
Tendências e desafios do B2B brasileiro  
  
Desenhar o cenário das principais tendências e desafios nas relações comerciais 
entre as empresas no mercado business to business. Esse foi o objetivo coordenada 
pela professora de marketing da Fundação Dom Cabral, Áurea Ribeiro.  
 
O levantamento possibilitou identificar as possíveis relações entre os diferentes 
tipos de estratégias de valor adotadas pelas empresas e as capacidades 
organizacionais e individuais que, na opinião dos especialistas pesquisados, 
precisam ser trabalhadas para que sejam desenvolvidas estratégias adequadas aos 
negócios.  
 
No estudo, intitulado “Estratégias de Valor, Capacidades e Competências em 
mercados organizacionais: tendências e desafios, foram abordadas quatro pilares: 
Commodity (oferece produtos bons com o preço de mercado), Valor Agregado 
(produtos com melhor qualidade e com preço premium), Valor de Performance 
(oferece produtos/serviços customizados) e Co-Criação de Valor (se une aos 
parceiros para impulsionar novas competências).  
 
Para identificar os fatores que influenciarão a performance das empresas em 
mercados organizacionais nos próximos 10 anos, foram consultados executivos da 
alta gestão de empresas de médio e grande porte, de capital nacional e 
estrangeiro, que figuram entre as 100 maiores empresas do Brasil.  
 
As competências de marketing consideradas no estudo como as mais relevantes 
para a performance das empresas que atuam mercados organizacionais são: 
 
Metodologias para identificar e monitorar valor - identificar e monitorar o valor 
percebido por clientes;  
 
Inteligência de mercado - captação, acompanhamento, processamento e 
distribuição da informação sobre tendências, clientes e concorrência;  
 
Relacionamento e Valor de performance - desenvolvimento de propostas de valor 
basedas no conhecimento do cliente e seu negócio gerando benefícios mútuos;  
 
Marca e imagem - comunicação com o mercado visando fortalecer marca, imagem, 
reputação e engajamento emocional do cliente com a empresa;  
 
Alinhamento da organização - comprometimento, integração, adaptação e 
flexibilidade das áreas e processos internos de forma a promover capacidade de 
atendimento diferenciada;  
 
As duas últimas, marca e imagem e alinhamento organizacional, foram citadas 
como relevantes e de pior performance nas empresas. As competências individuais 
que os gestores de marketing e vendas devem adquirir em cada estratégia de 
valor, são: 
 

1. Commodities – Foco em Resultado, Pensamento Estratégico, Negociação.  
2. Valor Agregado: Criatividade e Ética.  
3. Valor de Performance: comunicação, competência técnica e disposição de 

aprender com os erros. 
4. Co-Criação de Valor: Orientação para  processos e foco no cliente.  

 
Outras conclusões do estudo: 
 
 



Para os próximos 10 anos, haverá ainda grande parte da receita das empresas 
proveniente da estratégia de commodity, com forte presença de estratégias 
relacionais.  
 
Aumenta a intenção das empresas em ampliarem a intensidade de relação com 
seus clientes, surgindo mais estratégias relacionais;  
 
As empresas multinacionais e a de médio porte terão a maior parte de suas receitas 
provenientes de estratégias de commodities, o que preocupa os especialistas por 
haver desvantagem de recursos em relação aos concorrentes. Empresas locais, de 
médio e grande porte preferem estratégias mais relacionais (valor de performance 
e co-criação de valor).  
 
As variáveis do ambiente externo que mais moderam a relação entre as estratégias 
de valor e performance são: a mudança constante de tecnologia, o crescimento do 
mercado e a globalização.   
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