory framework, para ajudar os
empresários a identificar melhor a questão da integração e do aumento de
serviços que um conjunto de empresas poderá prestar ao cliente final.
O framework consiste no seguinte:

Figure 31 Activity theory framework

Os sujeitos são os indivíduos e os grupos que estão directamente envolvidos
nas actividades (empreiteiros, instaladores, etc.); ferramentas são artefactos
que medeiam a acção social no sistema de actividade (software de
prototipagem, de gestão de projectos, de comunicação entre as partes,
mecanismos de coordenação, acompanhamento etc.) ; Objectos o propósito do
sistema de actividades ; Outcome é o resultado desejado da actividade, é a
materialização do objecto (remodelação de uma casa, mudança do sistema de
energia, etc.); Divisão do trabalho são os papéis, a estrutura hierárquica e
contratual que governará os sujeitos dentro do sistema; Comunidade são os
indivíduos ou grupos envolvidos ou afectados pelos sistema de actividades
incluindo os que não estão directamente envolvidos na execução (banca,
camaras que aprovarão os projectos, seguros, etc.)
Por fim, importa realçar que a mudança não é uma opção, é uma constante no
mundo em que vivemos. Contudo, toda a história, a experiência e as
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competências adquiridas ao longo de muitos anos são e continuarão a ser
muito importantes na actividade das organizações.
As mudanças deverão ser sempre efectuadas de forma a não pôr em risco o
negócio da organização, idealmente numa forma de projecto-piloto, que é um
projecto feito em pequena escala, simulando uma situação que se pretende
num futuro próximo e que se falhar, produza um impacto mínimo nas
organizações.
Por isso, sugere-se que a mudança do modelo de negócios seja feito nestes
moldes, isto é, as empresas poderiam escolher uma área, por exemplo a
conversação energética em habitações e criar uma equipa de projecto que iria
desde a concepção de um remodelação numa habitação, até a sua
implementação, sendo assim um balão de ensaio da lógica integradora que
deveria ser o novo papel da empresa.
Obviamente que a experiência em termos de distribuição de materiais de
construção continuaria a ser importância, mas o negócio seria alargado a
outras componentes, aumentando assim a sustentabilidade e competitividade
do negócio.
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