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RESUMO 

Objetivo – Este estudo pretende identificar quais os principais elementos de valor 
reconhecidos entre as empresas operadoras de produção de petróleo e gás acerca das 
companhias fornecedoras de produtos químicos e serviços. Além disso, este estudo 
pretende reconhecer quais as melhores práticas das equipes de vendas e estratégias 
de marketing reconhecidas também entre esses clientes.   

Metodologia – A pesquisa foi conduzida de forma qualitativa a partir de entrevistas 
semiestruturadas entre participantes chaves no processo de compra até que houvesse 
o ponto de saturação nos dados. Os participantes foram separados em 3 (três) 
diferentes empresas (Empresa nacional de capital misto, Empresa internacional 
classificada como super major e Empresa independente) em 3 (três) diferentes tipos de 
papeis de compra (Comercial, Qualificação técnica e Decisão final). As entrevistas foram 
transcritas, com posterior codificação aberta, axial e codificação seletiva de acordo com 
as referências consideradas nesse estudo.  

Resultados – Foram identificados 14 (catorze) elementos de valor reconhecidos pelas 
empresas operadoras de produção de petróleo e levados em consideração na 
contratação de companhias fornecedoras de produtos químicos. Além disso, foram 
identificadas 9 (nove) características como positivas reconhecidas entre a força de 
vendas das companhias.  

Limitações – A principal limitação dessa pesquisa é sobre o campo de estudo que foi 
limitado às tecnologias químicas apenas no mercado de óleo e gás. Futuras pesquisas 
podem ser conduzidas para se ampliar a abrangência dos resultados para diferentes 
indústrias e/ou diferentes produtos/serviços. 

Contribuições práticas – A partir desses resultados, as organizações atuantes no 
mercado de especialidades químicas podem adaptar sua proposta de valor de acordo 
com os elementos de valor identificados. Além disso, poderá desenhar seu modelo de 
capacitação da força de vendas a partir das fortalezas reconhecidas pelos clientes 
atuantes nessa área de mercado.  

Contribuições sociais – A produção de petróleo e gás no mundo ainda representa 57% 
de toda a matriz energética. No Brasil e em especial no Rio de Janeiro, onde se produz 
71% do petróleo nacional, essa fonte se traduz em royalties e empregos. As tecnologias 
químicas são essenciais para se maximizar produção, minimizar riscos na operação, 
aumentar o padrão de integridade das estruturas e taxa de recuperação das reservas já 
existentes. 

Originalidade – Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que identifica 
elementos específicos de valor para um mercado complexo como o de especialidades 
químicas na indústria de produção de petróleo e gás. 

Palavras-chave: Produtos químicos, produção de petróleo e gás, percepção de valor, 
mercado industrial, força de vendas, estratégias de marketing. 
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Abstract 

Purpose – This work aims to identify the main value elements recognized by Oil & Gas 
operators for chemical specialty suppliers. In addition to that, this research also targets 
to identify the best practices across sales team and marketing strategy also recognized 
between O&G companies’ customers.  

Design/Methodology - The research was conducted by a qualitative methodology by 
semi-structured interviews until proper data saturation. The participants were split by 
3(three) different type of companies (National mixed-capital company, Supermajors and 
Independent companies) in 3 (three) different buying role (Commercial, technical 
qualification and decision making). All the interviews were transcribed with further open, 
axial and selective codification according to in accordance with references. 

Findings – It was identified 14 (fourteen) different value elements recognized by oil & 
gas production operators and taken into consideration during procure process for 
chemical specialty suppliers. Besides that, it was identified 9 (nine) characteristics 
marked as “highly positive” for the sales task force.  

Research limitations - The main limitation of this research was about the field study 
limited only for chemical technologies at oil and gas market. Future research can be 
conducted to amplify the coverage of the outcomes to different industries and/or different 
products/services.  

Practical implications - From these results, chemical specialties organizations could 
adapt it´s value propositions according to the elements identified. In addition to that, 
these companies can design/review it´s competence model for sales task force by the 
strengths recognized from this specific industry customers.    

Social implications – The oil and gas production around the world still represents 57% 
of all energy matrix. In Brazil and specially in Rio de Janeiro, where 71% of national 
production occurs, these sources are translated into royalties and jobs. The chemical 
technologies are critical for production maximization, operation´s risk mitigation, increase 
ASSET integrity and recovery factors for the existing reserves.    

Originality - To our knowledge, this is the first study that identifies specific value 
elements for a complex market as the chemical specialties in the oil and gas industry. 

Keywords: Chemical specialties, oil and gas production, value perception, industrial 
market, sales task force, marketing strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Mercado de Óleo e Gás no Brasil 
 

Apesar do aumento de demanda por energias renováveis no mundo, 

o petróleo ainda continua sendo o de maior participação entre todas as fontes 

(33%) e, ainda seguido pelo carvão (27%) e Gás natural (24%). Somando-se 

todas as fontes renováveis de energia, mundialmente, tem-se o equivalente 

a 5% de participação e essas, a partir de 2019, ultrapassaram a Nuclear 

(4,3%). As fontes hidrelétricas se mantêm em uma constante de 6 pontos 

percentuais por vários anos seguidos (BP, 2020). A figura 1 abaixo retrata 

esse crescimento a partir de demandas de consumo em diversas fontes 

assim como o percentual de participação do ponto de vista global: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Consumo mundial e participação de energia global primária. BP Statistical Review 
of World Energy 2020. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-
report.pdf (Acesso em 15/10/2020). 

Apesar da redução mundial na produção de petróleo em cerca de 2 

(dois) milhões de barris/dia em 2019, o Brasil seguiu na contramão obtendo 

o segundo maior crescimento global com aumento de 198 (cento e noventa 

e oito) mil barris por dia. Além disso, o Brasil cresceu seu consumo de energia 
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primária na ordem de 2,2% entre 2018 e 2019. Esse crescimento representa 

43% de toda a demanda da América do Sul e América central (BP, 2020).  

A PWC 1(2014) apontou que o mercado de produção de óleo e gás 

no Brasil ao final de 2020 representaria cerca de 20% do PIB Brasileiro e 

geraria um total de 2 milhões de empregos. Atualmente, mais de 200 

(duzentas) companhias estão cadastradas no Instituto Brasileiro de Petróleo 

(IBP) na cadeia de produção de petróleo, seja como operador, distribuidor ou 

como parte da cadeia de serviços. O Rio de Janeiro é responsável pela maior 

produção de petróleo e gás entre todos os estados do Brasil. Em 2019, esse 

estado foi responsável por 71% da produção (VALOR, 2020).  

O mercado brasileiro de produção de petróleo atingiu a recorde de 

2,73 milhões de barris em maio de 2019 (ANP, 2019C) graças principalmente 

aos campos produtores da região do pré-sal brasileiro na Bacia de Santos. 

Tal incremento tem sido importante frente à redução natural de capacidade 

de produção nos campos pós sal na bacia de campos (Figura 2). 

 

 

 

 

 

Figura 2: Produção nacional de petróleo e acúmulo mensal da Bacia de Campos e 
Bacia de Santos desde Maio/2017. Fonte: http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-
anp/2395-boletim-mensal-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural (Acesso em 01/11/2020) 

 Em 2019, as áreas de pré-sal se tornaram as mais relevantes sendo 

já responsáveis por 60% (Sessenta porcento) de toda a produção nacional e 

com maior atração de investimentos entre todas as companhias. Esses 

investimentos foram observados com as aquisições de blocos exploratórios 

 
1 PricewaterhouseCoopers: Empresa britânica independente na área de consultoria de 
negócios 
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nos anos de 2017 e 2018 com empresas internacionais nos leilões como 

Shell, BP, Equinor, Exxon mobil. Uma outra confirmação dessa tendência 

pode ser observada a partir do processamento e análise de licenças pelo 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA, 2019). 

Pode-se verificar essa evolução de áreas em desenvolvimento na figura 3: 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Evolução das áreas desenvolvidas e vencidas nas rodadas de negociação das bacias 
de campos e santos entre 2015 e 2021. Fonte: Rodas de licitação de petróleo e gás natural. ANP. 
http://rodadas.anp.gov.br/en/ (Acesso em 01/11/2020). 

 

Devido ao fenômeno natural de declínio de produção dos campos 

maduros e a partir da decisão estratégica da Petrobrás em concentrar 

investimentos em áreas de maior retorno faz com que alguns desses campos 

sejam negociados para outras operadoras. A taxa de recuperação 2desses 

campos maduros é da ordem de 24% na bacia de campos e 33% na bacia de 

recôncavo (Maior taxa de recuperação no Brasil). Entretanto, em operações 

similares ao redor do mundo apresentam uma taxa de recuperação na ordem de 

35% com taxas de recuperação na ordem de 50% na Noruega (ANP, 2018b). 

Tal fato ocorre, pois a taxa de retorno sobre o investimento aplicado para 

técnicas de maior recuperação são baixas para o padrão Petrobrás, mas que 

podem significar excelentes lucros para empresas de pequeno/médio porte 

(ANP, 2018b). 

O governo federal a partir da Agência Nacional de Petróleo (ANP) tem 

atentado para esses números e requerem os planos de investimento da 

 
2 Taxa de petróleo extraído com relação ao petróleo disponível no reservatório 
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Petrobras para tais campos maduros. Caso esses investimentos não sejam 

suficientes a própria ANP têm criado um grupo de medidas para atrair 

operadores especializados e de menor porte para as operações no Brasil.  

Nesses casos, tais campos podem ser direcionados para outros tipos de 

operadora (ANP, 2018c). Além disso, a ANP tem reduzido requerimentos de 

conteúdo local em quase 30 (trinta) contratos e, busca reduzir o percentual de 

royalties sobre a produção dos atuais 10% para 5% nos campos considerados 

maduros (ANP, 2018d). 

O próprio programa de desinvestimentos da Petrobrás contribui para essa 

migração e posicionamento de diversos operadores. Nos últimos meses, 

diversos campos, por exemplo, foram negociados para empresas estrangeiras 

ou de menor porte no Brasil: Os campos de Tartaruga Verde e Espadarte 3 foram 

vendidos para a Petronas (Operadora com matriz na Malásia), o campo de 

Baúna foi vendido para a Karoon (Operadora Australiana), as plataformas 

presentes na região de Pampo e Enchova foram negociados para a Trident 

Energy (Empresa independente Francesa), o campo de maromba para a BW 

Energy (Empresa Norueguesa). Esses exemplos acima são resultados das 

negociações recentes devido ao momento estratégico da Petrobrás e do 

mercado de óleo e gás no Brasil (PETROBRAS, 2019a).  

A Petrobrás busca com esse movimento o melhor retorno de capital 

possível uma vez que anunciou um montante de US$ 75,7 Bi entre 2020 e 2024 

nos quais 85% estariam em atividades de exploração e produção (PETROBRAS, 

20019b). Mas a Petrobrás não é a única a anunciar investimento no Brasil. Como 

também indicado pelo mercado, a Equinor (Empresa operadora norueguesa) 

anunciou o comprometimento em investir cerca de quinze bilhões de dólares até 

o final dessa década e, além da Norueguesa, a Shell também planeja investir 

dois bilhões de dólares até 2025 incluindo com capacidade de produção na 

ordem de 90 mil barris/dia (OFFSHORE ENERGY TODAY, 2018 e REUTERS, 

2019). 

Com relação aos campos não desenvolvidos na região do pré-sal, esse 

portfólio requer grandes investimentos, o que impossibilita participação de 

 
3 Campos de petróleo localizados na Bacia de Campos 
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empresas de menor porte, mas que coloca o Brasil dentro do mapa mundial de 

investimentos para empresas de grande porte (Supermajors Shell, BP, Chevron), 

Empresas nacionais de grande porte (Petrobras, Total e Equinor). A oferta de 

leilões dessas áreas tem sido constante e com bônus de assinaturas na ordem 

de bilhões de reais (CNPE, 2019). 

No outro lado da moeda de potenciais investimentos, a ANP criou uma 

linha de negócios chamada de ofertas permanentes. Esse modelo foi iniciado em 

setembro de 2019 com o intuito de manter um grupo de áreas de produção 

disponíveis para comercialização em todo o tempo. O propósito desse sistema 

foi facilitar o processo de análise das empresas de menor porte para definir onde 

o investimento dela pode causar o maior retorno (ANP, 2019b). 

 

1.2 Produção de petróleo e especialidades químicas. 
 

Os fluídos presentes nas rochas de reservatório são estáveis até o ponto 

que ocorre sua extração e consequente produção. Na prática, os problemas 

dessa produção ocorrem quando esses fluídos (outrora estáveis) fluem através 

das tubulações, alteram sua pressão e temperatura originais e onde ocorre o 

processo de separação (KELLAND, 2014). De acordo com Kelland (2014) e Fink 

(2011) existem 5 (cinco) principais desafios na produção de petróleo: A) 

Deposição de sólidos em diversas naturezas causando redução de produção e 

perda de capacidade térmica na produção (Incrustações orgânicas e 

inorgânicas); B) Problemas causados devido às características físico-químicas 

dos fluidos de produção (Emulsão, Espuma, Viscosidade); C) Condições que 

afetam a integridade das estruturas físicas (Corrosão); D) Problemas de 

natureza ambiental (Água oleosa); E) Baixo fator de recuperação de óleo nos 

reservatórios. 

Estima-se que danos provocados por deposições inorgânicas 

(Incrustações) durante a produção de petróleo tragam prejuízos na ordem de 

$2Bi USD por ano (KELLAND, 2014), não sendo ainda contabilizados problemas 
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causados por incrustações orgânicas (Asfaltenos, Parafinas e Naftenatos4). As 

incrustações podem ocorrer em toda a linha de produção, desde a ocorrência 

nas áreas das rochas reservatório, nas bombas de elevação, ao longo das linhas 

de produção ou trocadores de calor. (KELLAND, 2014).  

Dentre os diferentes tipos de incrustação inorgânica, as principais delas 

são a deposição de Barita (Devido à presença de íons sulfato e bário na 

composição da água) e Calcita (Devido à presença de íons Calcio e Dióxido de 

carbono no gás produzido) (KELLAND, 2014 e FINK, 2011).  

Dentre as técnicas de controle de incrustação, a forma mais simples e 

eficiente de se tratar os desafios de deposição é a partir de “inibidores de 

incrustação”. A tecnologia mais utilizada na inibição de incrustação se dá a partir 

de “modificadores de crescimento dos cristais depositados” que evita que esse 

crescimento ocorra de tal forma que crie agrupamentos desses sólidos/cristais 

ao longo dos sistemas de produção e por consequência ocorra restrição de 

produção e perda de capital (FINK, 2011). 

Outro grande desafio no que diz respeito à deposição de sólidos é a 

presença de hidratos de gás na linha de produção. Essa formação se dá pela 

presença de hidrocarbonetos e água em altas pressões e baixas temperaturas 

(KELLAND, 2014). As áreas mais propícias para a deposição de hidratos são em 

águas profundas (baixa temperatura) e, também em países em cujas 

temperaturas são baixas ao longo do ano. A presença desses hidratos sem o 

devido controle pode causar bloqueio de produção e, consequentemente, 

enormes prejuízos para a operadora (KELLAND, 2014). 

A principal forma de controle desses hidratos se dá a partir da busca pelo 

equilíbrio termodinâmico entre o fluído produzido, a pressão de produção e a 

temperatura de produção. A figura 4 abaixo mostra uma típica curva de controle  

de hidratos: 

 

 
4 Asfaltenos, Parafinas e Naftenatos: Deposições orgânicas decorrentes da composição do petróleo e 
condições de operação 
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Figura 4: Gráfico típico de temperatura e pressão no controle de hidratos. Fonte: KELLAND, 
2014, pág. 226 

 

O gráfico da figura acima mostra que as condições de operação situadas 

à direita da curva são suficientes para manter a produção isentas de deposição 

de hidratos, enquanto nas condições à esquerda significam que são propicias 

para a formação de hidratos e seus consequentes problemas (FINK, 2011). 

Portanto, as principais formas de controlar tal presença de hidratos na produção 

de petróleo são (KELLAND, 2014): 

. Reduzindo a pressão de produção; 

. Mantendo a temperatura acima do limite definido pela curva; 

. Remoção da água; 

. Modificação do gás; 

. Tratamento químico. 

Considerando que os principais problemas de hidratos no Brasil se dão 

em operações de águas profundas, as quatro primeiras opções são irreais uma 

vez que significa aplicar tecnologias mecânicas ainda não utilizadas (remoção 

de água produzida), significa reduzir produção (redução da pressão de 
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produção) ou prevê um processamento prévio de parte dos fluídos (aumento da 

temperatura ou modificação do gás). Dessa forma, o tratamento químico acaba 

sendo a melhor relação custo/benefício de tratamento.  

As principais formas de se tratar quimicamente o risco da formação de 

hidratos na produção de petróleo são: a partir de inibidores termodinâmicos, 

Inibidores cinéticos de hidratos e Anti-aglomerantes (KELLAND, 2014). No 

Brasil, a principal tecnologia utilizada é a de inibidores termodinâmicos, devido à 

grande oferta de Etanol no país. Os inibidores termodinâmicos funcionam como 

modificadores das características dos fluídos de produção e, dessa forma 

modificam a curva apresentada na figura 4, movendo-a para o lado esquerdo.  A 

tabela1 abaixo mostra o impacto causado desses inibidores na temperatura de 

produção dos fluidos (KELLAND, 2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Temperaturas calculadas de impacto de diferentes inibidores termodinâmicos em fase 
água. Fonte: KELLAND, 2014, pág. 229 

 

Assim como descrito por Kelland (2014) e Fink (2011), outro grupo de 

desafios presentes em nos campos de petróleo (em especial nos campos 

maduros) são causados por algumas características físico-químicas dos fluídos: 

Emulsões, Espumas, Viscosidade e atrito devido à turbulência.  
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As emulsões são causadas devido à turbulência dos fluídos nas 

tubulações de produção principalmente em diferentes válvulas. As emulsões de 

água em óleo são estabilizadas a partir de partículas sólidas, resinas ou 

asfaltenos presentes nos fluídos (FINK, 2011). As frações de resinas presentes 

no óleo são grandes moléculas polares contendo Enxofre, Nitrogênio e Oxigênio, 

o que causam tal estabilização no óleo (KELLAND, 2014).  

O objetivo mais importante em uma planta de processamento é separar a 

água do óleo. Apesar de sua imiscibilidade entre ambos os fluídos, emulsões 

ocorrem de forma que coexistam óleo com algum % de água com dificuldades 

de separação (Emulsão regular) e traços de óleo presente na água produzida 

pela plataforma (Emulsão reversa) (FINK, 2011). 

Em conjunto com técnicas de ordem mecânica como gravidade, aumento 

da temperatura, aumento de carga eletrostática e tempo de separação, as 

tecnologias químicas presentes nos quebradores de emulsão são essenciais na 

produção de petróleo sendo aplicadas em concentrações médias de 5-500 ppm 

(partes por milhão) nas produções de petróleo (KELLAND, 2014). 

Ainda dentro das características físico-químicas, a espuma pode ser 

caracterizada como uma dispersão de um gás em um líquido e ocorre em 

praticamente todos os campos de produção. A presença de espumas no 

processo de produção de petróleo e pode causar paradas de produção, 

principalmente devido à falha no controle de nível, arraste de líquido para a fase 

gasosa causando, por conseguinte, problemas nos vasos de separação 

gás/líquido e/ou compressores de gás ou arraste de gás para a fase líquida, o 

que pode significar problemas nas posteriores separações de óleo/água 

(KELLAND, 2014). 

A alta concentração da razão gás/óleo, sobretudo presentes nos campos 

do pré-sal, favorece a alta formação de espuma e, em conjunto com a limitação 

de volume presente nos separadores trifásicos5, requerem cada dia mais 

tecnologias químicas com maior efetividade separação gás-líquido. Em geral, 

tecnologias à base de silicone atuando nas propriedades dos fluidos e 

 
5 Equipamentos utilizados nas plataformas de produção para separar 3 distintas fases: Água, Óleo e Gás 
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modificando as propriedades da superfície do fluido são usados no tratamento 

de espumas em fase óleo (FINK, 2011); 

Ainda com respeito às características dos fluidos, o controle de 

viscosidade e fricção6 tem se tornado uma ferramenta bastante utilizada na 

produção de petróleo no Brasil. O fluxo de um líquido através de uma tubulação 

ocasiona perda constante de energia, a qual é evidenciada pela perda de 

pressão seja ela causada pelo tipo de regime do fluido (Regime turbulento) ou 

pelas características do próprio fluido (Emulsão). Essa perda de energia significa 

perda de produção em um campo de petróleo. Os redutores de fricção ou de 

viscosidade são tecnologias químicas utilizadas na redução da perda dessa 

energia e que visam reduzir esse impacto na produção (KELLAND, 2014). 

Com relação aos desafios que afetam a integridade da estrutura, 

podemos citar o controle de corrosão na produção primária de óleo e gás como 

o principal deles. Corrosão interna e externa de tubulações na superfície, na 

estrutura submarina e em equipamentos provocam não só perda de materiais 

como falhas na estrutura de produção, expondo não só a integridade dos 

sistemas como a integridade dos funcionários que atuam na produção de 

petróleo. Existem inúmeros métodos de controle de corrosão dentre os quais 

podemos citar como os principais (KELLAND, 2014): 

. Seleção de materiais resistentes ao meio corrosivo; 

. Remoção de água por desidratação química/mecânica; 

. Proteção catódica; 

. Revestimentos; 

. Inibidores de Corrosão; 

. Sequestrantes de oxigênio e Ácido sulfídrico; 

. Biocidas; 

 
6 Intermédio entre o atrito causado pelo líquido bombeado e tubulações de produção 
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 Um controle de corrosão eficiente aumenta o tempo de vida de um 

sistema de produção e as tecnologias químicas associadas a esse controle têm 

se incrementado ao longo dos anos. As causas possíveis de corrosão são 

múltiplas, mas de forma resumida o processo corrosivo necessita de quatro (4) 

principais fatores: (1) Anodo (Material a ser consumido); (2) Catodo (Material 

com menor potencial de oxidação); (3) Contato físico entre eles; (4) Água. Em 

termos práticos, a remoção de qualquer um desses elementos significa a 

remoção da corrosão. A figura 5 abaixo demonstra esse mecanismo de corrosão 

(KELLAND, 2014): 

  

   

 

 

 

 

Figura 5: Mecanismo de reação em uma célula de corrosão. Fonte: KELLAND, 2014, pág. 196 

 

Um bom projeto de processamento de petróleo em uma plataforma ou 

campos em terra podem evitar futuros problemas com relação à integridade das 

estruturas, porém a natureza físico-química dos fluidos e constantes mudanças 

no perfil de produção dos poços faz com que seja praticamente impossível prever 

somente a partir de materiais de que forma se pode controlar taxas de corrosão 

em uma unidade de produção (KELLAND, 2014). 

Dessa forma, empresas especializadas em tecnologias químicas vêm ao 

longo dos anos desenvolvendo diferentes soluções para tratar qualquer dos 

cinco desafios acima citados. Em termos práticos, não existe manejo de petróleo, 

venda de petróleo sem contaminantes, garantia de fluidez nas tubulações, 

integridade das tubulações, ausência de problemas ambientais ou aumento do 

fator de recuperação sem que seja através de soluções químicas através de 
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inibidores (corrosão, incrustação, hidratos), quebradores de emulsão, 

quebradores de espuma, biocidas, sequestrantes de moléculas indesejadas 

(Sequestrantes de H2S, Sequestrante de oxigênio)  (KELLAND, 2014). Portanto, 

pode-se afirmar que existe uma total simbiose entre produção de petróleo e o 

respectivo controle químico. 

Os desafios químicos das produções de petróleo variam de acordo com 

os tipos de reservatório, localização, profundidade, características do óleo. Um 

exemplo claro desse tipo de análise pode ser identificado nos campos pré-sal. 

Devido às características dos reservatórios, a taxa de gás/líquido desses 

campos são muito altas o que geralmente limita a capacidade de processamento. 

Além disso, a composição de gases ácidos presentes no reservatório (CO2, por 

exemplo) traz com o campo o desafio de remoção ou tecnologias ainda não 

existentes para se lidar com tamanho impacto. A figura 6 abaixo mostra as 

concentrações de CO2 presentes em campos da camada pré-sal nas regiões das 

bacias de Campos e de Santos (EPE, 2019a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Concentração de CO2 no gás nas principais áreas de exploração no Brazil. Fonte: EPE 
(2019A). https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/informe-custos-de-
gas-natural-no-pre-sal-brasileiro (Acesso em 01/11/2020). 
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Da mesma forma em que os desafios presentes em campos de grande 

valor agregado (Pré-sal) ocorrem sob a ótica de projeto – Qual a melhor 

tecnologia química disponível para se lidar com os impactos da concentração de 

CO2? – (EPE, 2019a) pode-se visualizar uma outra linha de desafios nas 

operações de campos já existentes (Campos maduros). Esses, pelo fato de 

possuir grande quantidade de água nos seus reservatórios, trazem consigo 

problemas crônicos de tratamento de água (em razão ao dimensionamento dos 

sistemas de tratamento de água), baixo fator de recuperação dos reservatórios 

(ANP, 2018b) e propensão à redução de custo maior por se tratar de empresas 

de menor recurso financeiro.  

 

1.3 Dinâmicas comerciais no mercado de especialidades 
químicas 

 

De acordo com a P&S Market Research o mercado de especialidades 

químicas no mundo e no mercado de óleo e gás foi de US$10.9Bi em 2017 com 

expectativa de se atingir o patamar de US$13.9Bi em 2023. Só no Brasil e no 

mercado de óleo e gás (Apenas para a etapa de processamento primário de 

petróleo) o mercado de especialidades químicas atual é de R$775Mi em 2020 

com expectativa de crescimento para R$2,2Bi em 2024. 

O processo de vendas de especialidades químicas pode ser caracterizado 

como um processo complexo em virtude das cifras negociadas, os distintos 

níveis de poder presentes dentro da organização compradora (ROMEO, 2017). 

Os principais níveis identificados nesse mercado são: (A) Departamento técnico: 

Departamento responsável pela validação em campo ou em laboratório das 

tecnologias existentes); B) Departamento de compras: Departamento 

responsável pela negociação comercial no processo de compras; C) Gestor de 

Operações: Responsável pela tomada de decisão. 

A dinâmica do mercado Brasileiro de operadoras de produção podemos 

identificar três tipos de clientes: (A) Empresa de capital misto brasileira 

operadora de mais de 80% dos ativos. As características principais desse cliente 
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é a clara separação de poderes entre os níveis descritos, a capacidade técnica 

atribuída devido ao Centro de Pesquisas próprio (Com seus próprios protocolos 

de aprovação) e à necessidade de seguir a lei brasileira de licitações (Lei 8.666); 

(B) Clientes Internacionais classificados como Majors e Super Majors. As 

principais características desse cliente é a força da tomada de decisão a partir 

de suas matrizes (EUA, Holanda, Noruega) e o forte planejamento prévio 

(Geralmente a tomada de compra acontece antes mesmo do início das 

operações); (C) Clientes Independentes nacionais ou internacionais. As 

principais características desse cliente é a propensão à redução de custos e a 

dependência do suporte da empresa para qualificação técnica e de campo.  

O processo de decisão de compras de especialidades químicas é 

precedido de uma necessidade ativa de um dos tomadores de decisão (ROMEO, 

2017). Essa necessidade ativa pode ser identificada como um início de 

operações (Majors e Super Majors), fim de um contrato de suprimentos (Estatal 

Brasileira), decisão corporativa de redução de custos (Independentes) ou uma 

falha técnica presente nas operações (Qualquer cliente) 

Observa-se uma evolução presente no processo de vendas em um 

mercado complexo a partir da transição de uma negociação transacional focada 

em preços para um nível superior de relacionamento técnico/comercial entre 

ambas as empresas. Esse ciclo pode ser definido como o (A) Conhecimento das 

Necessidades, (B) Avaliação das Soluções e (C) Tomada da decisão (ROMEO, 

2017). 

Um tópico importante no posicionamento da companhia nos mercados 

complexos é a identificação correta do tempo em que o processo de compra 

ocorre. Da mesma forma que é importante ser o primeiro a se criar uma imagem 

forte na mente do cliente para se ter a melhor vantagem competitiva, ser o 

primeiro significa ter o privilégio de se criar as regras e requisitos que os demais 

competidores deverão seguir (ROMEO, 2017). 

O processo de vendas em um mercado complexo como o de 

especialidades químicas passa por um desafio de foco: O foco na solução versus 

o foco no relacionamento. Bosworth (2007) explica que profissionais de vendas 

convencionais buscam em todo o momento se apresentar como tendo o melhor 
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relacionamento e esquecem como o cliente pode utilizar sua oferta para 

solucionar um determinado problema. Bosworth (2007) explica ainda a aparente 

normal incapacidade da maioria da força de vendas em explicar as 

características de sua solução/produto e sobretudo de que forma essa solução 

se encaixa na dor do seu cliente. 

Além do aspecto de negócios, a cultura Brasileira traz o mito da 

improvisação graças à percepção própria de criatividade do vendedor. Essa 

cultura está por anos ligada ao jeitinho Brasileiro, à ginga, à malandragem, ao 

drible e por muitas vezes se traz ao campo dos negócios (ROMEO, 2017). 

O mercado de produtos químicos traz consigo a necessidade de um 

gerenciamento detalhado na aquisição de matérias primas (KELLER, 2017). 

Compreender a transição de um modelo puramente transacional de compra de 

materiais até o nível de excelência é um fator que já acontece dentro da estrutura 

de companhias de serviço (GORIN, 2016), mas que demanda uma melhoria 

estrutural a partir de melhoria da maturidade do sistema (KELLER, 2017).  

Considerando a total dependência de tecnologias químicas para a 

produção de petróleo e gás no mundo e, sabendo-se dos distintos graus de 

percepção de valor atribuído às especialidades químicas, resta-nos saber quais 

são os fatores mais determinantes no processo de tomada de decisão e de que 

forma a força de vendas deveria focar no processo. 

 

1.4 Objetivos 

 

Posto isto, o problema do presente trabalho é “Quais os fatores mais 

relevantes na percepção de valor do cliente ao contratar uma empresa de 

especialidades químicas no mercado de óleo e gás?”. 

Para isto foram realizadas entrevistas em profundidade com clientes do 

mercado de óleo e gás no Brasil em distintos tipos de clientes (Empresa de 

capital misto brasileira, Companhias internacionais caracterizadas como Super 

Majors e companhias Independentes Brasileiras). Especificamente, as 
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entrevistas foram conduzidas em distintos níveis de participação no processo de 

compra (Gestão técnica, Gestão de compras e Gestão Operacional). 

Com isso, pretende-se contribuir para: 

a) Identificar os principais elementos de valor reconhecidos pelos 

clientes do mercado de óleo e gás; 

b) Identificar possíveis diferenças entre os distintos tipos de clientes: 

Empresa de capital misto Brasileira, Majors/SuperMajors atuando 

no mercado nacional e Empresas Independentes; 

c) Identificar características singulares entre as atividades de compra 

(Gestão técnica, Gestão de compras e Gestão operacional); 

d) Identificar boas práticas para as forças de vendas presentes no 

mercado de óleo e gás. 

 Como objetivos secundários, podemos destacar: 

a) Redução do Gap acadêmico sobre as atuais atividades comerciais 

das companhias de serviço no mercado de óleo e gás; 

b) Levantar possíveis necessidades para futuros estudos. 

 

1.5 Relevância 

 

A produção de petróleo representa impacta cerca de 20% do PIB brasileiro 

(PWC, 2014) em toda a cadeia produtiva desse insumo, desde a etapa de 

exploração, produção, refino e distribuição. Especificamente no estado do Rio 

de Janeiro, onde em 2019 se concentrou a produção de 71% de todo o petróleo 

e gás nacional (Valor, 2020) essa produção possui um impacto ainda maior. 

Apesar do crescimento cada vez mais constante de outras matrizes 

energéticas no leque de ofertas globais, a produção de petróleo e gás ainda 

representa 57% dentre todas as fontes disponíveis (BP, 2020). A agência 

nacional de petróleo (ANP) tem modificado a dinâmica de produção do mercado 
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a partir de legislações de modo a facilitar o acesso a diferentes tipos de empresa 

nesse mercado (ANP, 2018c) 

Além da grande demanda e relevância para o país e estado do Rio de 

Janeiro, a produção de petróleo, sejam em águas profundas ou em campos de 

terra necessitam em sua concepção, tecnologias químicas para que essa 

produção ocorra. As tecnologias químicas são responsáveis pela separação de 

fases entre a mistura presente nas rochas reservatório e o produto a ser 

comercializado (Óleo isento de água, água isenta de óleo e outros 

contaminantes, gás isento de água e outros contaminantes). Além disso, as 

tecnologias químicas são responsáveis por garantir o escoamento do fluído sem 

que ocorram deposições de sólidos, garantem a longevidade das estruturas de 

produção, reduzem o impacto ambiental causados por águas oleosas e, por 

último aumentam a taxa de recuperação dos atuais reservatórios (KELLAND, 

2014 e FINK, 2011).  

O atual portfólio de reservas de alto potencial produtivo, como as reservas 

de pré-sal, demanda tecnologias químicas de alta eficácia. Muitas dessas 

tecnologias ainda estão em desenvolvimentos para tratar desafios críticos como: 

Composições de água com alto potencial incrustante, composição gasosa com 

alto teor de dióxido de carbono (Alta corrosividade e prejudicial para camada de 

ozônio), alta proporção de gás em líquido e altas pressões e temperaturas (EPE, 

2019a). Além de reservas de alto potencial, os campos maduros aparecem com 

um potencial interessante, sobretudo para companhias independentes de baixo 

potencial de investimento porém com capacidade de incrementar a longevidade 

das reservas a partir de investimentos em tecnologias químicas que são capazes 

de incrementar as baixas taxas de recuperação das reservas brasileiras 

(Aproximadamente 24%) (ANP, 2018b). 

O mercado de especialidades químicas, assim como os demais mercados 

industriais, demanda estratégias específicas de atividades comerciais, marketing 

e de planejamento estratégico (HUTT, 2011). Porém entre todas essas 

atividades, os clientes e suas respectivas necessidades se encontram ou 

precisam estar no centro dessas ações corporativas (MAGRETTA, 2004). 
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A percepção de valor pode alcançar diversas dimensões desde elementos 

de negócio básico como preços aceitáveis, passando por atributos funcionais ou 

facilidades de se fazer negócios e, chegando à dimensões mais complexas como 

as de valor individual e inspiracionais (ALMQUIST, 2018). 

Portanto, resta-nos saber quais os atributos de valor mais importantes e 

reconhecidos pelo mercado de especialidades químicas assim como identificar, 

do ponto de vista dos clientes operadores na produção de petróleo e gás, quais 

as boas práticas identificadas entre as estratégias de negócios. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Valor e percepção dos clientes 
 

A percepção original de “valor” atribuído a um determinado produto ou 

serviço dentro do mercado industrial (B2B) é de algo com cálculo relativamente 

simples trazendo aspectos como: Custos, Tempo (MAGRETTA,2004). Ou seja, 

entendia-se que os organismos industriais, diferente de consumidores físicos 

não possuíam necessidades específicas e mais complexas (MAGRETTA, 2004).  

Porém, diversos autores já apontavam para as diferentes percepções de 

valor dentro da estrutura de compras das organizações (HUTT, 2011) apontando 

distintas partes interessadas dentro da própria organização (HUTT, 2011 e 

ROMEO, 2017). Essas percepções parecem demonstrar uma complexidade 

maior atribuída muitas vezes a fatores por vezes apontadas como muito 

subjetivas para um mercado industrial como psicologia de compra (ROMEO, 

2017), a percepção do momento correto de abordagem (HUTT, 2011 e ROMEO, 

2017) e o entendimento da “dor” presente dentro da organização. 

O nível de profundidade percebido no valor atribuído a um certo produto 

ou serviço alcança diferentes dimensões dependendo do papel de compra que 

essa parte interessada possui (HUTT, 2011) e, a compreensão correta dessa 

percepção não acontece de forma mágica e automática. Ao contrário, o processo 

em si demanda várias etapas de descobrimento e diferentes técnicas para o que 

os autores classificam como Peel the onion ou práticas provadas que servem 

ajudar a parte interessada a identificar sua “dor” em uma determinada dimensão 

(ROMEO, 2017). 

Um estudo recente apresentado por Almquist (2018), confirmou a 

presença de elementos técnicos e práticos como preço, padrões regulatórios e 

especificações técnicas como padrões básicos de elementos. Porém, além 

desses demonstrou a existência de elementos mais complexos no mercado 

industrial com valores funcionais econômicos e performance, valores 

operacionais, estratégicos, valores de produtividade, acesso, relacionamento, 
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valores pessoais, valores de carreira e valores de propósito. Ao total, Almquist 

(2018) identificou 40 diferentes tipos de valores presentes no mercado industrial 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Elementos de valor no mercado B2B. Fonte: The B2B Elements of Value (Almquist, 
2018, pág. 3). Illustration by Nik Schulz:   
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 É importante salientar o fato da pirâmide de valor proposta por Almquist 

(2018) estar totalmente associada ao tipo de mercado, ou seja, dependendo 

do(s) tipo(s) de produtos comercializados bem como sua dinâmica de 

comercialização, esta percepção pode estar mais próxima da base ou do topo 

da pirâmide. Essa vinculação do atendimento às necessidades tem um paralelo 

com a pirâmide hierárquica de Abraham Maslow que define o nível de prioridade 

das necessidades humanas (ALMIQUIST, 2018).  

Considerando a dinâmica complexa da venda de especialidades químicas 

e serviços atribuídos à produção de petróleo e gás o nível de ansiedade entre os 

tomadores de decisão são altos uma vez que o impacto na produção de petróleo 

em uma perda de produção por exemplo de apenas 1 dia em um sistema de 

produção média de 100mil barris por dia, considerando um preço do Brent de 

USD50/barril significa na prática uma perda de produção de cerca de R$25 

milhões. Essa ansiedade presente nos mercados industriais caracterizada como 

medo da falha (Graça às dimensões do impacto) pode ser identificada como uma 

das principais nas tomadas de decisão (ALMQUIST, 2018). 

Quanto mais intangível o valor de um produto ou serviço, mais importante 

é identificar suas dimensões e identificar que ele é definido exclusivamente pelo 

cliente (MAGRETTA, 2004). A missão de qualquer organização é gerar valor 

para seu cliente e produzir lucro para a empresa (KOTLER & KELLER, 2012). 

A competição do mercado tende a ser cada mais acirrada e, partindo-se 

do princípio que técnicas de redução de custos são limitadas uma vez que o 

custo zero é inatingível (ROMEO, 2017) o diferencial competitivo entre as 

organizações passa a ser o processo de entrega de valor e sua respectiva 

comunicação e, com isso o cliente passa a considerar a proposta que traz mais 

elementos de valor dentre o grupo de ofertas (KOTLER & KELLER, 2012). 

A estrutura centrada no cliente proposta por Kotler (2012) traz essa 

mudança de paradigma nesse processo (figura 8): 
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Figura 8: Organograma tradicional versus organograma de organizações centradas no cliente. 
Fonte: Administração de Marketing (Kotler & Keller, 2012, pág. 130)  

 

De forma sintética o cliente não se interessa no tamanho da energia e 

esforço foi gasto na preparação da oferta de valor, uma vez que seu interesse 

único e exclusivo é se essa oferta atende às suas latentes necessidades 

(MAGRETTA, 2004). No mercado, os clientes buscam a maximização do valor 

dentro dos limites propostos pelo ambiente em que ele está inserido (Custo, 

Dinâmica, Estratégia) partindo para a decisão de compra ou recompra (KOTLER 

& KELLER, 2012). 

A mudança de estrutura proposta por Kotler (2012) se alinha ao 

entendimento de Magretta (2004) sobre a real importância de não se criar valor 

para algo vagamente definido. Ao contrário, os autores trazem à tona a 

preocupação de se gerar valor verdadeiro a quem passa o cheque verdadeiro 

(MAGRETTA, 2004). 

O conceito de valor possui distintas interpretações ao longo dos anos. 

Desde Taylor, quando se definiu processos de gestão científica da produção que 

se pode observar a presença de captura de valor mesmo que seja dentro da 

própria organização (MAGRETTA, 2004).  

O modelo de Taylor descrito em 1911, foi o primeiro registrado ao qual 

pode ser entendido como inclusão de valor ao processo. Percebe-se o 

desenvolvimento da ciência aplicada em cada fase do ser humano em 

substituição aos antigos métodos outrora utilizados. Taylor propôs então um 
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modelo mais diversificado onde se atribuía nas separações de atividades 

institucionais das organizações e, ao propor essa mudança agregou valor 

separando atividades de direção e de trabalho laboral separando onde cada um 

pudesse agregar onde fosse mais preparado. Os pressupostos de Taylor eram 

de certa forma razoáveis uma vez que o número de bens produzidos no início do 

século XX eram relativamente pequenos e onde o grande desafio consistia em 

se produzir mais com o menor custo possível (MAGRETTA, 2004). 

 Anos depois com o conceito de cadeia de valor (PORTER, 1985) 

atribuíram-se atividades chaves dentro de uma organização. Com relação ao 

conceito de valor esse foi citado por Porter (1985) como aquilo que se agrega 

inicialmente à firma, ou seja, a empresa (firma) seria lucrativa se o valor fosse 

superior aos custos envolvidos na sua operação (PORTER, 1985). O conceito 

de cadeia de valor foi introduzido nessa mesma época com o espírito de explicar 

e diferenciar atividades dentro da organização que faz parte das atividades 

primárias (Atividades que agregam valor) e que existiam outros 

processos/atividades que na verdade serviriam para ajudar essas atividades 

nessa busca. As atividades apontadas por Portter como primárias seriam: 

Logística de chegada, Operações/Transformações, Logística de saída, 

Marketing/Vendas e Serviço. Como atividades secundárias definidas por Porter 

(1985) estariam: Estrutura da firma em si (Gerenciamento, Finanças, Legal e 

Planejamento), Recursos Humanos, Desenvolvimento de Tecnologia e 

Procurement. 

Já no início dos anos 50, a escola de Marketing começou a incluir a 

percepção de valor dos clientes como parte do ajuste nos produtos. A percepção 

de que existiam conceitos subjetivos na tomada de decisão de compra/não 

compra de um bem já nasce a partir dos anos 30 com os estudos de Paul 

Lazzerfeld onde surgem então as linhas de pesquisa motivacional na tomada de 

decisão (FULLERTON, 2013).    

Ainda na década de 50, começam-se os estudos para a percepção de que 

o ser humano é um indivíduo social e que compartilha valores e atitudes 

(WHYTE, 1953). Nessa época começa-se a perceber o valor da pesquisa 

motivacional na área comercial. Como alguns exemplos em que clientes tomam 
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decisões de forma inconscientes ou parcialmente conscientes: a) Limpeza de um 

posto de gasolina interfere na decisão da parada para abastecimento; b) Café 

instantâneo é consumido mesmo por experts de café se estiverem com pressa; 

c) Fumar traz tantos significados (Década de 50) que superam os efeitos nocivos 

à saúde  (FULLERTON, 2013). 

Consumidores não compram produtos, mas sim as suas necessidades 

particulares e soluções para seus problemas (DRUCKER, 1954 & FERNANDO 

& LAS CASAS, 2018). Isto significa na prática que o que o consumidor valoriza 

e compra é frequentemente diferente daquilo que o produtor pensa que vende. 

Drucker (1954) formulou algumas perguntas aparentemente simples, mas de 

grande impacto como: Qual o nosso negócio? Quem é nosso cliente? O que o 

cliente valoriza? 

O valor não está limitado ao processo de compra e venda, na verdade o 

processo é mais amplo dentro de uma organização pois leva em consideração 

trabalhos internos e não visíveis. A pergunta a ser feita é: De quem dependo 

para fazer meu trabalho? Quem depende do resultado das minhas atividades? 

Com isso se molda uma ampliação de mentalidades. Uma mentalidade industrial 

(Focalização no interior da organização) e uma mentalidade do Marketing onde 

se existe um modelo baseado na percepção e respostas que começa pelo que 

o consumidor quer e quanto ele está disposto a pagar (MAGRETTA, 2004). 

Na verdade, o próprio departamento de marketing nasce a partir da 

necessidade de se escutar os consumidores. Isso traz uma distinção crucial 

entre vender (Convencer o consumidor a comprar o que quer que esteja 

disponível) e Marketing (Compreender o que o consumidor valoriza) de modo a 

podermos satisfazer suas necessidades (MAGRETTA, 2004). Em suma, o 

departamento de marketing possui a missão de agregar valor e promover tal 

característica para resolver problemas de pessoas e empresas (FERNANDO & 

LA CASAS, 2018). 

Com o passar dos anos alguns departamentos de Marketing se 

apresentavam como um processo de disfarce de vendas. Principalmente no 

mercado de consumo, os grandes especialistas de marketing eram vistos como 

os responsáveis pela persuasão oculta. O crescimento dos mercados ágeis 
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asiáticos no final dos anos 70 e início dos anos 80 por exemplo trouxe a mudança 

do mercado automobilístico, a partir de um modelo de negócio que 

proporcionava ao mesmo tempo maior qualidade e menor custo (MAGRETTA, 

2004).    

Magretta (2004) traz exemplos práticos de modelos de negócios 

adaptados à percepção de valor dos consumidores: 

a) Mc Donald´s: Foco no que de fato os clientes valorizam que é o serviço 

rápido com qualidade; 

b) Kodak: Em 1885, Eastman ao lançar sua inovação de fotografia no 

mercado descobriu que tinha o produto certo, mas o cliente errado e 

adaptou uma oferta que tinha por objetivo inicial agradar os fotógrafos 

profissionais para transformar qualquer cliente em um fotógrafo “Você 

aperta o botão e nós fazemos o resto” 

c) Firmas de consultoria (Início do século XXI): Os nossos clientes 

querem melhor resultado no negócio e não relatórios. A substituição 

na cobrança por horas de trabalho por performance. 

A definição de valor também obteve distintas partes interessadas com o 

passar dos anos. Como já citado, a migração do pensamento interno (Modos de 

produção, Cadeia de Valor) para o modelo focado na percepção dos 

consumidores é um exemplo claro dessa mudança (DRUCKER, 1954 e 

MAGRETTA, 2004). 

No final dos anos 90, uma nova forma parte interessada aparece como 

crucial em um cenário de abertura de mercados e negociações múltiplas nas 

bolsas de valores: O acionista. Nesse novo cenário os gestores passaram a ser 

mais sensíveis aos interesses dos proprietários e mais conscientes da ligação 

direta entre distribuir valor aos clientes e criar valor aos detentores dos papéis 

da organização. Isso ocorria pois qualquer grande empresa com papéis 

significativos no mercado de ações se arriscaria a perder o controle da 

companhia para um novo proprietário se não maximizasse valor para ambos 

clientes e donos (MAGRETTA, 2004). 
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Ainda no final do século XX e início do século XXI uma nova parte 

interessada é incorporada ao jogo de valor: O funcionário. Esses stakeholders 

percebem esse valor de uma forma mais complexa com itens como salário, 

benefícios futuros, satisfação, missão, orgulho, mas que precisam de certa forma 

serem conquistados para que permaneçam agregando valor em suas atividades 

(MAGRETTA, 2004). A própria definição de sentido do trabalho é um conceito 

bastante amplo e individual podendo ter variações dentro do próprio indivíduo e 

sofrer variações com o passar dos anos (MORIN, 2001). 

A gestão de valor precisa ser percebida não apenas como um 

componente do negócio, mas sim como um sistema complexo de múltiplas faces 

e com características dinâmicas (MAGRETTA, 2004). É comum o cliente não ter 

consciência exata do que se precisa (ROMEO, 2017) e, dessa forma cabe à 

organização buscar a percepção correta dessas necessidades. 

De acordo com os estudos de Almquist (2018), quanto maior a percepção 

de elementos de valor entre os clientes, maior a probabilidade de compra, maior 

a taxa de fidelidade entre os clientes, maior a probabilidade de recompra. A 

melhoria nos elementos de valor que são classificados como críticos para a 

percepção do cliente ajudam os fornecedores a atingir a expectativa de seus 

clientes. A capacidade de compreender esses elementos faz expandir a proposta 

de valor sem que se tenham demasiadas modificações nas capacidades 

funcionais de produtos. (ALMQUIST, 2018). 

 A análise da oferta de valor (interna) com a percepção de atributos 

importantes dos clientes (externo) precisa ser tratado como um processo 

constante (MAGRETTA, 2004 e ALMQUIST, 2018). É comum que as 

organizações percebam a diferença entre essas duas dimensões sempre que se 

faz uma análise mais aprofundada dessa percepção. Almquist (2018), propõe 

uma série de etapas para se manter esse processo como algo vivo: 

a) Comparar a proposta de valor da companhia versus a proposta de 

valor dos competidores. A percepção múltipla de vários clientes em 

várias localidades pode melhorar significativamente a qualidade dos 

dados (ALMQUIST, 2018); 
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b) Conversar com múltiplas partes interessadas sobre sua experiência de 

compra e uso dos seus produtos e serviços (ALMQUIST, 2018 e 

ROMEO, 2017). A amplitude das partes interessadas nessa análise 

ajuda na melhor compreensão de quais atributos podem ser 

incorporados; 

c) Imaginar formas de se incorporar valor a partir de uma equipe 

multidisciplinar com múltiplos departamentos como: Vendas, 

Marketing, Planners, Logítica, R&D, Especialistas de preços e nas 

conversas aprofundadas com clientes devotos aos competidores 

(ALMQUIST, 2018); 

d)  Refinar, testar e aprender. Avaliar as melhores ideias provenientes 

das sessões de ideação e refinar de forma a entender os conceitos 

antes de se iniciar os desenvolvimentos em si (ALMQUIST, 2018); 

e) Aplicar a prova ácida. Após compreender a melhoria, reavaliar como 

essas novas propostas se comparam à percepção frente aos 

competidores. Garantir o constante follow-up é importante pra se testar 

se essas melhorias ainda fazem sentido sob o ponto de vista dos 

clientes (ALMQUIST, 2018); 

f) Existe a possibilidade do lançamento do produto mínimo viável sem o 

risco de comprometer de forma demasiada os fundos de 

desenvolvimento? Ou de forma similar podemos lançar tais produtos 

em regiões pequenas e de baixo consumo para se testar a percepção 

do mercado? (ALMQUIST, 2018). 

Mesmo sabendo-se que a gestão é a principal responsável pela criação 

de valor, a percepção do cumprimento de tal responsabilidade é de fator 

exclusivo do ambiente externo: Cliente, Funcionários, Acionistas. Estes são os 

únicos capazes de confirmar o atingimento (ou não) das expectativas e são os 

únicos interessados que a gestão precisa agradar (MAGRETTA, 2004).  

Portanto, os clientes devem primeiramente reconhecer o valor de um 

determinado produto ou serviço para depois estarem aptos a pagar por algo, 

sobretudo além do preço médio de mercado (HINTERHUBER & LIOZU, 2012). 
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2.2 O Mercado industrial e as atividades comerciais em um 
mercado complexo 

 

Uma boa definição de Mercado industrial pode ser descrita por Hutt 

(2011): 

“Mercados para produtos e serviços, nacionais a internacionais, 

comprados por empresas, órgãos do governo e instituições (como hospitais), 

para incorporação (por exemplo materiais ou componentes), consumo (material 

para processamento, material de escritório, serviços de consultoria), uso 

(instalações ou equipamentos) ou revenda... Os fatores que distinguem o 

marketing industrial do marketing de bens de consumo são a natureza do cliente 

e como esse cliente usa o produto. No Marketing industrial, os clientes são 

organizações (empresas, governos e instituições) (HUTT, 2011, pág. 4). 

 

Em outras palavras, o que distingue o Marketing industrial do Marketing 

de bens de consumo é o uso do produto e o cliente pretendido. Algumas vezes 

observa-se que a oferta de produtos é bastante similar, mas o que difere na 

prática é a abordagem fundamental para se chegar ao comprador industrial e 

realizar de fato o processo de compra (HUTT, 2011). 

A Comoditização é um dos aspectos amplamente encontrado no mercado 

industrial e, nesse fenômeno pode se verificar a perda gradual de margens ao 

longo do tempo, sobretudo em mercados já estáveis (TOYTARI, KERANEN & 

RAJALA, 2017). Porém é importante destacar que muitos gerentes comerciais 

definem erroneamente seus negócios como inseridos em um mercado 

“comoditizado” (HINTERHUBER & LIOZU, 2012). Essa falha de análise pode 

estar vinculada ao fato de não se ter uma estrutura clara na definição de preços 

dentro da própria organização: Falta de regras, Falta de consequências 

organizacionais em não seguir tais regras, Falta de habilidade de negociação, 

Baixa propensão do cliente em pagar mais por um mesmo produto e a falta de 

confiança pessoal e organizacional em sair de negócios não lucrativos 

(HINTERHUBER & LIOZU, 2012)    
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O Marketing Industrial e o Marketing de bens de consumo também diferem 

na natureza dos mercados, na demanda, nos processos de relacionamento entre 

vendedores e compradores, nas influências ambientais (Legais, econômicas e 

políticas) e na estratégia do departamento de Marketing. O processo de 

demanda desse mercado pode adquirir distintas dimensões dependendo das 

características específicas do mercado. Algumas dessas demanda pode ser 

como uma resposta natural do produto final da cadeia (Muitas vezes esse final é 

impactado pelo mercado de bens de consumo) ou podem ser estimulados a partir 

de soluções que englobem mais do que o contexto original de um produto ou 

serviço (BOSWORTH, 2007 e HUTT, 2011). 

Outra característica marcante de um mercado industrial é menor 

pulverização de clientes. Enquanto no mercado de bens de consumo a 

corporação atende a múltiplos e por vezes (milhares) de clientes/centros de 

distribuição, o Marketing industrial tende a ser estruturado para um foco em uma 

carteira mais priorizada de clientes chave (ROMEO, 2017 e HUTT, 2011). 

Com relação à comunicação de valor (Propaganda), o mercado industrial 

se difere do mercado de bens de consumo na forma que essa comunicação é 

divulgada. Os profissionais do marketing industrial focam na relação pessoal em 

substituição a propagandas de massa (TV, Jornais) para conseguir compradores 

potenciais. Apenas uma pequena parte do orçamento promocional do mercado 

industrial é direcionado a propagandas, porém esse orçamento em 

jornais/revistas/congressos especializados nesse mercado (HUTT, 2011).  

O vendedor industrial deve entender os aspectos técnicos das exigências 

específicas das organizações assim como compreender de forma exata os 

tomadores de decisão dos seus clientes (HUTT, 2011). Os relacionamentos no 

mercado industrial são próximos e duradouros onde uma venda sinaliza o início 

de um relacionamento. Identificar as etapas e processos para fortalecer esses 

relacionamentos são cruciais para o sucesso de uma companhia do mercado 

industrial (ROMEO, 2017 e HUTT, 2011). O marketing de relacionamento 

centraliza todas as atividades de marketing direcionadas ao estabelecimento, ao 

desenvolvimento e manutenção de trocas bem-sucedidas com os clientes 

(HUTT, 2011). 
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As motivações de compra no mercado industrial são amplas e são nessas 

motivações onde os conceitos de valor são percebidos. Cada classe de cliente 

percebe o produto/serviço de forma diferente pois cada um compra por motivos 

diferentes (DRUCKER, 1954, ROMEO, 2017 e HUTT, 2011). 

Vender é um processo. Porém de acordo com Romeo (2017) apenas 5% 

dos profissionais ligados à área de vendas tem conhecimento de que processos 

podem ajudá-los a obter melhores resultados. Um número expressivo de 

pessoas ainda acredita que vender é uma arte. Essa crença é normalmente 

sustentada pela existência sim de vendedores centrados nos clientes e que são 

dotados de aptidões inatas que são capazes de tornar o ato de vender um 

processo fácil (BOSWORTH, 2007). 

Outro problema de se acreditar nessa tese é que esta pode ser usada 

como uma desculpa interna da própria força de vendas em reduzir seu esforço 

para mudança do status quo. A percepção de que vender é um dom apenas traz 

consigo a incapacidade transmitida ao vendedor de se melhorar (mesmo que 

possua capacitações disponíveis para tal) (BOSWORTH, 2007 e ROMEO, 

2017). 

De acordo com Bosworth (2007) muitas organizações estabelecem 

milestones e acreditam que possuem um processo. Bosworth (2007) atribui essa 

característica ao mesmo de se ter um mapa sobre o destino de cada tesouro, 

porém sem se ter as ferramentas e condições para se atingir tal objetivo. 

Um processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas e 

previamente definidas onde cada etapa alimenta outra etapa subsequente e são 

predeterminadas, sequenciais e repetíveis de tal forma que possam organizar 

uma transformação (Aumentar receitas, maximizar lucros, reduzir custos, etc) 

(ROMEO, 2017 e BOSWORTH, 2007). 

Existe uma grande dificuldade de se definir processos no Brasil, sobretudo 

por aspectos presente na cultura brasileira do improviso no “deixar a vida levar”, 

nas referências à malandragem e o improviso (GANNON, 2001 e ROMEO, 2017) 

é que existe uma associação direta do mapeamento de processos à 

burocratização de etapas. Planejar em um país como o Brasil remete ao 
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funcionalismo público, remete ao tempo desnecessário e “perdido” do 

planejamento quando se poderia “fazer” coisas (ROMEO, 2017). 

Romeo (2017) traz ainda uma razão histórica do “não processamento” das 

atividades de vendas. O autor explica que o crescimento industrial do início do 

século XIX em nosso país atendia a uma demanda crescente por bens e não 

cabia tamanha concorrência pois o mercado demandante por si só trazia 

oportunidades de negócio. Com o crescimento dessa competitividade em um 

mercado sobretudo aberto e globalizado, os orçamentos passaram a ficar mais 

curtos, as decisões de compra de uma organização que demandam grandes 

investimentos passam a ser cada mais racionais e dessa forma precisam ser 

rigorosamente justificadas. 

A transformação da busca do mercado por opções mais viáveis 

transformou o processo de vendas na modificação da sua oferta de valor por 

algo sempre associado à redução de custos, isso fez com que as atividades 

outrora associadas ao relacionamento institucional, processos de aplicação de 

soluções em clientes, visitas planejadas em produtos e serviços com menor 

custo e pouco valor agregado. Melhorar o lucro por redução de custos apenas 

possui um alcance limitado pois, no limite a empresa de custo zero não existe 

(ROMEO, 2017). 

Outra dificuldade no processo de vendas se refere à qualificação de seu 

grupo. Alguns dos conhecimentos associados às etapas pré-definidas podem ser 

mais facilmente transmitidos ao grupo. Porém existe uma série de 

conhecimentos tácitos que possuem uma capacidade de transmissibilidade 

limitada que não podem ser facilmente descritas. Por outro lado, a má 

experiência (Ou práticas que não possuem qualquer confirmação de eficácia) 

podem ser de forma similar transmitidas sob o risco de contaminação dos mais 

jovens. Em outros termos, para se transformar experiência em perícia, é 

necessário compreender aquilo que se experimentou, distinguir o que torna uma 

experiência de sucesso diferente de outra ruim e desenvolver uma compreensão 

conceitual de venda (ROMEO, 2017 e BOSWORTH, 2007). 

Um dos papéis críticos na definição de negócios do Mercado B2B é a 

definição de estratégia de vendas (HUTT, 2011; BOSWORTH, 2007 & ROMEO, 
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2017). A palavra estratégia dentro de uma organização traz consigo certo 

charme uma vez que está ligada às atividades de alta gerência (HUTT, 2011 & 

ROMEO, 2017).  Para atender os desafios constantes de alta competitividade as 

empresas do mercado industrial estão cada vez reconhecendo mais o papel da 

função de marketing na formulação e implantação de estratégias de negócios 

bem sucedidas (HUTT, 2011). 

De acordo com Hutt (2011) existem pelo menos 3 (três) níveis 

hierárquicos de estratégia em uma organização industrial. A) Estratégia 

corporativa: Onde se definem os negócios em que a empresa compete, de forma 

a converter suas principais competências em vantagens competitivas, que 

negócios devemos operar e como se deve alocar os recursos para esses 

negócios; B) Estratégia no nível do negócio: Como a empresa compete em um 

determinado setor e como se posiciona com relação a seus concorrentes e C) 

Estratégia funcional: Como os recursos alocados em cada setor podem ser 

utilizados de forma mais eficiente para se alcançar os objetivos de negócio da 

empresa dentro e um mercado de produto específico. No ponto de vista de 

vendas no mercado industrial, elaborar um estratégia é nada mais que, ao 

receber um objetivo ser capaz de analisar nosso atual ponto de partida, 

reconhecer onde somos fortes e traçar um conjunto de ações e manobras (nível 

tático) para que alcancemos de modo adequado o objetivo (ROMEO, 2017). 

Dentro da estratégia comercial, a definição de preço é vista como uma 

das principais chaves no mercado industrial. De acordo com Toytari, Keranen e 

Rajala (2017) existem basicamente 3 (três) tipos de lógica de precificação: O 

preço baseado em custo, o preço baseado na competição/mercado e o preço 

baseado no valor. Apesar do preço baseado no valor ser a opção mais lucrativa 

dentre elas, existem barreiras que impedem tal implementação: A) As barreiras 

individuais como crença, atitudes, experiências e habilidades dos vendedores e 

o alto custo e complexidade na quantificação de valor; B) Barreiras 

organizacionais: Culturas das companhias orientada ao produto, governança, 

ferramentas de apoio e seleção ineficiente de clientes e C) Barreiras externas: 

Cultura de compras do cliente, conceitos de valor incompatíveis entre 

organizações, identidade da marca do fornecedor, horizontes de tempos/prazos 
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incompatíveis, poder do comprador em dividir o valor dentro da própria 

organização (TOYTARI, KERAMEN & RAJALA, 2017)   

Do ponto de vista de oferta, o mercado industrial tem sofrido uma 

mudança na dinâmica de soluções. Outrora definido a partir de produtos, o 

mercado B2B tem sido constantemente modificado para uma cadeia de serviços. 

Essa mudança no foco tem a ver com a mudança do foco a partir do produtor 

para a utilização da perspectiva do cliente (VARGO & LUSCH, 2017). 

Vargo & Lusch (2017) afirma porém que o produto em si não agrega valor 

em qualquer cliente e sim o uso que o cliente faz desse material ou serviço. Essa 

percepção acaba sendo clara quanto ao mercado industrial de especialidades 

químicas na produção de petróleo e gás uma vez que empresas operadoras se 

utilizam de conhecimentos e habilidades de outra corporação para inserir valor 

em suas próprias operações (VARGO & LUSCH, 2017).  

A definição de criação de valor dentro do mercado industrial é definida 

como um processo no qual fornecedores agregam uma determinada etapa ou 

produto dentro de uma cadeia que atenderá um outro determinado cliente final 

(FERNANDO & LAS CASAS, 2018). Considerando-se que uma organização se 

trata de uma estrutura complexa e de muitas partes interessadas, afirma-se que 

o valor de um dado produto ou serviço é definido pelo beneficiário de tal atributo 

(LAMBERT & ENZ, 2012). 

Em uma estrutura comercial é, muitas vezes difícil compreender o usuário 

final de um determinado produto o que pode causar uma certa dificuldade na 

quantificação de resultados em toda a estrutura (HINTERHUBER, 2017). 81% 

dos compradores esperam que fornecedores tragam os benefícios quantificáveis 

de sua proposta (Ernst & Young, 2012), porém muitas companhias apresentam 

dificuldades em valorar esses impactos (HINTERHUBER, 2017). 

A quantificação de valor é a habilidade em traduzir certas vantagens 

competitivas em benefícios monetários aos clientes (PISCOPO, JOHNSTON & 

BELLENGER, 2008) e, dessa forma, entender as características do negócio bem 

como definir corretamente os indicadores de performance do cliente são 

características essenciais no mercado industrial.     
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Uma abordagem trazida por Gronroos (2012) nessa criação de valor é o 

conceito de co-criação a partir de duas ou mais organizações. Essa co-criação 

ocorre mediante o compartilhamento de recursos e comunicação aberta e direta 

entre as partes (Fornecedores, cliente e público alvo final) (GRONROOS, 2012). 

A criação de valor está associado ao uso de um determinado produto ou 

serviço pelo cliente (VARGO & LUSCH, 2017), porém a co-criação implica na 

necessidade de interação direta entre partes (GRONROOS & VOIMA, 2013). 

Essa necessidade de troca de informações é uma característica exclusiva do 

mercado industrial, uma vez que o cliente de bens de consumo apresenta 

natureza diversa com relação ao mesmo produto (FERNANDO & LAS CASAS, 

2018). Em um mercado industrial duas companhias possuem um objetivo 

comum: Gerar negócios e, características como confiança, governança, grau de 

abertura e compartilhamento são críticas para o sucesso da co-criação de 

soluções (FERNANDO & LAS CASAS, 2018). 

Uma emergente tendência no processo de geração de valor nos últimos 

anos se dá a partir de inovações vinculadas à economia circular. Basicamente 

as estruturas de valor para esse caso são: A) Ressurgimento de valor perdido 

em um determinado produto e consequente retorno ao mercado; B) 

Compartilhamento de recursos entre diferentes clientes; C) Otimização de valor 

gerado pelo mesmo produto dentro do mesmo cliente e D) Troca de produtos 

que abrangem uma maior gama de utilidades (RANTA, KERANEN & AARIKKA-

STENROOS, 2020). 

A geração de valor na economia circular vai além de uma oferta de 

produtos e serviços. Mas traz consigo oportunidades únicas de valor também 

funcionais, ambientais e sociais. Líderes que buscam introduzir tais inovações 

baseadas em sustentabilidade não podem focar apenas em um tipo delas, mas 

sim combinar diferentes formas para se ampliar a experiência de seus clientes 

(RANTA, KERANEN & AARIKKA-STENROOS, 2020)   
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

3.1 Sobre o método escolhido 
 

Esta pesquisa utilizou a metodologia proposta por Vergara (2012) que 

trata sobre os dois critérios de avaliação: Os fins e os meios de investigação. 

Com relação aos fins, a pesquisa foi exploratória uma vez que existe 

pouco conhecimento acumulado sobre a percepção de valor identificado a um 

mercado tão restrito e complexo como o mercado de especialidades químicas. 

Quanto aos meios de investigação trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de 

campo. A pesquisa bibliográfica teve como objetivo o embasamento teórico a 

respeito do constructo “percepção de valor” e “características comerciais em um 

mercado industrial”. A pesquisa foi definida como pesquisa de campo pois se 

tratou de dados primários a partir de entrevistas individuais e com profundidade 

baseada em um roteiro semiestruturado de entrevista. 

A pesquisa qualitativa não reduz a pesquisa a simples variáveis, mas a 

representa em sua totalidade dentro de um contexto cotidiano (FLICK, 2009). A 

pesquisa qualitativa trabalha em um universo mais amplo contendo em sua 

estrutura elementos como motivos, crenças, atitudes e valores e que não podem 

ser resumidas a uma relação simples como uma operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 1994). A pesquisa qualitativa busca desenvolver teorias 

empiricamente fundamentadas (FLICK, 2009). 

A escolha pela entrevista semi-estruturada se deu pela maior flexibilidade 

possível pelo entrevistado, uma vez que este não fica preso a uma linha de 

diretividade e medição por parte do pesquisador (OLIVEIRA et al., 2012). As 

entrevistas em profundidade têm sido amplamente usada na administração 

tendo em vista que os problemas e fenômenos que permeiam uma organização 

não estão associados nem expressos por meios de estatísticas (OLIVEIRA et 

al., 2012).  

A seleção dos participantes se deu por critério de julgamento a partir de 

seleção não-probabilística por representarem características relevantes na 
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população de estudo (THIRY-CHERQUES, 2009) obedecendo as seguintes 

dimensões: 

a) Tipo de Empresa: Nacional de capital misto, Internacionais (Majors 

e Super majors) e Independentes; 

b) Processo de tomada de decisão: Gerência comercial, Gerência 

técnica e Gestão do ativo (Campo) 

A pesquisa focou nos principais influenciadores no processo de tomada 

de decisão uma vez que os usuários em geral são diversos e não participam 

diretamente das definições de projeto e nem sequer nos tomadores de decisão 

pois na prática o fazem a partir de feedback dos seus influenciadores. 

As entrevistas foram realizadas virtualmente pela limitação causada pela 

Pandemia do COVID-197 (WHO, 2020). Os entrevistados funcionários de 

empresas operadoras no mercado de óleo e gás estavam presentes em 

diferentes cidades (Rio de Janeiro/RJ, Rondonópolis/MT, Houston/TX). Através 

das técnicas e metodologias descritas, o trabalho se propôs a investigar como 

essas empresas avaliam a tomada de decisão no processo de compras e 

contratação de serviços no mercado de especialidades químicas. 

 

3.2 Delimitação do universo 

 

Após estudo prévio sobre os temas de “percepção de valor”, “Relações 

comerciais no mercado industrial B2B” e levando em consideração a 

sustentação do petróleo ainda como matriz significante de energia do Brasil nos 

próximos anos a pesquisa exploratória conduzida teve como objetivo identificar 

dentro do mercado de operações de produção de óleo e gás atuantes no Brasil 

(Com exceção de 1 entrevista conduzida com um líder global de aquisições de 

commodities químicas atuando em Houston, TX). 

 
7 Coronavirus-19 
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O universo foi escolhido em virtude da prática dos participantes no tema 

de responsabilidade de todos os envolvidos. A aquisição de especialidades 

químicas é considerada como um insumo crítico para a produção de petróleo e 

gás no mundo inteiro e dessa forma faz parte do dia-a-dia dos envolvidos no 

processo de entrevistas. 

Para buscar o público-alvo o pesquisador se utilizou de indicações 

diversas a partir de profissionais que atuam na área. Buscou-se abordar os mais 

relevantes (Em termos de anos de experiência) a fim de se buscar a máxima 

profundidade possível no tema e de forma aberta. As empresas indicadas 

representadas pelos entrevistados atendiam ao requisito previamente 

estabelecido a) Empresa nacional de capital misto; b) Empresa Major/Super 

Major; c) Empresa independente atuando no Brasil. 

A abordagem foi feita a partir de chamadas telefônicas e e-mail 

explicando-se que se tratava de uma entrevista sobre o tema produtos químicos 

e produção de petróleo e gás e que as pessoas entrevistadas deveriam ter dentro 

das suas atividades rotineiras interface na a) gestão comercial na aquisição de 

produtos químicos ou b) gestão técnica na qualificação de produtos químicos ou 

c) Gestão de operações e decisões finais na aquisição de produtos químicos. 

Frisou-se entre os participantes que todas as informações seriam mantidas em 

confidencialidade e que os nomes dos entrevistados bem como o nome das 

empresas não seriam divulgados. 

 

3.3 Seleção dos participantes 

 

A seleção utilizada foi a não-probabilística do tipo intencional, ou seja 

nesse caso foram selecionados indivíduos que representam as características 

relevantes da população em estudo (THIRY-CHEQUES, 2009).  

Dessa forma foram selecionadas as empresas consideradas como 

relevantes dentro do grupo de tipos de clientes previamente selecionados. Com 

exceção do primeiro grupo (Empresa estatal de capital misto) que significa uma 
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única companhia as demais empresas foram escolhidas de acordo com a 

relevância financeira e de volume de operações atuando no Brasil. 

Para se delimitar o tamanho do número de participantes na pesquisa 

qualitativa foi usado o método de saturação até o ponto no qual o acréscimo de 

dados e informações não alteravam a compreensão do fenômeno estudado. O 

critério de saturação se dá em pesquisas onde se adotam métodos que é 

impossível ou desnecessário o tratamento probabilístico do número de 

participantes. (THIRY-CHEQUES, 2009). 

A forma utilizada na pesquisa foi de aplicação de entrevistas semi-

estruturadas, sequenciais e com resposta em aberto. Após o processo de 

entrevistas o pesquisador identificou os tipos de respostas e anotou de forma 

sistemática as suas repetições e, ao perceber-se que nenhum novo tema foi 

abordado foi então considerado como ponto de saturação.      

 

3.4  Análise de Conteúdo 

 

A pesquisa se fixou apenas na análise de conteúdo dos participantes. O 

modelo da análise utilizada buscou a maximização de categorias na codificação 

aberta (Divergência) e no agrupamento das categorias durante a codificação 

axial e seletiva (Convergência). 

De acordo com Bardin (2016), a análise de conteúdo visa procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

que permitam inferência de conhecimentos relativos às condições de produção 

e recepção dessa mensagem. 

O pesquisador se ateve ao seu objeto de estudo durante as codificações 

nas entrevistas (Codificação axial e codificação seletiva). Possíveis trabalhos 

adicionais ou artigos poderão ser utilizados com dados adicionais percebidos na 

pesquisa. As etapas das análises de dados podem ser verificadas na tabela 1 

abaixo: 
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FASE 1 - Coleta 
de Dados 

(Entrevistas) 

Participante 
1 

Participante 
2 

Participante 
3 

Participante 
4 

Participante 
5 

Participante 
6 

Participante 
7 

Participante 
8 

FASE 2 - 
Codificação 

Aberta 
Exemplo 

Código 1, 
Código 2, 
Código 3, 

Código 4... 

Código 2, 
Código, 5, 
Código 6, 

Código 7 ... 

Código 1, 
Código, 7, 
Código 3, 

Código 2, ... 

Código 1, 
Código, 7, 
Código 3, 

Código 2, ... 

Código 4, 
Código 7, 
Código 8, 

Código 9... 

Código 8, 
Código 9, 
Código 10, 
Código 11 

Código 2, 
Código 3 

NA 

Fase 3 - 
Codificação Axial 

Código 1, Código 3, Código 
12. Subgrupo A 

Código 2, Código 4, Código 
6. Subgrupo B 

Código 5, Código 7, Código 
8. Subgrupo C 

Código 10, Código 12, 
Código 9. Subgrupo D 

Fase 4 - 
Codificação 

Seletiva 

ELEMENTO 1 
(Ref. xxx) 

ELEMENTO 2 
(Ref. yyyy) 

ELEMENTO 3 
(Nova Referencia) 

ELEMENTO 4 
(Nova Referencia) 

Linhas de 
Pesquisa 
sugeridas ABCDEF.... 

Artigos 
Compementares W Y X Z 

Tabela 2: Fases utilizadas na análise de conteúdo. Fonte: Elaborado pelo autor 

Na análise de conteúdo há a necessidade de descodificação daquilo que 

está sendo comunicado (CHIZZOTTI, 2006) e, para essa pesquisa foi adotada a 

técnica de análise de categorias identificando quais as mais presentes dentro do 

processo de análise das entrevistas. 

Para uma análise de conteúdo possuir valor do ponto de vista acadêmico 

necessita tomar os devidos cuidados tais como: qualidade na elaboração 

conceitual, exatidão e referência entre realidade e análise das categorias 

(FREITAS et al., 1997). Para essa pesquisa foram tomados esses cuidados. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

As entrevistas em profundidade foram conduzidas com o intuito de se 

avaliar os elementos de valor percebidos pelos entrevistados na 

contratação/compra de produtos/serviços no mercado de especialidades 

químicas na produção de petróleo e gás dentre as empresas entrevistadas. 

A entrevista foi subdividida em categorias para que se pudesse 

inicialmente entender o tempo de experiência do entrevistado no tema de objeto 

de estudo, entender o seu papel de participação na contratação/compra e o tipo 

de empresa que o entrevistado fazia/fez parte. Em segundo momento as 

perguntas tinham por objetivo compreender a relevância das empresas de 

produtos químicos nas suas atividades, compreender se de alguma forma essa 

disciplina agregava valor e da mesma forma compreender dentre a oferta de 

valor atual dessas empresas quais elementos que não agregavam valor. Em 

seguida em um terceiro momento foi perguntado sobre a experiência do 

entrevistado sobre a força de vendas: Quais as boas práticas percebidas e quais 

as práticas ruins identificadas. Além dos três momentos da entrevista duas 

reflexões extras foram incluídas: Qual o papel de Marketing das empresas de 

especialidades químicas percebido pelos clientes? E, a última questão levantada 

foi para “calibrar” a percepção do pesquisador sobre as partes interessadas 

participantes do processo de compra/contratação de produtos/serviços no 

mercado de especialidades químicas na produção de petróleo e gás. 

 

4.1 Perfil dos Entrevistados 

 

Ao final, o grupo de participantes foi constituído de um total de 11 (onze) 

entrevistados de 6 (seis) empresas distintas com perfil de acordo com as tabelas 

2 abaixo: 
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Tabela 3: Perfil dos entrevistados. Fonte: Elaborado pelo autor 

Como pode ser observado na tabela 3 o grupo selecionado foi bastante 

heterogêneo com respeito ao papel de compra/contratação: 4 (quatro) 

entrevistados classificados como responsáveis pela decisão final, 2 (dois) 

entrevistados responsáveis pelo processo comercial e 5 (cinco) responsáveis 

pelo processo de qualificação técnica. De forma similar o perfil de tipos de 

empresas foi semelhantemente heterogêneo composto de 4 (quatro) 

entrevistados da empresa de capital misto, 3 (três) provenientes de super majors 

e 4 (quatro) vindo de empresas independentes. A heterogeneidade dos 

selecionados foi planejada para que tivéssemos a maior riqueza possível de 

detalhes e percepções desse mercado.  

 

4.2 Resultados 

 

Os resultados dessa pesquisa foram separados em 3 (três) grandes 

grupos: O primeiro deles se refere à validação do processo de compras de 

produtos químicos e serviços no mercado de óleo e gás onde serão 

demonstradas as principais etapas desse processo bem como os mais 

importantes stakeholders nas decisões de acordo com o tipo de cliente avaliado; 

Em seguida, serão apresentados os principais elementos de valor capturados 

durante a entrevista qualitativa entre os diferentes entrevistados. Essas 

percepções foram resultado de aproximadamente 180 (cento e oitenta) anos de 

Entrevistado
Posição (Quando atuou com 

produtos químicos)
Papel de Compra

Tipo de 
Empresa

Anos de 
experiência

Nacionalidade/Atual local 
de trabalho

A Global Category_Químicos Comercial Super Major 13 Brasileira/Houston, TX
B Gerente de Produtos Químicos_UO Qualificação Técnica Capital misto 42 Aposentado
C Operations Manager Decisão final Independente 14 Brasileira/Rio de Janeiro
D ASSET Manager Decisão final Independente 13 Brasileira/Rio de Janeiro
E Consultor Técnico Qualificação Técnica Capital misto 19 Brasileira/Rio de Janeiro
F Production Chemist Decisão final Super Major 16 Brasileira/Rio de Janeiro
G Engenheiro de Operações Qualificação Técnica Super Major 6 Brasileira/Rio de Janeiro
H Gerente de Projetos Qualificação Técnica Capital misto 20 Brasileira/Rio de Janeiro
I Engenheiro Químico Qualificação Técnica Independente 10 Colombiana/Rio de Janeiro
J Analista de Contratos Comercial Independente 10 Brasileira/Rio de Janeiro
K Consultor Técnico Decisão final Capital misto 18 Brasileira/Santos
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experiência divididos em uma ampla variedade de nível de experiência, tipos de 

participação do processo de compra e tipos de empresa. Por último, serão 

apresentadas as percepções do que seriam boas práticas presentes na força de 

vendas e equipe de marketing no mercado de produtos químicos e serviços na 

indústria de óleo e gás no Brasil. 

 

4.2.1 Processo de compra 

 

Romeo (2017) e Bosworth (2007) definem que para se criar uma 

estratégia bem sucedida de processo de vendas é necessário identificar os 

principais players e usuários do mercado. A identificação incorreta, bem como a 

falha na atribuição de importância no papel de compras pode, por outro lado 

destruir boas oportunidades de negócio (ROMEO, 2017, BOSWORTH, 2007 e 

HUTT, 2011). 

Como parte integrante dessa pesquisa era “calibrar” a percepção do 

pesquisador sobre os corretos papéis de compra das produtores de petróleo e 

gás na aquisição de especialidades químicas (e serviços associados), foram 

perguntados aos clientes dos 3 principais tipos de empresa atuantes no mercado 

de óleo e gás no Brasil (Empresa nacional de capital misto, Supermajors e 

Empresas Independentes) sobre os principais participantes do processo de 

compra dessas companhias. Os principais highlights foram categorizados 

abaixo: 

 

4.2.1.1 Decisão de Prioridades: O papel do time de operações 

 

Apesar da pouca participação atualmente no processo de 

aquisição/contratação de especialidades químicas e serviços, o time de 

operações ainda possui papel crítico na definição de prioridades. O time de 

operações offshore é o time que lida com as atividades diárias e com os 

eventuais problemas tais como: Não separação de óleo e água, alto teor de óleo 
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na água de produção para descarte, potenciais incrustações nas tubulações, 

hidrociclones e trocadores de calor, má separação do gás, etc. Esse termômetro 

de desafios é comunicado diariamente para a equipe de apoio e de engenharia 

no escritório ao qual direciona ações imediatas à empresa fornecedora de 

produtos. 

 

“Por exemplo, o time (offshore) vai estar ali envolvido para que o produto 

dê menos problema para eles cuidarem, então quanto mais eficiente, ou melhor, 

for o serviço do produto, menos problemas terão de manutenção, então eles são 

uma parte interessada na questão de atendimento as necessidades” 

ENGENHEIRO DE OPERAÇÕES, Supermajor, 6 anos de experiência. 

 

“Os ativos. Nos ativos, nas unidades de negócio a gente tem em cada 

unidade o especialista lá na aplicação de produto químico para processamento 

primário de petróleo” CONSULTOR TÉCNICO, Empresa de capital misto, 19 

anos de experiência. 

 

“Na parte da aplicação o pessoal da operação é o maior interessado” 

GERENTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, Empresa de capital misto, 42 anos de 

experiência. 

 

Um fator interessante percebido nessa pesquisa foi a redução do poder 

presente nas tomadas de decisão de compra de especialidades químicas e 

serviços ao longo dos anos. A classificação dada pelo autor da pesquisa como 

“Decisão de prioridades” foi modificado por um papel prévio de tomada de 

decisões há alguns anos atrás. 

 

“A gente tem alguns stakeholders nesse processo, e um dos principais aí 

na minha época da empresa XX era o cliente final, quem estava aplicando o 

produto na plataforma. E isso acabou mudando ao longo do tempo, eles 
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perderam um pouco a importância que eles tinham, não perderam totalmente, 

perderam um pouco da importância porque tinham muita importância no 

processo, e até para a gestão desse processo, eles não podem ter uma 

importância tão grande, porque se não o cara lá da plataforma, o gerente da 

plataforma é que vai decidir qual que é a tecnologia que ele vai usar. Ele tem 

que ter, essa parte interessada, tem que ter a importância dele, mas ele não 

pode ser o decisor, vamos dizer assim. Ele tem que ter uma parte de gestão por 

trás dele, técnica, para direcionar, porque se não às vezes sem conhecimento 

técnico nenhum ele quer direcionar para aquele cara que ele gosta mais, aquele 

fornecedor que ele gosta mais, aquele fornecedor que ele tem amigo na 

empresa, isso acontecia muito quando eu entrei na empresa XX principalmente, 

em 2003, 2004. GERENTE DE PROJETOS, Empresa de capital misto, 20 anos 

de experiência. 

 

4.2.1.2 O papel da qualificação técnica: A importância da Engenharia e 

Laboratório 

 

Um aspecto confirmado nessa pesquisa foi acerca do papel no processo 

de qualificação técnica das companhias operadoras durante a contratação de 

especialidades químicas e serviços. Essa pesquisa demonstrou a presença de 

“qualificadores” com papéis totalmente distintos e variando de acordo com o tipo 

de empresa. 

Com respeito à qualificação por laboratório, a empresa de capital misto 

demonstrou possuir grande poder no processo de qualificação sendo ela a 

responsável direta (e praticamente única) na validação (aprovado ou reprovado) 

das tecnologias das tecnologias. Essa validação foi reconhecida pelos 

entrevistados como crítica não sendo sequer capaz de seguir à próxima etapa 

(comercial ou teste de campo). 
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“Então a qualificação técnica começa em laboratório e termina em campo, 

então tem toda essa parte de qualificação técnica onde estão envolvidos aí os 

centros de pesquisas, tanto do cliente quanto do fornecedor do químico, da 

operadora quanto do fornecedor, e aí tem uma interação técnica também muito 

grande entre as duas empresas, e a parte técnica que vai fazer o gerenciamento 

dessa aplicação no campo.” GERENTE DE PROJETOS, Empresa de capital 

misto, 20 anos de experiência. 

 

Essa etapa (laboratório) porém perde força quando se trata de negócios 

com empresas Supermajors e Independentes. Devido à percepção de compra 

de valor a partir de serviços (VARGO & LUSCH, 2017) fica claro para essas 

empresas que o próprio processo de qualificação destas seria o suficiente para 

uma recomendação técnica e de teste de campo. Dessa forma, a Engenharia 

ganha maior protagonismo ao avaliar (by paper) os resultados em conjunto com 

a empresa fornecedora (E eventualmente seu grupo de especialistas globais) 

 

“Existe, vamos dizer, o pessoal de compras e o cara técnico. Eu acho que 

esses papéis têm que estar muito delimitados. O production chemist é o cara 

que tem que especificar exatamente o que ele precisa em termos técnicos, ele 

tem que deixar muito claro para compras aquilo que ele quer comprar, e não é 

chegar e dizer: "Eu preciso comprar um inibidor de incrustação, eu preciso 

comprar um sequestrante de oxigênio, eu preciso de um anti-espumante pra óleo 

e gás", não. Ele tem que além da função esquadrinhar, pormenorizar” 

PRODUCTION CHEMIST, Supermajor, 16 anos de experiência. 

 

Outro ponto importante que essa pesquisa confirmou é que nos dias 

atuais, para as empresas supermajors e independentes, o papel do gerente de 

contrato (Em geral faz parte do time de engenharia), possui o maior poder de 

decisão de compra. Mesmo os Gerentes de operação ou Gerentes de estrutura 

apesar de grande influência organizacional possuem pouca influência na tomada 

de decisão em si e acabam atuando como aprovadores. 
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4.2.1.3 O papel de compras: A complexidade da pressão técnica e pressão 

por redução de custos 

 

O terceiro stakeholder confirmado nessa pesquisa é o papel da equipe de 

procurement na tomada de decisão de compra. Assim como Romeo (2017) 

identificou o mercado industrial como um mercado complexo e de múltiplos 

interesses, o papel de compras nesse tipo específico de aquisições pode variar 

entre uma tomada simples de preço até um plano complexo de relacionamento 

e definição de projetos.  

 

“Isso também acaba sendo um ponto importante. Eu posso ter o melhor 

preço em uma empresa zé da esquina, mas se ele quiser a qualidade do 

fornecedor X, que já é o que está o mercado há 10 anos” ANALISTA DE 

CONTRATOS, Empresa independente, 10 anos de experiência.  

 

“Se você parar para pensar é complexo, você tem a parte global que é o 

especialista na empresa YY, que são as pessoas experts, os especialistas 

globais só que você tem uma autonomia grande, o tipo operacional da Chevron 

é assim, nas unidades de negócio (locais), você tem essa comunicação e esse 

acompanhamento de quem fala com quem e do que está acontecendo, é obvio 

que não é no dia a dia mas principalmente na questão estratégica, você ter a 

comunicação e as informações disponíveis é muito importante. 

 

4.2.2 Elementos de Valor 

 

Assim como Almquist (2018) classificou os níveis de valor como: Mesa de 

apostas (Básicos), Funcionais, Facilidade em fazer negócios, individual e 

aspiracional essa pesquisa classificou os elementos reconhecidos da mesma 
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forma. Partindo-se do princípio que o comprador/usuário é um ser único 

(DRUCKER, 1954) e que cabe a organização reconhecer os mais relevantes 

valores (MAGRETTA, 2004 & ROMEO, 2017) serão apresentados os elementos 

em ordem decrescente de prioridade levando-se em consideração a frequência 

de citações analisadas durante as codificações abertas e axiais da pesquisa. 

Dentre os quarenta elementos categorizados por Almquist (2018), essa pesquisa 

conseguiu mapear catorze principais elementos de valor reconhecidos entre 

diferentes tipos de clientes (Seis clientes) participantes da tomada de decisão de 

contratação de companhias de especialidades químicas e serviços em mais de 

180 anos de experiência entre os entrevistados. 

 

4.2.2.1 Expertise (Categoria: Facilidade de se fazer negócio) 

 

De acordo com Almquist (2018), a categoria “Facilidade de se fazer 

negócio” representa o terceiro nível (Entre cinco níveis de importância) dentro de 

um mercado “business to business”. A categoria Expertise foi o elemento mais 

citado e foi apontado pelos entrevistados como o elemento de maior valor 

reconhecido sobre as empresas de produtos químicos e serviços na indústria de 

petróleo e gás no Brasil. 

“Minha expectativa é que a empresa tenha um aval técnico e eficiente 

para dar o suporte para a operação. É uma área bem técnica, onde a gente 

precisa dessa confiança, precisa desse aval técnico para resolver os problemas 

que normalmente a gente não sabe resolver e precisa então desse suporte” OPS 

MANAGER, Companhia Independente, 14 anos de experiência 

 

“A minha expectativa é que a empresas seja uma resolvedora de 

problemas, na verdade, acima de tudo, porque os problemas são inerentes, 

mesmo quando você aplica um produto que funciona muito bem, ele funciona 

muito bem durante um tempo (e acaba), as propriedades, também, do óleo 

mudam, da água produzida também mudam, então aí esses produtos já não 
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passam de uma performance boa para uma performance não satisfatória, então 

a empresa tem que ser capaz de solucionar esses problemas”. ASSET 

MANAGER, Companhia Independente, 13 anos de experiência. 

 

Como pôde ser visto nos trechos acima, a valorização da expertise foi 

associada à resolução de problemas ligadas à operação. Muitos desses 

problemas são reconhecidos como algo não consciente por parte da operação 

de um sistema de produção e a partir daí a expectativa da companhia ser 

suficientemente hábil a identificar (apoiado em um sistema ou processo) o 

problema e fazer as devidas mudanças na oferta de valor para essa resolução. 

Outra forma de se vislumbrar essa expertise é na percepção de que uma 

companhia de produtos químicos traga uma lacuna de conhecimento que a 

organização cliente não possui. Essa inserção de conhecimento toma formas 

distintas de acordo com o tipo de clientes que se negocia: Enquanto empresas 

Supermajors e Independentes reconhecem essa inserção do ponto de vista de 

resolução de problemas no campo, a empresa nacional de capital misto percebe 

o valor da forma de conhecimento químico tendo o possível acesso às fórmulas 

e propriedades das moléculas para uma melhor adaptação do seu sistema de 

compras. 

 

“O time de operações é um time dedicado a manter a unidade produzindo, 

o time de projeto é um time dedicado em engenharia, então existe uma lacuna 

de conhecimento da funcionalidade do produto químico, porque na indústria de 

óleo e gás dificilmente tem especialista, dedicado à uma unidade, que conhece 

todos os produtos químicos. E aí o fornecedor de produto químico, tendo um 

representante técnico ou o suporte, um canal de suporte técnico para a 

operadora, faz com que essa lacuna de conhecimento seja preenchida, então 

enquanto eu trabalhava nesse período para operadora, era comum a gente 

embarcar algum engenheiro experiente, de campo, para fazer uma avaliação na 

unidade, para verificar se os pontos de injeção estão, de fato, posicionados da 

forma correta, se foi feito no projeto e alguma coisa mudou durante a produção, 
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por exemplo, de produção, alguma coisa assim, era investigado se a forma com 

que estava sendo injetado ainda era apropriada, além do conhecimento do 

produto químico em si, como ele atuava”. ENGENHEIRO DE OPERAÇÕES, 

Supermajor, 6 anos de experiência. 

 

“O que traz valor para mim é a proximidade ao processo. Eu foco muito 

na área técnica como eu já falei. Então, essa a proximidade de processo, de 

recomendações para melhorar o processo”. ENGENHEIRO QUÍMICO, 

Companhia Independente, 10 anos de experiência 

 

“Minha expectativa é que essas empresas tragam para a gente know how 

técnico dessas moléculas, dessas novas aplicações, desses novos tratamentos 

químicos, e tudo isso baseado em dados e fatos. Quanto mais informações se 

tiver, melhor”. GERENTE DE PROJETOS, Empresa de capital misto, 20 anos de 

experiência. 

 

É possível perceber a preocupação dos entrevistados aos se tratar o 

assunto expertise sobre os possíveis impactos decorrentes da incorreta 

seleção/qualificação/aplicação de produtos em campo na produção de petróleo. 

Com isso é possível ter uma percepção similar à associação desse elemento à 

minimização de risco e/ou redução de ansiedade como elementos sinônimos 

dessa percepção. 

 

4.2.2.2  Comprometimento (Categoria: Facilidade de se fazer negócio) 

 

O elemento de valor Comprometimento foi o segundo de maior 

importância reconhecido pelos entrevistados. Também dentro da categoria 

Facilidade de se fazer negócios, esse elemento traz características inerentes da 
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parceria e percepção de prioridade da empresa fornecedora com a companhia 

cliente. 

 

“Ou seja, não ficar na zona de conforto. Na área de tratamento químico, 

tem muita coisa para se fazer e a procurar melhorar. Então, eu acho que significa 

se comprometer, procurar novas soluções, ajudar processo.” ENGENHEIRO 

QUÍMICO, Companhia Independente, 10 anos de experiência 

 

“É a ajuda além do normal. Isso, principalmente para um modelo IOCs 

(Supermajors) como se tem aqui no Brasil, aonde essas IOCs não têm os 

laboratórios, os centros delas estão lá em Houston ou estão lá em Aberdeen 

(Escócia), e se você mandar alguma coisa para lá, isso vai entrar em uma fila 

que vai se perder a priorização” PRODUCTION CHEMIST, Supermajor, 16 anos 

de experiência. 

 

Além da percepção de prioridade, o termo comprometimento também foi 

associado à continuidade de se fazer negócios, ou seja, o processo de pós-

venda após a concepção do negócio. As características presentes no modelo de 

negócios da empresa nacional de capital misto, de certa forma, trazem a 

possibilidade da presença de players sazonais e sem foco na resolução em si do 

problema existente. A obrigação de se manter presente no pós-venda não está 

como característica sine qua non para se fazer negócios com esse tipo de 

empresa o que pode trazer eventuais problemas às operações. 

 

“No momento parceria, durabilidade, o que no mercado tem muito 

picareta, muito cara que quer se armar, quer se dar bem momentaneamente, 

faturar uma grana e às vezes sumir, ou mudar de empresa, criar uma empresa, 

coisa desse tipo”. GERENTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, Empresa de Capital 

misto, 42 anos de experiência 



63 
 

 

4.2.2.3 Economia de tempo (Categoria: Facilidade de se fazer negócio) 

 

Mais uma vez um novo item referente à facilidade de se fazer negócios foi 

reconhecido nessa pesquisa. A economia de tempo foi apontada como o terceiro 

mais importante valor reconhecido pelo cliente. Assim como Almquist (2018) 

apontou esse item como um fator de produtividade, os clientes reconheceram o 

valor da presença da parceria com companhias que demonstrassem velocidade 

na resolução de problemas (Todas os tipos de empresa) e economia de tempo 

daqueles que precisam atuar em múltiplas frentes (Supermajors e 

Independentes).  

 

“Soluções rápidas aos problemas de processo que podem ser resolvidos 

com produtos químicos” CONSULTOR TÉCNICO, Empresa de Capital misto, 18 

anos de experiência. 

  

“Porque o objetivo maior aqui é ter um parceiro, um parceiro técnico, 

vamos dizer assim, que tire tempo seu de algumas atividades e possa direcionar 

esse tempo para outras atividades” GERENTE DE PROJETOS, Empresa 

independente, 20 anos de experiência. 

 

Foi possível se inferir a importância percebida sobretudo nas companhias 

Independentes e Supermajors sobre a capacidade própria de se tratar os temas 

relacionados a produtos químicos na produtividade dos campos de petróleo. A 

percepção de que a principal expertise das operadoras é de se produzir petróleo 

e não “perder tempo” e ter respostas velozes com questões técnicas 

relacionadas a esse mercado pode ser uma arma poderosa na comunicação de 

valor das empresas dessa indústria. 
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4.2.2.4 Qualidade do Produto (Categoria: Funcional) 

 

O primeiro elemento da categoria funcional reconhecido na pesquisa se 

refere à qualidade dos produtos. A qualidade associada ao conceito de 

performance (ALMQUIST, 2018) foi o 4º (quarto) elemento de valor reconhecido. 

O conceito de qualidade percebido pelos entrevistados adquire pequenas 

variações de acordo com o tipo de cliente. Os clientes categorizados como 

Companhias Independentes e Supermajors associam qualidade de fato com a 

capacidade de se obter a melhor performance possível a um mesmo nível de 

dose, enquanto que os clientes da empresa nacional de capital misto associam 

além desse fator de performance a característica do produto se manter 

“homogêneo” ao longo do tempo, ou seja, não sofrer alterações. 

 

“Então, resumindo, minha expectativa com empresas que são provedoras 

de serviço, ou produto químico, elas precisam adicionar valor ao cliente final, 

através do suporte e do produto de qualidade” ENGENHEIRO DE OPERAÇÕES, 

Supermajors, 6 anos de experiência. 

 

“Primeiro, o que agregava é a qualidade de produtos. Você ter produtos 

que realmente correspondam na aplicação deles, que realmente resolvam esses 

problemas operacionais, que cumpram a função deles também e obviamente, é 

aquela parceria que eu falei anteriormente, você tendo um problema, e 

problemas vão ocorrer com certeza, mudanças no processo, falhas na qualidade 

de produto, tendo problema essa parceria seja rápida, atendam a demanda de 

uma solução para o problema” GERENTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, 

Empresa de capital misto, 42 anos de experiência. 

 

“A gente espera, primeira coisa: qualidade do produto. Aquele produto que 

a gente qualifica, se manter como ele foi qualificado durante a produção. A 

injeção desse produto na produção. O uso do produto na produção. Mantendo 
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sempre as mesmas especificações técnicas e a qualidade do produto” 

CONSULTOR TÉCNICO, Empresa de capital misto, 19 anos de experiência. 

 

4.2.2.5 Redução de Custo (Categoria: Funcional) 

 

O quinto elemento de valor foi mais uma vez inserido no conceito funcional 

de produto (ALMQUIST, 2018). A maioria das empresas do ramo industrial 

atuam na demonstração financeira do ROI (Return on investment) das suas 

soluções em produtos e serviços e, de fato, a literatura presente nesse tipo de 

mercado como a mais importante no mercado B2B (MAGRETTA, 2004; ROMEO, 

2017 & BOSWORTH, 2007); porém, aparece nessa pesquisa apenas como o 

quinto colocado e atrás de outros elementos como: Expertise, 

Comprometimento, Tempo e Qualidade. Importante não confundir o elemento 

redução de custos com menor preço. O conceito de menor preço não traz 

consigo os impactos de produtividade (Menor dosagem, Menor volume de 

produtos). 

 

“Bom, aquilo que eu falei, deixando o processo, agrega muito deixar o 

processo redondo, ter uma baixa dosagem nos produtos, uma baixa dosagem, 

automaticamente você vai gastar menos produto, com certeza gastar menos 

dinheiro no tratamento do óleo, da água, do gás, então você acaba tendo um 

baixo custo operacional” ASSET MANAGER, Empresa Independente, 13 anos 

de experiência 

 

“Soluções otimizadas garantindo uma boa relação custo/benefício”. 

CONSULTOR TÉCNICO, Empresa de capital misto, 18 anos de experiência. 

 

Todos os entrevistados consideraram os custos de produtos químicos 

como relevantes, pois representam, de forma absoluta, um montante significativo 
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do ponto de vista financeiro. No entanto, comparando-se os custos relativos com 

outros da operação, a despesa com químicos, como é de conhecimento do autor, 

evidenciam apenas de 2% a 4% do dispêndio com a produção de petróleo e gás. 

Além disso, existe um alto risco ao substituir um fornecedor por outro, em razão 

da complexidade dos produtos químicos. Insta salientar que a única exceção 

desse processo se dá na empresa nacional de capital misto, uma vez que ela 

trata de mitigar tal risco por meio das qualificações técnicas prévias. 

 

“Você tinha algumas pessoas técnicas, sim, trabalhando, mas olhando 

para diversas disciplinas ao mesmo tempo. Então o papel de fornecedor de 

químicos nesse cenário aumenta muito, porque o produto químico é um valor 

baixo, em termo de custo, aí já estou até falando como gerente de planejamento 

lá, se você olhar os químicos em uma operação de plataforma, isso é um valor 

muito baixo frente aos custos operacionais de uma plataforma” GERENTE DE 

PROJETOS, Empresa independente, 20 anos de experiência. 

 

Além disso, um fenômeno observado nesse assunto é a propensão de 

alguns tipos de clientes em reconhecer fatores adicionais a proposta de valor e 

tomar a decisão de se pagar um pouco mais caro reconhecendo o risco de 

mudanças. 

 

“Mas, por outro lado, a empresa de químico nesse cenário precisa ter uma 

estrutura mais robusta que possa dar todo esse suporte técnico necessário, seja 

suporte técnico analítico, seja suporte técnico de consultoria operacional, seja 

suporte técnico relacionado aos problemas que a empresa enfrenta, seja suporte 

técnico na parte logística, seja suporte técnico, enfim, em todos os cenários. 

Nesse aspecto, a empresa até abre mão por pagar uma coisa um pouco mais 

cara, porque durante o meu período lá de empresa YY a gente fez licitações com 

as empresas de químico, mas a parte técnica também é considerada e também 

é valorizada”. GERENTE DE PROJETOS, Empresa independente, 20 anos de 

experiência. 
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4.2.2.6  Confiança (Categoria: Facilidade de fazer negócios) 

 

O sexto elemento de valor reconhecido nessa pesquisa é o de confiança 

na marca. Esse elemento está inserido no conceito de facilidade de se fazer 

negócios (ALMQUIST, 2018) e pode ser percebido também como uma forma de 

redução de riscos e ansiedades. Marcas conhecidas nesse mercado trazem 

consigo a percepção de expertise acumulada ao longo dos anos em operações 

locais e globais. Dentre as empresas avaliadas as companhias independentes e 

Supermajors foram as que demonstraram maior interesse nesse tema.  

 

“Então quando a gente procura uma empresa, tem toda aquela questão 

do histórico dessa empresa no mercado, a forma como essa empresa é vista 

pelo mercado” ANALISTA DE CONTRATOS, Empresa Independente, 10 anos 

de experiência. 

 

“Você tem que ter também uma certa confiança na marca. Na empresa 

em si. Porque quando você trabalha com alguém nesse aspecto (o de 

fornecimento de químico), você tem que ter uma confiança bem grande, porque 

se foi mal feito, for mal pensado, você pode ter problemas seríssimos na 

operação”. OPERATIONS MANAGER, Empresa Independente, 13 anos de 

experiência. 

 

A empresa de capital misto avaliada nessa pesquisa também demonstrou 

perceber valor na percepção de confiança na marca, mas devido às 

características de compra desse mercado (na grande maioria através de 

licitações de menor custo) citaram a dificuldade em atribuir valor monetário a tal 

elemento. 
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4.2.2.7 Integração Produtos e Serviços (Categoria: Facilidade de fazer 

negócios) 

 

 O sétimo elemento reconhecido nessa pesquisa como elemento de valor 

para empresas no mercado de especialidades químicas na indústria de produção 

de petróleo e gás foi a integração de produtos e serviços. Assim como Vargo & 

Lusch (2017) demonstraram a nova dinâmica de serviços em que o produto se 

torna apenas um elemento da oferta de valor. A mudança para o foco em 

serviços é uma variação da perspectiva original de produtor para um foco no 

cliente (VARGO & LUSCH, 2017). Os clientes entrevistados consideraram a 

integração entre produtos e serviços como um elemento crítico para esse 

mercado e, muitas vezes não consideraram possível a separação entre tais 

elementos: 

 

“Eu não vejo uma separada da outra, pra mim produto não anda sozinho 

e o serviço também. Até pode existir a questão da prestação de serviço sem o 

produto, mas ao contrário produto sem serviço eu não vejo. O serviço no caso 

pode não ser diretamente com a empresa que vende o produto, mas o serviço 

eu digo uma consultoria técnica que garanta que aquele produto vai realmente 

atender a expectativa do cliente”. OPERATIONS MANAGER, Empresa 

Independente, 14 anos de experiência. 

  

“O que agrega valor são exatamente o famoso serviço associado, porque 

uma planta de processamento de petróleo é uma verdadeira caixa de Pandora, 

a cada dia você abre a caixa e você tem coisas que aparecem, você tem 

surpresas, nem sempre agradáveis, e esses serviços, principalmente serviços 

locais, uma empresa que seja capaz de resolver um pepino, pegar um sólido, 

pegar uma borra, pegar qualquer contaminante que apareça lá em qualquer um 

de seus fluídos, seja uma corrente líquida no gás, seja uma borra, um sólido no 

óleo, levar aquilo para terra, dizer o que que é, identificar e te propor uma 

solução, isso é o maior valor que uma empresa fornecedora de químicos e 
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serviços pode agregar para um químico de produção” PRODUCTION CHEMIST, 

Supermajor, 16 anos de experiência. 

 

Enquanto que a definição de serviços apontadas por Portter (1985) era a 

de atividades associadas na manutenção do valor do produto (Instalação, 

reparo, treinamento, suprimento de peças e ajustes de produto) Vargo & Lursh 

(2004) definiu serviços como uma aplicação de competências especializadas 

(Conhecimentos e habilidades) através de atividades processos e performance 

ao benefício de outra empresa ou da própria. Dessa forma, os clientes 

entrevistados (Independentes e Supermajors) consideraram a integração de 

produtos, habilidades, conhecimento e serviços como algo essencial para uma 

relação comercial de sucesso. 

 

4.2.2.8 Redução de Esforços (Categoria: Facilidade de fazer negócios) 

 

O oitavo elemento de valor reconhecido (Incluído na categoria de 

facilidade em fazer negócios) se refere à redução de esforços da equipe de 

operações. Nesse quesito, uma vez que as companhias Independentes e 

Supermajors possuem uma força de trabalho local reduzida e, dada a 

complexidade da disciplina o papel percebido pela empresa operadora é que 

companhias de empresas de químicos e serviços atuem fazendo atividades 

reconhecidas pelos próprios como de responsabilidade do próprio operador, mas 

que seriam facilmente repassadas. 

 

“Ele tem uma planta de processo aonde você tem o tratamento primário 

dos fluidos, a separação óleo, gás e água, e o enquadramento tanto do óleo para 

ser depois transbordado, como o enquadramento do gás para ser transportado, 

como o enquadramento da água para ser descartada, e ele quer solução, ele 

não quer um produto em que ele tenha que ter trabalho para utilizar aquele 

produto, então ele quer um produto com uma recomendação em que ele chegue 
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lá aonde eu vou aplicar, o quanto eu vou aplicar, com que frequência, se é 

contínuo ou se é batelada, e quer ter o problema dele resolvido” PRODUCTION 

CHEMIST, Supermajor, 16 anos de experiência. 

 

“A parte de químico, de tratamento químico, é somente uma página de um 

livro de 100 páginas que um engenheiro de processos tem. Ele está de olho em 

outras coisas. Ele está de olho no processo, ele está de olho na continuidade 

operacional da plataforma” GERENTE DE PROJETOS, Empresa Independente, 

20 anos de experiência. 

 

Qualquer que seja a mudança proveniente nesse mercado traz uma 

ruptura do processo atual (ROMEO, 2017). Considerando que essa disciplina 

(Produtos químicos) passa por diversas etapas de qualificação (Laboratório, 

Engenharia, Comercial, Decisão), um processo “desnecessário” de mudanças 

cria diversas linhas de esforço em diferentes departamentos nas empresas 

operadoras. Essa característica de certa forma impacta ambos os lados da 

relação comercial: Atrasa mudanças de contratos para uma empresa de nível 

superior ou, por outro lado, mantém negócios tóxicos para a empresa operadora 

por mais tempo que o necessário. 

 

4.2.2.9 Informação (Categoria: Facilidade de fazer negócios) 

 

O nono elemento de valor mais reconhecido entre os entrevistados faz 

parte da categoria de Facilidade de fazer negócios (ALMQUIST, 2018). A 

capacidade de prover informações precisas sempre que solicitado foi 

reconhecido como um fator diferenciador das empresas de produtos químicos.  

 

“E essa informação você entende também como empresa que tem o 

controle do que está fornecendo, como estamos fornecendo e hoje em dia às 
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gamas de ferramentas automatizadas (Como Power BI) fica mais fácil. Quanto 

que vende para quem, que tipo de químico, aonde, e não adianta ter os dados 

se você não os deixa disponíveis” GLOBAL CATEGORY, Supermajors, 13 anos 

de experiência. 

 

“O que sempre agregou valor foi a parte do conhecimento e a parte de 

formulação, que é uma coisa que a gente não faz na empresa XX em relação a 

produto químico. CONSULTOR TÉCNICO, Empresa de Capital misto, 19 anos 

de experiência. 

 

Além da categoria “disponibilidade de dados”, um outro aspecto 

relacionado à capacidade de prover respostas sobre origens do problema. 

Alguns dos clientes entrevistados referenciaram a capacidade de informar como 

um elemento diferencial e que muitas vezes não é percebido nessa indústria. 

 

“Então quando você fala com um vendedor que conhece, não só químico, mas 

ele conhece também um pouco de processos e de metodologias também, 

análise, identificação do problema e solução, eu acho que faz toda a diferença. 

Para mim, isso é um ponto extremamente positivo”. OPERATIONS MANAGER, 

Empresa independente, 14 anos de experiência. 

 

4.2.2.10 Inovação (Categoria: Funcional) 

 

O décimo elemento de valor reconhecido nas entrevistas é o de Inovação 

e, de acordo com a pesquisa de Almquist (2018) se enquadra como elemento 

funcional de um produto ou serviço. Diferente do senso comum que atribui a 

inovação como fator-chave nessa indústria de tecnologia, essa pesquisa 

demonstrou que a ela alcança apenas a 10ª colocação. Podemos inferir através 

das respostas percebidas que esse elemento reconhecido como crítico na 



72 
 

atribuição de valor é a inovação que resolve problemas operacionais e não 

apenas no desenvolvimento de novos produtos em si. 

 

“Quando você compra um produto, você está comprando, na verdade, a 

tecnologia, está comprando a experiência, a expertise daquilo tudo por trás”. 

OPERATIONS MANAGER, Empresa Independente, 14 anos de experiência. 

 

Um outro aspecto percebido na pesquisa com referência à companhia de 

capital misto é a mudança ao longo dos anos sobre a forma de valorização 

dessas novas tecnologias no processo de aquisição de produtos químicos. 

Recentes acontecimentos de combate à corrupção no Brasil limitaram ainda 

mais a aquisição de forma especial para moléculas de reconhecido valor 

inovador para essa indústria. 

 

“A gente valorizava muito os fornecedores que aportavam tecnologia e 

inovação para a gente, apesar de saber que a empresa XX tem a restrição de 

contratar os fornecedores somente baseado nesse tipo de coisa... valorizava 

muito o fornecedor por estar perto da gente oferecendo tecnologia, trazendo 

novas coisas, novas tecnologias ou olhando pelo lado do processo o que ele 

poderia agregar de valor para a gente, até para a gente poder criar uma base de 

novos trabalhos, de novos desenvolvimentos, novas possibilidades aí de 

tratamento”. GERENTE DE PROJETOS, Empresa de Capital misto. 20 anos de 

experiência 

 

4.2.2.11 Expansão de Network (Categoria: Valor individual) 

 

O primeiro elemento de valor individual reconhecido nessa pesquisa 

(ALMQUIST, 2018) foi o décimo primeiro reconhecido como valor crítico às 

contratantes de produtos e serviços químicos na indústria de petróleo e gás. 
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Almquist (2018) atribui os valores individuais como um grupo de elementos que 

possuem características subjetivas, mas que atribuem itens que facilitam o 

relacionamento entre partes. 

 

“Você começa a ter uma noção da sua própria empresa de como os 

departamentos são interrelacionados e isso é brilhante” GLOBAL CATEGORY, 

Supermajor, 13 anos de experiência. 

 

O número de interfaces presentes na contratação e relacionamento entre 

partes dentro da própria organização faz com que departamentos comerciais 

internos como o de contratos tenham a capacidade de se tornar mais visível e 

de entender, de certa forma, como seria a complexidade da operação de 

produção de petróleo. Dessa maneira, os produtos químicos trazem uma 

característica de facilitador de compreensão operacional entre o departamento 

comercial (Compras) e as demais áreas da empresa. 

 

“Na minha vida e carreira profissional foi entender até mais como que é a 

nossa operação, quais técnicas, o químico... os questionamentos, pra que 

precisa disso, porque que tem isso, te faz entender o todo.” GLOBAL 

CATEGORY, Supermajors, 13 anos de experiência. 

 

4.2.2.12 Crescimento e Desenvolvimento (Categoria: Valor individual) 

 

O décimo-segundo valor reconhecido entre todos os elementos foi o 

segundo maior valor individual dos entrevistados que foi acerca do crescimento 

e desenvolvimento próprio. A pesquisa demonstrou que a interação das 

organizações fornecedoras de soluções químicas faz com que o funcionário 

possua um melhor entendimento do seu próprio processo e, dessa forma, sendo 



74 
 

mais apto a adquirir habilidades que os ajudam a compreender as demais 

variáveis de operação. 

 

“Eu acho que quando a gente tem uma interação saudável, uma interação 

entre as empresas, de uma forma até de crescimento, você acaba adquirindo 

conhecimento também. Conhecimento. Então dependendo da forma como você 

se relaciona com a empresa, com quem você se relaciona, você aprende muito 

também. Então você já tem um valor técnico bem interessante. No meu caso, 

por essa experiência toda desses anos eu acabei aprendendo bastante”. 

OPERATIONS MANAGER, Empresa independente, 14 anos de experiência. 

 

 É importante reconhecer que existem valores subjetivos que servem para 

crescimento do parceiro comercial contratante. Essa percepção de ajuda nessa 

resolução de problemas fortalece tal relação a ponto de facilitar o 

desenvolvimento desses parceiros. Conseguir capturar essas nuances no 

andamento dessas relações comerciais acaba sendo importante em 

relacionamentos duradouros. 

 

4.2.2.13 Cultural Fit (Categoria: Facilidade de fazer negócios) 

 

O décimo-terceiro elemento de valor mapeado na pesquisa refere-se ao 

alinhamento de cultura organizacional. O poder desse alinhamento nos negócios 

se dá majoritariamente entre companhias internacionais (Supermajors). É 

comum que as corporações presentes na produção de petróleo ao redor do 

mundo estejam costurando tratados comerciais com as mesmas empresas. Esse 

alinhamento facilita a participação estratégica das corporações em seus 

headquarters globais (Houston, Aberdeen). Essa mesma percepção não é vista 

entre empresas independentes, pois já estão corporativamente acostumadas na 

adaptação com fornecedores locais, e muito menos presente na empresa 

nacional de capital misto. 
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“Algumas empresas elas têm uma formação parecida com a empresa 

WW, algumas não; poucas...Porque a gente está falando de três empresas. Têm 

valores parecidos, têm estilos parecidos, outras já são mais oldschool, onde não 

tem parceria clara, mas os approaches são diferentes e algumas na realidade 

vocês ainda não entendeu direito, você não consegue ler muito bem, porque 

talvez seja mais nova no mercado, penso eu”. GLOBAL CATEGORY, 

Supermajor, 13 anos de experiência. 

 

Existem ainda valores presentes no alinhamento cultural entre 

supermajors da indústria de produção de petróleo que, em geral, influenciam o 

processo de tomada de decisão. Um exemplo claro desses valores se refere à 

gestão de SMS. Essas companhias por muitos anos se acostumaram a seguir 

padrões de segurança dos funcionários mais restritivos que os das demais 

indústrias e influenciam de forma bastante direta e positiva toda a sua cadeia 

de suprimentos. 

 

4.2.2.14 Preços Aceitáveis (Categoria: Mesa de apostas) 

 

O único dos elementos provenientes da categoria mesa de apostas 

(ALMQUIST, 2018) e o décimo-quarto elemento de valor reconhecido entre os 

entrevistados se refere ao nível de preço dos produtos. Apesar de grande parte 

das companhias levarem em consideração o preço em sua tomada de decisão, 

esse elemento foi identificado como último entre os catorze (14) principais 

elementos de valor mapeados para o segmento de produtos e serviços químicos. 

Uma primeira justificativa para esse fenômeno é que já existe um entendimento 

claro entre o público entrevistado de que para esse tipo de disciplina de compras 

(tecnologias químicas) alguns outros elementos como dosagem, volume 

consumido, oferta total são mais importantes do que o preço em si e isso pode 
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ser visto na categorização de custo total. Mapeado como quinto elemento de 

maior valor. 

  

“Não adianta também você vir com um produto que não vai ser 

competitivo. Ou um produto que vai ser de um valor muito maior. A não ser com 

uma aplicação específica”. CONSULTOR TÉCNICO, Empresa nacional de 

capital misto, 19 anos de experiência. 

 

“Então facilita muito a vida de um gestor de contrato quando você tem um 

fornecedor com todas essas características e seja um cost effective, que evita 

de possíveis competidores atingirem aqueles preços ofertados”. ASSET 

MANAGER, Empresa independente, 13 anos de experiência. 

 

4.2.3 Força de vendas e o mercado de especialidades químicas  

 

Assim como identificado por Romeo (2017) e Hutt (2011) o processo de 

relacionamento do mercado industrial é diferente do mercado de bens de 

consumo. A identificação dos tomadores de decisão de compras e adaptação da 

estratégia são essenciais para o sucesso comercial (ROMEO, 2017). 

A centralização da estratégia de vendas no cliente e foco no usuário dos 

produtos e serviços é tem sido estudado e citado por diferentes autores ao longo 

dos anos (BOSWORTH, 2007 e ROMEO, 2017). De fato, essa pesquisa 

confirmou que para o cliente/usuário final a força de vendas representa a imagem 

da empresa. 

 

“A gente tem muito, vamos dizer que, 80, 90% da interação com a equipe 

de vendas, aí variando um pouco de cliente a cliente, poderíamos dizer que de 

70 a 80%, e 20% com os desenvolvedores de produto das empresas” GERENTE 

DE PROJETOS, Companhia Independente, 20 anos de experiência. 
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A partir do entendimento que a força de vendas representa essa imagem 

da corporação, essa pesquisa buscou compreender quais foram as principais 

características avaliadas por esses como positivas para a força de vendas no 

mercado de especialidades químicas na indústria de produção de petróleo e gás 

no Brasil. Foram reconhecidas ao total, 9 (nove) práticas estabelecidas como 

importantes pelos entrevistados por ordem decrescente de impacto: Intenção, 

Conhecimento sobre processos de produção de Petróleo e Gás, Conhecimentos 

sobre produtos químicos, Boas práticas de Gestão (Planejamento, Execução e 

Controle), Boa capacidade de interlocução (Dentro da própria empresa e no 

cliente), Nível de proximidade com o cliente, Proatividade e visão de melhoria 

contínua, Capacidade analítica e Relacionamento Interpessoal. 

 

4.2.3.1 Intenção  

 

Dentre as características avaliadas e codificadas nas análises de 

conteúdo, a intenção foi identificada como de maior valor para a força de vendas. 

Por definição, define-se “intenção” como “aquilo que se busca, o que se deseja 

fazer” ou “o que se pretende fazer (DICIO, 2020). Essa intenção foi avaliada 

pelos entrevistados como desejo legítimo do vendedor em resolver seu problema 

latente mesmo que algumas vezes no decorrer do processo, uma mudança 

signifique redução de faturamento para a empresa. 

 

“E na parte de vendas, acho que o que eu posso destacar é que sempre 

o suporte, na operação, foi dedicado ao atendimento a necessidade. Por 

inúmeras vezes, a gente participou de processos de revisão, de assertividade e 

de melhoria de processos, e o vendedor participou da iniciativa, e no final das 

contas teve redução de valor de um produto, teve redução de dosagem do 

produto, então da parte positiva destaco isso assim, o atendimento à 
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necessidade”. ENGENHEIRO DE OPERAÇÕES, Supermajor, 6 anos de 

experiência. 

 

O vendedor em geral trabalha com pressões corporativas para liderar 

crescimento em faturamento e rentabilidade. O grande risco desse processo é 

transformar essa pressão em algo fora do ambiente corporativo, como por 

exemplo forçar pra que soluções que não se tenham comprovações técnicas 

sejam sugeridas no atendimento de algum tipo de problema no cliente/usuário.    

 

“Assim, foi uma experiência que o vendedor queria utilizar um produto que 

era sequestrante de H2S, e na nossa época não via o H2S como um problema, 

de fato, a gente tinha uma concentração razoável de H2S, em certos poços, 

porém não era um problema para ninguém isso, ou seja, a gente conseguia lidar 

muito bem com esse problema, não tinha nenhuma consequência subsequente 

disso aí, mas o vendedor queria insistir para que a gente fizesse um teste com 

um sequestrante de H2S e eu não via valor naquilo. Eu não via valor em a gente 

utilizar, porque não era um problema para nós, mas por algum motivo interno ou 

do próprio vendedor, ele achava que aquilo ali era uma oportunidade de negócio, 

não sei, ou que tinha alguma meta interna de colocar esse produto em teste e 

foi a única vez que eu vivenciei, mas não foi nada de legal, acabou ficando um 

clima estranho, mas que depois foi superado pela insistência do vendedor em 

querer aplicar esse produto” ASSET MANAGER, Companhia independente, 13 

anos de experiência 

 

“O que eu vejo errado: o cara tem um produto que foi desenvolvido pela 

empresa, ele quer te empurrar aquilo, mas não necessariamente aquilo é que 

você enquanto cliente precisa. E o que eu vejo correto é exatamente que existem 

vendedores que são sensacionais, que eles vêm, eles enxergam exatamente 

aquilo que você precisa, não aquilo que ele quer te vender” PRODUCTION 

CHEMIST, Supermajor, 16 anos de Experiência 
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A intenção correta foi também identificada na pesquisa como algo 

relacionado à honestidade profissional uma vez que, ao se dividir de forma 

aberta certas dificuldades internas (dentro da corporação) e externas (no 

ambiente de processo do cliente) na proposta de trabalho com o usuário cria-se 

ali uma zona saudável de interação (BOSWORTH, 2007). 

 

“O cliente não quer um cara que resolva todos os problemas, mas que 

seja honesto em dizer se vai ser capaz de resolver e em quanto tempo vai 

resolver. E aí o errado é aquele vendedor (somebodylove), que fica ali dando 

volta e engabelando, trabalha em telemarketing: "Estamos resolvendo o seu 

problema". PRODUCTION CHEMIST, Supermajor, 16 anos de experiência. 

 

Outro ponto percebido e relacionado ao mercado de especialidades 

químicas é a prática do fechamento rápido de vendas (BOSWORTH, 2007). A 

busca pela velocidade sem o aprofundamento correto nas necessidades do 

usuário traz uma percepção de intenção incorreta do vendedor. 

 

“Eu acho que o ponto fraco é justamente o contrário disso: é quando a 

empresa, o vendedor, ele simplesmente quer faturar o produto e não entende 

amplamente o problema e o processo da empresa. Então não adianta. Você fala 

assim: "Ah, vou te dar um produto que vai resolver o teu problema", aí vai criar 

um outro problema lá na frente, entendeu? Ou não entender, não ir a fundo no 

problema e indicar um problema que não resolve, entendeu? E você não 

consegue nem mapear, identificar se está resolvendo ou não. A falta desse 

suporte acho que é o ponto negativo. Acho que é mais ou menos um contra o 

outro. Eu vejo dessa forma”. OPERATIONS MANAGER, Empresa independente, 

14 anos de experiência. 
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4.2.3.2 Conhecimento sobre o processo de produção de petróleo e gás 

 

  A segunda característica apontada pelos participantes entrevistados se 

refere ao conhecimento do vendedor sobre o processo de produção de petróleo 

e gás. Os entrevistados citam essa característica como primordial para o 

entendimento do problema e consequentemente a correta resolução.  

 

“Em relação a parte técnica, eu vi muito das vezes o vendedor atuando 

em questões que nem sempre eram diretamente atrelados ao produto que ele 

estava vendendo, às vezes era um problema no processo, e que talvez poderia 

ser o químico, então ele (se inteirava)” ENGENHEIRO DE OPERAÇÕES, 

Supermajors, 6 anos de experiência. 

 

Essa característica foi mais percebida entre a equipe que possuía mais 

conhecimento técnico. Referencias como “experiência”, “capacidade de fazer as 

perguntas corretas” foram citadas pelos entrevistados. A percepção de 

competência a partir do conhecimento e experiência apresentada pelo vendedor 

foram definidas como críticas.  

 

“Ele entra na forma de querer entender o problema do cliente, mais 

abrangente, não só no superficial, não só querer vender o produto, mas entender 

também o processo, a condição de processo, os detalhes da operação, etc. e 

tal, não se limitar somente a um ponto, àquela situação específica, eu acho que 

faz uma diferença enorme” OPERATIONS MANAGER, Empresa Independente, 

14 anos de experiência. 

 

“Muito mais do que realmente um responsável técnico, uma coisa com 

expertise, com o conhecimento do processo. Não adianta o cara simplesmente 

entender do químico, "ah eu sei muito bem como o meu produto é", isso não 
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adianta para esse pleito” GERENTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, Empresa de 

capital misto, 42 anos de experiência. 

 

4.2.3.3 Conhecimento sobre produtos químicos 

 

 É de conhecimento do autor que poucos vendedores que atuam nesse 

mercado possuem de fato um conhecimento amplo sobre as tecnologias 

embarcadas nos produtos. Parte dessa característica é de certa forma motivada 

pela própria corporação uma vez que o acesso à propriedade intelectual é uma 

informação sigilosa e por vezes limitada a um grupo pequeno de pessoas (Em 

geral do grupo técnico e na equipe de pesquisa e desenvolvimento).  

Porém de acordo com os entrevistados, o conhecimento sobre as 

funcionalidades dos produtos em aspectos mais detalhados foi levantado como 

uma característica importante sobre a força de vendas. 

 

“Eu converso às vezes com o comercial, mas eu sempre levo: "Olha, a 

gente tem um limite aqui de discussão, porque você me traz um conhecimento 

técnico que não responde aos meus questionamentos", entendeu?” 

CONSULTOR TÉCNICO, Empresa de capital misto, 19 anos de experiência. 

 

O vendedor no processo comercial possui diversas interações distintas, 

variando entre equipe de contratos, diretores executivos, operadores de 

produção e equipe de laboratórios de qualificação. Esses gaps reconhecidos 

pelos entrevistados sobre as funcionalidades das moléculas são frequentemente 

“cobertos” pela equipe técnica da organização provedora de especialidades 

químicas. 
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“Eu acho, até pelo modelo da divisão do negócio dentro das empresas 

fornecedoras, que os vendedores que estão mais em contato com o cliente é 

que trazem o problema do cliente para a área técnica, muitas das vezes não têm 

um conhecimento técnico ou um conhecimento técnico pequeno, fraco, que não 

consegue suportar muitas das vezes o cliente. O cara fica mais preocupado com 

o core dele, que é venda, do que com a parte técnica. Eu acho que isso, pode 

existir essa divisão, na minha opinião, mas os vendedores precisam ser capazes, 

eu falo isso muito até dentro da empresa hoje, que muitas das vezes os 

vendedores são engenheiros químicos e esquecem que são engenheiros 

químicos, esquecem da formação deles, porque eles precisam saber raciocinar 

muitas das vezes e dar aquele primeiro combate em vez de trazer para a área 

técnica da empresa tudo aquilo” GERENTE DE PROJETOS, Empresa 

independente, 20 anos de experiência.  

  

4.2.3.4 Boas práticas de gestão (Planejamento, Execução e Controle) 

 

A quarta característica apontada pelos entrevistados e classificada como 

uma fortaleza entre a força de vendas é a capacidade de planejar, executar e 

controlar as atividades e demandas. As percepções foram variadas nesse item 

em particular principalmente graças às variações dos tipos de clientes 

entrevistados. A maioria dos clientes que citaram essa característica estão 

posicionados em companhias Supermajors ou Independentes. 

 

“E aí, sim, ele faz o dever, ele volta para dentro de casa e procura enxergar 

se dentro do portfólio da empresa ele já tem algo que seja capaz de atender à 

sua demanda ou, se não tiver, se, aí sim, se justifica a criação de um projeto, de 

um desenvolvimento, até porque tem uma questão do timing daquilo que você 

precisa, pode ser temporário” PRODUCTION CHEMIST, Supermajor, 16 anos 

de experiência. 
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Ainda nesse grupo de clientes (Supermajors e Independentes), o 

vendedor também é visto como um líder de equipes cabendo a esse profissional 

ser apto a desenvolver sua equipe que trabalha nos campos de petróleo em 

regime offshore. 

 

“Então era uma empresa que o vendedor também era técnico e ele 

também tinha uma visão gerencial, então ele atuava nos três pilares, vendas, 

gerente e técnico. Na ocasião, nós tínhamos, é claro, (representantes a bordo, 

nós tínhamos os clientes a bordo), e nessa função esse vendedor era gerente, 

instruindo o time a dar suporte (a operações)” ENGENHEIRO DE OPERAÇÕES, 

Supermajor, 6 anos de experiência. 

 

4.2.3.5 Boa capacidade de interlocução (Dentro da própria empresa e no 

cliente) 

 

A quinta característica valorizada pelos entrevistados se refere à 

capacidade de interlocução do vendedor. Os clientes entrevistados apontaram 

essa característica como facilitadora tanto no processo comercial como nas 

resoluções de dúvidas técnicas. 

É de conhecimento do autor que os principais players do mercado de 

especialidades químicas possuem seus headquarters fora do país. As 

características desses players são de centralização dos gerentes de negócios, 

marketing, especialistas técnicos na própria matriz. Essa característica requer 

que a equipe de vendas seja apta a compreender qual e onde está localizado o 

especialista técnico/desenvolvedor correto para uma demanda específica.  

 

“Então o cara simplesmente ser um vendedor não agregaria, você tem 

que ter uma pessoa do outro lado, um interlocutor com competência” GERENTE 

DE PRODUTOS QUÍMICOS, Empresa de Capital misto, 42 anos de experiência. 
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Outra característica de interlocução apontada pelos entrevistados se 

refere à comunicação dentro do próprio cliente. A abrangência de distintas partes 

interessadas dentro do mesmo cliente pode ser considerada como um aspecto 

crítico no processo comercial (ROMEO, 2017). 

 

“Porque você tem duas formas de chegar a uma empresa, eu estava 

falando isso com uma empresa outro dia, às vezes através de supply chain 

quando você na realidade está em uma conversa aberta, uma conversa 

transparente, você vai conseguir mostrar como que sua empresa...se vender, 

vamos usar a palavra vender. Como que sua empresa vai adicionar valor, e o 

supply chain vai fazer essa ponte para as áreas técnicas falando: "olha eu vi isso 

aqui será que é legal?" "tem aplicação para gente". E você tem o contrário o 

também, vocês das empresas de químico normalmente são engenheiros, então 

muitas vezes na área de supply chain você tem contato direto com os 

engenheiros do cliente, digo a engenharia do cliente” GLOBAL CATEGORY, 

Supermajor, 13 anos de experiência. 

 

 

4.2.3.6 Nível de proximidade com o cliente 

 

A sexta característica reconhecida como positiva entre os entrevistados 

se refere ao nível de proximidade com o cliente. Uma vez mais essa dimensão 

foi levantada apenas entre dois tipos de clientes: Supermajors e Empresas 

independentes. Nesse modelo de negócio entre esses tipos de cliente, 

eventualmente os vendedores atuam dentro da própria organização do cliente 

com presença física junto à equipe de operações. 

 

“Bom, o que eu tenho de lição aprendida, do meu contato com 

fornecedores de produto químico, isso foi de uma pessoa (sênior a mim), que 
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implementou onde eu trabalhava, e que para mim funciona muito bem, que é ter 

um representante da empresa do produto químico constantemente em contato 

com o cliente final. Então seja diretamente alocado no escritório do cliente final, 

seja pelo menos aí tendo reuniões semanais, talvez duas reuniões semanais, 

para que esse fornecedor não seja apenas um fornecedor de produto, mas que 

ele possa também estar imerso as necessidades dos clientes. Então você 

fazendo reuniões esporádicas, você não acompanha o dia a dia, e aí você, você 

que eu digo, o fornecedor de produtos químicos, você não acompanha o dia a 

dia, e você às vezes deixa uma lacuna, uma oportunidade, então tanto uma 

oportunidade para o cliente final, que é de melhoria do processo dele, quanto 

uma oportunidade de marketing do fornecedor de produto químico. Porque, no 

dia a dia, ele identifica oportunidades, tanto para ele, quanto para o cliente final, 

então uma lição aprendida que eu tenho, que eu levo para mim, é garantir um 

contato direto, se possível até mesmo uma alocação no escritório do cliente final 

pelo provedor do serviço químico. Porque, sem dúvida, o produto químico é um 

player importantíssimo para a manutenção da unidade” ENGENHEIRO DE 

OPERAÇÕES, Supermajor, 6 anos de experiência. 

 

Um ponto a ser mencionado é que a decisão de se manter um vendedor 

fisicamente alocado junto a equipe de operações é totalmente do cliente. Parte 

dos entrevistados já viram os dois modelos serem utilizados e citaram o modelo 

de maior proximidade como o mais interessante como o exemplo abaixo citado: 

 

“Então eu acho que essa atuação da força de vendas junto, dentro do 

cliente, eu acho que é bastante importante” ASSET MANAGER, Empresa 

independente, 13 anos de experiência. 
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4.2.3.7 Proatividade e Visão de melhoria contínua 

 

O sétimo item apontado como diferencial para a equipe de vendas se 

refere à proatividade do vendedor. Para essa pesquisa o termo proatividade 

sempre esteve associado à capacidade do vendedor de tomar decisões próprias 

(Aproveitando-se do fato de possuir conhecimento técnico) ao invés de aguardar 

ordens específicas. 

Outra expressão utilizada para caracterizar proatividade foi o não 

estabelecimento da zona de conforto. Isso se dá em modelos no qual o vendedor 

trabalha dentro da operação do próprio cliente (Ver item 4.2.3.6) e cabe a ele 

buscar ou não oportunidades internas (Seja por novos produtos, novos 

desenvolvimentos ou redução de dosagem em campo) para otimização de 

custos.    

 

“O que não funciona muito bem… ficar também naquela zona de conforto, 

não ter aquelas sugestões para melhoria nos processos. O que tem a ver com 

tratamento químico também, o desenvolvimento, tecnologia de acordo com o 

avanço das operações nos campos. Então, tem poços novos a gente sabe que 

fluiu muito ao longo do tempo. Então, fazer essas atualizações de produtos, de 

aplicações que são necessários. Então, acho que também pode ser uma 

iniciativa da empresa fornecedora. Não só uma solicitação que o cliente faz” 

ENGENHEIRO QUÍMICO, Empresa Independente, 10 anos de experiência 

 

 

4.2.3.8 Capacidade Analítica 

 

A oitava característica apontada como competência esperada para a força 

de vendas se refere à capacidade analítica na resolução de problemas. Assim 

como é essencial ao vendedor do mercado B2B ser apto a formular as perguntas 
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corretas (Exploração, Confirmação, Situacionais) para capturar o máximo de 

informações (ROMEO, 2017) cabe ao vendedor também compreender que parte 

dessas informações não estão disponíveis e oferecer possibilidades de 

respostas. No mercado de especialidades químicas uma boa forma de oferecer 

respostas se dá pela capacidade laboratorial da corporação. Os laboratórios 

químicos são ferramentas importantes nesse processo pois a partir de técnicas 

adequadas se torna possível identificar a causa-raiz dos principais problemas. 

Porém o mais importante é que o vendedor seja apto a reconhecer a melhor 

ferramenta analítica e apto a interpretar os dados de análise. 

 

“Então quando você fala com um vendedor que conhece, não só químico, 

mas ele conhece também um pouco de processos e de metodologias também, 

análise, identificação do problema e solução, eu acho que faz toda a diferença” 

OPERATIONS MANAGER, Empresa independente, 14 anos de experiência.    

 

“Que seja capaz de resolver um pepino, pegar um sólido, pegar uma 

borra, pegar qualquer contaminante que apareça lá em qualquer um de seus 

fluídos, seja uma corrente líquida no gás, seja uma borra, um sólido no óleo, 

levar aquilo para terra, dizer o que que é, identificar e te propor uma solução, 

isso é o maior valor que uma empresa fornecedora de químicos e serviços pode 

agregar para um químico de produção, para um production chemist”. 

PRODUCTION CHEMIST, Supermajor, 16 anos de experiência. 

 
 

4.2.3.9 Relacionamento Interpessoal 

 

A nona e última fortaleza identificada como positiva para a força de vendas 

foi o da capacidade de criar e nutrir bons relacionamentos interpessoais. A etapa 

de relacionamento nas relações de mercado industrial tem sido apontada como 

essencial para o negócio entre organizações (ROMEO, 2017 e HUTT, 2011). 
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“O que faz de certo: a proximidade, o supllier é o relacionamento, isso 

quando faz certo torna a vida de todo mundo mais fácil, inclusive eu estou tendo 

uma experiência muito legal aqui, que a gente está começando internamente 

porque isso é uma falha não do fornecedor muitas vezes. As vezes a própria 

empresa operadora essa interação de supply chain e a área não só das 

unidades” GLOBAL CATEGORY, Supermajor, 13 anos de experiência. 

Os níveis de relacionamento em uma operação de produção de petróleo 

são amplas, dessa forma o vendedor precisa se adaptar e respeitar as tomadas 

de decisão em toda a organização (ROMEO, 2017). Reconhecer a amplitude 

necessária nessas relações também foi apontada como fator importante. 

 

“Não adianta a empresa só ter uma relação, uma comunicação eficaz com 

o pessoal de terra (escritório), por exemplo, entendeu? Que acaba que o pessoal 

de offshore é o que está na linha de frente e é o que tem a experiência direta, 

entendeu? E é quem às vezes decide, faz parte de um board de tomada de 

decisão”. OPERATIONS MANAGER, Empresa Independente, 14 anos de 

experiência. 

 

4.2.3.10 Marketing industrial das companhias de especialidades químicas 

 

Como parte da pesquisa foi perguntado para o grupo de clientes: “Qual a 

sua percepção sobre as estratégias de marketing nas companhias de 

especialidades químicas. A pergunta aberta serviu também para mensurar o 

entendimento dos clientes sobre a diferença entre as atividades da força de 

vendas e da equipe de marketing, uma vez que essas atribuições no mercado 

industrial podem eventualmente ser sobrepostas (ao menos na percepção dos 

clientes (HUTT, 2011). 
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De acordo com Hutt (2011) as principais atribuições dos gerentes de 

marketing no mercado industrial são: Gerenciar o relacionamento com cliente, 

Identificar e segmentar os tipos de clientes, determinar as potenciais 

necessidades, visitar os clientes para compreender o uso e as aplicações dos 

seus produtos, criar estratégias para propaganda, promoção e serviços 

associados, avaliar a sensibilidade dos clientes aos preços e avaliar as respostas 

dos clientes às ofertas atuais e potenciais da concorrência. 

De forma geral, o grupo de clientes entrevistados tinha uma boa visão 

entre a diferenciação de atividades entre os dois grupos (Vendas e Marketing). 

Apesar de alguns desses não perceberem elementos da participação desse 

departamento no seu dia a dia. 

  

“...muito pouco. E aí eu falo das duas empresas que eu trabalhei, muita 

pouca interação com a equipe de marketing. A gente tem muito, vamos dizer 

que, 80, 90% da interação com a equipe de vendas, aí variando um pouco de 

cliente a cliente, poderíamos dizer que de 70 a 80%, e 20% com os 

desenvolvedores de produto das empresas. Marketing praticamente nada” 

GERENTE DE PROJETOS, Empresa independente, 20 anos de experiência 

 

“Eu consigo muito sutilmente. Não sei, eu penso que marketing é uma 

coisa para ser subjetiva mesmo, o marketing quando é bem feito acaba que ele 

nem aparece que o marketing trabalhou lá trás. Eu acho que o marketing pode 

ser para bem ou para o mau, quando é bem feito você nem percebe que ele 

aconteceu e aí eu acho que as empresas tem sucesso tem provavelmente o 

marketing por trás, principalmente o químico” GLOBAL CATEGORY, 

Supermajor, 13 anos de experiência. 

 

Entretanto, a maior parte dos entrevistados reconheciam a importância e 

necessidade de um maior alinhamento entre o departamento de Marketing das 

empresas e a operação. Os elementos mais impactantes percebidos pelos 

clientes nesse alinhamento podem ser descritos abaixo: 
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A. Visibilidade das capacidades técnicas e Participação em 

congressos técnicos 

 

Assim como identificado como o principal elemento de valor (4.2.2.1), a 

expertise técnica foi apresentada como um atributo de alto potencial também 

para a estratégia de Marketing das companhias fornecedoras de especialidades 

químicas. Os entrevistados demonstraram que a apresentação de capacidades 

de desenvolvimento cria uma percepção de alinhamento e interesse das 

companhias em resolver seus desafios: 

 

“Eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, um exemplo bem forte 

que eu uso. Eu fui visitar o centro de pesquisa de uma empresa, nos Estados 

Unidos. Os caras falavam "tá vendo tudo isso aqui? O que vocês precisarem 

daqui usem, ou seja, toda a tecnologia que está aqui vocês usem e se 

precisarem de alguma coisa estamos a disposição". Isso é um marco muito 

positivo pra gente. Eu, na época conversei com o pessoas do centro de pesquisa 

e falei para eles "pessoal, vá lá, dê uma chegada na cidade XX e o pessoal da 

empresa Y  abriu as portas para a gente. Dê uma chegada lá e vejam o que a 

gente pode usar de toda a tecnologia que nós não temos nem de perto aqui". 

Entendeu?... Os caras tem tecnologias que a gente aqui não tem ideia. Eles 

foram lá e abriram a porta pra ente, isso é um marco extremamente positivo, é 

um marco que te deixa bem a vontade de trabalhar com essa empresa” 

GERENTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, Empresa de Capital misto, 42 anos de 

experiência. 

 

Ainda alinhado com o elemento expertise, a comunicação de know how a 

partir da participação das empresas em congressos técnicos possui um valor 

também reconhecido pelos clientes e usuários. 
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“Isso é um comentário: eu vejo pouco na minha área as empresas de 

produto químico que tem produtos para a mitigação de corrosão, nos congressos 

da área de corrosão. Eu vejo as pessoas participando, mas não tem stand e 

patrocínios. Entendeu. Isso é uma coisa que eu vejo diferente do que a gente 

tem para empresas de equipamentos da área de corrosão, entendeu?” 

CONSULTOR TÉCNICO, Empresa de capital misto, 19 anos de experiência. 

 

 

B. Desenvolvimento de novas tecnologias a partir de demandas do 

mercado   

 

O segundo item reconhecido como crítico entre os clientes é sobre o 

desenvolvimento de novas tecnologias da empresa. Os entrevistados 

demonstraram interesse no conhecimento de inovação não apenas das 

demandas específicas dos seus campos, mas também sobre avanços nesse 

contexto. 

 

“E era interessante porque era dividido os avanços de pesquisa e 

desenvolvimento, então acho que isso tem um pouco a ver com o marketing da 

empresa (fornecedora)também, porque ela mostra para o cliente que ela está 

antenada ao mercado, desenvolvendo produtos novos, não está ali acostumada 

apenas com o que está dando certo já, ou que deu certo no passado, mas ela 

está também desenvolvendo uma solução apropriada para a necessidade do 

cliente” ENGENHEIRO DE OPERAÇÕES, Supermajor, 6 anos de experiência. 

 

Além disso foi percebida a necessidade de desenvolvimentos conjuntos 

com os clientes baseado em necessidades reais e, se utilizando de recursos 

globais para tais desenvolvimentos porém sob liderança da equipe local (E em 

parceria com os operadores). 
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“E aí, sim, ele faz o dever, ele volta para dentro de casa e procura enxergar 

se dentro do portfólio da empresa ele já tem algo que seja capaz de atender à 

sua demanda ou, se não tiver, se, aí sim, se justifica a criação de um projeto, de 

um desenvolvimento”. PRODUCTION CHEMIST, Supermajor, 16 anos de 

experiência.  

  

 

C.  Visão de longo prazo 

 

O terceiro atributo percebido pelos clientes na participação do time de 

Marketing se refere à visão de médio/longo prazo das companhias de serviço. 

Parte dos clientes acreditam que o papel do time de vendas é de demandas 

imediatas e que, parte da expectativa para a equipe de marketing é que esse 

departamento seja capaz de já antecipar demandas futuras dos clientes e atue 

com uma linha de planejamento para essas demandas. 

 

“...tem exatamente esse viés do marketing estratégico, de olhar para 

frente, de identificar projetos a longo prazo, o cara não tem, ele seja muito 

imediatista de querer vender aquilo que ele tem em mãos. Talvez falte um pouco, 

e aí eu não sei te dar a resposta, sendo muito sincero, de que forma a empresa, 

o fornecedor de produtos químicos e serviços, consiga envolver o marketing 

estratégico dele com o cliente final.” PRODUCTION CHEMIST, Supermajor, 16 

anos de experiência. 

  

D. Propaganda de resultados 

 

O último item capturado e codificado durante as entrevistas com clientes 

do mercado de produção de óleo e gás se refere à propaganda de resultados 

sobre aplicações bem sucedidas ao redor do mundo. Os clientes citaram essa 
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produção de prospectos e informações como uma ferramenta poderosa de 

comunicação de valor. Assim como Vargo & Lusch (2017) definiram como valor 

o uso que o cliente dá ao produto, a comunicação desses resultados foi citada 

como crítica para todos os participantes da tomada de decisão. 

 

“O marketing que eu vejo é o marketing de resultado. Uma forma da 

empresa passar para o cliente os resultados positivos, os benefícios que ele está 

tendo com o que ele está contratando... Então quando você mapeia todos os 

stakeholders, você está falando de talvez três departamentos. Dependendo da 

empresa, talvez de dezenas de pessoas envolvidas. E como você passa para 

essas pessoas que o produto e o serviço que a empresa está contratando está 

dando retorno? esse é o marketing que eu vejo e que precisa ser bem-feito. 

Porque a gente não vai ver, por exemplo, fora, o marketing externo. A gente vai 

ver o marketing interno, que é o que, por exemplo, o cara de offshore vai 

enxergar do produto ou do serviço que é oferecido” OPERATIONS MANAGER, 

Empresa Independente, 14 anos de experiência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve por objetivo compreender quais os principais elementos 

de valor percebidos pelos clientes nas aquisições de especialidades químicas e 

serviços na cadeia de produção de petróleo e gás no Brasil. Além disso, esta 

pesquisa teve por objetivo ter uma percepção sob a perspectiva de diversos tipos 

de clientes, em diversos papéis de compra sobre a participação da força de 

vendas e marketing nos relacionamentos comerciais. Ao todo foram capturados 

cerca de 180 anos de experiência dentre os entrevistados. Foi utilizada uma 

pesquisa qualitativa de caráter exploratório-descritiva onde foram investigados 

de forma aberta essa percepção sob diferentes olhares e diferentes culturas 

organizacionais. 

A correta compreensão desses atributos de valor contribui para as 

devidas adaptações de ofertas nas empresas que atuam nesse tipo de indústria. 

O entendimento de prioridades serve ainda para demonstrar o correto foco nas 

estratégias de desenvolvimento, marketing, comunicação de valor e até no 

processo de pesquisa das organizações. Um mercado complexo e de alta 

tecnologia, como o apresentado neste estudo, ainda necessita de maior 

entendimento, massa crítica e diversidade de resultados para uma maior 

compreensão. 

Durante o processo de introdução deste trabalho foi citada a dinâmica de 

produção de petróleo e gás no Brasil e no mundo, ainda que a sociedade tenha 

demandado uma matriz energética mais limpa, a fonte proveniente a partir de 

combustíveis fósseis em pleno século XXI ainda representa 60% do total (33% 

Petróleo e 27% Carvão) (BP, 2020). Mesmo o Gás natural, este classificado 

como uma fonte mais limpa que petróleo e carvão, e que representa 24% da 

fonte energética do mundo demanda estruturas e processos muito similares à 

produção de petróleo cru.  

Nesse contexto, foi argumentado que os produtos químicos são 

essenciais na produção de petróleo em todo o mundo. Sem que existissem 

tecnologias a partir de inibidores (Corrosão, Incrustação, Hidratos), tecnologias 
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de quebras de emulsão, espuma, tratamento de água, entre outras não seria 

possível se produzir petróleo no mundo. A maximização das reservas já 

existentes a partir de tecnologias químicas de recuperação de petróleo por 

exemplo contribuem para se evitar novas campanhas de perfuração e de 

impactos diversos à biomas sensíveis ao redor do mundo. 

Por último, na introdução desta pesquisa foram citadas características 

existentes na dinâmica comercial entre empresas operadoras de produção de 

petróleo e empresas químicas detentoras de tecnologia no auxílio dessa 

produção. Foi citado o tamanho de mercado atual e projetado assim como foi 

demonstrado os principais players no jogo de negociação entre partes. 

O levantamento bibliográfico desta pesquisa trouxe dois principais 

constructos de estudo: Percepção de valor e as características comerciais em 

um mercado industrial. Com relação à valor percebeu-se a variação ao longo dos 

anos sob diferentes percepções. O valor percebido apresentou diferentes 

prismas variando de acordo com o entendimento do cliente, ou seja, em termos 

práticos a referência bibliográfica mostrou a evolução do entendimento da 

academia e corporações sobre como as companhias deveriam atender às 

demandas latentes, como as empresas migraram do foco no produto (foco 

interno) para o foco no usuário e por último, como a própria proposta de valor 

das organizações modificou o entendimento da perspectiva do produto para a 

perspectiva da venda de uma resolução de problemas a partir de um serviço. 

O segundo aspecto levantado nesta pesquisa se deu sobre as 

complexidades únicas presentes no mercado industrial, as necessidades das 

adaptações das estruturas comerciais e de marketing para se atender tais 

demandas e de que forma a compreensão dos diferentes papéis de compra e da 

estratégia de relacionamento e planejamento impactam o negócio nesse 

ambiente. 

Como conseguimos observar na análise de resultados, foram mapeados 

14 (catorze) principais elementos de valor, reconhecidos pelas organizações 

compradoras ao se avaliar as empresas fornecedoras de tecnologias químicas 

e de serviços na produção de petróleo e gás.  
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Assim como Almquist (2018) mapeou 40 elementos de valor descritos sob 

cinco diferentes níveis: Mesa de apostas, Valores funcionais, Facilidade de se 

fazer negócios, Valores individuais e aspiracionais, essa pesquisa conseguiu 

concluir que a maior parte dos elementos de valor percebidos e detalhados pelos 

clientes se encontram na categoria “Facilidade em se fazer negócios (8 em 14)”, 

seguidos por “elementos funcionais” (3 em 14), “valores individuais (2 em 14) e 

por último “mesa de apostas” (1 em 14). 

Elementos que são parte do senso comum para essa indústria como 

redução de custos, inovação e preço alcançaram as posições 5º, 10º e 14º 

respectivamente. Os principais elementos de valor percebidos entre os mais de 

180 (cento e oitenta) anos de experiência entre os entrevistados foram: 

Expertise, Comprometimento e Economia de tempo.   

Além disso foi possível compreender os principais atores no processo de 

aquisição, bem como suas devidas variações diante da variabilidade de tipos de 

empresa. Por último, como observado na análise de resultados foi possível 

compreender os principais atributos reconhecidos pelos clientes para a 

classificação de uma boa equipe de vendas e, de que forma as estratégias de 

marketing podem ser adaptadas para uma melhor comunicação de valor e visão 

estratégica de relacionamento entre operadoras e fornecedoras. 

Dentre as principais características apontadas como positivas para a 

equipe de vendas, 3 (três) foram caracterizadas como as mais importantes: A 

boa intenção em buscar o melhor interesse para as partes interessadas, o 

conhecimento técnico sobre o processo de produção e o conhecimento técnico 

sobre as aplicações/tecnologia demonstrando a valorização da empatia como 

parte preponderante de uma relação comercial e valorizando a experiência da 

força de vendas. 

Assim como demonstrado por Magretta (2004) e Kotler (2012) essa 

pesquisa traz uma vez mais a necessidade de adaptar as estratégias das 

companhias fornecedores de especialidades químicas para o foco no 

atendimento das necessidades dos clientes. Somente o entendimento e 

respectiva adaptação nas ofertas de valor podem garantir o atendimento aos 

reais interesses das companhias e dos atores que participam desse processo.  
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5.1 Limitações e potenciais estudos futuros 
 

Uma vez que esse estudo tenha se baseado em uma pesquisa qualitativa 

a partir de uma seleção não probabilística, tendo os funcionários participantes 

do processo de compras e aquisições na indústria de petróleo e gás não se pode 

generalizar todos os resultados encontrados. Em geral, a metodologia qualitativa 

serve para a compreensão do fenômeno de estudo (THIRY-CHERQUES, 2009). 

Além disso, esse estudo levou em consideração um campo de trabalho 

específico (especialidades químicas) dentro de um mercado consumidor 

também específico (mercado de óleo e gás).  

A maioria dos entrevistados (6 entre o total de 11) tiveram relação 

comercial direta com o autor deste trabalho, o que pode impactar na isenção das 

respostas. Por motivos de relacionamentos profissionais prévios é possível que 

parte das respostas tenham sido impactadas. Porém vale ressaltar que apesar 

da interferência do pesquisador, foram tomados devidos cuidados para não 

demonstrar possíveis influências nas respostas dos entrevistados (perguntas 

abertas, câmera de vídeo fechada, codificação aberta e axial das transcrições 

das entrevistas). 

Recomenda-se uma condução de uma nova pesquisa para ampliação do 

alcance dessa pesquisa tanto no “objeto comercializado” especialidades 

químicas quanto na indústria a que se aplica (Produção de petróleo e gás).  

Recomenda-se também a condução de uma nova pesquisa qualitativa a 

respeito do fenômeno do endomarketing entre os colaboradores dessa indústria 

de fornecimento de especialidades químicas e as valências reconhecidas para 

os representantes de vendas pelos entrevistados. Quais práticas corporativas 

motivam a melhor intenção dos vendedores?  

Além disso, recomenda-se uma análise quantitativa entre a relação dos 

14 (catorze) elementos de valor mapeados para as companhias de fornecimento 

de produtos químicos e serviços e relativo NPS (Net promoter score) dos clientes 

(ALMQUIST, 2018). Tal pesquisa pode fortalecer os conceitos estudados e serve 

para atribuir relações de longo prazo entre tais empresas e companhias. 
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APÊNDICE – Roteiro de entrevista 

 

1) Dados iniciais: 

Nome:      Cargo atual:      

Empresa:     Papel de Compra:  

Tipo de Empresa:     Anos de Experiência: 

 

2) Quando você pensa em uma empresa de especialidades químicas, o 

que você espera? 

3) Pensando nas suas atividades, em que uma empresa de especialidades 

químicas agrega valor? 

4) Pensando nas suas atividades em que uma empresa de especialidades 

químicas não agrega valor? 

5) Poderia resumir quais stakeholders participam do processo de 

compras/contratação de especialidades químicas? 

6) Com relação à força de vendas, quais práticas você considera como 

positivas? 

7) Com relação à força de vendas, quais práticas você considera como 

negativas? 

8) Você poderia opinar sobre o papel do Marketing nas empresas de 

especialidades químicas? O que funciona? O que você sente falta? 

9) Existe algum item adicional que você queira comentar sobre o mercado 

de especialidades químicas? 

 

 


