
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

AMAURY DRAPCYNSKI 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO MODELO DE NEGÓCIO DE REVENDEDORES DE 

COMPUTADORES PARA O MERCADO B2B: UM ESTUDO COMPARATIVO 

ENTRE EMPRESAS TRANSACIONAIS E CONSULTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



 

 

AMAURY DRAPCYNSKI 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO MODELO DE NEGÓCIO DE REVENDEDORES DE 

COMPUTADORES PARA O MERCADO B2B: UM ESTUDO COMPARATIVO 

ENTRE EMPRESAS TRANSACIONAIS E CONSULTIVAS 

 

 

 

 

 

 

Trabalho aplicado apresentado à Escola 
de Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas como 
requisito para obtenção do título de Mestre 
em Gestão para Competitividade 
 
Linha de pesquisa: Gestão e 
competitividade em negócios de varejo 
 
Orientador: Prof. Dr. Lucas Sciencia do 
Prado 
 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2021  



 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
Drapcynski, Amaury. 

     Análise do modelo de negócio de revendedores de computadores para o mercado 
B2B : um estudo comparativo entre empresas transacionais e consultivas / Amaury 
Drapcynski. - 2021. 

     78 f. 
  
     Orientador: Lucas Sciencia do Prado. 

     Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. Vendas. 2. Modelos em administração. 3. Comportamento do consumidor. 4. 
Canais de distribuição. 5. Logística empresarial. I. Prado, Lucas Sciencia do. II. 
Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Escola de Administração de Empresas 
de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  
  

CDU 658.8 
  

  
Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 
Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 

 

AMAURY DRAPCYNSKI 

 

 

ANÁLISE DO MODELO DE NEGÓCIO DE REVENDEDORES DE 

COMPUTADORES PARA O MERCADO B2B: UM ESTUDO COMPARATIVO 

ENTRE EMPRESAS TRANSACIONAIS E CONSULTIVAS 

 

 

 

Trabalho aplicado apresentado à Escola 

de Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas como 

requisito para obtenção do título de Mestre 

em Gestão para Competitividade 

 

Linha de pesquisa: Gestão de 

competitividade em negócios de varejo 

 

Data de avaliação: 05/05/2021 

 

Banca examinadora: 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Lucas Sciencia do Prado 

(Orientador) 

FGV-EAESP 

_________________________________ 

Prof. Dr. Leandro Angotti Guissoni 

FGV-EAESP 

_________________________________ 

Profª. Drª. Veronica Angélica Freitas de 

Paula 

UFU-Universidade Federal de Uberlândia 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À minha esposa e filha, que me ajudaram 

dando apoio e amor, sempre tendo 

paciência durante toda a jornada de 

aprendizado neste mestrado e na vida. 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço a minha esposa por todo apoio e ajuda, ao meu orientador que muito me 

ajudou para conclusão deste trabalho, aos participantes do estudo que tanto 

contribuíram com informações, tempo e disposição. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Só é útil o conhecimento que nos torna 

melhores.” 

Sócrates 

  



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar, segundo a percepção de 

proprietários de revendas, fabricantes, compradores e aprovadores de negociações 

corporativas, qual modelo de negócio e abordagem de vendas de revendedores de 

computadores têm mais eficiência e maior potencial para oferta de soluções para 

atendimento de necessidades adjacentes no mercado B2B. Sendo assim, a principal 

contribuição desta pesquisa é compreender, numa perspectiva sistêmica – multilateral 

–, qual abordagem de vendas é mais adequada para atender às expectativas dos 

clientes corporativos no relacionamento entre fornecedor e consumidor e também 

quais canais de vendas têm maior potencial para a geração de valor, adequando o 

modelo de negócio à cadeia de valor do consumidor e ao cenário atual de digitalização 

e automação dos processos. Assim, foi realizada uma pesquisa qualitativa, a partir de 

entrevistas em profundidade, com os 3 públicos distintos (proprietários das revendas, 

clientes B2B – que compram das revendas e profissionais do mercado que são 

fabricantes e fornecedores para as revendas de computadores e periféricos). Ao total 

foram realizadas 12 entrevistas. Os principais resultados desta pesquisa demonstram 

que, nas compras corporativas, clientes B2B têm uma expectativa de atendimento 

muito similar a quando estão comprando produtos para uso pessoal, seja na adoção 

de novas tecnologias e canais de compras digitais ou no atendimento pessoal. Todos 

esses elementos são fundamentais na maneira como a jornada do consumidor é 

desenvolvida, onde o engajamento do fornecedor e a abordagem de vendas utilizada 

– transacional ou consultiva – têm papel fundamental na geração de experiências 

positivas para os compradores corporativos, aprovadores e colaboradores (usuários 

finais). 

 

Palavras-Chaves: Modelo de negócio. Jornada do consumidor. Cadeia de valor do 

cliente. Venda transacional. Venda consultiva.  



 

 

ABSTRACT 

 

This work has as general objective to identify, from the perception of resale owners, 

manufacturers, buyers, and corporate negotiation approvers, which business model 

and computers resellers’ sales approach has more efficiency and higher potential to 

solution offering to meet the adjacent needs in the B2B market. Therefore, the main 

contribution of this research is to understand, from a systemic perspective – multilateral 

–, which sales approach is more suitable to meet the expectations of corporative clients 

in the relationship supplier-consumer, and also which sales channels have a higher 

potential to value generation, adjusting the business model to the consumers’ value 

chain and to the current scenario of process digitalization and automation. Thus, 

qualitative research was conducted through in-depth interviews with 3 different 

audiences (resale owners, B2B clients, and market professionals who manufacture 

and supply to the computers and peripherals resellers). In total, 12 interviews were 

conducted. The main results of this research demonstrate that, on corporative sales, 

B2B clients expect an attendance similar to when they are buying products for personal 

use, whether adopting new technology and digital shopping channels or on 

personalized service. All these elements are fundamental in the way the consumer 

journey is developed, where the supplier engagement and the sales approach used – 

transactional or consultative – play a key role in generating positive experiences to 

corporative buyers, approvers, and collaborators (end users). 

 

Keywords: Business model. Consumer journey. Customer value chain. Transactional 

sale. Consultative selling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar, segundo a percepção 

de proprietários de revendas, fabricantes, compradores e aprovadores de 

negociações corporativas, qual modelo de negócio e abordagem de vendas de 

revendedores de computadores têm mais eficiência e maior potencial para oferta de 

soluções para atendimento de necessidades adjacentes no mercado B2B. 

O processo de implantação de uma marca ou produto para um determinado 

mercado B2B (Business to business) ou B2C (Business to consumer) tem foco em um 

grupo alvo de consumidores e passa por diversos desafios e oportunidades que 

envolvem uma série de atividades relacionadas a tarefas complexas para introdução 

de uma marca em um mercado específico. 

A integração de novos itens, soluções ou serviços ao “Modelo de Negócio” de 

um revendedor pode mudar a maneira como a empresa trabalha e executa as tarefas 

que criam e capturam valor para um grupo de clientes B2B e consumidores finais 

corporativos. Assim, todo o processo de definição do modelo de negócio e proposta 

de valor passa por um profundo conhecimento das necessidades dos clientes e 

consumidores finais corporativos. 

O sucesso de toda decisão de entrada no mercado que você realiza, 
de fato a sua capacidade de tomar decisões de entrada no mercado 
inteligentes, depende de quão bem você entende seus clientes. [...] 
Você deve construir um conjunto de informações básicas do cliente 
que esclareça quem são os clientes em seu mercado-alvo, o que 
compram, como compram, como desejam comprar e o que os motiva 
a comprar mais de você. (FRIEDMAN, 2002, apud HUTT; SPECH, 
2010, p. 286). 

A escolha estratégica da estrutura de canais é fundamental na oferta de valor, 

sendo um elemento extremamente importante na cadeia de valor do cliente, definida 

como “o conjunto de atividades que o consumidor necessita realizar para atender sua 

necessidade” (TEIXEIRA; PIECHOTA, 2019, p. 7). 

Segundo o trecho acima, o conjunto de atividades que uma empresa realiza 

para atender seus clientes determina como ela pretende atingir seus objetivos e 

responder às necessidades dos clientes. Esse conjunto de atividades impacta 

diretamente na qualidade das experiências e nas percepções da jornada do cliente 

em atividades ligadas à operação de compra, processo logístico e até mesmo na 
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forma como a comunicação é realizada com clientes e consumidores, estabelecendo 

como o plano de marketing promocional deverá ser elaborado. 

Percebe-se, assim, que vários fatores podem ser determinantes, em níveis 

maiores ou menores, para que os processos estejam adequados à estratégia da 

empresa e à proposta de valor. 

Em vez de interações episódicas, as empresas vêm se empenhando 
em manter a conexão continuamente, prestando serviços e 
apresentando produtos conforme surge a necessidade do cliente – às 
vezes, inclusive, antes mesmo que ele tenha tomado consciência 
desta necessidade. Essas companhias criam, desse modo, um 
relacionamento conectado com os clientes. (SIGGELKOW; 
TERWIESCH, 2020, p. 14). 

A partir da leitura do trecho acima, conclui-se que a geração de valor para os 

clientes e consumidores é percebida através da qualidade do atendimento, da alta 

performance nos processos e da combinação de diversos elementos relacionados à 

comercialização de produtos e da operação da empresa como um todo. 

Assim, quando uma empresa compreende como criar valor, capturar valor e 

evitar a erosão de valor, ela pode definir o conjunto de capacidades que criam um 

sistema de atendimento. 

[...] obtém-se vantagem competitiva não apenas conhecendo os 
trabalhos dos clientes, mas criando as expectativas que eles procuram 
ao comprar e ao usar um produto ou serviço – e, fundamentalmente, 
desenvolvendo processos internos para assegurar que essas 
experiências sejam sempre oferecidas de maneira confiável ao cliente. 
É exatamente isso que os concorrentes têm dificuldade de copiar. 
(CHRISTENSEN, 2018, p. 66). 

Deste modo, o objetivo de uma empresa deve ser garantir qualidade, 

velocidade, confiabilidade e capacidade de responder a desafios de forma 

personalizada e flexível e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência dos clientes e 

usuários finais. 

Novas tecnologias como a inteligência artificial tornam o varejo mais 
barato, mais rápido e mais eficiente tocando em tudo desde o serviço 
para o consumidor à entrega do produto. Isso também redefine toda a 
experiência de compra reduzindo os obstáculos para o consumo. 
(DIAMANDIS; KOTLER, 2020, p. 100). 

A citação acima evidencia que o surgimento de novas tecnologias tem alterado 

o modo como realizamos diversas tarefas cotidianas; aplicativos e redes sociais 

facilitam o contato e mudam a maneira como nos comunicamos e acessamos 
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informações sobre os mais variados temas, e isso não requer muito esforço. “A 

tecnologia em rápida mudança pode reestruturar um setor e alterar drasticamente os 

planos para a compra organizacional” (ALSOP, 1999, p. 87). 

As diversas possibilidades de telas e canais têm mudado o significado e a 

maneira como produtos e serviços são comprados. A conveniência é cada vez mais 

valorizada; a possibilidade de escolher produtos para uma operação de uma empresa 

ou bens de consumo pessoal e atendê-los em domicílio contribui para a satisfação do 

consumidor final. 

Considerando este ambiente competitivo, um fornecedor pode agregar valor 

para seus clientes incluindo na sua proposta de valor benefícios adicionais. Hutt e 

Spech (2010) afirmam que benefícios adicionais são atributos que diferenciam os 

fornecedores e vão além do denominador básico fornecido por todos os fornecedores 

qualificados e criam valor agregado em um relacionamento comprador-vendedor 

(como serviço ao cliente com valor agregado). 

Assim, benefícios adicionais para um cliente B2B podem ser definidos como 

um fluxo de fornecimento que minimize rupturas, evite compras desnecessárias e 

garanta o atendimento das demandas de uma empresa, evitando retrabalhos e 

atrasos. Esse processo é muito importante para os clientes e ao mesmo tempo 

desafiante para os fornecedores. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Segundo a Associação Brasileira da Distribuição de Tecnologia da Informação 

(ABRADISTI), “no Brasil, existem mais de 20.000 revendas que vendem 

computadores e periféricos de informática para empresas e consumidores finais” 

(ABRADISTI, 2020). Alguns fabricantes de computador realizam vendas para os 

consumidores corporativos utilizando canais diretos, através do Marketing online, 

Telemarketing e Vendas Diretas; outros utilizam canais indiretos e seguem um formato 

mais convencional de distribuição, atendendo seus consumidores corporativos 

através de distribuidores e revendedores e estabelecendo fronteiras claras de atuação 

para cada integrante. Este estudo terá como foco os revendedores, seus fornecedores 

e clientes corporativos. 

Hutt e Spech (2010) afirmam que canais são estruturados como diretos e 

indiretos. As revendas surgem como operadores locais, são parte da estratégia de 
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acesso indireto dos fabricantes, que têm acesso a consumidores finais e clientes B2B, 

adquirindo produtos com fabricantes e distribuidores. Conforme figura 1, adaptada de 

Hutt e Spech (2010), nota-se diferentes níveis de canais indiretos. 

 

Figura 1 – Canais de Marketing B2B 

 
Fonte: HUTT; SPECH (2010, p. 287). Adaptada pelo autor. 

 

A típica estrutura de distribuição de computadores e acessórios de informática 

é realizada pelos canais: 

 Do fabricante para o consumidor corporativo em um atendimento com 

vendas diretas, on-line e telemarketing; 

 Do fabricante para o distribuidor e então para o consumidor corporativo; 

 Do fabricante para o revendedor e então para o consumidor corporativo; 

 Do fabricante, para o distribuidor que atua como um operador logístico e 

analista de crédito fornecendo ao revendedor produtos para atendimento 

dos consumidores corporativos. 

Algumas revendas adotam uma abordagem de venda transacional – entende-

se como transacional um relacionamento com menos lealdade e comprometimento 

entre fornecedor e consumidor, onde o risco envolvido na tomada de decisão é baixo 

para o cliente (HUTT; SPECH, 2010) –, outras adotam uma abordagem de venda 

consultiva, visando comprometimento forte e duradouro, trabalhando no 

desenvolvimento de projetos e agregando valor ao cliente no processo de atendimento 

(Value-Added Resellers – VARs). Revendas que adotam esta abordagem ofertam 
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“produtos complexos” (produtos que envolvem riscos relacionados ao processo de 

tomada de decisão). 

[...] a era das vendas consultivas – um momento revolucionário, pois 
introduziu modelos mais sofisticados de venda de serviços e produtos 
complexos e, assim como inovações anteriores, fomentou ganhos 
significativos na produtividade dos vendedores. (DIXON; ADAMSON, 
2013, p. 11). 

Compreender quais seriam os obstáculos, vantagens e benefícios em uma 

possível mudança de foco de atuação ou abordagem pode indicar novas maneiras 

para criar um modelo de negócio para revendas de computadores que pode ser mais 

eficiente para a implantação de novas marcas que tenham em seu portfólio produtos 

“complexos”. 

A adoção de uma abordagem ou ambas passa pela escolha adequada das 

tecnologias que melhor possam se adaptar ao plano estratégico e ampliar o número 

de potenciais clientes impactados, criando experiências de compra positivas 

respondendo aos novos comportamentos de compra dos consumidores. “Responder 

a esse novo comportamento do consumidor significa repensar como projetamos 

experiências” (SWEEZEY, 2019, p. 42, tradução nossa). 

Ao desenvolver mais oportunidades de negociação com abordagens bem 

definidas, as revendas de computadores poderão fazer parte de um grupo de 

consideração na intenção de compra para novos e atuais clientes em seu mercado de 

atuação. 

A análise e interpretação dos dados e os insights obtidos neste estudo 

permitem compreender a percepção de vários participantes do mercado sobre qual 

abordagem de vendas, quais canais de distribuição e quais novas tecnologias 

representam a melhor escolha estratégica para definição do modelo de negócio para 

revendedores de computadores e periféricos. 

Essa lacuna justifica esta pesquisa. Assim, os dados serão obtidos por meio da 

análise sobre a percepção e compreensão dos clientes corporativos responsáveis 

pela aprovação, compra e gestão de orçamentos anuais, proprietários de revendas de 

computadores e executivos de fabricantes que atuam no mercado B2B na área de TI. 

Nesse contexto, esta dissertação tem como pergunta de pesquisa: qual modelo 

de negócio e abordagem de vendas revendedores de produtos tecnológicos devem 

adotar para melhor atender às expectativas de clientes no mercado B2B? 
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Além disso, a pesquisa aborda os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar e comparar as principais atividades desenvolvidas por 

revendas que atuam com diferentes abordagens: transacional x 

consultiva; 

 Identificar as principais lacunas do atendimento das revendas para os 

clientes B2B segundo a percepção dos profissionais que trabalham em 

empresas fabricantes de equipamentos e produtos tecnológicos; 

 Identificar as principais lacunas de atendimento segundo a percepção 

dos clientes B2B. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Este projeto de pesquisa delimitou-se em colher informações de três grupos de 

entrevistados: 

1 – Três clientes corporativos responsáveis pela aprovação técnica de 

produtos, processo de compras e gestão de orçamento; 

2 – Seis proprietários de revendas de computadores que atuam no mercado 

B2B com abordagens de vendas e modelos de negócios distintos (3 transacionais e 3 

consultivos); 

3 - Três profissionais especialistas de elos que trabalham em fábricas que 

fornecem produtos para os revendedores (1 executiva de vendas, 1 coordenadora de 

marketing e 1 analista de marketing). 

As entrevistas foram desenvolvidas com o objetivo de identificar quais fatores, 

segundo a percepção dos três grupos, determinam o sucesso ou fracasso na 

superação dos obstáculos para atendimento das demandas de clientes no mercado 

B2B. Por isso, é importante entender como se desenvolve a dinâmica dos negócios 

nesse setor, como as revendas se relacionam com os fabricantes e seus clientes finais 

nas vendas corporativas. 

A gestão de canais tem papel fundamental na maneira como uma empresa 

pode gerar valor para seus consumidores através de seus produtos e serviços, sendo 

peça chave em um plano estratégico e na maneira como se pretende acessar e 

impactar um grupo de consumidores. Um dos objetivos mais importantes em todo esse 

processo é identificar as necessidades dos consumidores visando desenvolver 
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soluções de atendimento que possam criar vantagens competitivas para que a 

empresa possa superar seus concorrentes na maneira como comercializa e divulga 

os seus produtos. 

Quando um canal de marketing está sendo desenvolvido, uma série 
de fluxos emerge. Esses fluxos fornecem os elos que ligam os 
membros do canal e demais agências uns aos outros na distribuição 
de bens e serviços. Do ponto de vista da estratégia e gestão de canal, 
os mais importantes desses fluxos são: 

 
1- Fluxo de produto. 
2- Fluxo de negociação. 
3- Fluxo de propriedade. 
4- Fluxo de informação. 
5- Fluxo de promoção. 

(ROSENBLOOM, 2008, p. 32). 

A estrutura de como o atendimento será realizado pode gerar benefícios para 

os clientes e consumidores finais. A escolha correta do canal de distribuição e dos 

profissionais e empresas que serão responsáveis pela dinâmica que será adotada 

para a execução da estratégia de distribuição de uma empresa será parte fundamental 

na formulação de um sistema com processos e métodos na geração da cadeia de 

valor para clientes e consumidores finais. 

Conforme Rosenbloom (2008), “[...] a seleção dos membros do canal deve ser 

consistente com os objetivos e estratégias de marketing e também precisa refletir os 

objetivos e estratégias de toda a organização” (ROSENBLOOM, 2008, p. 159). 

 

1.3 BASES PARA A FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O autor durante toda a carreira, trabalhando por mais de 25 anos neste setor, 

teve diversas experiências sobre a implantação de novas marcas em novos mercados 

e, em vários momentos, observou que a maioria das revendas sempre tinha grande 

dificuldade para realizar a distribuição e comercialização de produtos fora do seu 

escopo mais tradicional “core business”. 

Surpreendente observar que muitas vezes a dificuldade não era gerada pela 

falta de demanda de um produto, mas sim era resultado de uma série de atividades 

não realizadas ou realizadas de forma pouco eficiente, com falta de foco, negando um 

método, o que tornava todo o processo muito fraco e deficitário. Ao se deparar com 
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essa situação, o autor buscava averiguar determinados grupos de clientes para 

compreender o processo de compra das empresas e o processo de vendas dos 

fornecedores e também as possíveis dificuldades que invariavelmente pareciam ser 

geradas mais por fatores internos dos revendedores do que externos do mercado, o 

que parecia ser um grande desperdício de oportunidades. 

Em conversas e reuniões, ele sempre buscou identificar em ordem de 

importância qual dos fatores seriam, na opinião dos proprietários de revendas, clientes 

B2B e profissionais do mercado, os mais desafiadores e se eles estariam relacionados 

a questões técnicas, financeiras ou operacionais. 

Não havia muita clareza sobre os motivos para adoção ou rejeição do 

desenvolvimento de uma nova abordagem na comercialização de produtos e serviços. 

Os fatores que poderiam influenciar certas tomadas de decisão pareciam estar 

relacionados a desconhecimento, falta de capacidade técnica ou de investimento. 

Entender com clareza os possíveis pontos limitantes poderá sinalizar uma alternativa 

que será o primeiro passo para iniciar uma transformação no modo como uma revenda 

gera e captura valor e contribui com seus consumidores. 

O processo de escolha do modelo de negócio determina como os integrantes 

de vários canais poderão realizar as atividades de comercialização e distribuição de 

produtos e serviços de uma empresa da maneira mais adequada. Cada mercado ou 

nicho específico pode demandar um nível de especialização dos parceiros do canal 

que irão desenvolver atividades, desde as mais comuns até as mais complexas na 

oferta, promoção e comercialização de produtos ou serviços. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho está divido em 5 seções: 

1- Introdução, com apresentação do objetivo de pesquisa; 

2- Referencial teórico, que busca obter melhor compreensão sobre temas 

relacionados à modelos de negócio, métodos de vendas, análise de marketing, gestão 

de canais, estratégia empresarial e cultura organizacional; 

3- Metodologia, que detalha a estrutura de elaboração do trabalho; 

4- Análise de resultados, que apresenta os resultados obtidos através das 

entrevistas realizadas com os participantes do estudo; 
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5- Considerações finais, que aborda os achados relacionados à opinião dos 

entrevistados e as percepções finais do autor. 

Ao final, será apresentada também uma subseção com recomendações 

executivas, limitações e pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A revisão de literatura foi desenvolvida a partir de uma busca integrada de 

artigos e livros que tratassem sobre temas como modelo de negócio, estratégia de 

marketing, gestão de canais, cadeia de valor, jornada do cliente para mercados B2B 

e os possíveis efeitos e o impacto do uso de abordagens transacionais ou consultivas 

na performance de vendas. Foram priorizados os artigos e livros publicados com 

intuito de obter uma melhor compreensão sobre a adoção do modelo de negócio com 

métodos de vendas transacionais e consultivos. 

Atuando em um mercado cada vez mais competitivo em escala local e global, 

empresas que têm foco no atendimento de clientes B2B têm como necessidade serem 

inovadoras, eficientes e criativas na superação de obstáculos que vão desde o 

conhecimento que seus clientes têm de seus produtos e soluções até questões de 

compliance e aprovações técnicas por parte dos responsáveis por definir as 

demandas corporativas. 

“Ao se defrontar como uma situação de compra de nova tarefa, os compradores 

organizacionais atuam em uma etapa de tomada de decisão chamada ampla 

resolução do problema” (HOWARD; SHETH, 1969, Cap. 2). Antes de participar de 

uma possível cotação, empresas que atuam no B2B necessitam ser homologadas, o 

que estabelece uma especificidade na relação entre fornecedor e cliente. 

O intuito do processo de criação de valor tem como objetivo principal a 

satisfação do cliente e dos consumidores finais. É cada vez mais comum se discutir a 

jornada do consumidor e a experiência do consumidor, como ele utiliza, aprende e 

deseja um produto ou serviço. Lemon e Verhoef (2016) conceitualizam “a experiência 

do cliente como a jornada do cliente com uma empresa ao longo do tempo durante o 

ciclo de compra em vários pontos de contato” (LEMON; VERHOEF, 2016, p. 69-96, 

tradução nossa). 

 

2.1 ARQUITETURA DE CANAIS DE MARKETING 

 

Um dos principais pontos de conexão em que o processo de tomada de decisão 

é finalizado passa pelo ato da compra, quando a necessidade é atendida. Esse evento 
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pode influenciar positivamente ou negativamente toda percepção sobre um produto 

ou serviço. 

[...] conceito no qual se apoia o modelo para a decisão de usar ou não 
intermediários é a eficiência contatual. Do ponto de vista do gerente 
de canal, a eficiência contatual é o nível de esforço de negociação 
entre vendedores e compradores para atingir um objetivo de 
distribuição. (CLEWETT, 1954, p. 5-22, tradução nossa). 

O canal de compra determina onde o consumidor terá mais satisfação e 

facilidade de acesso. Essa combinação será determinante para tornar mais simples o 

processo de compra, integrando o varejo online ao offline construindo uma experiência 

de compra superior. 

Existe também uma possibilidade de canibalização entre canais e, no 
impacto geral, possíveis efeitos que causam o conflito de canais, como 
a canibalização interna, podem afetar o varejo tradicional offline e o 
varejo online, esses podem ser alguns dos desafios na implantação do 
modelo omnichannel, pois uma possível sobreposição de tarefas ou 
canibalização aos parceiros pode gerar mais problemas do que 
soluções. (KIM; CHUN, 2018, p. 5-14, tradução nossa). 

Portanto, é de suma importância estabelecer um modelo de atuação que 

indique claramente o papel de cada canal de vendas de uma empresa no atendimento 

das demandas de seus clientes e consumidores finais. Antes de optar por um modelo 

de negócio, a empresa deve se dedicar a entender qual a relevância de cada canal 

na geração de receitas, evitando desenvolver rivalidades em mercados e clientes já 

conquistados. A opção por uma nova forma de atuação deve priorizar novos mercados 

e clientes em nichos que antes não eram trabalhados pela empresa. 

A pandemia consolidou as interações omnichannel como o caminho 
predominante para as vendas B2B. Mesmo quando o envolvimento 
pessoal ressurgiu como uma opção, os compradores deixaram bem 
claro que preferem uma combinação de canais cruzados, escolhendo 
interações pessoais, remotas e digitais de autoatendimento em 
medidas iguais. (HARRISON, et al., 2021, tradução nossa). 

Mesmo havendo uma tendência para adoção do modelo omnichannel, que está 

surgindo como uma unanimidade para as empresas em geral, é necessário 

compreender características de setores específicos e quais são as barreiras de 

entrada. Um cliente corporativo pode facilmente encontrar produtos que resolvam uma 

possível necessidade, mas ainda assim existem barreiras que podem impedir uma 



23 

 

 

possível aquisição, como a homologação de um fornecedor que delimita onde um 

produto pode ser comprado. 

Há uma tendência dos fabricantes de computadores em ofertar seus produtos 

ou serviços no canal online. Essa decisão estratégica está relacionada à velocidade 

do crescimento do volume de vendas e adoção dos consumidores pelo e-commerce. 

Fürst, Leimbach e Prigge (2017) identificam que os fabricantes podem se sentir mais 

motivados a realizar vendas diretas aos consumidores de um determinado nicho de 

mercado que indique a homogeneidade. 

Segundo Rosenbloom (2008), na estrutura ou “arquitetura” do sistema de canal 

de distribuição, há três dimensões que devem ser consideradas: o número de níveis 

de canal, definido como o conjunto de participantes que desenvolvem atividades no 

processo de distribuição dos produtos; a intensidade, ou seja, como esses 

participantes atuam de forma exclusiva, intensa ou seletiva; e os papéis e o tipo de 

relacionamento estabelecido com os intermediários. 

Para Rosenbloom (2008), quatro subcategorias de variáveis de mercado são 

importantes na influência sobre a estrutura de canal: a geografia de mercado, 

relacionada à extensão ou capacidade de atendimento de uma empresa; o tamanho 

do mercado, isso é, o número de clientes potenciais ou valor negociado; a densidade 

do mercado, ou seja, a quantidade de players em uma região ou área de atuação; e o 

comportamento do mercado, definido como as práticas o modo operacional 

comumente utilizados. 

Ao considerar as quatro subcategorias de variáveis, será possível definir quais 

canais de vendas podem ser mais eficientes para uma determinada revenda, marca 

ou linha de produtos. De acordo com Rosenbloom (2008), “quanto maior for a distância 

entre o fornecedor e seus mercados, maior será a probabilidade de o uso de 

intermediários ser menos custoso que a distribuição direta” (ROSENBLOOM, 2008, p. 

183). 

A Estrutura tradicional de canais utilizada por fabricantes de computadores é 

descrita no desenho abaixo: 
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Figura 2 - Representação típica de estrutura do canal para bens de consumo 

 
Fonte: ROSENBLOOM (2008, p. 38). Adaptada pelo autor. 

 

Na estrutura de canais de mercado, as revendas podem explorar 

oportunidades, pois os fabricantes, por vezes, optam por atender mercados utilizando 

uma rede de revendedores. Muitos clientes também preferem adquirir produtos com 

revendas ao invés de realizar compras diretas de fabricantes. 

Algumas lacunas de atendimento podem ser preenchidas por revendedores 

com um atendimento mais rápido, flexível e personalizado, resultado de uma 

proximidade geográfica. 

O número relativamente pequeno de clientes, se comparado a grandes 

distribuidores ou fabricantes, permite que revendas possam construir um 

relacionamento muito mais próximo com o cliente final. O que realmente importa na 

gestão de canais é o resultado, a maneira transparente como as atividades são 

conduzidas, ou seja, todos os envolvidos devem saber o que esperar com fronteiras 

de atendimento bem delineadas. 

Os custos de distribuição muitas vezes respondem por uma parcela 
significativa dos preços finais dos produtos. De fato, os custos de 
distribuição são às vezes mais altos que os custos de fabricação ou 
os custos de matérias primas e componentes. (ROSENBLOOM, 2008, 
p. 25). 
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De acordo com o trecho acima, a contratação do grupo correto de 

colaboradores parceiros é extremamente importante para que todos estejam 

sintonizados na mesma frequência, atuando com a determinação adequada para 

facilitar a oferta e comercialização dos produtos. A falta deste alinhamento pode ser 

prejudicial, em especial, por se tratar de uma etapa de grande investimento financeiro, 

tempo e energia. 

 

2.1.1 Eficiência de canal 

 

O produto certo, na hora certa e no lugar correto pode ser também um fator 

decisivo na tomada de decisão do consumidor final. 

Eficiência de Canal pode ser definida pelo fragmento abaixo: 

Dado o investimento total nas várias contribuições (inputs) 
necessárias para alcançar determinado objetivo de distribuição, a 
eficiência do canal é o quão próximo esse investimento está de um 
nível ótimo em termos de resultados (outputs). (ROSENBLOOM, 1973, 
p. 26-30). 

Ao gerar valor e melhorar o serviço através de uma cadeia de fornecimento, 

atuando como um integrador, a revenda, o distribuidor ou o integrador pode reduzir 

custos fornecendo uma solução total combinada. 

A proposição de valor para o cliente tipicamente enfatiza benefícios 
econômicos e funcionais que têm como alvo primário e são 
direcionados a clientes e usuários finais, especialmente em termos de 
redução de custo, facilitando e melhorando a experiência de uso. 
(RANTA; KERÄNEN; AARIKKA-STENROOS, 2020, p. 291-305, 
tradução nossa). 

Considerando a afirmação do trecho acima, um ponto relevante para definição 

de qual caminho seguir, que pode servir como referencial para a tomada de decisão 

do plano estratégico, passa por compreender quais taxas são aceitáveis pelo cliente 

e que talvez não impactem na competitividade da empresa e quais devem ser 

alteradas e são inaceitáveis. 

Uma análise mais profunda sobre os dados da empresa e do mercado 

identificará quais são os índices históricos da empresa e do mercado de atuação, 

determinando os critérios para o desenvolvimento de uma proposta de valor mais 

alinhada com a expectativa dos clientes B2B e usuários finais corporativos. 
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Sob a perspectiva do fabricante, estes varejistas atuam como 
gatekeepers nos mercados de consumo, trabalhando mais como 
agentes de compra para seus clientes do que como agentes de venda 
para os fornecedores. (ROSENBLOOM, 2008, p. 25). 

O risco é que a performance de um produto pode ser impactada por diversas 

circunstâncias não necessariamente relacionadas à competição de mercado ou 

aprovação dos consumidores, mas sim a pré-conceitos, desconhecimento ou 

complexidades relacionadas ao processo de vendas. 

Compreender os elementos relacionados a fatores internos e externos de uma 

empresa em um plano estratégico e conectá-los à estratégia central de uma revenda 

ou distribuidor é fundamental para a eficiência da operação e estruturação de uma 

política de gestão de canal. 

A atual literatura para proposição de valor para os clientes elenca 6 
elementos chaves que têm efeitos diferenciadores na proposta de 
valor nomeados como: benefícios, público-alvo (destinatários), 
perspectiva, foco, clareza e granularidade. (RANTA; KERÄNEN; 
AARIKKA-STENROOS, 2020, p. 291-305, tradução nossa). 

Esse processo depende muito da equipe fornecedora responsável por conduzir 

o atendimento e da dinâmica e da abordagem que eles irão adotar, ou seja, suas 

habilidades e competências são elementos fundamentais na equação que define a 

proposta de valor da empresa para um mercado e seus respectivos segmentos. 

 

2.1.2 Modelo de auditoria de canal 

 

Segundo Rosenbloom (2008), a auditoria de desempenho dos membros do 

canal pode desenvolver critérios para medição do desempenho das empresas que 

fazem parte dos canais de distribuição. Com os critérios definidos, as avaliações 

periódicas de desempenho podem ser realizadas e ações corretivas podem ser 

recomendadas para melhorar a performance dos membros de canal. 

Vários critérios podem ser adotados para avaliar o desempenho das revendas 

no mercado B2B. O conjunto de temas utilizados nesta auditoria terá como foco o 

desempenho do processo de vendas, o giro e a manutenção de estoques e as 

habilidades de negociação dos revendedores. 

O próximo bloco abordará temas relacionados ao modelo de auditoria de canal 

e irá tratar de fatores que podem afetar a performance comercial das revendas. Os 
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tópicos apresentarão textos de autores importantes relacionados a temas como 

processos logísticos, análise financeira, estratégia, processos e abordagens de 

vendas, cultura organizacional, habilidades e competências necessárias, proposição 

de valor, motivação, criação e inovação, experiência do consumidor, jornada do cliente 

B2B e análise de marketing. 

 

Quadro 1 - Oito medidas de desempenho utilizadas no estudo de 
desempenho das revendas de computadores para clientes B2B 

 
1 Estratégia 

    

2 Cultura organizacional 
    

3 Análise financeira 
    

4 Análise de Marketing 
    

5 Mix de Produtos 
    

6 Vendas 
    

7 Investigação inicial 
    

8 Logística e Supply Chain 
    

Fonte: SPRIGGS (1994) apud Rosenbloom (2008). Adaptado pelo autor. 
 

Os conteúdos têm como objetivo facilitar a avaliação e definição de um modelo 

de negócio adequado às necessidades dos clientes B2B. Ao mesmo tempo, espera-

se que eles sirvam como reflexão para elaboração de processos que possam 

direcionar a operação das revendas. 

Na sequência, são detalhados os elementos da auditoria de canais utilizados 

para análise e interpretação dos resultados da pesquisa. 

 

2.2 ELEMENTOS DA AUDITORIA DE CANAIS 

 

A partir das medidas de desempenho destacadas no Quadro 1, serão 

detalhadas cada uma delas na sequência, com o objetivo de prover ao leitor bases 

para melhor compreensão da análise dos resultados, bem como direcionar a 

construção das categorias de análises da pesquisa. 

 

2.2.1 Estratégia 

 



28 

 

 

A maneira como uma empresa se diferencia de seus concorrentes tem papel 

decisivo no sucesso de uma operação e significa um fator determinante para a 

sobrevivência em mercados cada vez mais competitivos. A qualidade dos serviços e 

produtos e as soluções prestadas para o consumidor e a sociedade, alinhados ao 

posicionamento estratégico e aos métodos e processos, são elementos estruturais 

para a manutenção de uma vantagem competitiva que faz com que algumas 

empresas superem seus concorrentes gerando mais valor para os consumidores 

finais (PORTER, 2004; LAFLEY; MARTIN, 2018). 

Escolhas operacionais e tecnológicas podem aproximar as revendas dos 

clientes e consumidores, desenvolvendo um fluxo de atendimento que reduz a fricção. 

Métodos, abordagens e processos somados a escolhas podem ser considerados 

fatores chave para a formulação da estratégia de uma empresa. Uma dessas escolhas 

definitivamente passa pela gestão de canal e de como se pretende fazer a ponte entre 

a empresa e o consumidor final dos produtos (PORTER, 2004). 

“Para Porter a competição estratégica significa escolher um caminho diferente 

daquele tomado pelos outros. Em vez de competir para ser melhor, as empresas 

podem – e devem – competir para serem únicas”. (MAGRETTA, 2018). Identificar 

diferentes perspectivas sobre um desafio ou problema do cliente pode ampliar o 

campo de atuação de uma empresa, que poderá traduzir esse aprendizado em 

contribuição e geração de valor para o consumidor final. Descobrir detalhes 

importantes que podem ser úteis para compreender os elementos que diferenciam as 

propostas na escolha do cliente por outro produto ou fornecedor é fundamental para 

aperfeiçoar a oferta de valor de uma empresa. 

Em última instância, todas as diferenças entre as empresas no custo 
ou no preço derivam de centenas de atividades necessárias para a 
criação, produção, venda e entrega de produtos ou serviços, tais como 
visitas a clientes montagem de produtos acabados e treinamento de 
funcionários. (PORTER, 2009, p. 38). 

Cada detalhe, por mais simples que possa parecer, conta e pode ser decisivo 

na condução de uma oferta e na decisão de um cliente. Toda a estrutura da empresa 

composta por seus departamentos e tarefas que realizam são determinantes na 

performance de um projeto ou oferta. 

Alguns produtos estão relacionados à imagem e ao core business da empresa 

e são protagonistas na estratégia central. Eles estão inseridos na rotina de trabalho 



29 

 

 

da operação, são como um norte e, às vezes, se confundem com a identidade da 

empresa. 

As revendas deveriam refletir sobre quais oportunidades existem em um 

processo de ampliação do portfólio negociado e como esse novo mix de produtos 

poderia ampliar o nível de atuação de uma empresa e a sua relevância como 

fornecedor. 

 

2.2.2 Cultura organizacional 

 

A compreensão do modelo de negócio, aliado aos valores, comportamentos, 

métodos e processos, tem o potencial de criar uma visão compartilhada que estimula 

o engajamento da equipe e capacita funcionários para o sucesso da empresa. 

A forte percepção de uma cultura cria um sentimento de pertencimento 
e funciona como uma rede. As pessoas vão trabalhar sabendo que 
gestores, colegas e a organização como um todo zelarão por eles. Isso 
resulta em um comportamento recíproco – decisões individuais, 
esforços e comportamentos que amparam, beneficiam e protegem os 
interesses de longo prazo da organização. (SINEK, 2018, p. 117). 

Uma cultura organizacional com foco na inovação e melhoria contínua pode 

contribuir para uma abordagem mais colaborativa, aperfeiçoando produtos, serviços 

e o relacionamento com os clientes. 

Os processos são invisíveis do ponto de vista dos clientes, mas os 
resultados desses processos não o são. A longo prazo, os processos 
podem influenciar profundamente a possibilidade de um cliente 
escolher seu produto ou serviço. E eles podem ser a melhor aposta de 
uma empresa no sentido de garantir que o trabalho do cliente, e não a 
eficiência ou a produtividade, continue sendo o principal ponto de 
convergência para a inovação no longo prazo. “Se você não consegue 
descrever o que está fazendo como um processo, então não sabe o 
que está fazendo”. (CHRISTENSEN, 2017, p. 153). 

É necessário entender que o processo é tão forte quanto o elo mais fraco na 

cadeia de fornecimento. Compreender minuciosamente cada etapa do processo 

poderá permitir descobrir oportunidades disfarçadas de melhoria. Revisar todo o fluxo 

das operações, partindo de como tudo está estabelecido ou como é hoje em dia, 

permitirá ampliar o campo de visão de como as coisas deveriam ser (“as is” / “should 

be”). 
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Entender o fluxo dos processos que são críticos para toda a operação é 

fundamental para a identificação de fatores correlacionados à qualidade do serviço 

prestado e que devem estar alinhados aos objetivos estratégicos da empresa. Essas 

escolhas definirão como a empresa estará disposta a realizar suas tarefas e dirão 

muito sobre a conduta e a maneira como a empresa irá responder aos desafios 

inerentes à competição de mercado. 

 

2.2.3 Análise financeira 

 

É extremamente importante compreender os custos relacionados ao mix de 

produtos, à estrutura e política de descontos, ao número de pedidos, às entregas e 

distâncias e a média dos valores dos pedidos e os demais custos relacionados à 

promoção. Esse conjunto de informações é fundamental para suportar as tomadas de 

decisões estratégicas. 

“A maioria das companhias entendem sobre custo de produtos, mas em minha 

experiência um grande número não entende os custos relacionados ao canal” 

(BELLIN, 2017, p. 175). Howard (2017) complementa que uma análise efetiva de 

custos permite que as empresas identifiquem a lucratividade ou a falta de 

lucratividade. 

Uma vez compreendida a falta de eficiência na geração de negócios lucrativos, 

pode-se avançar para uma transformação orientando decisões gerenciais, 

reposicionando investimentos ou recursos e intensificando o foco da empresa em 

abordagens ou canais específicos. 

 

2.2.4 Análise de marketing 

 

Independentemente do modo como as ações comerciais são realizadas, cada 

vez mais as áreas de marketing e vendas estão trabalhando de maneira conjunta. 

Essa aliança integra os times no processo de identificação de oportunidades e permite 

que respostas sejam dadas com mais agilidade, atendendo com mais prontidão às 

necessidades dos clientes. 
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Novas tecnologias podem impactar o processo de venda e o plano de marketing 

de uma revenda ao mudar a estrutura de como ela irá comunicar os diferenciais de 

seus produtos. Com a adoção de uma abordagem consultiva, transacional ou ambas, 

todos os processos devem ser alterados e adaptados de forma adequada à 

abordagem escolhida. 

[...] o marketing deve ser a “máquina de ideias” que abastece os 
vendedores com o material didático de qualidade que seja instigante 
para os clientes. Cabe ao setor de vendas, por sua vez, assegurar que 
os profissionais de vendas disponham dos conhecimentos, 
competências e coaching necessários para sair em campo e aplicar 
tais ideias de maneira persuasiva, de modo a desafiar de fato os 
clientes. (DIXON; ADAMSON, 2013, p. 111). 

 
As campanhas de marketing devem interagir com os principais “gatilhos” e 

contextos que desencadeiam a consciência de demanda, devem se aprofundar no 

entendimento sobre as demandas do cliente, ampliando ideias, observando os 

problemas por diferentes perspectivas e identificando os fatores mais relevantes 

relacionados às necessidades e como atendê-las (KOTLER; KELLER, 2018). 

 

2.2.5 Mix de produtos | sortimento 

 

O sortimento de produtos ofertados por uma revenda deve ter como um dos 

seus principais objetivos satisfazer as necessidades dos clientes e se diferenciar dos 

demais concorrentes tendo como foco uma proposta de valor direcionada para a 

“solução total” (KOTLER; KELLER, 2018). 

O processo de compra B2B envolve uma série de pontos críticos para que uma 

compra seja efetivamente realizada. Essa jornada exige do fornecedor capacidade 

para orientar o cliente em vários momentos, servindo como um guia para que o 

processo de tomada de decisão seja o mais preciso possível com um mix de produtos 

diversificado, considerando o sortimento amplitude e profundidade. 

Segundo Day (1984), um bom posicionamento estratégico deve envolver quatro 

dimensões: dimensão da função do cliente, dimensão tecnológica, dimensão do 

segmento do cliente e dimensão do sistema com valor agregado. 

Uma revenda pode se sentir motivada a ampliar o portfólio de produtos 

negociados para clientes regulares que já tenham um bom relacionamento comercial. 

Para ampliar o sortimento de novos itens ao mix de produtos ofertados, independente 
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se a oferta será composta por produtos mais simples ou complexos, é importante 

analisar todas as variáveis envolvidas para o desenvolvimento de novos negócios. É 

muito importante considerar fatores e obstáculos relacionados aos investimentos 

necessários para conduzir um projeto ou ampliação do mix de produtos negociados. 

“Por definição, a passagem para vendas de soluções levam o cliente a esperar 

que você efetivamente ‘solucione’ problemas específicos, em vez de se limitar a 

fornecer produtos confiáveis.” (DIXON; ADAMSON, 2013, p. 28). 

Considerando o trecho acima, a introdução de novos itens geralmente se inicia 

com um longo e trabalhoso ciclo de investigação. As várias etapas para conclusão do 

projeto e da negociação demandam tempo. Há também a necessidade de que a 

equipe responsável por conduzir as atividades seja treinada e tenha um profundo 

conhecimento sobre as especificidades técnicas e possibilidades de aplicações dos 

novos itens. 

O fornecedor precisa se certificar de que pode suprir as expectativas do cliente 

ao ofertar novos produtos, pois uma ampliação de mix pode mudar toda a 

complexidade e os custos de uma operação e existem riscos relacionados à 

ampliação do mix de produtos negociados. 

O maior nível de incerteza é enfrentado pelas empresas em situações 
de nova tarefa que envolve juízo de valor, pois o produto pode ser 
tecnicamente complexo, a avaliação das alternativas é difícil e lidar 
com novos fornecedores acarreta aspectos imprevisíveis. (HUTT; 
SPECH, 2010, p. 69). 

O cliente passará a ter mais importância como parceiro comercial. Isso é 

positivo; porém, também pode impactar negativamente uma operação já bem-

sucedida. Revendas podem perder clientes caso sua performance com um novo 

produto não atenda às expectativas dos consumidores, o que pode afetar 

negativamente o relacionamento comercial para negociações de produtos novos e 

antigos. 

“Embora os fornecedores tendam a ver a customização apenas do ponto de 

vista do custo, os clientes a consideram parte da promessa da venda de uma ‘solução’: 

‘Se você vai resolver meu problema, é disto que eu preciso...’” (DIXON; ADAMSON, 

2013, p. 30). 

O fornecedor deveria focar em se tornar uma espécie de integrador, provendo 

as mais diversas soluções dentro da área de atuação, buscando um formato de 
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recompra direta onde o cliente aprova o processo de compra sem que seja necessário 

realizar todos os procedimentos tradicionais de aprovação. Adotando o formato de 

recompra, as cotações não são mais necessárias e os processos se tornam mais 

fluidos. 

“O sucesso do cliente não acontece quando ele compra o produto ou serviço, 

mas sim quando os benefícios podem ser percebidos pelo impacto causado no 

negócio.” (ROSS, 2019, p. 126). 

Ao estabelecer um acordo comercial através de um contrato de fornecimento, 

o relacionamento comercial atinge um nível de confiança muito elevado. Com o acordo 

comercial, o cliente simplesmente envia os pedidos sabendo que o preço e a 

qualidade dos produtos serão os definidos na aprovação técnica e que esses produtos 

estão mais adequados ao atendimento das suas necessidades e aos padrões de 

qualidade definidos pelo time técnico. O resultado é uma operação de compras mais 

ágil, onde é possível reduzir o custo total de aquisição gerando economias para todos 

os envolvidos. 

 

2.2.6 Vendas | comercial | vendas b2b | operação comercial 

 

Neste mundo em que o comportamento de compra dos clientes vem 
sofrendo transformações radicais e a divergência entre os níveis de 
desempenho de seus profissionais de vendas é crescente, se sua 
abordagem de vendas não evoluir você vai acabar ficando para trás. 
(DIXON; ADAMSON, 2013, p. 34). 

Um profissional de vendas que pretende contribuir com seus clientes deve estar 

empenhado em solucionar dificuldades, avaliando as necessidades em busca de 

oportunidades e de melhorias. Um processo de venda eficiente deve ampliar o 

conhecimento que o vendedor possui sobre o cliente, o ambiente e as possibilidades 

de aplicação de um produto (CASTRO; NEVES; CONSOLI, 2018). 

A interação com o cliente pode desenvolver um ciclo de troca de aprendizagem 

onde o objetivo deve ser a transferência mútua de conhecimento entre o fornecedor e 

o cliente. Esse processo permitirá a personalização de soluções. 

Assim, a partir da discussão acima, assumindo a corresponsabilidade sobre o 

processo de inovação e de comunicação da mudança, oferecendo diferentes 

perspectivas na maneira como uma solução pode ser implementada, o revendedor 
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pode mudar fundamentalmente sua conduta de atendimento, demonstrando 

capacidade e compromisso de contribuir com um processo de melhoria que irá 

atender uma necessidade do cliente. 

 

2.2.7 Investigação Inicial 

 

A coleta de dados e os achados provenientes de uma investigação inicial são 

determinantes para orientar a oferta de valor e identificar oportunidades de melhorias. 

Na fase inicial de atendimento ou desenvolvimento de uma proposta, é necessário 

obter informações precisas. O vendedor será o investigador responsável por 

desenvolver as entrevistas, atuando mais como consultor e não como gestor de 

preços ou promotor de vendas. 

“Para atingir um objetivo, companhias devem saber quais são os 
objetivos que os consumidores estão tentando atingir, (quais métricas 
eles usam para determinar o quanto bem um trabalho está sendo bem 
feito) e descobrir quais tecnologias, produtos, e características melhor 
irão satisfazer os mais importantes objetivos que não estão sendo 
atendidos atualmente.” (ULWICK, 2005, p. 16). 

Um vendedor capacitado terá mais facilidade em reconhecer as dificuldades, 

“dores do cliente”, oferecendo o produto mais adequado para a resolução de um 

problema. Compreender a operação e as atividades do cliente é fundamental e 

garantirá que todas as principais questões relacionadas às causas dos problemas 

sejam respondidas e endereçadas. 

“Essa pessoa deve visualizar que, por meio daquilo que nosso produto ou 

serviço tem a capacidade de fazer, ela poderá alcançar um novo estágio de equilibro, 

sanando o problema ou tirando o proveito da oportunidade em questão.” (ROMEO, 

2017, p. 43). 

Uma abordagem consultiva gera mais credibilidade e confiança, contribuindo 

para um relacionamento comercial de longo prazo. 

A venda de soluções está intimamente relacionada às tentativas dos 
fornecedores de escapar à pressão irresistível exercida pelo processo 
de comoditização, à medida que produtos e serviços individuais 
tornam-se, com o passar do tempo, cada vez menos diferenciados. 
(DIXON; ADAMSON, 2013, p. 27). 
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Tomando como base no trecho acima, na venda transacional, o foco está na 

etapa de fechamento do negócio, o vendedor tradicional geralmente não possui um 

conhecimento profundo e técnico. Ele procura atender o cliente sem verificar se 

realmente o produto que o cliente pretende adquirir irá solucionar o problema da 

maneira adequada. Nessa abordagem, a responsabilidade pela escolha é transferida 

totalmente para o consumidor, que deve possuir o conhecimento sobre a solução que 

pretende adotar. 

Na venda complexa, é necessário que o vendedor faça uso de um conjunto de 

técnicas onde o importante é identificar as necessidades do cliente. O time de vendas 

deve se manter atuante na gestão do processo já que é o integrante que mais pode 

contribuir com informações especializadas e técnicas sobre seu produto. 

Ao analisar a operação do cliente, uma revenda pode identificar o que deve ser 

implementado, apoiado e impulsionado para otimizar e melhorar a operação de seus 

clientes, seus sistemas e métodos. 

As empresas estão gastando muito para conseguir inovações 
incrementais apenas modestas e, ao mesmo tempo, estão errando 
completamente o alvo em inovações de ruptura essenciais para o 
crescimento sustentável de longo prazo. (CHRISTENSEN, 2018, p. 3). 

O foco principal de uma operação deve ser tornar clientes satisfeitos em 

clientes muito satisfeitos, ampliando a expectativa dos clientes e o desempenho da 

empresa como um todo, compreendendo as motivações para aquisição de um 

produto, criando um ambiente ideal para compras recorrentes. O desenvolvimento de 

propostas com intuito de gerar valor para consumidores deveria considerar o que pode 

ser ensinado, informado e comunicado ao cliente, com critérios de comparação bem 

claros e informações específicas diferenciando um produto ou oferta de outra. 

Normalmente, os produtos podem ser facilmente copiados. Contudo, 
é por meio da integração de processos para realizar o trabalho que as 
empresas podem criar experiências ideais e conferir vantagem 
competitiva. (CHRISTENSEN, 2018, p. 153). 

Compreender quais são os gatilhos pode dar mais visibilidade sobre as 

necessidades e ampliar a eficiência na definição de uma oferta que impacte o cliente 

mais que seus concorrentes. Uma maneira de se diferenciar em um ambiente 

extremamente competitivo é se tornar uma autoridade no atendimento de 



36 

 

 

necessidades. Para isso, é necessário obter informações do mercado e de seus 

clientes. 

A definição de um portfólio completo deve ser mais do que um conjunto de 

produtos, deve ser um conjunto de soluções. Para Porter (2009), “a eficácia 

operacional significa o desempenho de atividades melhor do que os rivais” (PORTER, 

2009, p. 38). 

Então, a quais produtos devo dar mais atenção? Produtos mais simples com 

características transacionais geralmente atendem demandas mais evidentes, têm um 

ciclo de vendas mais rápido, muitos competidores e baixas margens de lucro. 

Produtos complexos direcionam a operação para longos ciclos de vendas, onde os 

clientes provavelmente necessitam ser educados sobre uma solução ou melhoria. 

Uma abordagem consultiva apresenta grandes desafios para definição da 

estratégia comercial de uma revenda e do seu modelo de negócio. Um ponto de 

interseção que leva a uma escolha estratégica de uma abordagem passa pela 

habilidade e pelas competências que uma empresa possui para superar desafios. 

Assim, é importante analisar o know-how que a empresa tem para lidar com uma 

operação transacional ou consultiva. 

Ser uma empresa mais transacional significa realizar vendas de uma maneira 

mais objetiva, muitas vezes, apenas protegendo território, buscando ser um gestor de 

preços que visa a geração de tráfego dando ênfase ao número de transações. O 

oposto seria optar por um ciclo de investigação, mais demorado e com foco em vendas 

complexas e consultivas. 

A venda complexa é determinada pelo grande número de etapas desde um 

primeiro contato de apresentação até a conclusão efetiva de uma negociação. A 

complexidade está relacionada a critérios técnicos para solução de um problema ou 

uma aplicação específica de um produto ou serviço em um ramo de atividade. 

Geralmente, o valor envolvido na negociação é elevado e há uma série de etapas no 

processo de aprovação, onde vários departamentos de uma empresa são envolvidos. 

Na venda complexa, a investigação torna o processo de venda mais técnico, 

analítico, indo muito além da persuasão e de uma promoção convencional, 

estabelecendo um nível superior para condução de um projeto. 

 

2.2.8 Logística e supply chain management 
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Uma operação logística eficiente contribui para a superação de obstáculos 

relacionados a entregas de produtos e constrói uma estrutura de atendimento 

integrado que pode diferenciar uma revenda de seus concorrentes. 

O supply chain ou cadeia de suprimentos é fundamental para a operação de 

uma empresa no processo de gerenciamento de suprimentos. O processo de 

gerenciamento da cadeia de suprimentos é conhecido como Supply Chain 

Management (SCM). A SCM facilita a troca de informações entre todos os integrantes 

de um grupo: clientes, fornecedores e parceiros comerciais. 

O processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos estimula o 

desenvolvimento de soluções, identificando ferramentas e modelos que podem ser 

fundamentais para aumentar a eficiência operacional das revendas de computadores 

nos setores de atuação. Segundo Lambert (2010), alguns dos processos mais 

importantes no gerenciamento da cadeia se suprimentos são: 

1. Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente; 

2. Gerenciamento do Relacionamento com o Fornecedor; 

3. Gerenciamento do Serviço ao Cliente; 

4. Gerenciamento da Demanda; 

5. Atendimento do Pedido; 

6. Gerenciamento do Fluxo de Fabricação; 

7. Desenvolvimento do Produto e Comercialização; 

8. Gerenciamento de Devoluções. 

As tarefas realizadas no sistema de cadeia de suprimentos têm como objetivo 

a redução de desperdícios, reduzindo custos e aperfeiçoando a coordenação e o 

compartilhamento das informações para todos envolvidos no processo de 

fornecimento entre empresas. 

A transformação de cada etapa da operação em um processo de geração de 

valor tem o potencial de ampliar os benefícios para os clientes e preencher lacunas 

de atendimento entre o que o consumidor final deseja e recebe efetivamente. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para explorar os objetivos e melhor responder à pergunta de pesquisa, optou-

se por realizar uma pesquisa exploratória qualitativa. A pesquisa é definida como 

exploratória qualitativa com intuito de proporcionar maior familiaridade com o 

problema, tornando-o explícito ou construindo proposições sobre ele principalmente 

através do levantamento bibliográfico. “A investigação qualitativa emprega diferentes 

concepções filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, análise e 

interpretação dos dados” (CRESWELL, 2010, p. 206). 

Como procedimento, podemos citar a necessidade de pesquisa bibliográfica. 

Isso porque foi feito uso de materiais já elaborados e consagrados na área de gestão 

de modelos de negócios, entre eles livros, artigos científicos, revistas e documentos 

eletrônicos. O objetivo do levantamento foi criar bases para a busca e aprofundamento 

de conhecimento sobre os desafios, vantagens e desvantagens para fornecedores 

focados em clientes B2B como forma de identificar a percepção dos proprietários das 

Revendas de Computadores, relacionando tal conhecimento com abordagens já 

trabalhadas por outros autores. 

Após a realização do levantamento bibliográfico, que gerou bases para o 

entendimento do modelo de auditoria de canais, iniciou-se a fase de levantamento de 

dados primários a partir de entrevistas em profundidade. 

 

3.1 Seleção dos Participantes 

 

Para realização desta pesquisa, foram entrevistados 12 integrantes visando 

obter perspectivas variadas sobre o mesmo fenômeno. Todos os participantes atuam 

na mesma cadeia de fornecimento e consumo dos produtos. Vale destacar que os 

entrevistados foram escolhidos a partir da rede de relacionamento do pesquisador, 

que atua na indústria há mais de 20 anos. A amostragem por conveniência, seguiu 

como critério pessoas que têm forte conhecimento sobre o setor, além de tempo de 

experiência. Entrevistados com menor tempo de experiência foram selecionados 

devido ao conhecimento e protagonismo nas funções.  

Os profissionais fabricantes foram selecionados considerando a proximidade 

das atividades profissionais realizadas junto aos revendedores do mercado estudado, 
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também se levou em consideração o cargo de atuação e o tempo de experiência de 

trabalho (todos acima de 5 anos). 

Os clientes selecionados têm papel fundamental na tomada de decisão de 

compras corporativas, selecionando produtos, qualificando fornecedores e 

administrando orçamentos anuais de compras. 

Maiores detalhes estão disponibilizados no Quadro 2. Assim, as discussões 

foram realizadas com três diferentes grupos de entrevistados: 

 Grupo 1: Seis Revendedores (o grupo foi formado por três revendedores 

com foco em uma abordagem de vendas transacional e três 

revendedores com uma abordagem de vendas consultiva); 

 Grupo 2: Três clientes corporativos – são os clientes dos distribuidores 

– representam empresas que compram os produtos dos distribuidores 

entrevistados e de outros players do mercado (o grupo foi formado por 

profissionais da área de tecnologia responsáveis pela aprovação, 

cadastro e gestão de orçamento de compras corporativas); 

 Grupo 3: Três profissionais especialistas de elos de mercado que 

trabalham em fabricantes que fornecem produtos para os revendedores. 

(Esse grupo foi formado por uma executiva de vendas, uma 

coordenadora de marketing e uma analista de mercado). 

 

Quadro 2 - Perfil dos Entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A definição sobre o modelo de negócio e a abordagem de venda utilizada pelos 

revendedores foi obtida através da opinião que cada revendedor tem de seu próprio 

modelo de negócio e abordagem utilizada. Essa informação foi obtida através de 

questões que foram elaboradas e constam no roteiro de entrevistas. Elas permitiram 

a subdivisão desse grupo para comparação do modo como as atividades de 

comercialização, promoção e atendimento de seus clientes são desenvolvidas. Após 

os revendedores se autodenominarem, o estudo comparativo se desenvolveu com 3 

revendas transacionais e 3 consultivas. 

Vale destacar que uma classificação prévia foi apresentada para ser 

comparada com a autoclassificação dos distribuidores: Assim, entende-se nesta 

pesquisa como revenda transacional: uma revenda que busca responder a solicitação 

de um consumidor por um produto sem qualquer compreensão do problema, atuando  

de forma episódica e focando de forma intensa em preço. Já a revenda consultiva 

busca o atendimento mais próximo ao consumidor, constante, trabalha em projetos e 

foca na oferta de soluções para problemas complexos de seus clientes.  Assim, 

mesmo após a autodeclaração foi analisado se o distribuidor tinha as características 

mínimas para ser classificado como transacional ou consultivo. Vale ressaltar, 

entretanto, que mesmo revendedores mais consultivos apresentam algumas 

características transacionais e contrário é verdadeiro. No entanto, para as análises 

dos resultados seguiu-se com a classificação que melhor explicava, a princípio, o 

modelo de negócio dos distribuidores. 

 

3.2 Levantamento dos Dados 

 

As entrevistas foram agendadas com os participantes e realizadas via 

plataformas de videoconferência, como Teams, considerando o contexto da COVID- 

19. Todas foram gravadas e salvas em arquivos MP4. A duração média de cada uma 

foi de uma hora e o período de realização foi de dezembro de 2020 a janeiro de 2021. 

Antecipadamente a entrevista, foram enviados termos de consentimento com 

as informações sobre a elaboração do estudo, orientações e escopo de utilização. Os 

termos de consentimento foram recebidos e estão arquivados. Conforme informado 

previamente para todos e para garantir a sigilo dos participantes, todas as entrevistas 

foram codificadas. Quando necessário o uso de aspas para fortalecer o argumento 
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dos resultados agregados optou-se pela referência aos códigos destacados no 

Quadro 2. 

Para obter a opinião dos entrevistados, foi elaborado, a partir do levantamento 

teórico, um roteiro semiestruturado com questões abertas abordando temas como 

estratégia, mix de produtos, análise financeira, cultura organizacional, tendências de 

mercado, análise de marketing e processo de vendas. Ele está localizado no apêndice 

1. 

 

3.3 Análise dos dados 

 

O problema foi direcionando a pesquisa para as áreas de implementação do 

modelo de negócio para revendas de computadores e para a compreensão dos 

desafios, vantagens e desvantagens inerentes ao processo de comercialização a que 

fornecedores focados em clientes B2B são expostos. 

A análise geral foi direcionada para identificar a percepção dos proprietários 

das Revendas de Computadores, Clientes B2B e Profissionais do mercado. 

As entrevistas foram transcritas e analisadas por temas relacionados e 

posteriormente foram codificadas. Os temas foram analisados em blocos relacionados 

a: 

 Estratégia da empresa: o ambiente competitivo, abordagem comercial e 

seleção de clientes; 

 Cultura organizacional: capacitação dos funcionários valores e 

princípios; 

 Tendências de mercado: operação e-commerce e novas tecnologias; 

 Análise de marketing: ações de marketing, análise de dados, métricas 

de marketing, modelos de marketing automatizados e jornada do 

consumidor; 

 Mix de produtos: sortimento e demandas futuras; 

 Análise financeira: lucro, margens e custos; 

 Logística e Supply Chain: forecast, estoques e processos de entregas; 

 Vendas: processo, ciclos de vendas e ofertas. 
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Como resultado da análise, identificou-se semelhanças e padrões nas 

respostas e opiniões dos entrevistados sobre o processo de vendas, aquisição de 

produtos, desenvolvimento de parcerias e gestão de canais. 

Foram utilizadas “aspas” nas citações das entrevistas, reproduzindo a opinião 

fiel dos entrevistados. 

Para cada categoria, os recortes foram feitos com foco nas diferenças entre 

abordagens transacionais e consultivas. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os quadros abaixo apresentam os resultados das entrevistas realizadas com o 

grupo de revendas transacionais e consultivas selecionadas. Sua estrutura apresenta 

um comparativo entre elas sobre uma série de atividades desenvolvidas relacionadas 

ao modelo de negócio adotado por cada revendedor. 

O comparativo retrata as escolhas estratégicas e o modo como cada revenda 

realiza sua operação. O objetivo do comparativo é demonstrar as diferenças na 

realização das atividades entre as abordagens adotadas por eles e também se as 

revendas têm o mesmo procedimento para responder tarefas operacionais 

relacionadas ao atendimento de clientes corporativos. 

Após o quadro comparativo, apresenta-se um resumo das opiniões e 

percepções dos profissionais fabricantes e distribuidores sobre os temas abordados, 

a condução das atividades e o desenvolvimento das operações das revendas. 

Também serão apresentadas nesse resumo as opiniões dos clientes B2B 

responsáveis pela compra de produtos, aprovação técnica e controle do orçamento 

de compras. Será apresentada ainda a percepção dos clientes B2B sobre o 

atendimento das demandas e condução do relacionamento comercial prestado pelas 

revendas transacionais e consultivas. Por último, será apresentada a conclusão e 

análise dos achados pelo autor. 

Nos quadros abaixo serão analisadas as seguintes categorias: Estratégia, 

Cultura Organizacional, Tendências de mercado, Análise de marketing, Mix de 

produtos, Análise Financeira, Logística e Supply Chain e Processo de vendas. 

 

4.1 ESTRATÉGIA 

 

No quadro 3, buscou-se comparar as escolhas estratégicas e o modo como as 

atividades são realizadas pelas revendas de acordo com as abordagens adotadas. 
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Quadro 3 - Análise Estratégica 
Temas Revenda Transacional  Revenda Consultiva 

Segmentação Clientes Apenas atende demandas. 
Segmenta clientes e setores de 
atuação. 

Classificação Clientes  Trata clientes da mesma forma.  
Classifica clientes buscando 
ampliar o valor negociado. 

Decisão de compra  Preço e Atendimento. 
Portfólio, entrega rápida, 
credibilidade, conhecimento 
técnico. 

Abordagem Comercial 
Atende demandas, não desenvolve 
projetos. 

Soluções personalizadas, grandes 
projetos, atendimento 
especializado. 

Ambiente de competitivo 
externo  

Intermediária, dependente dos 
fabricantes. 

Concorre com pequenas revendas 
pressionam fabricantes. 

Ambiente de competitivo 
interno 

Não há competição.  

Rivalidade entre departamentos ou 
equipes que atuam com outros 
produtos por uma fatia maior de 
investimento. 

Estratégia de Preço 
Não tem estratégia, repassa a 
estratégia do fabricante.  

Busca ser competitiva, não focando 
em preços baixos. 

Estratégia de Produto Reativa apenas atende demandas. 
Ampla variedade de produtos e 
soluções. 

Proposta de valor  Atende cotações pequenas, ética. 
Amplo mix de produtos e 
fornecedores, entrega rápida, 
prazo de pagamento mais extenso. 

Novo elemento a ser 
fornecido 

Ofertar Serviços.  
Processos automatizados, ampliar 
linha de produtos para oferecer 
uma solução completa. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados das entrevistas em profundidade. 
 

Na opinião dos profissionais fabricantes ou distribuidores que atuam no 

mercado, os revendedores de computadores e acessórios de TI, em sua maioria as 

revendas, atuam com abordagens transacionais, não segmentam ou classificam 

clientes, conforme ilustrado pelo trecho a seguir: “as revendas são passivas, reativas, 

não desenvolvem ou estimulam novas cotações” (Profissional 1). Não há 

diferenciação na condução do atendimento, elas focam apenas no preço buscando 

soluções com os fabricantes e grandes distribuidores para posteriormente repassá-

las. 

Para os profissionais, o ambiente externo é extremamente competitivo, uma 

verdadeira briga por preço: “Ambiente externo muito competitivo, com pressão sobre 

preço baixo onde as revendas não conseguem se diferenciar” (Profissional 2). 
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O ambiente interno é caracterizado pelo baixo nível de conhecimento técnico e 

a falta de capacitação das equipes. Para os profissionais, isso se deve muito ao 

modelo de negócio que é construído apenas com foco em atender o mais rápido 

possível e não em identificar a real necessidade de seus clientes. 

Como resultado, a operação das revendas não agrega valor para o consumidor 

e não gera nenhum ponto de diferenciação na forma com a proposta é ofertada: “[...] 

sem estratégia de mix de produtos, apenas atendem a demanda [...]” (Profissional 1). 

Ao oferecer somente preço baixo sem nenhum diferencial adicional, as 

revendas passam a trabalhar com margens apertadas, limitando o desenvolvimento 

de novos canais e a operação como um todo. 

Segundo os profissionais, não há efetivamente uma estratégia de preço 

definida. As revendas apenas buscam ganhar as cotações com o menor preço 

possível: “[...] buscam produtos com preço competitivo sem muita preocupação com 

a qualidade” (Profissional 3). 

Em relação ao sortimento ofertado, o processo de definição do mix de produtos 

é extremamente limitado, sendo apenas definido pelas solicitações dos clientes e a 

disponibilidade do fornecedor: “eles são muito reativos, eles buscam no mercado 

qualquer item [...]” (Profissional 1). 

Para os profissionais fornecedores, as revendas parecem não ter muita 

preocupação com a qualidade dos produtos ou a satisfação dos clientes, a proposta 

de valor apenas foca em entregar o produto no menor prazo possível, o que os leva a 

definir que não existe uma proposta clara de valor para os clientes B2B. 

Na opinião dos profissionais fornecedores, as revendas deveriam compreender 

melhor a operação dos clientes e suas necessidades, tendo uma postura mais ativa 

na proposição de soluções. 

Para os profissionais, a capacitação e o conhecimento técnico são elementos 

fundamentais para superar obstáculos no processo de homologação e no 

desenvolvimento da oferta de uma solução. 

Em uma posição contrária ao modo que as revendas transacionais optam por 

trabalhar, algumas poucas revendas adotam uma abordagem consultiva, em linha 

com as opiniões desses profissionais sobre a forma mais eficiente para condução de 

projetos e negociações. 

Para os clientes B2B, algumas revendas que atendem sua empresa os 

segmentam: “[...] com certeza, inclusive tenho uma participação bastante importante 
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neste segmento” (Cliente corporativo 1), e também os classificam em algum nível de 

importância. 

As revendas que os atendem parecem atuar com métodos e processos 

diferentes das revendas transacionais, que focam somente em preço, elemento 

reconhecido como importante mas não decisivo para os clientes B2B. 

Os fatores que mais influenciam a tomada de decisão e escolha de um produto 

ou fornecedor para os clientes corporativos são: 

 Cooperação entre fornecedor e cliente na busca por oportunidades de 

melhoria; 

 Atuação proativa propondo soluções; 

 A pré-qualificação do fornecedor, definida pela capacidade financeira 

para realizar o fornecimento; 

 Questões relacionadas ao meio ambiente (Valores e Princípios); 

 Imagem na mídia; 

 Qualidade do produto; 

 Aprovação técnica (às vezes realizada pelo time global); 

 Prazo de entrega; 

 Capacidade técnica dos profissionais. 

Somente por último, segundo esses clientes, o preço é considerado como fator 

influenciador para a tomada de decisão. Para alguns dos entrevistados, o preço é o 

fator menos importante: “o preço é o fator menos importante na minha decisão de 

compra” (Cliente corporativo 1). 

Para os clientes B2B, a maioria das revendas atuam de uma maneira 

transacional, principalmente as pequenas, e algumas poucas revendas de porte médio 

e grande são consultivas. 

Os clientes mencionam que esperam de seus fornecedores revendedores 

novidades, não querem ter que buscar soluções. Na opinião dos clientes B2B, as 

revendas não conseguem fazer uma leitura eficiente de suas operações para entender 

suas necessidades e apresentar produtos adequados propondo soluções inovadoras. 

Para os clientes, as revendas, em sua grande maioria, apenas os atendem 

quando estão precisando de algo: “[...] eles são transacionais eles atendem no 

momento em que estamos precisando” (Cliente corporativo 2). 
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Os clientes B2B têm a percepção de que o ambiente competitivo externo em 

que as revendas atuam é limitado pelo processo de importação, que obriga as 

revendas a lidar com custos de produtos, taxas de importação e certificações. 

Os clientes B2B acreditam que vários fatores dificultam a ação de revendas 

pequenas que necessitam superar diversos obstáculos para realizar o atendimento 

regular dos itens homologados em pequenas ou grandes quantidades. 

Para competir nesse ambiente, os clientes recomendam que as revendas 

pequenas deveriam desenvolver estratégias inovadoras para oferecer algo diferente, 

ter persistência, insistir, demonstrar e provar que seu produto de fato é bom. 

Acreditam que as revendas pequenas não têm seguido esse caminho de 

inovação, ou seja, todas têm um perfil muito parecido, atuando sem perseverança e 

sem um objetivo ou proposta clara. 

Na percepção dos clientes corporativos, há um obstáculo claro na capacidade 

de investimento financeiro das revendas para o desenvolvimento de processos 

logísticos que tenham capacidade de realizar entregas e importações de acordo com 

suas expectativas. 

Na opinião dos clientes B2B, o ambiente competitivo interno é regido por 

desafios relacionados à capacitação da equipe. 

Para eles, o conhecimento técnico é fundamental para que os processos sejam 

bem conduzidos, consideram muito importante a integração dos departamentos das 

revendas e dos profissionais responsáveis pelo atendimento direto: gerente de contas, 

especialista técnico e vendedor. 

Para os clientes B2B, esse time deve trabalhar de forma conjunta, entregando 

soluções que melhorem processos ou superem obstáculos na operação. Eles 

entendem que muitas vezes o mix de produtos não é ofertado em sua totalidade pelos 

revendedores e que mesmo marcas mais conhecidas, e às vezes mais caras, são 

descartadas pelo fato de que os revendedores consideram que o preço de venda pode 

inviabilizar uma negociação. 

Para os clientes, as revendas trabalham com produtos com baixo valor 

agregado ou mediano. Eles acreditam que para iniciar o processo de fornecimento ou 

implantar um novo produto no mercado nacional, ofertam produtos com preços e 

características similares buscando se igualar e não se diferenciar. 
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A maioria das revendas não desenvolve uma proposta de valor, na opinião 

desses clientes B2B. Isso deveria acontecer com mais frequência exatamente por 

trabalharem com itens ligados a tecnologia. 

“[...] falta troca de informação com o cliente, trabalham muito por 
reação, não são proativos, estão aqui só para entregar o produto e não 
uma solução ou atender uma necessidade, muitas trabalham como se 
fossem lojas, ou seja, o cliente entre, escolhe e vai embora não se 
importando em saber o que ele necessita realmente.” (Cliente 
corporativo 2). 

Alguns clientes B2B citam que a proposta das revendas basicamente se 

resume a frete e prazo de pagamento: “[...] muitas vezes as pequenas sequer atendem 

determinadas solicitações” (Cliente corporativo 1). 

Para os clientes B2B, as revendas deveriam aperfeiçoar processos para 

estimular mais engajamento, proximidade e acompanhamento no atendimento. Na 

opinião deles, essas seriam algumas das principais falhas de atendimento que afetam 

negativamente as experiências de compra e, também, o entendimento que eles 

poderiam ter sobre o mix de produtos que uma revenda trabalha. 

Na opinião dos clientes B2B, a melhoria nesses processos facilitaria a análise 

e identificação de oportunidades. 

“As revendas deveriam acompanhar os clientes como médicos de 
família batendo na porta todo mês para saber se o cliente está 
precisando de algo tendo algum problema, realizando pós-venda e o 
acompanhamento de uma entrega ou produto, para evitar problemas 
e ser um facilitador no processo de aquisição.” (Cliente corporativo 2). 

 

4.1.1 Considerações e aprendizados da seção 

 

Os clientes B2B estão cada vez mais empoderados e têm mais informações 

hoje do que tinham no passado. Eles decidem quando, onde e como irão se relacionar 

com as empresas fornecedoras, são menos dependentes de fornecedores. 

Considerando esses fatores, revendas transacionais que não têm uma 

estratégia de diferenciação ou uma proposta de valor bem definida, tendem a se tornar 

menos atraente para clientes B2B que têm uma clara expectativa de serem tratados 

de maneira personalizada. 
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Ofertar somente preço com um atendimento mediano não parece ser uma 

combinação de fatores que pode ser percebida como diferencial por esses clientes 

corporativos que esperam sim preços competitivos e atendimento rápido, mas 

também qualificação técnica, estrutural e visão empreendedora mais propositiva por 

parte de seus fornecedores. 

 

4.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A entrega da proposta de valor das empresas é muito influenciada pela atuação 

dos colaboradores. Assim, é importante compreender as pessoas, os papéis e suas 

habilidades para lidar com desafios e construir relacionamentos comerciais 

duradouros. 

Quadro 4 - Gestão de Pessoas 
Temas Revenda Transacional  Revenda Consultiva 

Competências e 
Habilidades  

Orientar o cliente, engajamento, 
obter informações sobre as 
necessidades do cliente. 

Dinamismo, conhecimento técnico, 
determinação, persistência, 
engajamento, superar desafios. 

Desafios para formar e 
desenvolver equipes  

Capacitar as equipes, transferir 
conhecimento técnico, 
engajamento, determinação, 
remuneração.  

Capacitar a equipe, humildade e 
paciência. 

O que mais afeta o 
desempenho da equipe 

Não conseguir superar desafios, 
não se colocar no lugar do cliente, 
insegurança e instabilidade 
profissional. 

Resistência, perseverança, 
capacidade de trabalhar em grupo. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados das entrevistas em profundidade. 
 

Para os profissionais fornecedores, as principais competências e habilidades 

necessárias para que uma revenda obtenha sucesso estão relacionadas a 

compreender a operação do cliente e identificar suas necessidades. As revendas 

deveriam ter uma postura mais ativa propondo soluções, capturando oportunidades, 

com um atendimento mais ágil. 

Os profissionais também acreditam que se deve segmentar clientes e ter 

conhecimento técnico para superar obstáculos na homologação e ainda ter 

capacidade de atender demandas diretas e adjacentes, desenvolvendo uma 

abordagem mais consultiva. 

Os clientes citam que a comunicação eficiente, o conhecimento técnico, a 

capacidade de analisar a operação do cliente e propor soluções, a condução eficiente 
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de todas as etapas do atendimento e o comprometimento sempre com objetivo de 

levar o cliente ao sucesso são competências relevantes para o bom atendimento. Os 

principais desafios para formar equipes com essas características, na opinião dos 

profissionais, estão relacionados ao processo de desenvolvimento e capacitação dos 

colaboradores e ainda à identificação dos parceiros e fornecedores corretos que 

possam contribuir com o processo de aperfeiçoamento de equipes especializadas. 

Os clientes B2B têm a percepção de que equipes especializadas são muito 

mais preparadas para atendimento de novos canais de distribuição e divulgação de 

novos produtos. 

Os líderes e responsáveis pela operação das revendas deveriam criar uma 

cultura com propósito e ter visão clara dos objetivos da empresa e de seus clientes 

alvo. 

Para os clientes B2B, falta uma parceria mais próxima entre fornecedores e 

revendedores no desenvolvimento de programas de transferência de conhecimento. 

Na opinião deles, as revendas deveriam ter um time especializado com foco em 

desenvolver um relacionamento com o cliente e que tivessem um perfil técnico que 

pudesse compreender suas necessidades, contribuindo com a geração de valor. 

Para os profissionais fabricantes ou distribuidores, o que mais afeta o 

desempenho de uma revenda é a escassez de mão de obra especializada, 

profissionais preparados tecnicamente para realizar o trabalho e responder os clientes 

de forma rápida e eficiente. 

Para os clientes B2B, os fatores que mais afetam a performance de uma 

revenda no atendimento de um cliente são o prazo de entrega não ser respeitado, 

problemas financeiros relacionados a processos ineficientes, emissão de notas fiscais 

erradas, retrabalhos internos e não ter uma pessoa que forneça suporte 

personalizado. 

 

4.2.1 Considerações e aprendizados da seção 

 

O processo de coordenação para capacitação de equipes responsáveis por 

interagir diretamente com clientes B2B deve partir dos executivos responsáveis pelas 

operações das revendas. Esses profissionais devem estabelecer, mais do que 
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objetivos, princípios claros que criem um ambiente de colaboração, evitando que 

detalhes aparentemente pequenos reduzam a qualidade e a performance da empresa. 

Uma equipe capacitada que trabalhe em grupo é um dos elementos críticos 

para a construção de uma imagem positiva para os clientes. O trabalho conjunto pode 

incentivar um processo de melhoria que resultará em fidelidade por parte dos clientes, 

criando barreiras concorrenciais. 

Embora clientes fiéis sejam menos tentados por outras ofertas e 
incentivos, em tempos bons o fluxo livre dos negócios torna mais difícil 
reconhecer seu valor. É em épocas difíceis que os clientes fiéis têm 
mais importância. (SINEK, 2018, p. 42). 

 

4.3 TENDÊNCIAS DE MERCADO 

 

A convergência de novas tecnologias está mudando os canais e a maneira 

como as empresas comercializam seus produtos e atendem seus clientes. Por isso, é 

determinante que empresas estejam atentas à velocidade da adoção dessas 

tecnologias e dos comportamentos de consumo de seus clientes alvo. 

 

Quadro 5 - Canais de vendas e tecnologias 
Tema Revenda Transacional  Revenda Consultiva 

Canais de Venda Venda direta, Marketplace. 
Venda direta, e-commerce, 
loja/depósito, pequenos 
revendedores. 

Operação E-commerce Não opera. Site próprio. 

Opera no Marketplace Sim. Não. 

Sabe o que é Omnichannel? Não.  Não. 

Desenvolve sinergias O2O 
(Online to offline)? 

Não. Sim. 

Tecnologia tem impactado 
mais na operação de vendas  

Não tem conhecimento. 
BI - Interno, ferramentas de 
videoconferência, processos 
automatizados. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados das entrevistas em profundidade. 
 

Na opinião dos profissionais, as revendas operam somente com o canal de 

venda direta através de reuniões presenciais e por telefone e algumas revendas 
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participam de cotações em portais de compra apenas atendendo a solicitação dos 

compradores. 

Os clientes B2B comentam que na maioria das vezes o processo de compra é 

realizado somente através do contato direto presencial do vendedor e que não 

recebem ofertas das revendas ou realizam o processo de compra em um site: “[...] 

não me recordo de nenhuma revenda que a gente tenha feito trabalho comprando 

online [...]” (Cliente corporativo 3). Eles relatam que recebem a proposta por e-mail e 

que somente poucos fornecedores mais estruturados ofertam produtos no canal e-

commerce. 

Compradores corporativos entrevistados relatam que neste período de 

pandemia fornecedores que ofertaram produtos no e-commerce ganharam mais 

cotações e ampliaram o volume de vendas: “[...] os que estão mais preparados agora 

na pandemia ganharam muitas vendas e espaço no meu budget [...]” (Cliente 

corporativo 1). 

O Marketplace não é uma plataforma utilizada por muitas revendas, na opinião 

dos profissionais. Para eles, não está claro que as revendas estão utilizando este 

formato para realizar vendas. Os clientes B2B desconhecem ou não se recordam de 

revendas que atuam no Marketplace. 

Os profissionais estudados sabem definir o que é a Omnichannel; porém, os 

clientes desconhecem o termo. Para os profissionais, as revendas não desenvolvem 

sinergias online com offline (O2O), opinião compartilhada pelos clientes B2B. 

Para os profissionais, a tecnologia que mais impactou os processos e a 

operação comercial para revendas de computadores e acessórios de TI para o 

mercado B2B foram: 

 e-commerce; 

 sites próprios de fabricantes ou distribuidores; 

 portais de compras. 

Para os clientes, as tecnologias que mais impactaram os processos para 

revendas estão relacionadas às formas de comunicação, mais especificamente as 

plataformas de vídeo conferência e o WhatsApp. 

 

4.3.1 Considerações e aprendizados da seção 
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O perfil dos compradores e demais profissionais responsáveis pelo processo 

de decisão nas compras corporativas tem se tornado cada vez mais diversificado. 

Atualmente, os profissionais responsáveis pela decisão de compras são de gerações 

diferentes, com estilo de tomada de decisão e hábitos bem distintos. É cada vez mais 

natural, portanto, que as interações ou pontos de contatos também sejam 

diversificados. 

Revendas que pretendem desenvolver negócio nesse ambiente deveriam 

ampliar os canais de atendimento para seus clientes, oferecendo seus produtos e 

soluções sempre atentos à convergência de novas tecnologias que permitirão 

transformar seus negócios. Esse processo de mudança acontecerá cada vez mais 

rapidamente. 

 

4.4 ANÁLISE DE MARKETING 

 

A análise de marketing comparativa entre revendas com abordagens 

transacionais e consultivas tem como objetivo identificar lacunas no processo de 

construção de experiências positivas para seus clientes e no conhecimento de suas 

necessidades e de como atendê-las. 

 

Quadro 6 - Promoção e Ações de Marketing 
Tema Revenda Transacional  Revenda Consultiva 

 Como divulga os produtos 
E-mail marketing, WhatsApp, 
mídias sociais. 

Eventos, e-mail marketing, site 
próprio, campanhas, mala direta, 
outdoor, revistas, jornais e 
patrocínios. 

Ações POC / Demo Sim, realizam. Sim, realizam. 

Análise de Dados 
Não há um método claro de 
análise. 

Times específicos analisam os 
dados. 

Métricas de Marketing 
Não têm conhecimento sobre 
métricas de marketing. 

Utilizam métricas de marketing. 

Marketing Automatizados 
Não têm conhecimento sobre 
Automação de Marketing.  

Utilizam, desenvolvem e 
comercializam modelos de 
marketing. 

Jornada do Consumidor 
Não conhecem apenas 
respondem cotações. 

Profundo conhecimento da 
Jornada de Compra. 

Pontos de Contatos Telefone, e-mail e WhatsApp. 
Equipe de vendas, site, entrega e 
loja.  
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Experiência de Compra Boa. Ágil, com qualidade e monitorada. 

Gatilhos de compra Necessidade interna do cliente. 

Rollout, demandas emergenciais, 
compras de materiais de 
consumo, quebra de 
equipamentos, projetos. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados das entrevistas em profundidade. 
 

Para os fornecedores, as revendas divulgam os produtos basicamente através 

do e-mail marketing, ligações, telemarketing e WhatsApp. Apenas algumas poucas 

revendas mais transacionais utilizam a plataforma Marketplace. 

Os clientes B2B têm opinião semelhante aos profissionais, entendendo que a 

maioria das revendas divulgam seu mix de produtos através do e-mail marketing e 

algumas poucas através de eventos virtuais. 

Os clientes B2B avaliam que a divulgação das revendas é péssima. Eles 

relatam que geralmente novos produtos acabam não sendo ofertados e, para eles, 

esse acaba sendo um dos pontos mais deficitários no atendimento. Eles comentam 

que as revendas deveriam apresentar novas soluções sem pré-julgamentos e que 

gostariam de, ao menos, ter acesso à informação. 

Na opinião dos profissionais, as revendas não realizam experimentos com 

clientes B2B de forma proativa. Na opinião deles, quando algum experimento é 

realizado trata-se apenas de uma solicitação dos clientes; as revendas são apenas 

reativas. 

Os clientes B2B têm a percepção de que apenas as grandes revendas 

oferecem produtos para experimentação; porém, comentam que esse processo de 

experimentação é fundamental para o conhecimento de novos produtos, aprovação, 

homologação e adoção de novas soluções: “[...] eu acho que ainda tem uma área 

nebulosa para muitas revendas em bater à porta e dizer ‘olha eu tenho uma solução 

aqui e vou demonstrar para você a custo zero’” (Cliente corporativo 2). 

Na opinião dos profissionais fornecedores, mesmo as poucas revendas que de 

forma reativa realizam experimentos não possuem um método estruturado para obter 

o feedback dos seus clientes. Na opinião desses profissionais, as revendas também 

não têm um processo de análise de dados para identificar elementos que possam 

levar a melhorias nos produtos ou nos processos de fornecimento das revendas, 

atividade que seria extremamente relevante. 
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Os clientes B2B entendem que quando o processo de experimentação é 

realizado, apenas revendas com perfil mais consultivo o realizam. Eles acreditam que 

as revendas têm um processo de análise para obter dados e que esses dados podem 

fazer parte de um processo de evolução de um produto. Para eles, a análise dos 

experimentos pode resultar em uma solução que poderá ser adotada por grandes 

corporações em escala global. 

Os profissionais fornecedores relatam que revendas não avaliam seus 

processos ou fazem uso de métricas de marketing para melhorar o relacionamento 

comercial com seus clientes ou identificar pontos de melhoria, opinião compartilhada 

pelos clientes B2B. 

Na opinião dos profissionais fornecedores, as revendas não utilizam modelos 

de marketing automatizados. Para os clientes B2B, algumas utilizam modelos 

automatizados desatualizados não sendo um processo constante. 

Para os profissionais fornecedores, as revendas não sabem como o cliente 

realiza a jornada de compra. Eles detalham que as revendas basicamente recebem a 

cotação, respondem a cotação e aguardam uma aprovação. 

Os clientes B2B relatam que a jornada de compras deles surge muitas vezes 

de conversas informais sobre como melhorar processos; após essas conversas 

informais, eles buscam identificar empresas que possam fornecer as soluções para 

as suas necessidades. Com o intuito de envolver todas as áreas impactadas em um 

projeto, reuniões são realizadas para avaliação, mensuração e aprovação dos 

produtos. 

A próxima etapa na jornada de compras corporativas é a busca de revendas 

cadastradas no sistema interno da empresa. Então, as necessidades são 

apresentadas para o grupo de revendas selecionadas, os responsáveis pela 

aprovação técnica dos produtos recebem propostas e repassam novamente para 

todas as áreas para aprovação. Após a aprovação de todos envolvidos, o responsável 

técnico envia a solicitação para o time de compras que desenvolve toda a 

concorrência. O vencedor realiza o fornecimento e a entrega do produto. Ao receber 

o produto, o cliente faz a implantação da solução. 

Para os profissionais fornecedores, os pontos de contato dos clientes com as 

revendas são basicamente contato telefônico, e-mail ou buscas via Google, 

desenvolvendo uma experiência de compra bem transacional, reativa e básica. Essa 

forma de atendimento não atende às expectativas dos clientes B2B, que definem os 
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pontos como basicamente contatos telefônicos e e-mails, comentando que a 

experiência é básica, morosa e burocrática. 

Para os profissionais, os gatilhos que despertam a necessidade dos clientes e 

consumidores finais estão relacionados a uma necessidade gerada pela avaria de um 

produto, um produto antigo defasado, o surgimento de um projeto de melhoria com 

possíveis demandas adjacentes ou necessidades não percebidas inicialmente que 

posteriormente são adquiridas como um produto ou solução complementar. 

Para os clientes, os gatilhos estão relacionados a rollouts, avaria ou quebras 

de produtos, decisões estratégicas da empresa, decisões políticas de conformidade, 

novas oportunidades de melhoria ou adoção de novas tecnologias. 

 

4.4.1 Considerações e aprendizados da seção 

 

Clientes B2B têm expectativas de que seus fornecedores terão um alto padrão 

de performance fornecendo mais do que produtos e serviços, fornecendo soluções e 

serviços. Eles esperam experiências de consumo para os tomadores de decisão e 

seus clientes internos. 

Essas expectativas são muito semelhantes às que eles têm como 

consumidores finais comprando produtos pessoais. Revendedores deveriam divulgar 

sua empresa e mix de produtos desenvolvendo parcerias com fabricantes ou grandes 

distribuidores em diferentes plataformas. 

O desenvolvimento dessas parcerias poderia gerar programas de 

experimentação, permitindo que seus clientes avaliem novos produtos ou tecnologias 

que facilitem suas operações. O desenvolvimento de um processo de inovação que 

entregue experiências positivas para os clientes alvo deveria ser uma prioridade 

estratégica para que revendas superassem seus concorrentes. 

As revendas devem ficar atentas no processo de inovação aos pontos de 

paridade na oferta de seus produtos e serviços, mas também devem desenvolver 

pontos de diferenciação que podem se tornar uma futura vantagem competitiva. 

A análise dos dados obtidos nas ações promocionais de experimentações de 

produtos é fundamental para desencadear um processo de melhoria e inovação nos 

processos de atendimento das revendas, no modo como os produtos deveriam ser 
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ofertados, e em todas as etapas de distribuição incluindo no processo fabricantes e 

distribuidores. 

Segundo a pesquisa da Accenture (2017), os parceiros de canal terão cada vez 

mais responsabilidade em conduzir a customer experience nos próximos dois anos. 

Portanto, as revendas deveriam identificar como se desenvolve a jornada de compras 

de seus consumidores e os gatilhos que iniciam o processo de compra para os clientes 

B2B. Elas também deveriam oferecer o maior número possível de pontos de contatos, 

tendo uma estrutura própria ou desenvolvendo parcerias. 

Sinergias entre as operações offline e online são também fundamentais para a 

geração de experiências de compras positivas. Segundo pesquisa realizada pela 

McKinsey, “as compras B2B realizadas através de apps cresceram mais de 250%” 

(FERNANDES, 2020). 

 

4.5 MIX DE PRODUTOS 

 

Atender a todas as necessidades dos clientes com um mix de produtos 

completo é uma tarefa complexa; entretanto, pode ser um fator diferenciador muito 

valorizado por empresas B2B que buscam agilidade e conveniência nas operações 

de compras corporativas. 

 

Quadro 7 - Sortimento 
Temas Revenda Transacional  Revenda Consultiva 

Mix de produtos Completo Incompleto. Sim, completo. 

Dificuldade para trabalhar 
com o Mix Completo 

Relacionamento com os 
fornecedores e capacidade de 
investimento. 

Trabalha com mix completo. 

Motivos para o cliente 
comprar 

Relacionamento e busca de 
produtos junto aos 
fornecedores. 

Estar atualizado com as novas 
tecnologias. 

Benefícios para os Clientes 
Compra combinada e busca 
junto aos fornecedores. 

Ganho de produtividade. 

Tendência de Demanda Futura SaaS e Softwares. 
Vendas de produtos e soluções 
combinadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados das entrevistas em profundidade. 
 

Para os profissionais, as revendas não ofertam um mix de produtos completo 

para seus clientes. Elas sempre buscam alternativas no mercado quando solicitado 

pelos clientes B2B. Um dos fatores que mais explicam esse processo de busca 
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contínua para suprir lacunas no mix de produtos, segundo os profissionais, se deve 

ao fato de que as revendas não mapeiam oportunidades. 

Os clientes B2B consideram que as revendas têm o mix completo; porém, não 

o apresentam, não o ofertam: “[...] o mix é conhecido para a revenda, não é evidente 

para o cliente.” (Cliente corporativo 2). Para eles, o reduzido número de itens ofertados 

tem relação com elementos ligados à importação dos produtos. Na opinião deles, a 

principal razão seria o alto valor de determinados produtos que resultam em um alto 

custo de investimento para manutenção do estoque. 

Para os profissionais, uma oferta mais ampla de produtos pode gerar mais 

praticidade para os clientes, que poderão adquirir vários itens com um só fornecedor 

em um único processo de compras, de modo que os produtos se complementam 

gerando conveniência. 

Os profissionais consideram que haverá uma grande demanda futura por 

produtos relacionados ao Home Office do mesmo modo os clientes B2B consideram 

que haverá uma grande demanda por acessórios de informática relacionados a 

estações de trabalho. 

Para os profissionais, a quantidade de produtos consumida por clientes B2B 

não seriam alteradas com a adoção de uma política de preços dinâmica: “Não, ela vai 

atender o que o cliente somente precisa” (Profissional 2). 

Os clientes B2B consideram que as demandas seriam ampliadas com políticas 

de descontos ou uma política de preços dinâmica para produtos de consumo ou 

compras emergenciais; já para projetos, as quantidades não seriam ampliadas, seriam 

pré-estabelecidas. 

 

4.5.1 Considerações e aprendizados da seção 

 

Ter um mix de produtos completo é um grande desafio para revendas de 

computadores. Uma alternativa para realizar o atendimento talvez seja trabalhar 

novos projetos e histórico de compras de seus clientes, buscando desenvolver uma 

cadeia de fornecimento e não o fornecimento de produtos isolados. 

A aquisição de produtos de forma combinada tem aumentado 

significativamente, pois esse tipo de oferta busca entregar soluções completas de 

produtos e serviços. Essa tendência muda a natureza de como o processo de compra 
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e venda é realizado, assim como os critérios utilizados para guiar a tomada de decisão 

e o relacionamento comercial. Como resultado, ambas as partes se tornam mais 

relevantes na posição de cliente e fornecedor, respectivamente. 

 

4.6 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

A análise financeira busca trabalhar com métodos de controle e gestão com o 

objetivo de compreender os custos, margens e objetivos de lucro, conceitos 

necessários para a formação de preços e política comercial. 

 

Quadro 8 - Indicadores Financeiros 
Tema Revenda Transacional  Revenda Consultiva 

Objetivo de Lucro líquido Não tem. 
Sim detalhado por categorias de 
produtos. 

Objetivo de margem bruta 15%. Não divulgado. 

Custo Operacional 12%. Não divulgado. 

Elasticidade de Demanda 

Não, os clientes compram 
quantidades definidas em 
projetos, ou de acordo com a 
necessidade (Just in time). 

Sim, é possível ganhar volume, 
novos clientes, principalmente no 
canal e-commerce. 

Giro de Estoque 
Não controlam ou trabalham com 
uma quantidade muito pequena de 
produtos. 

Sim possuem programas 
específicos, analisam o giro 
diariamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados das entrevistas em profundidade. 
 

Os profissionais do mercado desconhecem o objetivo de lucro líquido, margem 

bruta e custo operacional médio de uma revenda. Na opinião desses profissionais, as 

revendas não analisam o giro de estoque e possíveis custos porque simplesmente 

não mantêm estoque. Os clientes, por sua vez, fazem análises e controlam seus 

estoques com precisão e eficiência. 

 

4.6.1 Considerações e aprendizados da seção 

 

O desconhecimento ou falta de definição de objetivos financeiros claros é uma 

das características mais comuns principalmente para as revendas com uma 

abordagem mais transacional. A falta de conhecimento de indicadores financeiros é 



60 

 

 

um obstáculo que reduz a capacidade de investimento, inviabilizando a adoção de 

novas tecnologias e a capacidade de repensar a estrutura da empresa. Revendas bem 

estruturadas atuam com um modelo de negócio ajustado para realizar suas 

operações. 

 

4.7 LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN 

 

Os clientes B2B são sensíveis ao prazo de entrega. O principal motivo disso é 

a constante necessidade de manutenção da operação da empresa sem rupturas ou 

atrasos nos processos produtivos. Um atendimento logístico eficaz necessita trabalhar 

com processos ágeis e capacidade de respostas rápidas. 

 

Quadro 9 - Processos Logísticos 
Tema  Revenda Transacional  Revenda Consultiva 

Obtém Forecast dos Clientes Não.  Sim. 

Mantém Estoque Não.  
Sim, para atender clientes com 
contrato de atendimento. 

Entregas Transportadoras e Correios. Transportadora. 

Principal Custo Logístico Frete. 
Armazenagem, transporte e 
estrutura física. 

Elo fraco no fornecimento dos 
fornecedores 

Tempo de entrega e falta de 
apoio no atendimento. 

Obter informações e lentidão 
nas respostas.  

Elo fraco no fornecimento da 
empresa  

Comunicação, contato apenas 
com o comprador. 

Entrega.  

Ponto forte no fornecimento 
da empresa 

Atendimento claro, pontual, com 
credibilidade e preço. 

Mapeamento de soluções com 
propostas personalizadas e 
pronta entrega.  

Há lacunas para atuar de 
maneira diferente? 

Mais clareza, precisão somada 
ao apoio dos fabricantes e 
distribuidores.  

Melhorar o processo logístico 
para vendas em pequenas 
quantidades, ofertando todo 
sortimento, melhorando o 
processo de identificação dos 
clientes com potencial de 
compra de grandes volumes. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados das entrevistas em profundidade. 
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Para os profissionais fornecedores, as revendas não trabalham para obter 

forecast de seus clientes. Como resultado, as revendas têm uma visão limitada sobre 

as aquisições futuras de seus clientes. 

As revendas transacionais não mantêm estoques, característica que tem 

potencial para redução dos custos operacionais. A falta de estoque impede que 

revendas possam realizar entregas mais rápidas, reduzindo o prazo de entrega para 

seus clientes. Os clientes B2B optam por manter estoque e têm a percepção de que 

as revendas buscam obter informações relacionadas a previsões de compras futuras. 

Segundo os profissionais, as revendas realizam suas entregas via 

transportadora. Os clientes B2B definem a maneira como a entrega será realizada e 

os produtos serão recebidos. Não há custo logístico na opinião dos clientes B2B e os 

profissionais não têm conhecimento dos custos logísticos das revendas. 

Para os profissionais, o elo fraco na cadeia de fornecimento das revendas para 

os clientes está relacionado ao prazo de entrega e mix de produtos reduzidos. Esses 

pontos também foram mencionados pelos clientes B2B como fracos e ineficientes: “Eu 

acho que é muito a logística, o elo fraco é a logística” (Cliente corporativo 3). 

Segundo os clientes, muitas vezes os produtos são entregues em locais 

errados ou não são entregues e há falta de documentação e de agendamento. Para 

eles, essas falhas no processo logístico são pontos que deveriam ser melhorados. 

Para os clientes B2B, alguns dos pontos fortes no atendimento das revendas 

estão relacionados à prontidão para responder a suas necessidades e disposição para 

ajudar. Para eles, esses pontos poderiam ser aperfeiçoados melhorando o processo 

de comunicação, permitindo uma maior visibilidade sobre o mix trabalhado pelos 

revendedores. Um processo de pós-venda mais efetivo também é mencionado como 

algo muito importante: “Não existe hoje um pós-venda adequado, não existe um 

contato bom” (Cliente corporativo 1). Eles sugerem ainda que processos internos 

devem ser revistos para agregar valor na operação com foco no cliente. 

 

4.7.1 Considerações e aprendizados da seção 

 

O processo logístico é fundamental no suporte para que as revendas possam 

entregar experiências agradáveis para seus clientes. A coordenação de diversos 

processos e a integração entre os departamentos, fabricantes, distribuidores e demais 
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parceiros tornou-se uma tarefa crítica e de grande impacto na jornada do consumidor 

e no plano de marketing. 

 

4.8 PROCESSO DE VENDAS 

 

O processo de vendas bem estruturado possibilita que vendedores sejam 

capazes de aprender mais sobre as necessidades de seus clientes, abordando de 

forma eficaz as características e os benefícios de seus produtos e soluções, 

permitindo que o time de vendas lide melhor com objeções e obstáculos comerciais. 

 

Quadro 10 - Desenvolvimento de Vendas 
Tema  Revenda Transacional  Revenda Consultiva 

Processo de vendas  
Recebimento da solicitação do 
cliente e resposta da cotação. 

Abertura da conta, identificação 
da demanda, programação da 
compra, coleta de dados, 
negociação e assinatura do 
contrato. 

Ciclo de vendas Curto, menos que 30 dias. 
Curto para negociações 
transacionais e longo para 
projetos. 

Demandas de atendimento ou 
estimuladas? 

Atendimento. Ambas. 

Necessita educar ou 
conscientizar seus clientes? 

Não necessita educar ou 
conscientizar clientes. 

Sim. 

Como ampliar o volume 
negociado com os clientes? 

Atendendo outras áreas, 
ampliando relacionamento com 
fornecedores. 

Programas de premiação, 
política de preço dinâmica, 
ações comerciais. 

Oferta combinada (Combos) 
Depende da necessidade do 
cliente ou uma ação do 
fabricante. 

Vendem soluções de produtos e 
demais acessórios de forma 
combinada.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados das entrevistas em profundidade. 
 

Para os profissionais entrevistados, o processo de venda é simples, focando 

apenas em responder cotações recebidas após pesquisar disponibilidades e preços 

junto aos seus fornecedores. Os clientes B2B têm uma percepção similar citando que 

as revendas têm um processo de vendas reativo: “É mais reativo, atendimento [...]” 

(Cliente corporativo 2). 

O ciclo de venda é longo, na opinião dos profissionais, e o principal motivo é 

que a operação depende muito dos fornecedores fabricantes e distribuidores. Como 

resultado dessa dependência, as revendas não trabalham com estoque ou reservam 

quantidades para atendimento de demandas futuras. 
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Os clientes B2B têm a percepção que o ciclo de vendas é longo: “[...] a gente 

tem muita dificuldade com questões técnicas e financeiras” (Cliente corporativo 3). 

Os profissionais acreditam que as revendas trabalham na sua maioria de forma 

reativa atuando com demandas de atendimento: “Acho que eles podiam ser um 

pouquinho mais ativos, até para desenvolver mais itens e aumentar o faturamento” 

(Profissional 2). Os clientes têm a percepção de trabalhar com demandas de 

atendimento para compras emergenciais e, às vezes, demandas estimuladas 

relacionadas a projetos ou políticas da empresa. 

Os profissionais acreditam que existem produtos no sortimento trabalhado 

pelas revendas que necessitam de um processo de orientação para os clientes finais. 

Eles acreditam que, ao orientarem os clientes finais sobre novos produtos ou 

aplicações, as revendas poderão identificar oportunidades de demandas adjacentes. 

Os clientes B2B têm a percepção que algumas empresas prestam esse tipo de 

orientação sobre os produtos que trabalham, mas infelizmente o número de revendas 

que tem este tipo de abordagem é pequeno: “Algumas empresas fazem, mas volto a 

falar não todas [...]” (Cliente corporativo 1). 

Para os profissionais, as revendas poderiam ampliar o volume de vendas 

conhecendo mais o mercado de atuação, seus clientes e seu mix de produtos. Na 

opinião deles, as revendas deveriam inovar na maneira como divulgam seus produtos 

e ofertar produtos complementares. Isso seria possível através da troca de 

informações com os clientes, focando em soluções combinadas e não somente 

atendendo uma cotação. 

Os clientes B2B gostariam de receber mais apoio e um processo mais eficiente 

de comunicação que ofertasse o maior número possível do mix de produtos 

trabalhado pelas revendas que os atendem: “Aquela coisa do ‘poxa vida’, o que você 

tem aí para vender além do que eu compro?” (Cliente corporativo 1). Eles gostariam 

também que o processo permitisse ampliar o número de soluções oferecidas, focando 

em ofertas combinadas que segundo gerentes de TI fortalecem o relacionamento e 

permitem obter ganhos operacionais nas entregas e nas negociações: “Quando eu 

recebo o combo é muito mais fácil para realizar a distribuição e eu acredito que esta 

oferta facilita a negociação com a área de suprimentos” (Cliente corporativo 3). 

 
4.8.1 Considerações e aprendizados da seção 
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Revendas devem desenvolver um processo de vendas que possa gerar uma 

experiência de compra para os compradores, decisores e usuários finais semelhante 

a quando eles estão comprando produtos pessoais. Um atendimento personalizado e 

comprometido com o sucesso do cliente que atenda de forma plena suas 

necessidades deve também disponibilizar experiências digitais ricas em conteúdo. 

A produção e entrega de conteúdos e experiências de compras é uma 

tendência crescente nesse mercado, obrigando revendas a atualizarem 

constantemente seus processos de atendimento para gerar maior fidelidade de seus 

clientes e consumidores finais. Revendas deveriam buscar desenvolver um 

relacionamento mais duradouro evoluindo de interações episódicas ou transacionais 

para consultivas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a conclusão do estudo com as respostas sobre a percepção dos 

entrevistados, pôde-se verificar que algumas revendas são mais competentes ao 

executarem suas funções básicas. 

Às vezes, simplesmente o plano ou modelo de negócio podem estar baseados 

em decisões estratégicas equivocadas, que não atendem totalmente às necessidades 

de seus clientes. Notou-se que as decisões estratégicas geralmente estão alinhadas 

com as políticas estabelecidas e a forma de realizar o atendimento. 

Existe um dilema claro entre revendas com abordagens mais transacionais e 

revendas com uma abordagem consultiva: trabalhar com um produto com uma 

margem menor, porém, com retorno rápido de curto prazo, em que a operação é muita 

mais simples, ou optar por produtos com margens maiores, entretanto, com retorno a 

longo prazo e processo mais complexo? 

Falar sobre atendimento e inovação é quase um jargão; porém, várias revendas 

têm dificuldade em efetivamente realizar as tarefas que serão responsáveis por 

estabelecer uma estrutura de atendimento com qualidade superior ou um ambiente 

de inovação. Várias revendas falham em realizar essa tarefa, mas o estudo 

demonstrou que existem maneiras de corrigir eventuais “falhas” ou lacunas no 

atendimento, prevenir possíveis problemas evitando reclamações ou superar 

obstáculos que surjam proveniente dos ambientes competitivos internos e externos. 

A escolha exigirá que seja desenvolvido um modelo de negócio capaz de 

entregar uma cadeia de valor que possa atender seus clientes, ofertando produtos 

com desempenho e performances que supram as necessidades, mas que também, 

se possível, superem as expectativas. Uma das maneiras identificadas no estudo para 

atingir esse objetivo é ofertar produtos independentes que juntos possam formar uma 

solução completa para uma dificuldade enfrentada por seus clientes. 

Grandes empresas fabricantes e distribuidores focam em produtos que podem 

ser ofertados para a maioria dos clientes B2B. Alguns desses produtos podem parecer 

muito atraentes para os revendedores que buscam por itens que apresentam menor 

resistência para concretizar um negócio; no entanto, o problema é ofertar um 

diferencial e evitar ser reconhecido como um atravessador que não agrega valor no 

processo de aquisição. 
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Ou seja, optar por produtos complexos pode parecer contraintuitivo, pois 

parece mais fácil focar em produtos com mais “fácil aceitação”, sem rejeição, muitas 

vezes com baixas margens de lucro, descartando comercializar produtos complexos 

mais promissores a longo prazo tanto em volume quanto em resultado financeiro. 

Uma das razões para desistir de ampliar a oferta de produtos, combinando 

produtos “simples” com menor esforço aos mais “complexos”, é que, aparentemente, 

as revendas fracassam ou não conseguem ter um nível de performance aceitável na 

condução da oferta e na definição específica da real necessidade do cliente, muitas 

vezes, por não perceberem eventuais tendências e não inovarem no sortimento 

negociado ou no modo como ofertam seus produtos e soluções. 

As falhas de avaliação muitas vezes estão relacionadas a análises de mercado 

equivocadas, que direcionam a revenda para uma trilha de atendimento focado 

somente em produtos com menor esforço para realizar a operação de atendimento ou 

comercialização. O processo de investigação das necessidades do cliente é falho, não 

projetando o tamanho das oportunidades e o potencial volume de vendas para 

determinadas categorias de produtos. 

A pressão por resultados de curto prazo não estimula as revendas a 

desenvolver novos itens em seu sortimento, sendo um dos principais obstáculos para 

a expansão do negócio. 

Uma reflexão deve ser feita para uma possível transformação ou inclusão de 

uma nova abordagem comercial, deve-se focar em novas tarefas a serem realizadas, 

desenvolvendo métodos e sistemas de atendimento, deslocando a estratégia da 

revenda, ampliando o campo de atendimento de oportunidades, oferecendo propostas 

mais atrativas e diferenciadas para seu público-alvo. 

Revendas de computadores podem incorporar aos seus modelos de negócio 

funcionalidades, comodidade e confiabilidade, tornando a adoção de uma melhoria 

muito mais viável. 

Para escalar sua operação para um novo modelo, as revendas devem evitar 

competir com grandes fabricantes em produtos que já são ofertados e atendem um 

determinado grupo de clientes ou mercado, devem buscar desenvolver maneiras para 

se diferenciar no modo como ofertam seus produtos, identificando deficiências no 

atendimento de seus concorrentes. 

Para desenvolver esse processo de evolução na operação, o estudo 

demonstrou que um dos pilares fundamentais passa pelo desenvolvimento de uma 
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equipe que goste de desafios, tenha capacidade de superá-los e que não se conforme 

com uma situação estabelecida ou uma rejeição inicial. 

Manter custos baixos através de alianças com fabricantes também é um 

elemento chave para que uma revenda desenvolva uma operação eficiente, evitando 

lentidão no processo de atendimento do cliente final, reduzindo burocracias e outras 

morosidades no processo de fornecimento. 

O estudo demonstrou que, às vezes, focar somente no que a empresa faz bem 

pode ser um risco. Assim, as revendas poderiam desenvolver equipes especializadas 

focadas nos clientes, não nos padrões de negócios estabelecidos e, portanto, essas 

equipes trabalhariam exclusivamente para ampliar um novo mix de produtos. 

Para desenvolver bem suas tarefas, uma equipe especializada deverá ser 

treinada e ter como tarefa principal a experimentação de novos produtos, identificando 

janelas de oportunidade nos clientes novos e tradicionais. Esse esquadrão 

especializado deve receber treinamento constante, coaching e ter um líder que 

entenda o processo de inovação do negócio da revenda, que trabalhe com um mix de 

produtos tradicional, mas que também esteja aberto para oportunidades diferentes, 

disruptivas. 

Para sobreviver em mercados cada vez mais competitivos, as revendas devem 

rejeitar o status quo, identificar as emoções e os comportamentos que direcionam as 

decisões estratégicas da empresa e analisar que talvez o modelo de negócio possa 

estar errado. 

 

5.1 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

A seguir serão apresentadas sugestões de ações executivas que podem ser 

utilizadas para discussão, reflexão e condução de um modelo de negócio para 

revendedores de computadores: 

 Revendas deveriam desenvolver uma estrutura que buscasse atender 

às expectativas dos clientes B2B de serem tratados de maneira 

personalizada, superando uma estratégia de atendimento voltada 

somente para oferta de preços baixos ou competitivos. Propõe-se, 

então, que revendas tenham uma visão empreendedora, mais 

propositiva, com uma atuação proativa sugerindo soluções. 
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 Revendas com uma operação reduzida ou em início das atividades 

deveriam buscar auxílio com seus fornecedores para desenvolver 

métodos que possibilitassem reduzir prazos de entrega, por exemplo, o 

desenvolvimento do planejamento de vendas com pipeline 

compartilhado. 

 Reuniões de acompanhamento para o desenvolvimento do mix de 

produtos deveriam ser realizadas com frequência, envolvendo todos os 

departamentos da empresa. 

 Revendas deveriam ampliar os canais de atendimento para seus 

clientes, oferecendo soluções para os usuários finais corporativos, por 

exemplo, desenvolvendo apps para solicitação de compras, troca de 

produtos com defeito, descarte e tutoriais para utilização de mais 

recursos dos equipamentos. 

 Revendedores deveriam ampliar o mix de produtos ofertado 

desenvolvendo parcerias em diferentes plataformas, divulgando seus 

serviços nos sites e nas redes sociais dos fabricantes e distribuidores. 

 Revendedores deveriam identificar a jornada de compras dos clientes 

B2B, desse modo, poderiam desenvolver sinergias entre as operações 

offline e online, fundamentais para a geração de experiências de 

compras positivas. 

 As revendas poderiam desenvolver um acordo para manutenção de 

estoques reguladores, que poderiam reduzir o prazo de entrega para 

seus clientes alvo, pois não seria necessário operar ou aguardar 

processos logísticos de produtos importados. 

 Revendas deveriam desenvolver eventos internos nos clientes, 

atualizando os aprovadores técnicos e usuários finais sobre as 

tendências de mercado e novidades no mix de produtos. 

 

5.2 LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

Ao longo deste trabalho aplicado foi detalhado e analisado o modelo de negócio 

dos revendedores de computadores, suas abordagens, habilidades e competências 

para atender às necessidades de empresas em suas compras corporativas. 
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No intuito de obter diversas perspectivas sobre o evento, o estudo foi 

desenvolvido buscando a percepção de vários integrantes do mercado. Analisou-se a 

opinião dos clientes sobre os processos dos revendedores e suas expectativas como 

consumidores, também foi pesquisada a opinião dos fornecedores sobre o 

desempenho das revendas e quais seriam as principais oportunidades de melhoria. 

Por último, foi investigado como os revendedores se autodenominam e a estrutura 

das atividades operacionais para classificação das abordagens comerciais adotadas. 

Vale destacar, entretanto, que mesmo com os cuidados da seleção dos participantes, 

os resultados aqui encontrados não devem ser generalizados. Os resultados aqui 

obtidos podem ser úteis para gerar ideias para outras pesquisas que queriam 

aprofundar as análises sobre os diferentes tipos de modelos de negócios dos 

distribuidores de computadores B2B. 

Ademais, algumas questões não puderam ser abordadas pela devida 

necessidade de aprofundamento dos temas e delimitação do escopo do trabalho. Por 

esse motivo, seguem algumas sugestões para pesquisas futuras que poderão ampliar 

e complementar o campo de conhecimento deste mercado: 

 Modelos de marketing automatizados para oferta de novos produtos no 

mercado B2B; 

 Compras B2B no canal Omnichannel; 

 Ampliação do volume de vendas no mercado B2B com a adoção de 

políticas de preço dinâmicas; 

 Participação e número de revendas transacionais e consultivas no 

mercado B2B; 

 Custos e lucratividade relacionados a demandas de atendimento e 

estimuladas para revendedores e integradores de TI. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE PESQUISA SEMIESTRUTURADO 
REVENDEDORES 

 

Plano Estratégico 

1. Como é realizada a segmentação dos clientes que sua empresa atende? 

2. Como você qualifica seus clientes em diferentes níveis? 

3. O que mais influencia a decisão de compra dos seus consumidores? 

4. Como você definiria a abordagem comercial da sua empresa para seus 

clientes?  

 Transacional - Convencional 

 Consultiva - Especialista 

5. Como você definiria o ambiente de competitivo externo em que as revendas 

atuam, barreiras e principais obstáculos para realizar as atividades 

operacionais? 

6. Como você definiria o ambiente de competitivo interno, barreiras e principais 

obstáculos para realizar as atividades operacionais? 

7. Como é definida a sua estratégia de distribuição em relação à: 

 Preço (Ex.: Baixo, Médio ou Alto); 

 Produto (Ex.: Commodities, médio valor ou Alto valor agregado); 

 Comunicação (Ex.: Plano de divulgação da empresa e do portfólio 

trabalhado). 

8. Como você define a proposta de valor da sua empresa? Destaque pelo menos 

dois pontos de diferença e de paridade (semelhança com seu principal 

concorrente). 

9. Você considera relevante ou gostaria de introduzir um novo elemento no 

serviço prestado por sua empresa? Qual impacto esse novo serviço pode gerar 

para o seu negócio? 

 

Cultura Organizacional 

10. Na sua opinião, quais são as principais competências e habilidades 

necessárias para que uma empresa em seu setor obtenha sucesso? 

11. Quais são os principais desafios para formar e desenvolver equipes com esses 

atributos? 
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12. Quais parâmetros mais afetam o desempenho da sua equipe? 

 

Tendências de Mercado 

13. Quais são os principais canais de vendas que a sua revenda trabalha? 

14. Você tem operação ou oferta seus produtos no e-commerce? Se sim, como 

você avalia essa operação? Se não, quais os motivos? 

15. A operação é realizada em site próprio ou marketplace? Qual o motivo da 

escolha de um ou ambos? 

16. Sabe o que é Omnichannel? 

17. Desenvolve sinergias online e offline (O2O)? 

18. Na sua opinião, qual tecnologia tem impactado mais os processos na operação 

de vendas, no atendimento e na promoção de produtos para os clientes e 

consumidores da sua empresa? 

 

Análise de Marketing 

19. Como você divulga seus produtos para sua base de clientes? 

20. Sua empresa realiza experimentos junto aos seus clientes? (Ações demos? 

Ações POC (Proof of Concept)? 

21. Após a realização da ação, você analisa os dados/achados para 

desenvolvimento de novas soluções ou melhorias nos produtos? 

22. Quais são as métricas de marketing da sua empresa? (NPS, CDM, CRM, Churn 

etc.) 

23. Você sabe o que são modelos de Marketing automatizados? Utiliza algum 

modelo em sua operação? 

24. Na sua opinião, como é a jornada de compra dos seus clientes? 

25. Quais são os touch-points/pontos de contatos no processo de aquisição, 

pagamento, uso e suporte pós-venda? 

26. Como você definiria a experiência de compra de seus clientes? 

27. Quais são os gatilhos que despertam a necessidade? 

 

Mix de Produtos / Sortimento 
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28. O mix de produtos está completo para atendimento das necessidades de seus 

clientes? Qual a participação % por categoria no seu faturamento? 

29. Caso o mix de produtos não esteja completo, qual seria o principal motivo? 

30. Por que seus clientes deveriam considerar negociar outros produtos com a sua 

revenda? (Motivos) 

31. Por que esses produtos melhorariam a vida de seus clientes? (Benefícios) 

32. Há uma tendência de que a demanda por algum desses produtos aumente nos 

próximos anos? 

 

Análise Financeira 

33. Qual o seu objetivo de Lucro líquido médio? 

34. Qual o seu objetivo de margem bruta média? 

35. Qual o custo operacional? 

36. Você considera que a quantidade de produtos consumidos por seus clientes 

pode ser ampliada com a adoção de uma política de preço dinâmica 

(elasticidade de demanda)? 

37. Sua empresa analisa o giro de estoque e possíveis custos relacionados? 

 

Logística e Supply Chain 

38. Você trabalha junto a seus clientes para obter forecast? 

39. Você mantém estoques? Por quê? 

40. Como são realizadas as entregas? 

41. Quais são os principais custos logísticos na sua operação? 

42. Há algum elo fraco na cadeia de fornecimento de seus fornecedores para a sua 

empresa? 

43. Há algum elo fraco na cadeia de fornecimento da sua empresa para seus 

clientes? 

44. Qual é o ponto forte do processo atual de fornecimento da sua empresa? 

45. Como melhorar? 

46. Há lacunas para atuar de maneira diferente? 

 

Vendas/ Comercial 



77 

 

 

47. Como é o processo e o ciclo de vendas atualmente? 

48. Quão longo é o ciclo de vendas? 

49. Trabalho com demandas de atendimento ou empurradas? 

50. Sobre quais itens em seu portfólio você necessita educar/conscientizar seus 

clientes? 

51. Como sua empresa poderia gerar novas vendas e ampliar o volume 

negociado?  

52. Há itens em seu portfólio que poderiam ser ofertados como combos? (Oferta 

combinada). 


