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RESUMO 

 

O rápido avanço tecnológico e a digitalização dos negócios alteraram substancialmente a 

interação entre pessoas e empresas, impactando as atividades de Marketing e criando uma nova 

área de conhecimento, o Marketing Digital. As empresas com dinâmica business-to-business 

(B2B) em geral não são vanguardistas na adoção de novos canais e formas de comunicação, 

assim como são mais escassas as pesquisas acadêmicas sobre o assunto em comparação ao 

business-to-consumer (B2C). Assim, o presente estudo teve como objetivo caracterizar o 

estágio de utilização do Marketing Digital pela indústria química no Brasil, mais 

especificamente empresas fornecedoras de matéria prima para a fabricação de tintas e vernizes, 

como um exemplo típico no setor B2B. Nesta caracterização, buscou-se comparar as atividades 

realizadas atualmente com as melhores práticas e também avaliar os benefícios percebidos por 

clientes. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa exploratória, composta por quatro 

etapas de entrevistas. A primeira delas focou em profissionais especialistas em marketing 

digital, com o intuito de se construir um parâmetro de referências e melhores práticas; a 

segunda abordou executivos de marketing e/ou comunicações para a compreensão do estágio 

atual de utilização do Marketing Digital na indústria química; as terceira e quarta etapas 

consistiram em entrevistas com profissionais técnicos e de compras, respectivamente, de 

empresas fabricantes de tintas, para analisar as percepções de clientes da indústria química 

sobre inciativas relacionadas a Marketing Digital. Ao todo foram entrevistados 24 profissionais, 

sendo seis em cada etapa. Os resultados coletados foram transcritos e analisados a partir dos 

conceitos e técnicas de Análise de Conteúdo. A comparação dos resultados obtidos junto aos 

executivos de marketing e/ou comunicações com os resultados das entrevistas dos especialistas 

permitiu a identificação de similaridades, como a importância da criação de conteúdo, mídias 

sociais, geração de leads e utilização de CRM, e-mail e análise de dados; por outro lado, os 

especialistas apontaram a importância da jornada do cliente e uso de plataformas de marketing 

digital (martechs), temas pouco enfatizados pelos executivos de marketing e/ou comunicações. 

A comparação das entrevistas dos executivos da indústria química com profissionais técnicos 

e de compras de fabricantes de tintas também apontou aspectos em comum e outros distintos a 

respeito do que se faz e o que é percebido e utilizado por clientes. Entre os aspectos em comum, 

ambos os grupos citaram a importância do conteúdo e do uso do e-mail como canal de 

comunicação; já com relação aos aspectos distintos, os profissionais de fabricantes de tintas 

deram menor importância às mídias sociais, mas apontaram alto uso de buscadores e portais de 

informações, temas que foram pouco citados pelos executivos da indústria química. Além dos 

resultados provenientes da comparação entre grupos, identificou-se também a importância de 

complementar as ações digitais com o relacionamento pessoal e que a tomada de decisão de 

compra a partir da interação digital é atualmente mais viável para produtos mais commodities 

e em empresas nacionais.  Dessa forma, os resultados dessa pesquisa sugerem um estágio de 

utilização intermediário do Marketing Digital pela indústria química fornecedora de matéria 

prima para a cadeia de tintas. Adicionalmente, propõe-se um modelo conceitual de Marketing 

Digital no segmento B2B, baseado nos insights gerados pela pesquisa. 

 

Palavras-chave: Marketing digital, business-to-business, B2B, indústria química, tintas e 

vernizes 



 
 

  

ABSTRACT 

 

The fast-moving technological progress and business digitalization have substantially altered 

the interaction between people and enterprises, impacting Marketing activities and creating a 

new area of knowledge, Digital Marketing. The business-to-business (B2B) dynamics in 

general are not cutting edge in adopting new channels and forms of communication, neither the 

academic researchers are in the same amount as for business-to-consumer (B2C) relations. 

Thus, the present study aimed to characterize the stage of use of Digital Marketing by the 

chemical industry in Brazil, more specifically suppliers of raw material for the manufacture of 

paints and coatings, as a typical example in the B2B sector. In this characterization, the current 

activities done by chemical companies were compared with the best practices and it was also 

evaluated the benefits perceived by customers. Therefore, an exploratory qualitative research 

was carried out, composed of four stages of interviews. The first of them focused on 

professionals specialized in digital marketing, in order to build a benchmark of best practices; 

the second addressed marketing and/or communications executives to understand the current 

stage of use of Digital Marketing in the chemical industry; the third and fourth stages consisted 

of interviews with technical and purchasing professionals, respectively, of paints and coatings 

manufacturers to analyze the perceptions of the chemical industry customers about initiatives 

related to Digital Marketing. Twenty-four professionals were interviewed, six in each stage. 

The results collected were transcribed and analyzed based on the concepts and techniques 

proposed in the Content Analysis methodology. The comparison of the results obtained with 

the marketing and/or communications executives with the ones from the specialists allowed 

the identification of similarities, such as the importance of content creation, social media, lead 

generation and use of CRM, e-mail and data analysis; On the other hand, the experts pointed 

out the importance of the customer journey and the use of digital marketing platforms 

(martechs), subjects not emphasized by marketing and/or communications executives. The 

comparison of the interviews with the executives from the chemical industry and technical and 

purchasing professionals from paint manufacturers also pointed out common and different 

aspects regarding what is done and what is perceived and used by customers. Among the 

common aspects, both groups cited the importance of content and the use of e-mail as a 

communication channel; regarding the different aspects, the technical and purchasing 

professionals gave less importance to the social media, but mentioned the high usage of search 

engines and information portals, subjects that were barely mentioned by the executives from 

the chemical industry. In addition to the results obtained from the comparison between groups, 

it was also identified the importance of complementing digital actions with personal 

relationship and that the purchasing decision making based on digital interaction is currently 

more feasible for commoditized products and at national companies. Additionally, a conceptual 

model of Digital Marketing in the B2B segment is proposed, based on the insights generated 

by the research. 

 

Keywords: Digital marketing, business-to-business, B2B, chemical industry, paints and 

coatings  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização 

Há cerca de vinte anos, uma parcela privilegiada da população começou a ter 

computadores que ocupavam um espaço específico dos lares, com mesas especiais para 

acomodar um monitor de tubo, uma CPU, um teclado, um mouse e uma impressora matricial 

com papéis e folhas interconectadas e destacáveis. Neles, os usuários, além de atividades 

profissionais, podiam se divertir com alguns jogos de carta, fazer uma arte elementar no 

software Paintbrush ou inserir disquetes ou CDs para realizar pesquisas acadêmicas na versão 

eletrônica da Enciclopédia Barsa. Alguns podiam também acessar a então pouco conhecida 

internet, através de uma conexão discada com um barulho característico, que exigia uma grande 

paciência devido a sua lentidão. Uma vez conectado, o usuário podia navegar por algumas 

limitadas páginas, ler algumas notícias ou buscar informações em sites como American Online 

e Cadê. 

Hoje, vinte anos mais tarde, o cenário se alterou significativamente. Celulares 

smartphones suprem muitas (ou até mais) atividades que eram realizados nos desktops; 

usuários podem jogar jogos com qualidade gráfica superior e com amigos em outros 

continentes; a internet hoje é acessada com alta velocidade de fibra ótica e a informação 

existente é consideravelmente mais ampla e compartilhada do que antes; a interação não é mais 

do usuário para com os sites, mas sim de duas, três ou mais vias: hoje pode-se receber, enviar, 

assistir, compartilhar, “tweetar”, opinar ou  “palpitar”.  

Como se pode observar, a evolução da tecnologia nas últimas duas décadas alterou a 

forma como se vive. Se a relação entre pessoas mudou, a dinâmica de negócios e a interação 

entre seus diferentes integrantes mudaram significativamente também. Neste contexto, a 

disciplina de marketing viu-se obrigada a se adaptar e acompanhar tantas mudanças, em tão 

pouco tempo. 

A American Marketing Association (2013) define marketing como a atividade, o 

conjunto de práticas e os processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham 

valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade. A rápida evolução tecnológica 

exemplificada nos parágrafos inicias impactou as atividades, práticas e processos de marketing, 

trazendo novas formas de interação entre todos os elos da cadeia de valor. 
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A expansão digital trouxe duas oportunidades para as áreas de marketing de empresas 

de todos os tipos: (i) ampla variedade de ferramentas digitais que podem ser utilizadas para 

ações de marketing; (ii) melhor mensuração, permitindo aos profissionais de marketing acessar, 

coletar, processar e reportar atividades (JÄRVINEN et al., 2012; PAUWELS et al., 2009; 

PICKTON, 2005; RUSSELL, 2010). 

Tal dinâmica exige estratégias e ações específicas, que acabam automaticamente 

gerando uma sub-área abaixo de marketing, comumente chamado de Marketing Digital, termo 

que se refere a todos os tipos de ferramentas digitais e de mídia social que permitem as 

empresas promover interações com clientes (JÄRVINEN et al., 2012), encaixando-se na 

definição de marketing proposta pela American Markerting Association, citada anteriormente. 

Karjaluoto, Mustonen e Ulkuniemi (2015) complementam a definição de Järvinen et al. 

(2012) identificando na literatura acadêmica quatro objetivos do Marketing Digital, que estão 

sumarizados no Quadro 1. 

Objetivos de Marketing Digital Autores 

Aumentar eficiência na 

comunicação 

Sharma, 2002; Walters, 2008 

Estimular comunicação e interação 

no relacionamento com clientes 

Berthon et al., 1998; Welling e White, 2006 

Criar reconhecimento e auxiliar a 

construção de marca 

Drèze e Hussherr, 2003; Järvinen et al., 2012; 

Manchanda et al., 2006; Mangold e Faulds, 2009; 

Michaelidou et al., 2011; Weinberg e Pehlivan, 

2011; Welling e White, 2006 

Gerar leads de vendas Bodnar e Cohen, 2012; Welling e White, 2006 

Quadro 1. Objetivos de Marketing Digital 

Fonte: Adaptado de Karjaluoto, Mustonen e Ulkuniemi (2015) 

 

As empresas industriais, ou business-to-business (B2B) em geral não são as 

vanguardistas na adoção de novos instrumentos e canais de comunicação (KARJALUOTO; 

MUSTONEN; ULKUNIEMI, 2015). Segundo Habibi et al. (2015) as diferenças de público 

alvo e seu comportamento entre as empresas B2B e as que são voltadas para o consumidor 

final, ou business-to-consumer (B2C), acarretam em diferentes atividades de marketing, tanto 

tradicionais, quanto digitais. Outras particularidades das empresas B2B ajudam a compreender 
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as razões de atividades de marketing específicas (HABIBI et al. 2015; JÄRVINEN et al., 

2012): 

 Maior número de tomadores ou influenciadores no processo de compra; 

 Ciclo de decisão de compra mais lento; 

 Compras de maior valor; 

 Relações mais diretas e intensas com clientes; 

 Critérios de decisão mais funcionais, racionais e utilitárias; 

 Produtos mais complexos; 

 Clientes com mais conhecimento; 

 Menos clientes e entusiastas para realizar o boca-a-boca ou criar efeito viral. 

Algumas dessas particularidades das empresas B2B, como o fato das relações 

ocorrerem de forma mais direta, ajudam a entender por que os profissionais de marketing, em 

geral, estão atrasados em relação aos de empresa B2C, tanto no uso quanto no grau de 

sofisticação de mídias sociais (ADIELE, 2011; BRUHN et al., 2014; SIMMONS et al., 2010 

apud HABIBI et al., 2015), apresentando lentidão e dificuldade em identificá-las e integrá-las 

como parte do esforço de marketing. 

No entanto, as empresas reconhecem a necessidade de ouvir, engajar, ser transparente 

e comunicar ampla e empaticamente com seus clientes (KARJALUOTO; MUSTONEN; 

ULKUNIEMI, 2015). Num mundo já caminhando para uma era pós-digital, o chamado 

Marketing Digital vem sendo considerado, na prática, “apenas” marketing, basicamente porque 

todas as atividades de marketing podem ter hoje algum aspecto digital (LAMBERTON; 

STEPHEN, 2016). Dessa forma, as empresas B2B e suas respectivas áreas de marketing 

necessitam se adaptar a essa nova realidade e otimizar suas ações digitais, levando em 

consideração suas peculiaridades e dinâmicas. 

 

1.2. Problema de Pesquisa 

A contínua e rápida evolução tecnológica das últimas décadas vem alterando diversos 

aspectos da disciplina de marketing, trazendo novas maneiras de criar e implementar estratégias. 
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A relação de empresas, clientes e todos os demais participantes do mercado se modifica 

constantemente. Empresas B2B também são impactadas e considerando sua importância na 

cadeia de valor a pergunta que fundamenta esse projeto de pesquisa é: 

Quais as características do marketing digital em empresas químicas em comparação 

com as melhores práticas? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

Neste contexto, o objetivo central desta pesquisa é evidenciar a situação atual do 

marketing digital em empresas químicas no Brasil comparadas com as melhores práticas e 

descobrir os benefícios percebidos pelos clientes. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do estudo são: 

 Identificar as melhores práticas atuais em Marketing Digital B2B com especialistas de 

consultorias e empresas de referência; 

 Demonstrar o momento atual do Marketing Digital em empresas químicas no Brasil; 

 Identificar quais as expectativas dos clientes e os benefícios percebidos com relação às 

ações de Marketing Digital de seus fornecedores, inclusive com potencial para 

influenciar tomada de decisão de compra.  

 

1.4. Delimitação do escopo do estudo 

O presente estudo será delimitado de acordo com os seguintes itens: 

 O universo de estudo será a indústria química no Brasil fornecedora de matéria prima 

para a cadeia de tintas e vernizes. 



19 

 

  

 Para a compreensão do alinhamento entre o planejamento de Marketing Digital de 

empresas químicas e as expectativas de seus clientes, será considerado a cadeia de tintas 

e revestimento. 

 Este estudo se restringirá a compreensão da situação do Marketing Digital em empresas 

B2B, sem necessariamente se aprofundar na análise de suas áreas específicas (ex: mídia 

social, CRM etc.) e nem nos impactos em outras áreas de conhecimento de marketing 

(ex:  branding). 

 

1.5. Justificativa 

Conforme citado no item 1.1, a evolução tecnológica tem revolucionado rotinas, 

relações e a forma como se vive. A disciplina de Marketing abrange a interação entre diversos 

agentes econômicos e a digitalização trazida pelos avanços da tecnologia alterou 

substancialmente a estrutura de tais interações, a ponto de estabelecer um novo campo de 

conhecimento, o Marketing Digital. 

Segundo Karjaluoto, Mustonen e Ulkuniemi (2015) pesquisas relacionando Marketing 

Digital e empresas B2B estão crescendo, mas ainda são escassas. Assim, este trabalho buscará 

adicionar conhecimento neste ambiente relativamente novo em setor tipicamente B2B e um 

dos mais robustos no Brasil - a indústria química. 

 

1.5.1. A Indústria Química 

Segundo a Associação Brasileira de Química (ABIQUIM, 2018), a indústria química é 

composta por empresas que fabricam as seguintes categorias de produtos: 

 Produtos químicos industriais: 

o Produtos químicos inorgânicos: cloro e álcalis; intermediários para 

fertilizantes; adubos e fertilizantes; gases industriais; outros produtos 

químicos inorgânicos. 

o Produtos químicos orgânicos: petroquímicos básicos; intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; outros produtos químicos orgânicos. 
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o Resinas e Elastômeros: resinas termoplásticas; resinas termofixas; 

elastômeros. 

 Fibras artificiais e sintéticas. 

 Defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários. 

 Sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de 

higiene pessoal. 

 Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins: tintas, vernizes, esmaltes e lacas; 

tintas de impressão; impermeabilizantes, solventes e produtos afins. 

 Produtos e preparados químicos diversos: adesivos e selantes; explosivos; aditivos 

de uso industrial; catalizadores; outros produtos. 

 Produtos farmoquímicos. 

 Produtos Farmacêuticos: medicamentos para uso humano; medicamentos para uso 

veterinário; preparações farmacêuticas. 

Essa categorias somaram 127,9 bilhões de dólares em 2018, crescendo 5,4% em relação 

ao ano anterior. Conforme demonstrado na Figura 1, os produtos de uso industrial são os mais 

representativos, com mais da metade do total do faturamento.  

Trata-se da terceira maior participação no PIB industrial, representando 2,4% sobre o 

PIB total em 2017. Em termos globais, o Brasil é um dos maiores países, ocupando a 6ª 

colocação em vendas líquidas em 2017, atrás apenas de China, Estados Unidos, Japão, 

Alemanha e Coréia do Sul. 
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Figura 1. Faturamento líquido da indústria química no Brasil em 2018 

Fonte: Abiquim (2018) 

 

1.5.2. O Setor de Tintas e Revestimentos 

De acordo com a Associação Brasileira de Tintas e Vernizes (ABRAFATI, 2017), o 

Brasil é um dos cinco maiores mercados mundiais, com um faturamento quase 3,8 bilhões de 

dólares em 2018, correspondendo a uma produção de 1,5 bilhão de litros. O segmento de tintas 

imobiliárias é o mais representativo, com 83,3% do total. Os demais segmentos definidos pela 

associação são tintas automotivas (2,3% do volume), repintura automotiva (4%) e tintas para 

indústria em geral – eletrodomésticos, móveis, autopeças, naval, aeronáutica, manutenção, 

entre outros (10,3%). No país há centenas de fabricantes, mas aproximadamente 75% do total 

de vendas é concentrada nos 10 maiores. 

Tinta pode ser definida como “uma composição química formada por uma dispersão de 

pigmentos numa solução ou emulsão de um ou mais polímeros, que, ao ser aplicada na forma 

de uma película fina sobre uma superfície, adere a ela transformando-se num revestimento com 

a finalidade de proteger, colorir e embelezar” (ABRAFATI, 2017). Segundo Fazenda (2009), 

os componentes básicos para a fabricação de tintas são resinas, pigmentos, aditivos e solventes, 

que impactam em características fundamentais como estabilidade, rendimento e cobertura, 

aplicabilidade, nivelamento e alastramento, secagem, lavabilidade e durabilidade (ABRAFATI, 

2017). 
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A relevância da indústria química e de tintas no Brasil e no mundo, evidenciados pelos 

números das respectivas associações, mostram que a compreensão das atividades de Marketing 

Digital nesses segmentos será representativa dentro da dinâmica B2B. 

 

1.6. Organização da Estrutura da Dissertação 

A dissertação será dividida em cinco capítulos, conforme observado no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Estrutura da dissertação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

1. Introdução

• Contextualização
• Problema de pesquisa
• Objetivos
• Escopo
• Justificativa

2. Revisão de literatura

• Marketing Digital
• Marketing B2B
• Marketing Digital B2B

3. Método de Pesquisa

• Pesquisa qualitativa com (a) especialistas em marketing digital, (b) executivos de 
marketing e/ou comunicações em empresas químicas e (c) profissionais técnicos e de (d) 
compras em empresas formuladoras de tintas e revestimentos

• Análise de Conteúdo

4. Resultados

• Especialistas de Marketing Digital: conceituação, implementação, benefícios
• Executivos de Marketing: conceituação, implementação, benefícios
• Técnicos e Compradores: utilização, benefícios
• Análise cruzada dos resultados e discussão

5. Considerações finais

• Considerações sobre o estágio de utilização do Marketing Digital em empresas químicas 
fornecedoras de matérias primas para fabricantes de tintas no Brasil

• Proposição de modelo conceitual de Marketing Digital B2B
• Limitações e sugestões de pesquisas futuras
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Marketing Digital 

Apple, Google, Microsoft, Facebook e Amazon são as cinco primeiras empresas na lista 

de marcas mais valiosas do mundo em 2018, somando US$ 585,5 bilhões (FORBES, 2018). A 

força e grandeza dessas empresas não é evidente apenas nos números, mas também na rotina: 

comunicação verbal, comunicação escrita, busca por informações, transporte, socialização e 

consumo são apenas algumas das atividades feitas diariamente e facilitadas por empresas como 

as citadas acima. 

Se marketing pode ser definido como atividade, o conjunto de práticas e os processos 

de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, 

parceiros e sociedade (AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 2013), o impacto do 

desenvolvimento tecnológico é bastante óbvio e talvez por isso a disciplina de marketing tenha 

sido uma das primeiras a apresentar uma sub-área dedicada ao entendimento e evolução da 

influência da tecnologia sobre suas práticas: o Marketing Digital. 

Adicionalmente ao conceito de Järvinen et al. (2012) apresentado no item 1.1 deste 

trabalho, que apresenta Marketing Digital como termo que se refere a todos os tipos de 

ferramentas digitais e de mídia social que permitem as empresas promoverem interações com 

clientes, Kannan e Li (2016) tem uma visão mais holística e menos tática e ferramental, 

definindo como um processo viabilizado pela tecnologia através da qual organizações 

colaboram com clientes e parceiros para, conjuntamente, criar, comunicar, entregar e manter 

valor para todos os stakeholders. 

A rápida evolução tecnológica faz com que o Marketing Digital não seja apenas uma 

subdivisão do que se conhece como marketing hoje, mas talvez uma próxima etapa de evolução. 

Para Kaufman e Horton (2016), a evolução da cultura digital é o drive de mudança para uma 

nova fase do marketing, que os autores denominam como o “Novo Marketing Normal”, no 

qual a digitalização deu mais força ao consumidor fazendo com que os profissionais da área 

tenham que aprender como competir em uma escala global e em um ambiente com grau 

ilimitado de informação para conseguir atender às expectativas dos clientes. Com essa maior 

exigência, o marketing torna-se mais orientado a valores para conseguir crescimento 
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sustentável das empresas através da valorização da experiência (jornada) para conquistar 

lealdade e apoio de seus clientes.  

Ainda que a digitalização tenha dado início a uma nova era no marketing, as ações 

digitais não substituem o “Marketing Tradicional”, mas sim atuam de forma integrada, tendo 

relevância distinta ao longo do caminho do consumidor (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017). Se no estágio inicial as ações tradicionais de segmentação e definição de 

público alvo etc., são mais importantes para criar consciência e gerar interesse, o Marketing 

Digital ganha relevância conforme o relacionamento com os clientes se intensifica. Essas 

interações entre online e offline são o que Kotler, Kartajaya e Setiawan denominaram de 

Marketing 4.0, redefinindo marketing em uma economia cada vez mais digitalizada, mesclando 

recursos para “defesa da marca pelos clientes”. 

Wymbs (2011) complementa Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), apontando que o 

Marketing Digital é intrinsecamente mensurável, permite conversações diretas com o público-

alvo e facilita a criação de relações entre consumidores e empresas, aspectos que são mais 

relevantes na fase de relacionamento com o cliente. As diversas ferramentas tecnológicas 

permitem que o Marketing Digital seja a ponte entre os pontos de contato dos clientes e as 

interfaces disponibilizadas pelas empresas (WYMBS, 2011), conforme a Figura 2. 

 

Figura 2. Marketing Digital como ponto de contato dos clientes e empresas 

Fonte: Wymbs (2011) 

 

Ainda que o impacto do Marketing Digital seja mais relevante conforme aumenta o 

contato com o cliente, é clara sua importância em toda estratégia de marketing. Kannan e Li 

(2016) elaboraram um modelo estrutural que identifica os pontos chaves da estratégia e 
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processos de marketing impactados pelas tecnologias digitais (Figura 3). De acordo com o 

modelo, o marketing estratégico tem três pilares e todos são influenciados pela digitalização: 

ambiente, empresa e resultados. 

Com relação ao ambiente, Kannan e Li (2016) afirmam que as tecnologias reduzem as 

assimetrias entre empresas e clientes, afetando a forma como os clientes buscam informações 

de qualidade e preço em um ambiente online e móvel (comportamento do cliente). As 

interações entre os próprios consumidores são facilitadas através de revisões e avaliações sobre 

produtos, serviços e conexões (mídias sociais e conteúdos gerados pelos usuários), através de 

plataformas que também facilitam a co-criação de produtos e criam um mercado virtual 

(plataformas de conexão de mercado). As empresas disponibilizam conteúdo que são 

pesquisados pelos consumidores (ferramentas de busca) e essas interações digitais variam de 

acordo com os contextos geográficos, privacidade, segurança, regulamentações e pirataria 

(interações contextuais). 

 

Figura 3. Modelo Estrutural de Marketing Digital 

Fonte: Kannan e Li (2016) 

 

Em um ambiente altamente digitalizado, as empresas necessitam adaptar e otimizar 

suas estratégias de produto, preço, praça e promoção. Os impactos das tecnologias digitais 
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sobre o tradicional composto de marketing são tão significativos que Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2017) propõe uma evolução para melhor abranger a participação dos consumidores, 

sugerindo então os 4 Cs:  

 Co-criação (co-creation): nova estratégia de desenvolvimento de produtos, permitindo 

customização, personalização e melhores taxa de sucesso e proposição de valor devido 

à participação do consumidor desde a etapa de concepção; 

 Moeda (currency): a era digital permite precificação dinâmica em múltiplos setores, 

com cobrança de maneira diferente dependendo do histórico de compras, distância das 

lojas físicas, entre outros, flutuando em função da demanda; 

 Ativação comunitária (communal activation): relaciona-se com os conceitos de 

economia compartilhada, com distribuição de ponto a ponto viabilizados por tecnologia 

como os aplicativos de celulares e serviços como Uber e iFood; 

 Conversa (conversation): a promoção atual já não é mais unilateral das empresas para 

os consumidores, mídias sociais e sistemas de avaliação (exemplo: Trip Advisor) 

permitem que o público seja mais ativo. 

A digitalização do ambiente de negócios e das empresas pode gerar mais valor, 

melhorar reputação de marca, estreitar relacionamento e potencializar a satisfação do cliente, 

impactando tanto as empresas, quanto os consumidores. 

Para a implementação do Marketing Digital dentro da estratégia empresarial, faz-se 

necessário correto planejamento. Segundo Miceli e Salvador (2017), quatro etapas devem ser 

percorridas para o correto posicionamento das marcas nos distintos canais digitais: (a) 

planejamento estratégico, definição do conjunto de estratégias para início das ações digitais; 

(b) seleção de canais, escolha dos canais adequados à proposta da empresa e aos objetivos de 

seu público-alvo; (c) montagem do plano, definindo a distribuição, formato de atuação, 

frequência de uso e interação entre os canais; e (d) metas e métricas, medição dos resultados 

na periodicidade adequada. Este modelo se assemelha ao um modelo estratégico de Chaffey e 

Ellis-Chadwick (2016), que colocam três grandes etapas no processo de desenvolvimento do 

Marketing Digital: Definição da oportunidade digital; Seleção da abordagem estratégica; 

Entrega dos resultados digitais. As três etapas são compostas por subitens, conforme Figura 4. 
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Figura 4. Modelo estratégico de Marketing Digital 

Fonte: Chaffey e Ellis-Chadwick (2016) 

 

Kaufman e Horton (2016) complementam as etapas de planejamento de Miceli e 

Salvador (2017) e Chaffey e Ellis-Chadwick (2016) com o conceito de Ciclo de Envolvimento 

Digital, composto por 7 etapas. Cada uma delas tem objetivos, público-alvo e 

canais/ferramentas distintas, conforme Quadro 3. 

Etapa Objetivo Público-alvo Canal / Ferramenta 

Consciência 

(awareness) 

Ganhar 

exposição 

Segmento alvo E-mail, banners, ícones  

Interesse Fomentar 

interatividade 

Potencial usuário 

/ cliente 

Facebook, Twitter, Pinterest 

Envolvimento Encorajar a 

pesquisa 

Prospect YouTube, blogs, newsletters, 

programas de fidelização 

Comprometimento Gerar conversa Cliente Cupons, opt-in, call-to-action 

(“saiba mais”) 

Fidelização Servir clientes Clientes fiéis CRM 

Apoio (advocacy) Recompensar 

fidelidade 

Apoiadores Botões de compartilhamento, 

comentários e reviews 

Defensor Engajar paixão Super fã Conteúdo gerado pelos 

usuários, estudos de caso, 

testemunho 

Quadro 3. Ciclo de Envolvimento Digital 

Fonte: Kaufman e Horton (2016) 
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O ciclo proposto por Kaufman e Horton (2016) evidencia a importância dos canais 

adequados dentro da estratégia de Marketing Digital. Leeflang et al. (2014), em questionário 

respondido por 777 profissionais de marketing, levantaram as principais ferramentas digitais 

utilizadas até o ano de 2014 e projetaram o crescimento para um período de 2 a 4 anos 

posteriores. Sites das empresas e comunicação via e-mail, seguido por redes sociais, foram os 

canais com maior uso naquele momento. Aplicativos de celular e rede sociais foram apontados 

como as áreas com maior potencial de crescimento.  

Além das redes sociais, outras tendências de marketing baseado no desenvolvimento 

tecnológico podem impactar a estratégia: automação de marketing, no qual inteligência 

artificial é usada para auxiliar na conversão de clientes e na otimização da busca por novos; e 

manipulação de grandes quantidades e dados para aumentar a eficiência e efetividade da 

automação de marketing e do valor derivado das mídias sociais (GROSSBERG, 2016).  

Para que todas essas tendências sejam concretizadas, diversas empresas vêm 

desenvolvendo plataformas de Marketing Digital, as chamadas Martechs, com os mais diversos 

fins. Scott Brinker, em seu website Chiefmartec.com, organiza anualmente desde 2011 um 

panorama com as principais Martechs no mercado. No primeiro ano foram compiladas 

aproximadamente 150 empresas, número que disparou para mais de 7 mil na última versão 

lançada em 2018, que organiza as Martechs em seis grandes categorias: (a) Propaganda e 

Promoção; (b) Comércio e Vendas; (c) Conteúdo e Experiência; (d) Dados; (e) Gestão; (f) 

Social e Relacionamento. A Figura 5 dá a exata dimensão da quantidade de Martechs existentes 

no mercado, organizando uma só tela todos os logos das empresas de plataformas de Marketing 

Digital. 
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Figura 5. Martechs existentes em 2018 

Fonte: Brinker (2018) 
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Essas tendências e mudanças decorrentes da expansão do Marketing Digital trazem 

alguns desafios para os profissionais da área, mas também oportunidades de melhoria 

(LEEFLANG et al., 2014), conforme Quadro 4. 

Desafios do Marketing Digital Oportunidades de melhoria 

Habilidade de gerar e alavancar insights de 

clientes 

Desenvolver profissionais de marketing com 

perfil analítico 

Gerenciar saúde e reputação de marca em 

um ambiente onde mídia social tem papel 

chave 

Redesenhar organizações que sejam mais 

responsáveis (accountable) e tenham 

incentivos claros e processos de tomada de 

decisão relacionados as tendências de 

negócios digitais 

Avaliar a efetividade do Marketing Digital Criar métricas digitais acessíveis 

Quadro 4. Desafios e Oportunidades de Marketing Digital 

Fonte: Leeflang (2014) 

 

Todas as evoluções a partir da digitalização e as transformações causadas na disciplina 

de marketing alteraram também o perfil dos profissionais da área. As organizações de 

marketing agora têm um novo mindset, novas estruturas, talentos e estilo de liderança, que 

deixam de pensar apenas nos aspectos visuais e criativos do marketing e passam a ter um perfil 

mais analítico e direcionados por dados (SWEETWOOD, 2016, p. 3).  

As novas demandas do Marketing Digital parecem requerer de fato novas habilidades. 

Royle e Laing (2013) concluíram que o desafio de integrar as ações de marketing digital com 

as práticas já estabelecidas é o principal ponto de desenvolvimento para profissionais de 

marketing. 

 

2.2. Marketing B2B 

Apesar de uma representatividade econômica praticamente igual, os estudos 

relacionados às transações B2B representam uma pequena parte de tudo o que é produzido para 

o B2C (LA PLACA; KATRICHIS, 2009; LILIEN, 2016).  
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A distinção entre B2B e B2C pode ser realizada através de uma pergunta: a demanda 

por um produto ou serviço é derivada (direcionada pela demanda de algum cliente subsequente 

– B2B) ou primária (direcionada pelo gosto e preferência de um comprador – B2C)? (LILEN, 

2016). Ainda que a pergunta seja simples, há diferenças significativas nas duas dinâmicas de 

mercado, e consequentemente, diferenças na atuação do marketing. O mesmo autor aponta 

alguns pontos chaves para distinguir os dois tipos de mercado (Quadro 5). 

B2C B2B 

Cultura de marketing Cultura de manufatura / tecnologia 

Mercado no fim da cadeia Mercado para a cadeia de valor 

Proposição perceptual Proposição técnica 

Valor no relacionamento com a marca Valor em uso, quantificável 

Grandes segmentos de clientes Baixo número de clientes 

Transações em pequenas unidades Transações de grande escala 

Transação Processos 

Compra mais direta Sequência de compra complexa 

Decisão do consumidor Rede de decisores de compra 

Quadro 5. Diferenças entre B2C e B2B 

Fonte: Lilien (2016) 

 

Apesar da grande relevância das empresas B2B na economia, a produção científica 

sobre o marketing B2B ainda é pobre (LA PLACA; KATRICHIS, 2009). Os primeiros estudos 

começaram no final do século XIX, sendo John Wanamaker o pioneiro do pensamento B2B 

através da  compreensão dos papéis de consumidores, varejo e produtores, indo contra a 

corrente de maximização do lucro como único objetivo da empresa e realizando investimentos 

nas suas empresas para estimular repetição de compras e reciprocidade, na busca de uma troca 

mutuamente satisfatória e lucrativa (HADJIKHANI; LA PLACA, 2013).  

Após os trabalhos de John Wanamaker, alguns autores se destacaram na evolução dos 

conceitos de marketing B2B, como Melvin T. Copeland e seus estudos de caso (Marketing 

Problems (1920) e Cases in Industrial Marketing (1930)) e John Hutchinson Frederick 

(Industrial Marketing, 1934), conforme levantado por Peters, Pressey, Vanharanta e Johnston 

(2013). 
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As pesquisas focadas em marketing B2B permaneceram escassas até a década de 1970, 

quando surgiram revistas científicas focadas neste setor. O principal marco foi o lançamento 

da Industrial Marketing Management, em 1972, seguido por outras 7 revistas, conforme 

Quadro 6 (LA PLACA; KATRICHIS, 2009).  

Revista 
Ano de 

Lançamento 

Industrial Marketing Management 1972 

Journal of Business and Industrial Marketing 1986 

Advances in Business Marketing and Purchasing 1986 

Industrial Marketing & Purchasing (fusão com International 

Marketing Review em 1988) 
1986 

Journal of Business-to-Business Marketing 1993 

Journal of Customer Behavior 2002 

Industrial Marketing & Purchasing Journal 2006 

Journal of Business Market Management 2007 

Quadro 6. Lançamento de revistas acadêmicas com foco em B2B 

Fonte: La Placa e Katrichis (2009). Elaborado pelo autor 

 

Até o início da década de 1980, a produção científica sobre o assunto era dominada por 

artigos que enfatizavam a homogeneidade dos mercados, tomada de decisão racional, baixa 

diferenciação de produtos e preços nominais, ou seja, focados somente em aspectos 

econômicos (CORTEZ; JOHNSTON, 2016). Com a expansão dos estudos sobre marketing 

B2B promovidos pelos lançamentos de revistas elencadas no Quadro 6, viu-se um aumento da 

vertente voltada às teorias comportamentais, iniciando com estudos principalmente sobre 

comportamento de compra e gestão de vendas, predominantes até 1996, até pesquisas sobre 

redes (networks) e relacionamento, temas mais frequentemente estudados desde então (LA 

PLACA; KATRICHIS, 2009).  

Ao longo do tempo e em face às transformações do mundo e dos mercados, a agenda 

das pesquisas de marketing B2B sofreu mudanças e evoluções, abrindo espaço para desafios e 

oportunidades, conforme apontado por Lilien (2016) e sintetizados no Quadro 7. 
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Desafios Oportunidades 

 Complexidade e heterogeneidade no 

domínio do problema: Processo de 

compra em geral envolve mais 

profissionais, com diferentes 

experiências e incentivos de compra. 

Além disso, há maior 

heterogeneidade no tamanho dos 

clientes e no desempenho requerido 

do produto; 

 Falta de disponibilidade de dados: 

Dados para análise em B2B são mais 

escassos e menos volumosos, 

fazendo-se necessário o 

envolvimento e cooperação de uma 

ou mais organizações; 

 Falta de domínio do conhecimento 

pelos pesquisadores: Maior 

necessidade de conhecimento técnico 

(ciência, produção, engenharia), ao 

contrário do B2C, onde em geral 

todos tem experiência pessoal de 

comprar bens duráveis ou não 

duráveis. 

 Maior necessidade de melhorar a 

sofisticação do marketing: O avanço 

da tecnologia reduziu as barreiras de 

competitividade, com maior 

inovação, mais insights sobre as 

necessidades dos clientes e como 

satisfazê-los. Neste sentido, o 

Marketing B2B ainda está em 

estágios iniciais de sofisticação; 

 Menor competição acadêmica: assim 

como o volume de artigos 

relacionados ao marketing B2C é 

maior do que ao marketing B2B, a 

competição acadêmica na área B2C é 

mais forte; 

 Natureza global dos mercados B2B: 

preferências de consumidores finais 

variam dramaticamente entre 

fronteiras e culturas, enquanto que o 

direcionamento das transações B2B 

se assemelham em todos os lugares. 

Quadro 7. Desafios e oportunidades no Marketing B2B 

Fonte: Lilien (2016) 

 

Frente a tais desafios e oportunidades, autores recentes publicaram pesquisas acerca da 

próxima agenda de Marketing B2B que levará empresas a serem mais bem-sucedidas que 

outras. Dentre as publicações, destacam-se três pesquisas. 
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Wiersema (2013) realizou entrevista com 30 acadêmicos e 72 executivos de 60 

empresas do setor B2B e identificou que aspectos como o acúmulo das expectativas 

corporativas a respeito do marketing e aumento dos desafios, somados a importância de 

mercados globais e ao poder das tecnologias disruptivas, demandaram uma transição das 

empresas B2B para se alinharem à esta realidade de mercado. Assim o marketing B2B se torna 

mais estratégico, fortalecendo sua interface com outras funções. Por isso, faz-se necessário 

encontrar e desenvolver seus talentos para que esta função consiga extrair e alavancar um 

conhecimento mais detalhado de clientes e mercado, demonstrando a contribuição de 

marketing no desempenho dos negócios através do maior engajamento com clientes e clientes 

dos clientes e do balanceamento correto do mix de atividades. 

Lilien (2016), em revisão de literatura, elencou 3 grandes áreas para a agenda de 

marketing B2B: inovação, comportamento de compra e análise de dados. A respeito do 

primeiro, o autor conclui que a inovação deve ir além do laboratório para haver uma maior 

possibilidade das empresas B2B criarem valor ao cliente, e que a participação destes clientes, 

através do envolvimento da área de Marketing, potencializa os processos, uma vez que 

informações pertinentes sobre consumidor, usado de forma diligente, melhoram o resultado 

das inovações. Já sobre o comportamento de compras, o estudo verificou que o avanço da 

tecnologia, com integração dos meios de comunicação e digitalização da manufatura (ex: 

impressão 3D) impacta o comportamento e processo de compra. Além desse avanço, a escala 

global, as rápidas mudanças de mercado e o aumento da importância e crescimento de 

mercados emergentes fazem com que as estruturas de marketing B2B se adaptem para atender 

a essas novas demandas, uma vez que há um aumento do poder de barganha dos compradores 

e os fornecedores devem prover soluções colaborativas únicas.  Por fim, Lilien (2016) ainda 

identifica que a análise de dados é chave no B2B, devido a maior disponibilidade de dados 

internos (proveniente de CRM e automação de marketing) e externos (públicos, relatórios 

financeiros, eventos corporativos, atividade de mídia social etc.). 

O último estudo destacado nessa subseção a respeito da agenda de marketing B2B foi 

realizado por Cortez e Johnston (2017), que utilizaram o Método Delphi com 39 professores. 

Assim como Lilien (2016) os autores identificaram os temas de inovação e análise de dados 

como essenciais a agenda de Marketing B2B e ainda adicionaram os seguintes temas: 

 Jornada do cliente e valor do relacionamento: Mudanças no comportamento de compra 

organizacional (ex: tomada de decisão por millennials); Design e entrega de soluções 
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“ponto a ponto” para clientes; Relacionamento com clientes (local e global); Criação 

continua de valor. 

 Aproveitamento da tecnologia: Digitalização dos negócios (ex: adoção e uso de 

plataformas digitais, mídias sociais); Internet of Things (criar real valor para o cliente 

e, consequentemente, diferenciação).  

 Interface marketing / finanças e crescimento da receita: Resolver problema de foco nos 

acionistas ao invés dos clientes; “Servicilização” (foco em como aumentar receita 

através de novos serviços industriais); encontrar novas oportunidades de crescimento. 

 Contexto industrial/ecossistema: Turbulência de mercados e mudanças do ambiente 

externo; Navegar numa rede continuamente crescente de negócios (ex: maior visão da 

competição através das redes); Papel do governo, ambiente e regulamentações; 

Gerenciamento da cadeia de suprimentos (controle e governança); Questões de 

segurança (preocupação com informação de clientes, conhecimento e riscos de uso); 

Globalização (ex: maiores esforços em mercados emergentes). 

 

2.3. Marketing Digital B2B  

As empresas B2B ainda estão atrás das B2C na prontidão digital nos níveis estratégico, 

organizacional e de capacidades, com menor uso de mídias sociais, conteúdo digital e análise 

de dados, tornando-as menos hábeis em oferecer experiências satisfatórias aos seus clientes 

(HARRISON; PLOTKIN; STANLEY, 2017).  

O marketing B2B tradicionalmente era realizado de maneira offline, foi evoluindo para 

plataformas online mais restritas a uma comunicação unilateral, como websites de empresas, 

chegando a dias mais atuais nos quais os profissionais da área começaram a usar canais de 

comunicação que permitem a interação de duas vias entre os elos B2B, sendo que as 

plataformas de mídias sociais são as que atraem mais atenção (LACKA; CHONG, 2016).  

Apesar do crescente interesse e utilização e desenvolvimento do Marketing Digital B2B, 

sua implementação bem-sucedida depende de profissionais abertos, inovadores e corajosos, 

algo que ainda é escasso no ambiente industrial, fazendo com que empresas tenham adotado 
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formas básicas como website, material digital de vendas e e-mail (KARJALUOTO; 

MUSTONEN; ULKUNIEMI, 2015). 

Michaelidou et al. (2011) foram um dos primeiros a investigar os objetivos e 

ferramentas do Marketing Digital no setor B2B (KARJALUOTO; MUSTONEN; 

ULKUNIEMI, 2015) e naquele tempo verificaram que a maioria das empresas consideravam 

o uso de mídias sociais como irrelevante para os negócios. Brennan e Croft (2012), por outro 

lado, apontaram que havia um extenso interesse dos praticantes de marketing B2B acerca do 

uso de mídias sociais, corroborado pelos achados de Barry e Gironda (2017) e Holliman e 

Rowley (2014) de que as expansão das opções digitais tem atraído as áreas de marketing B2B 

e o uso de mídias sociais e marketing online de conteúdo tem aumentado. 

Uma das definições de mídia social mais frequentemente citadas é a de Kaplan e 

Haenlen (2010): grupo de aplicações na internet construídas nas bases ideológicas e 

tecnológicas da Web 2.0 e que permite a criação e troca de conteúdo gerado pelos usuários. 

Kietzmann et al. (2011) complementam esta definição associando mídia social a tecnologias 

móveis que criam plataformas interativas nas quais os indivíduos ou comunidades 

compartilham, co-criam, discutem e modificam os conteúdos. A partir de uma perspectiva de 

marketing e vendas, Andzulis, Panagopoulos e Rapp (2012) colocam que a mídia social é um 

componente tecnológico das funções de comunicação, transação e construção de 

relacionamento de um negócio que alavanca a rede de relacionamento de clientes e prospectos 

para promover co-criação de valor. 

De forma mais prática e tangível, Avlonitis e Panagopoulos (2010), apontam como 

mídias sociais os websites de redes social e profissional, blogs sociais, micro blogs, podcasts e 

wikis, como por exemplo LinkedIn, Twitter, MySpace, Facebook e Flickr. Desde então, outras 

mídias surgiram, são de amplo conhecimento do público e se encaixam nas definições de 

Kaplan e Haenlen (2010), Kietzmann et al. (2011) e Panagopoulos e Rapp (2012), como 

Instagram, Pinterest e WhatsApp. 

Trazendo essas definições e exemplos para a realidade B2B, compradores usam as 

mídias sociais para comparar produtos, pesquisar mercado e construir relacionamento com 

profissionais de vendas, de forma que a conexão comprador-vendedor pode ser fortalecida com 

uma comunicação de duas vias (ITANI; AGNIHOTRI; DINGUS, 2017). Dessa forma, as 

decisões de compra podem ser influenciadas pelo conteúdo digital produzido pelos 
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profissionais de marketing, que devem galvanizar suas comunidades para disseminar e 

defender seus conteúdos para a geração de insights, posicionando-se como consultores 

conceituados e dignos de acesso pelos compradores (BARRY; GIRONDA, 2017). 

Chaffey e Ellis-Chadwick (2016) adicionam outras ferramentas, além das mídias 

sociais já comentadas, que podem aportar diversos benefícios para o marketing B2B, tanto na 

aquisição, quanto na retenção de clientes. Com relação à aquisição, os autores listam as 

seguintes ferramentas: 

 Ferramentas de busca: em um mercado com um volume menor de clientes, o uso de 

ferramentas de busca pode trazer um menor número de leads, mas potencialmente de 

maior valor. Dependendo da intensidade competitiva, o custo por clique de se 

patrocinar links em ferramentas como o Google pode ser alto, mas o retorno por ser 

positivo; 

 Relações Públicas online: considerando que pode haver uma limitação do uso de 

ferramentas de busca em função do menor número de clientes potenciais, o uso de 

relações públicas online pode gerar awareness e demanda por produto e serviços, por 

isso o conteúdo é chave para informar e educar potenciais clientes. O uso de vídeo pode 

trazer vantagens com relação a criação de conteúdo relacionado a assuntos corporativos, 

entrevista com colaboradores, testemunhos de clientes e hospedagem de conferências e 

apresentações; 

 Parcerias online: parcerias com influenciadores ou então práticas de marketing de 

afiliação, no qual se ganha uma comissão pela promoção de produtos de outra empresa, 

podem trazer resultados positivos; 

 Propaganda online: uso de banners e outras formas de propaganda eletrônica podem 

trazer aumento de reconhecimento de marca e quantidade de click-through; 

 E-mails opt-in: mesmo que o uso de e-mail ainda seja prevalente no marketing B2B, 

listas e newsletters de terceiros podem ser efetivos; 

A respeito da aquisição de clientes, Chaffey e Ellis-Chadwick (2016) ainda dão 

relevância a geração de leads através do chamado inbound marketing, ou marketing de 

conteúdo, no qual a aquisição pode acontecer em 4 etapas, conforme Figura 6. 
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Figura 6. Etapas para aquisição de clientes através de inbound marketing 

Fonte: Chaffey e Ellis-Chadwick (2016) 

 

Com relação a retenção, os mesmos autores colocam e-mail, telefone e contato pessoal 

como importantes uma vez que o relacionamento já foi estabelecido. Kalaignanam et al. (2008) 

complementam, apontando três áreas de relacionamento: 

I. Gerenciamento pós-vendas: utilização dos meios digitais para estreitar 

relacionamento com cliente, envio de ordens de pagamento, tecnologias de 

autoatendimento, registro online de produtos e suporte técnico online; 

II. Pesquisa de mercado: realização de pesquisas de opinião, reduzindo custos de 

pessoal e melhorando qualidade das informações devido ao menor número de 

erros; 

III. Compartilhamento de conhecimento: desenvolvimento de novos produtos; 

compartilhamento de conteúdo; compartilhamento de informações de vendas 

(leads) via CRM, reduzindo custos e dados redundantes; otimização de 

conhecimento intra-organizacional; endereçamento personalizado das 

comunicações. 

Inbound marketing foca no uso de ferramentas de busca, 
relações públicas e propaganda online para atrair 
visitantes ao website;

I.Engajamento através de vídeos, guias ou outras 
formas de material educacional para encorajar os 
visitantes a interagir com o site e compartilhar 
informações via mídia social;

I.Oferecimento de conteúdo consentido para gerar um 
lead, incentivando o visitante a se registrar no site, 
fornecendo e-mail e informações de perfil;

I.Os leads são acompanhados através de e-mail 
personalizado ou, quando possível, ligações ativas, nos 
quais o leads podem se qualificados.



39 

 

  

Dessa forma, os atributos de conteúdo digital e as estratégias de diálogo com clientes 

podem distinguir a expertise da empresa e chamar a atenção de possíveis compradores, em 

meio a uma enorme quantidade de informação desordenada (BARRY; GIRONDA, 2017).  O 

marketing digital de conteúdo B2B através de canais como as mídias sociais podem criar, 

distribuir e compartilhar conteúdo relevante para engajar clientes no momento apropriado do 

processo de compra, a ponto de convencê-los a realizar negócios (HOLLIMAN; ROWLEY, 

2014). 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Caracterização 

Este capítulo busca elucidar os métodos de pesquisa adotados para alcançar os objetivos 

propostos. A pesquisa percorreu 4 etapas, com o intuito de compreender o que há de melhores 

práticas em Marketing Digital, compará-las com as ações adotadas por profissionais de 

marketing e comunicação em empresas químicas e verificar o impacto e efetividade em seus 

clientes, neste caso os profissionais técnicos e de compras de empresas de tintas e revestimentos.  

Como as pesquisas sobre o Marketing Digital em empresas B2B ainda são escassas 

(KARJALUOTO; MUSTONEN; ULKUNIEMI, 2015), todas as etapas foram realizadas 

através de pesquisa qualitativa exploratória. De acordo com Pratt (2009), pesquisas qualitativas 

são adequadas para endereçar questões do tipo “como” ao invés de “quanto”, para 

entendimento do mundo a partir da perspectiva de quem está sendo estudado. Adicionalmente, 

essas pesquisas focam nas percepções de pessoas a respeito de um assunto e tem sido 

recomendadas como apropriadas para coletar dados de profissionais de marketing e 

comunicações (BELL, 2010; DAYMON; HOLLOWAY, 2011 apud. CAWSEY; ROWLEY, 

2016).  

Além disso, o foco exploratório é adequado para a situação pois examina temas pouco 

estudados, tornando fenômenos relativamente desconhecidos mais familiares (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013, p. 101). Tais conceitos justificam a tipologia deste projeto, que 

têm como propósito explorar como os responsáveis por Marketing e/ou Comunicações tem 

desenvolvido o Marketing Digital em suas respectivas empresas. 

Na etapa 1, o foco foi explorar as melhores práticas em Marketing Digital B2B através 

de entrevistas com especialistas no assunto. O intuito foi estabelecer o que há de “estado da 

arte” atualmente neste campo de atuação.  

A etapa 2 visou compreender a estratégia e ações de Marketing Digital que vem sendo 

tomadas pelas empresas químicas no Brasil, comparando-as com os achados da etapa 1. Para 

isso, foram entrevistados executivos de marketing e/ou comunicações com responsabilidade 

pelas ações digitais em suas empresas para o setor de tintas. 
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Por fim, as etapas 3 e 4 exploraram a efetividade das ações de Marketing Digital pelas 

empresas químicas em seus clientes do setor de tintas e revestimentos. Para isso, foram 

entrevistados executivos que tem influência ou poder de decisão de compra, tipicamente 

profissionais com responsabilidades técnicas e de compras. Todas as etapas estão sumarizadas 

no Quadro 8. 

 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

Abordagem Qualitativa Qualitativa Qualitativa Qualitativa 

Objetivos Exploratória Exploratória Exploratória Exploratória 

Procedimentos 

Técnicos 

Levantamento 

através de 

roteiro de 

pesquisa 

Levantamento 

através de 

roteiro de 

pesquisa 

Levantamento 

através de 

roteiro de 

pesquisa 

Levantamento 

através de 

roteiro de 

pesquisa 

Amostra Profissionais 

especializados 

em Marketing 

Digital 

Profissionais de 

marketing e 

comunicação de 

empresas 

químicas 

Profissionais de 

suporte técnico 

em empresas de 

tintas 

Profissionais de 

compras em 

empresas de 

tintas 

Coleta de 

Dados 

Entrevista com 

questionário 

semiestruturado 

Entrevista com 

questionário 

semiestruturado 

Entrevista com 

questionário 

semiestruturado 

Entrevista com 

questionário 

semiestruturado 

Quadro 8. Resumo das etapas de pesquisa 

Fonte: Adaptado de Guedes (2016), apud. Nielsen, Olivo, Morilhas (2017) 

 

3.2. Unidade de Análise 

A pesquisa foi realizada a partir de amostragem por conveniência, que segundo Nielsen, 

Olivo, Morilhas (2017) ocorre quando a amostra é realizada por conveniência do pesquisador, 

de acordo com disponibilidade e acessibilidade, sem seguir um critério estatístico. Essa 

amostragem foi escolhida devido às restrições do universo de profissionais que compõe cada 

etapa da pesquisa. 

As entrevistas da etapa 1 foram realizadas com seis profissionais especialistas em 

Marketing Digital B2B. Já as entrevistas da etapa 2 foram realizadas com 6 profissionais de 

marketing e/ou comunicações com responsabilidade em ações de Marketing Digital em 

empresas químicas fornecedoras de um ou mais componentes básicos para a fabricação de 
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tintas, sendo resinas, pigmentos, aditivos ou solventes (FAZENDA, 2009). Por fim, a etapa 3 

contou com entrevistas com 6 profissionais técnicos e 6 profissionais de compras de empresas 

de tintas e revestimentos multinacionais ou nacionais (1 par por empresa). Todos os 

entrevistados foram contatados a partir da rede de relacionamentos do autor. 

 

3.3. Coleta de dados 

As pesquisas qualitativas exploratórias foram realizadas através de roteiro de entrevista 

semiestruturada, que seguem um roteiro de perguntas, sendo que o entrevistador tem liberdade 

para fazer outras perguntas com o intuito de detalhar ou obter mais informações sobre o tema 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Os roteiros de entrevista para as etapas 1, 2 e 3 

encontram-se nos Apêndices 1, 2 e 3. 

As perguntas dos roteiros buscaram direcionar a coleta de dados para responder a 

pergunta de pesquisa a partir da cobertura de 3 grandes temas: Conceituação, Implementação 

e Utilização e Benefícios do Marketing Digital, conforme sumarizado no Quadro 9. 

 Especialistas 

em Marketing 

Digital 

Gestores de 

Marketing 

Compradores Técnicos 

Conceituação 

(objetivos, melhores 

práticas) 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3 N/A N/A 

Implementação e 

Utilização (canais, 

ferramentas, ações)  

6 4 1, 2, 1, 2, 

Benefício 5 5 3, 4, 5 3, 4, 5 

Quadro 9. Perguntas dos roteiros de pesquisa divididos por categoria para cada grupo 

estudado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.4. Método de Análise dos Resultados 

A análise dos resultados foi qualitativa e a técnica utilizada para analisar todas as 

entrevistas foi a Análise de Conteúdo.  

Segundo Yin (2016), ainda que a análise qualitativa não siga um livro de receitas, ela é 

tampouco desregrada e independente da técnica utilizada ela deve seguir o rigor, que é 
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resultado da realização de três precauções: (i) verificar e reverificar a precisão dos dados; (ii) 

tornar sua análise mais minuciosa e completa possível em vez de pegar atalhos; (iii) reconhecer 

constantemente os vieses indesejáveis impostos por seus próprios valores quando estiver 

analisando os dados. 

Para tanto, a análise seguiu as três etapas propostas por Bardin (2016) sobre as 

transcrições das entrevistas: 

 Pré-Análise: transcrição, leitura flutuante 

 Exploração do Material:  

o Codificação 

 Unidade de registro 

 Regras de enumeração 

o Categorização 

 Tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

A etapa de Pré-Análise consiste na organização do material ainda que ela seja composta 

por atividades não estruturadas, como a leitura flutuante, que consiste no contato inicial com 

os documentos a serem analisados e conhecer o texto, seguido pela formulação de hipóteses e 

objetivos que são confirmados ou infirmados pelos procedimentos de análise. 

Na Exploração do Material realiza-se a codificação, que “é o processo pelo qual os 

dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem 

uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo” (BARDIN, 2016, p. 133). 

Para tanto, realiza-se a escolha das unidades de registro que dão significação ao segmento de 

conteúdo para que ele seja categorizado. Realiza-se cortes a nível semântico, como tema, 

palavra, objeto ou referente, personagem, acontecimento ou documento. Neste estudo 

considerou-se tema, definido como “uma unidade de significação que se liberta naturalmente 

de um texto analisado segundo certos critérios à teoria que serve de guia à leitura. O texto pode 

ser recortado em ideais constituintes, em enunciados e em proposições portadores de 

significações isoláveis” (BARDIN, 2016, p.135). 

Após a unidade de registro, realiza-se as Regras de Enumeração, que conta as unidades 

e pode ser por presença, (ou ausência), frequência, frequência ponderada, intensidade ou 

direção. Neste estudo utilizou-se a enumeração por presença, que verifica as unidades de 

registros presentes ou ausentes no texto. 
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Terminada a codificação, o passo seguinte da Análise de Conteúdo é a Categorização, 

definida como “operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 

elementos (unidades de registro) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 

das características comuns a esses elementos” (BARDIN, 2016, p. 147). As categorias podem 

ser realizadas a partir de um sistema de categorias ou sem que eles sejam fornecidos. O presente 

estudo realizou a categorização a partir de um sistema de categorias previamente definido, no 

qual reparte-se da melhor maneira possível os elementos à medida que eles são encontrados. 

Por fim, realiza-se tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Segundo 

Yin (2016), interpretar pode ser considerada a arte de dar seu próprio significado a seus dados 

recompostos e arranjos de dados, exigindo um emprego de habilidades interpretativas, cobrindo 

os aspectos cruciais e significados mais profundos. 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa de cada um dos grupos 

amostrais: Especialistas em Marketing Digital, Executivos de Marketing ou Comunicação de 

empresas químicas, Especialistas Técnicos e Compradores de matéria prima de fabricantes de 

tintas. 

A análise de conteúdo foi realizada nas entrevistas e as respostas dos entrevistados estão 

organizadas em três categorias, fundamentadas pelo referencial teórico e definidos com o 

intuito de responder a pergunta de pesquisa: Conceituação do marketing digital, 

Implementação / Utilização e Benefícios proporcionados ou percebidos.  

Nas entrevistas com os Especialistas de Marketing Digital procurou-se estabelecer uma 

base de comparação com o que se tem de “estado da arte” nessa área; já com os Executivos de 

Marketing ou Comunicação, as práticas realizadas por empresas químicas; e por fim, com os 

técnicos e compradores de empresas fabricantes de tintas buscou-se compreender os efeitos das 

práticas de Marketing Digital em um mercado B2B. O Quadro 10 sintetiza as categorias e o 

que se buscou compreender de cada grupo estudado. 

As subseções a seguir apresentarão os resultados obtidos em cada grupo de estudo, para 

cada categoria definida. Inicia-se com a apresentação de um quadro descrevendo o perfil dos 

entrevistados, seguido pelos temas identificados em cada categoria. Ao fim de cada subseção 

apresenta-se um quadro com unidades de registros das entrevistas que ajudam a embasar e 

materializar os temas. A análise cruzada comparativa entre cada um dos grupos e categorias 

estudados encontra-se na sequência, na subseção 4.4. 

Categorias 

Conceituação 

(objetivos, melhores 

práticas) 

Implementação / 

Utilização (canais, 

ferramentas, ações) 

Benefícios 

Referencial 

teórico 

Wiersema (2013); 

Karjaluoto, Mustonen e 

Ulkuniemi (2015); 

Kaufman e Horton 

(2015); Chaffey e Ellis-

Chadwick (2016); 

Cortez e Johnson (2017) 

 

Leeflang et al. (2014); 

Kaufman e Horton 

(2015); Chaffey e Ellis-

Chadwick (2016); 

Lacka e Chong, 2016; 

Miceli e Salvador 

(2017) 

 

Holliman e Rowley 

(2014); Itani, Agnihotri 

e Dingus (2017); Barry 

e Gironda (2017) 
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Especialistas 

de Marketing 

Digital 

Como deve ser Como se deve fazer O que se deve gerar 

Executivos de 

Marketing ou 

Comunicação 

O que se entende ser O que se faz O que se espera gerar 

Técnicos N/A O que se usa O que é percebido 

Compradores N/A O que se usa O que é percebido 

Quadro 10. Categorias estudadas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1. Especialistas em Marketing Digital 

Foram entrevistados 6 especialistas em Marketing Digital, todos com ampla 

experiência no assunto e que trabalham atualmente nesta área, conforme descrito no Quadro 

11. 

Entrevistado Formação Função atual 
Tempo em 

Marketing Digital 

 Especialista 1 Publicidade Gerente de Growth e Analytics 6 anos 

Especialista 2 Economista 
Sócio consultor de marketing 

digital 
2 anos 

Especialista 3 Administração 

Diretor de marketing e professor 

universitário de marketing 

digital 

9 anos 

Especialista 4 
Propaganda e 

Marketing 

Sócio consultor e professor 

universitário de marketing 

digital 

12 anos 

Especialista 5 Marketing 
Coordenador de curso livre de 

marketing digital 
15 anos 

Especialista 6 
Comunicação 

empresarial 

Sócio de empresa de marketing 

digital e professor universitário 

de marketing digital 

5 anos 

Quadro 11. Especialistas em Marketing Digital 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.1. Conceituação 

Buscando estabelecer o que se tem de “estado da arte” em Marketing Digital e, portanto, 

uma base comparativa ao que é realizado pelas empresas químicas, questionou-se aos 

especialistas a respeito de objetivos e melhores práticas do Marketing Digital. Na etapa de 

codificação da análise de conteúdo, conforme descrito no Capítulo 3 dessa dissertação, foi 

possível identificar os temas importantes para a conceituação do Marketing Digital para cada 

entrevistado, que estão organizados no Quadro 12. Buscou-se agregar os dados em conjuntos 

semelhantes, e não estão organizados em ordem de prioridade ou frequência de aparição. Os 

espaços em cinza são temas aborados por cada um dos seis entrevistados. 

Tema / Especialista 1 2 3 4 5 6 

Geração de negócios / lead       

Marca, awareness e credibilidade       

Análise de dados       

Relacionamento e atendimento das 

necessidades do cliente 
      

Criação de jornada/experiência ao 

cliente 
      

Criação de conteúdo       

Quadro 12. Temas identificados nas entrevistas com os Especialistas sobre conceituação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nota-se que alguns deles foram frequentemente citados pelos entrevistados. Os tópicos 

diretamente voltados à interação com o cliente (relacionamento e atendimento das necessidades 

do cliente; criação de jornada/experiência; criação de conteúdo) constaram nas falas de todos 

os seis entrevistados, muitas vezes de forma interconectada, indicando alta relevância.  

De acordo com o Especialista 3, por exemplo, as iniciativas digitais podem “estabelecer 

uma relação muito mais próxima, transparente, sincera e organizada (...) atrelado à experiência 

de atuais clientes, ou retenção ou melhora de relacionamento de atuais clientes” 

A Especialista 1 considera o Marketing Digital como a composição de uma jornada, 

para conseguir interagir com o cliente no momento certo, sendo que para isso é necessário fazer 

com que ele conheça a empresa, entenda o que se faz e se torne referência, caminhando por 
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distintas etapas até a efetivação de uma compra. Para o Especialista 5, a experiência é a parte 

mais importante em qualquer relação de consumo e é necessário haver coerência entre o que é 

prometido e o que é de fato entregue ao cliente, requerendo que as empresas reflitam se estão 

facilitando a relação com a marca, acesso à informação, atendendo as necessidades etc., para o 

enriquecimento da experiência e manutenção da proximidade mesmo após a conversão da 

venda. 

A jornada pode ser iniciada através da oferta de Conteúdo, outro tema frequentemente 

citado nas entrevistas. O Especialista 5, por exemplo, coloca a produção de conteúdo como o 

principal meio (“o que tem mais valor hoje em dia”) de atingir o cliente, com o intuito de 

capacitá-lo, treiná-lo e manter o lead “aquecido” até que esteja pronto para uma conversa direta.  

O compartilhamento efetivo de conteúdo e a inserção de um cliente ou potencial cliente 

em uma jornada podem impactar positivamente na marca, reconhecimento e credibilidade, 

também apontado pelos Especialistas 1 e 5 como objetivos e práticas de marketing digital.  

Outro tema encontrado na análise de conteúdo das entrevistas é a análise de dados. O 

conceito de digital traz de forma intrínseca a possibilidade de se obter e mensurar dados, a 

ponto de exigir do profissional de marketing um perfil mais analítico (SWEETWOOD, 2016). 

Para o Especialista 4 poucos profissionais de marketing digital B2B focam na interpretação e 

tomada de decisão a partir da análise de dados. 

Por fim, o último tema definido nessa seção de conceituação pelos especialistas é 

Geração de negócios ou leads. Talvez um dos temas mais vinculados ao Marketing B2B, 

inclusive na literatura acadêmica (Leeflang et al., (2014) e Karjaluoto, Mustonen e Ulkuniemi 

(2015) são alguns exemplos), a geração de negócios / leads também apareceu com bastante 

relevância nas entrevistas, muitas vezes apontado como o maior objetivo do Marketing Digital 

B2B. Interessantemente, dois especialistas (3 e 4) reconhecem a geração de leads como 

significativos, porém ressaltando que deve-se ir além. 

“Então, quais são as melhores práticas de B2B? Na minha visão, são aquelas 

onde as empresas entenderam que podem usar o canal Digital, não somente 

pra geração de lead em massa... Mas, para estabelecer uma relação muito 

mais próxima, transparente, sincera e organizada com o seu consumidor (...) 

Porque é óbvio que toda empresa quer gerar mais leads, quer ter mais clientes 

dentro de casa. Mas o volume é diferente de B2C para B2B, por razões óbvias. 

E a tomada de decisão também é muito distinta. Daí o porquê no B2B, explorar 

um relacionamento, plataforma de conteúdo, desenvolvimento de materiais 
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que ajudem na tomada de decisão, elas são muito interessantes”. (Especialista 

3) 

“Eu acho que ainda no Marketing B2B, é esse foco, a minha percepção é 

exatamente essa... é muito ainda no lead, né? Como foco em vendas e menos 

como o Marketing entregar a experiência. Então é muito mais um suporte para 

área comercial do que uma área estratégica dentro da empresa que vai focar 

na experiência do cliente”. (Especialista 4) 

 

Alguns exemplos no Quadro 13 ajudam a materializar e ilustrar todos os temas 

relacionados aos conceitos de Marketing Digital B2B elaborados a partir da análise de conteúdo 

das entrevistas. 

Tema Unidade de Registro 

Geração de negócios / 

leads 

Construção de marca ou de geração de negócio. Porque 

normalmente a gente tem esses dois grandes objetivos no B2B. 

(Especialista 1) 

Você não pode pensar em leads qualificados se você não pensar na 

venda. Porque o processo de venda acaba acontecendo pelo 

convencimento até a atração para seu site. O objetivo principal do 

Marketing Digital, tem que ser: aumentar as vendas em menor 

tempo. (Especialista 2) 

(...) particularmente, eu entendo que são duas grandes metas, os 

objetivos. O primeiro dele é de geração de novos negócios... e todas 

empresas querem isso. (Especialista 3) 

(...) no final, a gente está falando disso para gerar, para aumentar 

os leads. No final é isso. (Especialista 6) 

Marca, awareness e 

credibilidade 

A construção de marca é importante e levar conteúdo relevante é 

muito importante. Mostrar os seus cases de sucesso é muito 

importante porque isso vai ajudar a formar a sua marca. 

(Especialista 1) 
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(...) para quando chegar nesse momento de aquisição de fato, você 

seja forte ali no inconsciente do tomador de decisão (...) a fim de 

ele cogitar sua marca como algo de confiança. (Especialista 5) 

E o marketing digital acaba dando muita força quando ele leva para 

o mercado o que é que você está fazendo de inovação, o que você 

está fazendo de cuidado ambiental, qual o seu propósito de marca, 

as inovações tecnológicas dos seus produtos.  São coisas que fazem 

com que você chegue nas pessoas que talvez você queira contratar. 

(Especialista 5) 

Análise de dados Os dados são super importantes, mas você ter capacidade de 

interpretar e tomar a decisão e mudar o que precisa ser mudado é 

o grande desafio. O que eu vejo pouca gente fazer. (Especialista 4) 

O segundo ponto talvez que eu poderia trazer dentro do digital são 

dados. A gente traz dados, faz o que a gente chama de mineração 

de dados, traz a analítica. Então o que eu faço é: pegar os dados 

desse cliente, tentar entender o comportamento desse consumidor. 

(Especialista 6) 

E os dados acabam te ajudando muito nessa questão 

(comportamento do consumidor). Porque “90% do público vem via 

Google pro seu site”. Então você já entendeu que o seu consumidor 

já é um consumidor mais digital. Então, o que é que a gente 

consegue fazer daqui pra gerar um resultado melhor? (Especialista 

6) 

Relacionamento e 

atendimento das 

necessidades do 

cliente 

O marketing digital dá a possibilidade de você falar “one to one” 

(Especialista 1) 

(...) questões de automação, flexibilidade de mensagem, 

customização, permitem com que a gente, as marcas e as empresas 

que atuam em B2B consigam usar os canais digitais como forma de 

se relacionar. (Especialista 3) 
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Então, quais são as melhores práticas de B2B? Na minha visão, são 

aquelas onde as empresas entenderam que podem usar o canal 

digital, não somente pra geração de lead em massa..., Mas, para 

estabelecer uma relação muito mais próxima, transparente, sincera 

e organizada com o seu consumidor. (Especialista 3) 

Eu tenho também os atuais clientes, como os canais de trás podem 

me ajudar a ter consumos melhores, contratações melhores, um 

relacionamento melhor com o atual cliente, atual empresa que já é 

parceira minha (Especialista 3) 

(O objetivo) pode estar atrelado à experiência de atuais clientes, ou 

retenção de atuais clientes, ou melhora de relacionamento de atuais 

clientes (...) é a sua base de atuais clientes que você vai explorar da 

forma que você achar que tem que fazer. (Especialista 3) 

(...) o ponto principal, pra mim, é entender a demanda do usuário, 

do cliente, da indústria (...) ir lá, ouvir, entender realmente o 

problema para construir uma solução customizada. Acho que a 

grande vantagem no Marketing Digital é essa possibilidade de você 

pegar alguma coisa pronta no mercado, ou construir sob demanda. 

(Especialista 4) 

Muito do que a gente fala do Marketing Digital para B2B, a gente 

muitas vezes, ignora um pouco o conceito B2B, porque a gente 

sempre pensa que ainda é uma relação de pessoas pra pessoas. 

Então, quem está lá do outro lado continua sendo um ser humano 

com um conjunto de formações, um conjunto de conhecimentos, 

experiências, necessidades que precisam ser atendidos. 

(Especialista 5) 

Então por isso a importância de você manter o decisor próximo de 

você (...) você não está falando para uma indústria, para uma 

empresa, e sim para alguém que toma decisão, em nome dessa 

empresa. Nesse momento que ele pode tomar uma decisão de 
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mudança, ou de aquisição ou de contratação, que ele tenha você 

como um potencial parceiro. (Especialista 5) 

(...) um segundo problema que a gente esbarra no B2B é que a gente 

sempre transforma o B2B numa coisa, como um bicho de sete 

cabeças. Porque no final, o que a gente está falando: são de pessoas 

comprando de pessoas (Especialista 6) 

Ir no cliente, conversar com ele, bater um papo, ver as 

necessidades, e em cima disso, sim, eu começar a desenvolver o 

online (Especialista 6) 

Então, eu costumo, quando vou trabalhar com o cliente B2B, dizer: 

Olha, existem duas formas da gente trabalhar. Primeiro é: 

esclarecer e ajudar na educação do cliente a entender qual é o 

problema e como a minha solução se encaixa nisso e tem a segunda 

linha, que ele já sabe o que ele quer, já está claro, e se você tem 

para oferecer, está aqui. (Especialista 6) 

Criação de 

Jornada/experiência 

ao cliente 

Primeiro você tem que fazer aquela pessoa conhecer a sua empresa, 

entender que a gente é referência nisso, então você tem um trabalho 

aí de ser referência naquele determinado assunto, para depois você 

começar a trazer ele para as outras etapas da jornada de compra 

até ele de fato, fechar um contrato com você. (Especialista 1) 

Marketing Digital pra mim é a composição de uma jornada e você 

falar com a pessoa certa no momento certo, quando ele estiver 

pronto para aquilo. (Especialista 1) 

É entender um problema do usuário. Partindo disso, pensar como 

que a comunicação, ou o Marketing de uma forma geral, pode 

suprir essa necessidade (...) pensar uma parte mais ampla, de 

experiência e tudo que o Marketing e comunicação pode fazer. 

(Especialista 4) 
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(...) pensar na jornada, então pegar, falar, entender realmente o 

problema do cliente (...) o grande (objetivo) é você endereçar, é 

você entender quais são os gargalos e aí você oferecer uma jornada 

com menos barreiras (...) essa vai ser a grande demanda e aí (...) 

pensar de forma estratégica, como que a tecnologia pode ajudar a 

suprir essas barreiras. (Especialista 4) 

(...) principalmente no B2B, deixar de pensar só na parte de 

captação de lead e ser um suporte pra vendas, como pensar na 

experiência do usuário (Especialista 4) 

Acho que tem um ponto importante, não vejo ele só para o B2B, mas 

para tudo, que é a parte de experiência. Se você perguntar: qual a 

experiência que a gente está gerando para as pessoas com relação 

a marca.? Qual é a sua contribuição? As pessoas conseguem te 

encontrar online? Elas conseguem avaliar o que você faz online? 

Elas conseguem determinar se o seu produto vai atender as 

necessidades dela? Depois que ela se torna um cliente, como que 

você mantém ela próxima? Como que você enriquece a experiência 

dela? Porque comunicar é a parte fácil, muitas vezes. Mas, se a 

gente comunica de um jeito e na hora que a gente vai de fato 

entregar o produto, isso começa a conflitar com a experiência 

prometida... como que você vai sair disso? Então, a experiência 

virou pra mim a parte mais importante de qualquer relação de 

consumo, seja ela pessoal ou corporativa. E acho que tem um 

desafio muito maior, em pensar experiências para negócios B2B do 

que para negócios B2C. (Especialista 5) 

Quando a gente fala da geração de lead, esse consumidor já passou 

por toda uma cadeia, então, se a gente estiver por exemplo falando 

de inbound, ele já entrou no site, ele já recebeu algum material rico, 

ele já fez alguma navegação dentro do site, ele já recebeu algum e-

mail. Ele já teve toda essa jornada dentro do site da marca para 

fazer a compra (Especialista 6) 
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Criação de conteúdo  Quando você fala em B2B, levar conteúdo relevante é muito 

importante (Especialista 1) 

As pessoas às vezes não se preocupam com o conteúdo. O conteúdo 

inerente ao que elas fazem, ao produto, empresa, ao mercado, 

assim, ter informações a esse respeito (...) empresas que tem um 

blog bem definido, tem tido excelente resultado nesse sentido. 

(Especialista 2) 

Porque é óbvio que toda empresa quer gerar mais leads, quer ter 

mais clientes dentro de casa. Mas o volume é diferente de B2C para 

B2B, por razões óbvias. E a tomada de decisão também é muito 

distinta. Daí o porquê no B2B, explorar um relacionamento com 

plataforma de conteúdo, desenvolvimento de materiais que ajudem 

na tomada de decisão, elas são muito interessantes. (Especialista 3) 

No B2B, o inbound está muito forte, não é? Eu acho que nem 

sempre é uma estratégia eficaz, porque o inbound depende da 

qualidade do conteúdo. E o que a gente vê muito é “baixe seu 

PDF”, as empresas investindo um monte e isso não vai resolver o 

problema. Isso é só um primeiro gatilho para o cara pegar o lead, 

para começar um relacionamento. E conteúdo relevante é raro de 

ver. (Especialista 4) 

O que mais tem valor hoje em dia, é a produção de conteúdo com 

foco de você atingir o seu consumidor, a pessoa que está do outro 

lado da mesa, a fim de capacitá-la, treiná-la e aquecer esse lead até 

que ele esteja pronto pra conversar. (Especialista 5) 

O conteúdo que eu falei. Ele é importante justamente pra você 

conseguir enriquecer esse ser. A gente sabe que o tempo de tomada 

de decisão no B2B é mais lento que do B2C, então até essa pessoa 

estar pronta para tomar essa decisão, ou estar no momento que a 

empresa precisa para fazer uma nova aquisição (...) (Especialista 

5) 
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Dependendo do mercado B2B, às vezes você produz alguma coisa 

que tem valor agregado ao consumidor final. (Especialista 5) 

Quadro 13. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Especialistas sobre 

conceituação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.2. Implementação 

Com o intuito de compreender como o conceito de Marketing Digital deve ser aplicado, 

questionou-se aos especialistas a respeito das principais ferramentas e canais para uma 

implementação efetiva. A análise de conteúdo revelou 6 grandes temas apontados pelos 

entrevistados, demonstrados no Quadro 14. 

 Tema / Especialista 1 2 3 4 5 6 

Mídias Sociais             

Plataformas de Marketing Digital             

CRM             

E-mail             

Google (Analytics, Ads)             

ERP             

Quadro 14. Temas identificados nas entrevistas com Especialistas sobre implementação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como se pode observar, Mídias Sociais, Plataformas de Marketing Digital (Martechs) 

e CRM apareceram de forma comum a todos, deixando poucas dúvidas sobre a importância 

dessas ferramentas para o Marketing Digital B2B. 

A respeito das mídias sociais, ao todo foram citados 6 veículos, conforme Quadro 15. 

Facebook e LinkedIn foram as mais frequentes, lembradas por 5 dos 6 especialistas.  

 Tema / Especialista 1 2 3 4 5 6 

Facebook       

Instagram       

LinkedIn       

WhatsApp       

YouTube       

Twitter       

Em geral (nenhuma específica)       

Quadro 15. Temas identificados nas entrevistas com Especialistas sobre mídias sociais 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os comentários a respeito das diferentes Mídias Sociais foram complementares através 

do grupo entrevistado. Segundo a Especialista 1, a escolha e uso de uma determinada mídia 

deve ser precedida pela elaboração de uma estratégia, sendo necessário uma composição das 

redes de acordo com a sua função e o que a empresa espera alcançar. O Especialista 5 corrobora 

com a opinião do Especialista 1 e apontou a necessidade de se entender as particularidades de 

cada rede para se obter resultados efetivos. Algumas características citadas foram: 

 LinkedIn: bom veículo para compartilhamento de conteúdo profissional, porém com 

menor eficiência para se obter interação com cliente; maior nível de confiança de 

informação; útil para promover a empresa com a divulgação de prêmios, inovações 

tecnológicas e produtos; 

 Facebook: bom para engajamento, interação um a um; mais complexo de uma empresa 

B2B utilizar “com maestria”, pois os usuários estão em um momento de mais 

descontração (“proposta mais fun”); 

 Instagram: uso da função “stories” para cobertura de eventos, comemorações; 

 Twitter: conteúdo imediatista; 

 YouTube: bom para capacitação/educação e anúncios. 

Além de ser necessário refletir sobre o porquê usar e qual veículo usar, o Especialista 

2 adiciona que a relevância das mídias sociais depende do momento de interação com o cliente, 

sendo mais efetivo no início do funil, na fase de atração de cliente, em linha com Kaufman e 

Horton (2016). Outra utilidade das mídias sociais foi apontada pelos Especialistas 3 e 6, 

referente aos dados que se pode obter para análise.  Ambos se referiram a ferramenta de 

“Analytics” do Facebook, onde é possível desde entender o perfil do cliente que trafega pelo 

site até realizar segmentação e ações específicas com um público alvo, ainda que sejam da 

indústria B2B.  

Mesmo que sejam canais importantes para uma implementação de Marketing Digital, 

alguns entrevistados enfatizaram a necessidade de planejamento e uso correto das 

potencialidades de cada canal, sendo que a melhor decisão pode ser até mesmo não participar 

de determinadas mídias sociais. Os trechos dos Especialistas 1 e 3 exemplificam tal 

posicionamento. 
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“Não é porque você é B2B é que você tem que estar no LinkedIn. Se você tiver conteúdo 

profissional, esteja no LinkedIn, se não tiver, você não tem que estar por estar. Por isso 

que tem que ter uma estratégia entendeu?” (Especialista 1) 

“Porque, o canal em si... em última instância eu posso usar o Google pra isso. Eu posso 

usar o Facebook pra isso. Pode entrar com um LinkedIn para conversar (...). Eu posso 

customizar essas frentes, todos os grandes veículos permitem brincar com isso já hoje. 

Então a regra muda. É menos o veículo, o canal, e mais a forma como eu atuo em cima 

deles.” (Especialista 3) 

Plataformas de Marketing Digital (Martechs) e CRM foram também temas unânimes 

com relação aos canais e ferramentas para implementação. CRM poderia ser incluído como 

uma plataforma (Brinker, 2019), mas foi considerado como um tema a parte devido a sua 

relevância na análise de conteúdo das entrevistas. Atualmente existem inúmeras opções 

disponíveis no mercado e o Quadro 16 contém soluções citadas espontaneamente pelos 

entrevistados.  

 Tema / Especialistas 1 2 3 4 5 6 

Adobe       

RD Station       

Hub Spot       

IBM Watson       

Sales Force       

Reev       

Em geral (nenhuma específica)       

Quadro 16. Plataformas de marketing digital citadas nas entrevistas com Especialistas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme citado na subseção 2.1, há milhares de soluções, que atendem diferentes 

propósitos do Marketing Digital e as marcas citadas pelos entrevistados apenas exemplificam 

algumas alternativas mais famosas que auxiliam no alcance dos objetivos e práticas levantados 

na subseção anterior, Conceituação. No entanto, mais importante do que os nomes dos 

fornecedores é o fato dos especialistas apontarem o uso de tais soluções como melhor prática, 

que será confrontado com as práticas de fato realizadas pelos entrevistados da indústria 

química. 

Assim como no caso das mídias sociais, alguns entrevistados também ressaltaram que 

as plataformas são apenas os meios para se realizar a execução de objetivos propostos, e, 

portanto, não devem condicionar o sucesso de iniciativas digitais a aquisição de tais soluções. 
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Para o Especialista 5, por exemplo, algumas plataformas têm custo muito elevado e apenas 

grandes corporações tem volume de negócios que justifiquem uma estrutura de ferramentas e 

pessoas para gerenciá-las, percepção compartilhada pelo Especialista 6: 

“Pensa que para um B2B, tem que ter o site, o e-commerce, ERP implementado, o CRM, 

uma ferramenta de dados, uma ferramenta de análise de dados e gerenciamento de análise 

de dados... aí ele tem a gestão de mídia. Então quando ele vê todo esse suite de serviços, 

às vezes se torna muito caro e a conta, em alguns casos, não fecha” (Especialista 6) 

Segundo o Especialista 5, empresas B2B de menor porte conseguem fazer ações digitais 

com uma infraestrutura mais enxuta, a partir de uma simples base de dados em Excel e soluções 

gratuitas no mercado (exemplo: disparadores de e-mail em massa). O Especialista 4 

complementa essa percepção, apontando que mais importante do que tais ferramentas é 

necessário ter uma metodologia e planejamento que suportem as ações. 

O fato de ERP, E-mail e Google Analytics terem sido elencados por alguns dos 

especialistas está em linha com o achado anterior, já que fazem parte da infraestrutura comum 

de muitas empresas, sem necessariamente ser uma solução específica de Marketing Digital, 

porém a partir das quais é possível realizar diversas ações digitais. Para o Especialista 5, ter 

um ERP já permite que a empresa tenha controle sobre o que vende, para quem vende e 

consequentemente possibilita uma melhor comunicação com clientes e potenciais clientes. A 

análise desses dados internos e dados provenientes de soluções como o Google Analytics está 

alinhada com os achados da subseção anterior, no qual “Análise de Dados” surgiu como um 

pilar conceitual de Marketing Digital. A partir da interpretação das informações, é possível, 

então, efetivar ações digitais através de simples e-mails, que segundo a Especialista 1 ainda 

tem muita efetividade na comunicação: 

“E-mail Marketing é um dos canais mais relevantes, porque é onde você também já 

conhece o cara e já consegue fazer uma automatização de Marketing, de recebimento de 

conteúdo... é um dos canais que tem mais performance. Muita gente fala que E-mail 

Marketing é ultrapassado, não funciona, mas ainda é o melhor canal de retorno.” 

(Especialista 1) 

O Quadro 17 contém trechos das entrevistas dos especialistas que ajudam na 

compreensão da definição dos temas relacionados a implementação do Marketing Digital B2B. 
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Tema Unidade de Registro 

Redes Sociais Por exemplo: a gente ativa... (você tem que ver o que funciona), 

mas a gente ativa muito redes sociais. Rede sociais são uma coisa 

que funciona (Especialista 1) 

Todas as empresas B2B estão no LinkedIn, mas não só no 

LinkedIn, é... Eu acho que cada rede social tem a sua função. 

Quando você fala em LinkedIn, é muito bacana para você dar um 

conteúdo, ou alguma coisa profissional. Quando você quer 

engajamento e falar com aquela pessoa, um Facebook ou 

Instagram funciona melhor. Então, dependendo do quê, aí você 

tem que usar sua rede. Eu não sei se as empresas têm essa visão. 

Eu acho que não. (Especialista 1) 

Não adianta você pegar o mesmo conteúdo e divulgar no 

Facebook, divulgar no LinkedIn, divulgar no Twitter, divulgar no 

Instagram, entendeu? Tem que ser específico para as necessidades. 

Cada rede tem a sua... (Especialista 1) 

A mídia social está no começo, na atração, é mais topo e meio de 

funil, antes de virar MQL (Marketing Qualified Lead). 

(Especialista 2) 

O Facebook diz para mim: “eu tenho um formato aqui, que chama 

Custom Audiences. E o que é esse formato? Você entra no seu 

CRM, você exporta uma base qualquer que você tem lá, com 

qualquer critério que você quiser”. Faz um “meeting” automático 

criptografado nesse negócio e ele vira pra você e fala: “dessas 100 

pessoas que você exportou aqui, 50 estão aqui dentro do 

Facebook”. E eu posso fazer mídia somente para essas 50 pessoas. 

Nem pra mais e nem pra menos. (Especialista 3) 

Se a gente pensa em ferramenta, é muito fácil a gente falar de rede 

social, os canais de comunicação. Eu não desprezo o Face pra 

B2B, mas eu acho que ele dá mais trabalho do que  LinkedIn para 
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você falar sobre o B2B com maestria. Porque as pessoas estão 

num outro momento. O Facebook tem uma proposta de ser mais 

fun, no caso. (Especialista 5) 

Plataformas de 

Marketing Digital 

Acho que no futuro elas (plataformas) vão melhorar e vão se 

democratizar. Hoje em dia ainda também é muito caro para 

pequenas empresas. Você pega grandes indústrias, elas conseguem 

fazer isso. Pequenas e médias não tem verba porque B2B às vezes 

não investe tanto neste tipo de publicidade. Então ele fica vendo, 

analisando os dados, meio que com o que tem. (Especialista 4) 

Mas tem outras ferramentas que eu não consigo deixar de lado. 

Trabalhar com base em um bom CRM, eu gosto particularmente do 

HubSpot, porque ele tem toda a parte de CRM, envio de e-mail e 

lead nurturing. Então conforme as pessoas vão lendo, baixando 

conteúdos e tudo mais, ele vai pontuando essas pessoas ao ponto 

que chega num score que você consegue acionar a sua área 

comercial pra entrar em contato com essa pessoa. Então isso é 

muito importante. Mas se você pensar em opções brasileiras, tem o 

RD Station, que é uma boa ferramenta também com um custo bem 

menor. Uma terceira opção é o Watson Marketing Cloud da IBM. 

(Especialista 5) 

Então tem Salesforce, tem SAP que também está nessa briga hoje, 

você tem Adobe, a Oracle, os grandes planilheiros hoje. E aí 

dentro dessas empresas, você tem as suas caixinhas (Especialista 

6) 

CRM Depois disso, você precisa de uma estrutura de CRM pra fazer 

toda a gestão dos teus leads e até o seu processo de venda final. 

CRM para ter todo histórico de tudo o que foi feito com aquele 

lead até ele se tornar cliente. Isso só com base no CRM. 

(Especialista 2) 
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Se integrar isso depois, com toda a experiência, se “linkar” com 

CRM e aí manter a pessoa integrada. Transformar aquilo em 

inteligência e tomada de decisão. (Especialista 4) 

E-mail E-mail Marketing é um dos canais mais relevantes, porque é onde 

você também já conhece o cara e já consegue fazer uma 

automatização de Marketing, de recebimento de conteúdo... é um 

dos canais que tem mais performance. Muita gente fala que E-mail 

Marketing é ultrapassado, não funciona, mas ainda é o melhor 

canal de retorno. (Especialista 1) 

Tem as outras ferramentas, assim... ah tenho ferramenta de E-mail 

Marketing, tenho lá MailChimp e outras coisas que podem ser 

utilizadas (Especialista 2) 

Google (Analytics, 

Ads) 

Hoje basicamente a gente usa de início o Analytics. Acho que essa 

hoje é a principal ferramenta para dados. Porque acaba 

acontecendo o seguinte: muitos não querem gastar muito dinheiro 

com essas soluções, então, a primeira ferramenta é o Analytics. 

(Especialista 6) 

ERP O que eu recomendo é que você tenha um CRM e um ERP 

(Especialista 5) 

Quadro 17. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Especialistas sobre 

implementação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.3. Benefícios 

Mais informação e poder para o cliente é principal benefício gerado pelo Marketing 

Digital aos clientes, tendo sido citado por 5 dos 6 entrevistados, conforme apresentado no 

Quadro 18. A tecnologia reduziu barreiras e assimetrias e os clientes conseguem obter mais 

informação antes da tomada de decisão. Esse resultado explica porque a Criação de Conteúdo 

foi apontada como um dos objetivos a ser perseguido no Marketing Digital. Segundo o 

Especialista 5, ainda que o maior acesso a informação possa levar um cliente a tomar uma 
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decisão de compra de um produto ou serviço concorrente, as empresas que promovem conteúdo 

de qualidade tornam-se referência. 

 Tema / Especialistas 1 2 3 4 5 6 

Mais poder e informação para o cliente             

Mais customização             

Mais velocidade             

Maior capilaridade e abrangência             

Quadro 18. Temas levantados nas entrevistas com Especialistas sobre benefícios 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além de mais informação e, portanto, mais poder em termos de decisão de compra, o 

Marketing Digital ainda traz outros benefícios aos clientes, como soluções mais customizadas, 

uma vez que as empresas conseguem compreender melhor as necessidades dos clientes (através 

das ferramentas de “analytics” por exemplo) e, portanto, oferecer uma maior personalização, 

tanto de comunicação como serviço ou produto. A velocidade e alcance de informação também 

foram citadas como benefícios aportados aos clientes, facilitando a interação entre as partes, 

que antes da expansão digital era mais dependente da presença física. No Quadro 19, os trechos 

citados pelos Especialistas a respeito dos benefícios aos clientes ajudam a explicar os temas 

elaborados na análise de conteúdo. 

Tema Unidade de Registro 

Mais poder e 

informação para o 

cliente 

Mas assim, o benefício do consumidor é esse. Você consegue falar. 

É uma via de mão dupla. O problema é que as marcas não sabem 

fazer essa via de mão dupla. As marcas só sabem anunciar. 

(Especialista 1) 

Eu acho que o Marketing Digital dá poder ao consumidor. Esse é o 

benefício. Então se eu for comprar de alguma empresa. Seja ela 

pra mim como consumidor final, ou seja, para minha empresa. Eu 

tenho um mundo de coisas para pesquisar. (Especialista 1) 

Ninguém compra hoje mais nada sem olhar na Internet, sem fazer 

uma busca no Google sobre aquele produto. Então hoje, se você 

não está... se o teu produto não está bem desenhado, tem algum 

risco de ficar relegado ao segundo plano (Especialista 2) 
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Eu entendo que o benefício direto é ter mais informação, mais 

velocidade, mais certeza para escolher aquela solução, aquela 

empresa específica. O acesso a informação me permite tomar 

decisões melhores. (Especialista 3) 

Através dessa educação que você entrega ele pode chegar à 

conclusão que a solução de B é melhor que a sua. Mas ele ainda te 

tem como referência de conteúdo, de análise... um monte de coisa. 

Às vezes você entrega e ele vai perceber que você não é a solução 

ideal pra ele. E eu acho que é um grande OK, porque eu acho que 

a pior coisa que a gente pode ter é vender para um cliente e esse 

cliente se tornar insatisfeito em relação àquilo que foi adquirido. 

(Especialista 5). 

Mais customização Eu tenho um ganho de você me entender e você conseguir me 

oferecer soluções mais customizadas, melhores, mais adequadas 

pra mim (...) você personaliza essa entrega pra mim, porque é tudo 

que eu estou querendo. Quanto mais você entender o meu negócio, 

a minha necessidade e fornecer aquilo que me interessa, melhor 

efetivamente para todo mundo. (Especialista 3) 

Mais velocidade Quando o cliente entrar lá e conseguir ter um orçamento rápido... 

B2B por exemplo, se o cara conseguisse entrar de alguma forma e 

ter um orçamento razoável. Ele entra e vê pelo menos...e deixa no 

radar... Acho que é o grande diferencial, conseguir tirar essas 

barreiras e agilizar o processo do que o cliente quer. (Especialista 

4) 

Velocidade, esse também é um ponto muito importante. Velocidade 

no que está acontecendo. (Especialista 6) 

Maior capilaridade e 

abrangência 

Acho que o primeiro ponto é a capilaridade. Porque um dos 

principais problemas, quando a gente conversa com clientes B2B, 

é não conseguir atender todo mundo ou estar em todos os lugares 
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ao mesmo tempo. Quando ele desenvolve uma solução como essa, 

tem maior abrangência do que antes. (Especialista 6) 

Quadro 19. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Especialistas sobre 

benefícios 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2. Executivos de Marketing 

Foram entrevistados 6 executivos de marketing ou comunicação de empresas químicas 

que trabalham diretamente no segmento de matéria prima para os fabricantes de tintas. Essas 

empresas fornecem um ou mais componentes básicos para a formulação de tintas, conforme 

descrito no Capítulo 3. Os perfis dos executivos encontram-se no Quadro 20. 

Entrevistado Formação Função Tempo em 

Marketing 

Executivo 1 Química Gerente de Marketing 11 anos 

Executivo 2  Administração Gerente de Mercado 2 anos 

Executivo 3  Administração Gerente de Marketing e 

Produto 

4 anos 

Executivo 4  Administração Analista de Marketing  2 anos 

Executiva 5  Administração Gerente de Marketing 5 anos 

Executiva 6  Letras Gerente de Comunicações 10 anos 

Quadro 20. Executivos de Marketing e/ou Comunicações de empresas químicas participantes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todas as empresas, exceto a Empresa 3, são membros da ABRAFATI (Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Tintas), na categoria de Fornecedores do Setor, assegurando 

representatividade da amostra estudada. Optou-se por manter as informações coletadas junto 

ao executivo da Empresa 3 devido a sua alta representatividade, uma vez que tem liderança no 

seu subsegmento de mercado. O perfil das empresas participantes encontra-se no Quadro 21. 

Entrevistado Região Capital Porte Mundial 

Empresa 1  Brasil Fechado Indisponível 

Empresa 2  América do Norte Aberto Acima de 15 bilhões 

Empresa 3  América do Norte Aberto Abaixo de US$ 1 bilhão 

Empresa 4  Europa Aberto Entre US$ 1 e US$ 15 bilhões 

Empresa 5  Europa Aberto Acima de US$ 15 bilhões 

Empresa 6  Europa Aberto Entre US$ 1 e US$ 15 bilhões 

Quadro 21. Perfil das empresas químicas participantes 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.1. Conceituação 

A análise de conteúdo das entrevistas com os executivos de marketing evidenciou cinco 

temas relacionados aos objetivos e melhores práticas na percepção destes profissionais, 

relacionados no Quadro 22. 

 Tema / Executivo 1 2 3 4 5 6 

Uso de Mídias Sociais e ferramentas digitais             

Análise de dados              

Criação de conteúdo             

Experiência             

Atração de cliente       

Quadro 22. Temas identificados nas entrevistas com Executivos sobre conceituação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim como no grupo dos Especialistas, a Criação de Conteúdo também se mostrou 

relevante para os executivos de empresas químicas. Para o Executivo 2, há uma tendência de 

reduzir as ações push e aumento do chamado inbound, no qual o conteúdo é vital para atrair 

atenção do público alvo. O Executivo 4 adiciona que a conexão proporcionada pela indústria 

4.0 faz com que a informação flua sem intervalos, tornando a presença digital necessária para 

levar conteúdo a todos os públicos. A Executiva 5 ressalta a importância do conteúdo 

especificamente para a indústria de tintas. 

É a troca de informação técnica... para esse mercado nosso, por conta da diversidade de 

empresas que a gente pode atuar e da distância, muito desse público carece de informação 
técnica, e a plataforma digital te dá a chance de conseguir pulverizar algumas informações 

para um público onde que você não tem muitas vezes contato tão direto ou frequente 

Em linha com a opinião do Especialista 5 apresentada na subseção 4.1.3, que defende 

que o compartilhamento de conteúdo pode tornar uma empresa referência em determinado 

assunto, ainda que essa educação acarrete na decisão de compra de um produto ou serviço do 

competidor, o Executivo 3 comenta que muitas vezes os canais digitais podem ser usados para 

a aumentar o conhecimento do mercado sobre uma tecnologia, própria e também do 

concorrente, trazendo vantagem competitiva caso a empresa tenha um bom posicionamento de 

mercado.  

O tema de Análise de Dados foi outro frequentemente citado entre os Executivos e 

semelhante ao que foi levantado no grupo de Especialistas, permitindo uma melhor 

compreensão do perfil do cliente e realização de ações melhor fundamentadas. Para o 
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Executivo 2, os dados trazidos pelo digital melhoram o entendimento do cliente e a criação de 

personas, permitindo criar alternativas mais individuais. O Executivo 3 complementa essa 

visão ao citar que há um aumento da inteligência de negócios, facilitando segmentação de 

clientes e o delineamento de uma melhor estratégia de posicionamento, comunicação e 

precificação. 

Entendimento do cliente, criando personas e identificando por exemplo qual o perfil de 

consumo, ou o que aquela pessoa está buscando, você começa a tentar encontrar 

alternativas pra essa individualidade (Executivo 2) 

Permite que você possa aumentar a sua inteligência de negócio, tentando estabelecer 

comportamento de consumo, de compra dos seus clientes. Permite ou facilita na 

segmentação dos seus clientes. E, isso resulta em uma melhor estratégia e posicionamento 

do portfólio de produto, da comunicação, da precificação nos mercados. (Executivo 3) 

Diferentemente do que foi encontrado na análise do grupo de Especialistas, temas 

voltados a interação com cliente foram pouco citados. O Executivo 4 levantou o conceito de 

User Experience e a possibilidade de usar a tecnologia para melhorar comunicação com as 

pessoas. Já a Executiva 6 colocou a atração da atenção dos clientes como um dos maiores 

desafios, exigindo das empresas uma boa coordenação entre as ações digitais com os meios 

tradicionais (impressos). 

Por fim, outro tema identificado na conceituação de Marketing Digital foi o uso de 

mídias sociais e ferramentas digitais. Cinco dos entrevistados levantaram esse tema enquanto 

discursavam sobre melhores práticas e objetivos do Marketing Digital, diferentemente dos 

Especialistas, que apontaram as mídias sociais e ferramentas (ou plataformas) como veículo de 

implementação, ou seja, menos conceitual e mais tática. O Executivo 1 coloca a participação 

em mídia social como vital para promoção e comunicação com clientes, opinião semelhante a 

do Executivo 3, que adiciona a possibilidade de melhorar o conhecimento da marca e, 

consequentemente, resultar na oferta do portfólio de produtos. Dentre as ferramentas, foram 

citadas uso de website, CRM e webinar.  

O Quadro 23 contém unidades de registro que exemplificam cada um dos temas 

elencados na análise de conteúdo. 

Tema Unidade de Registro 

Uso de Mídias 

Sociais e ferramentas 

digitais 

Eu entendo que para qualquer empresa hoje é vital ter algum tipo 

de presença dentro de mídias sociais, sejam as mais profissionais 

como LinkedIn ou outras que são um pouco mais pessoais, ou 
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menos profissionais, como Twitter, Instagram ou Facebook. 

(Executivo 1) 

Essas redes sociais são espaços que podem ser ocupados pelas 

empresas em iniciativas de promoção, comunicação com os 

clientes, com um público mais amplo (Executivo 1) 

Website acho que é uma boa prática também, como um canal mais 

receptivo de contatos do mercado. Na verdade, pode ser até a 

primeira plataforma para que pessoas tenham contato com a 

empresa (Executivo 1) 

Eu acho que as mídias digitais servem como forma de você se 

diferenciar, diferenciar o produto ou serviço, qualidade, e 

conseguir promover de uma forma bastante efetiva com o mercado. 

(Executivo 1) 

Uma que me vem à cabeça aqui logo de cara é a questão do CRM, 

a boa utilização de ferramentas de CRM permite com que você 

tenha ações de venda, Marketing, divulgação, qualquer coisa, 

muito mais direcionadas e muito mais efetivas. (Executivo 2) 

Mídias sociais são um campo muito interessante para divulgação, 

primeiro de melhores práticas no mercado, conhecimento de 

marca. O que pode resultar em oferta de portfólio de produto. 

(Executivo 2) 

Uma prática que eu acho muito interessante é a questão de 

Webinars, oferecendo conhecimento para outras empresas do 

mesmo segmento ou não, trazendo conhecimento específico e 

relevante, a empresa pode, consequentemente, fazer uma 

propaganda. (Executivo 4) 

O meu concorrente está na rede social, o meu concorrente está 

fazendo ações de marketing digital e eu não posso ficar pra trás. 

Porque eu vou ficar esquecida. Então acho que essa movimentação 

toda no Marketing industrial, no antigo conceito B2B, ela se faz 

presente também (Executiva 6) 
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Análise de dados  Entendimento do cliente, criando personas e identificando por 

exemplo qual o perfil de consumo, ou o que aquela pessoa está 

buscando, você começa a tentar encontrar alternativas pra essa 

individualidade (Executivo 2) 

Permite que você possa aumentar a sua inteligência de negócio, 

tentando estabelecer comportamento de consumo, de compra dos 

seus clientes. Permite ou facilita a segmentação dos seus clientes. 

E isso resulta em uma melhor estratégia e posicionamento do 

portfólio de produto, da comunicação, da precificação nos 

mercados. (Executivo 3) 

Tem toda a parte de inteligência atrelada a essas ferramentas. 

Então, tanto o tráfego de websites ou post que são colocados, 

enfim, toda essa gestão de inteligência que é feita a partir do que 

existe dentro dessas redes sociais (Executivo 1) 

Criação de conteúdo O que eu vejo hoje, existe uma tendência grande do que todo 

mundo vem chamando de “inbound marketing”, então assim, é 

deixar de criar sistemas e ferramentas de “push”, onde a gente 

empurra as coisas, seja informação ou lançamento de novos 

produtos, e faz o inverso (Executivo 2) 

É a troca de informação técnica... para esse mercado nosso, por 

conta da diversidade de empresas que a gente pode atuar e da 

distância, muito desse público carece de informação técnica e a 

plataforma digital te dá a chance de conseguir pulverizar algumas 

informações para um público onde que você não tem muitas vezes 

contato tão direto ou frequente (Executiva 5) 

Eu acho que um dos objetivos principais... indústria 4.0, a gente 

está conectado, informação 24/7, toda hora a gente está recebendo 

informação, então a gente tem que estar conectado digitalmente, 

presente no mercado e atingir todo tipo de público, 

independentemente da idade, independentemente do tipo de 
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conhecimento, independente do segmento. Eu acho que esse é o 

objetivo de utilizar o Marketing Digital. (Executivo 4) 

Experiência Fazer comunicação com as pessoas através de entretenimento 

tecnológico, utilizando mais a tecnologia através de experiência 

com o usuário. Trazendo o “user experience” para o cliente ou 

fornecedor, utilizando a tecnologia pra trazer isso. (Executivo 4) 

Atração de cliente Hoje a atenção das pessoas é o nosso maior desafio. Você 

conquistar um minuto de atenção, alguns segundos de atenção, 

então eu acho que tem que ser melhores práticas aquelas que são 

coordenadas, integradas às ações de comunicação, eventos, 

imprensa, considerando também os meios tradicionais. (Executiva 

6) 

Quadro 23. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Executivos sobre 

conceituação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.2. Implementação 

Considerando o objetivo proposto neste estudo de caracterizar o estágio de utilização 

do Marketing Digital na indústria química, esta subseção descreve todas as práticas atuais e 

ferramentas citadas pelos Executivos de Marketing. 

Empresa 1 

 Mídias Sociais: 

o Uso “tímido”, basicamente há um perfil corporativo da empresa e suas 

subsidiárias. Lá são realizadas publicações sempre que há algum evento 

relevante (exemplos: feira, eventos ou lançamento de produto; em menor escala, 

também publica e promove casos de sucesso); 

o O Executivo 1 se disse convencido da importância do YouTube para o mundo 

B2B. No momento a empresa não tem nenhum vídeo, mas está no radar para os 

próximos anos, tanto do ponto de vista institucional, como de produto; 

 Site: ferramenta mais responsiva, podendo ser acessado por desktop, notebook, 

smartphone ou tablet e permitindo interações do público com a empresa. A equipe evita 
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que esse contato inicial “esfrie”, investindo tempo e energia pra dar sequência. Quando 

entra um contato pelo site, geralmente a pessoa se identifica, diz a empresa onde 

trabalha, qual que é o interesse, etc. Se isso não for mapeado, é feito uma primeira 

resposta com e-mail mais institucional para coletar esses dados e descobrir o mínimo 

necessário para dar continuidade interna. Na sequência, a informação sobe para o CRM 

e depois é direcionado para as equipes de vendas ou técnica para dar sequência no 

assunto; 

 E-mail: E-mail Marketing relativamente personalizado. A empresa possui um serviço 

de CRM que permite ativar envio de E-mail em massa; 

 Google AdWords e SEO: vai entrar em execução no ano que vem. A empresa contratou 

um serviço para adequação do site, para ser mais efetivo no algoritmo do Google (forma 

como se estrutura o site, como tudo é encadeado). Esse é o próximo salto. 

 

Empresa 2 

 ERP: a empresa conta com ERP robusto, que compila todas as informações de histórico 

de vendas, comportamento de consumo de cada cliente etc.; 

 CRM e integração com meios de comunicação (site e telefone): utilizam o produto da 

Microsoft (Dynamics) onde vendedor ou técnico podem “criar” uma oportunidade 

dentro do sistema, ou seja, criação e geração de leads. Uma outra forma de inserção de 

oportunidades no CRM é através de um grupo de atendimento que recebe os contatos 

realizados através do site e telefone. O gerenciamento de oportunidades é realizado pelo 

gerente de Marketing junto a equipe comercial; 

 E-mail marketing: a empresa conta com ferramenta específica para isso, que auxilia na 

automação desta e de outras atividades de marketing; 

 Webinars: a empresa tem a recursos para criação de webinars, que são abertos ao 

público geral; 

 Grupo de análise de dados: há uma equipe que realiza a mineração de dados, apoiando 

as unidades de negócios através de projetos. Este grupo também realiza uma atividade 

de “Escuta de Mercado Final”, no qual é possível mapear, uma série de tendências de 

consumo do mercado de tintas através de Facebook, Twitter, Google etc.; 
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 Ainda são necessárias melhorias no “inbound marketing”, a empresa vem adaptando os 

conteúdos com menos enfoque técnico e voltados aos produtos, com uma linguagem 

mais simples e próxima ao mercado. 

 

Empresa 3 

 CRM: permite que se faça malas diretas, direcionadas para clientes específicos; 

 Mídias Sociais: não são utilizadas atualmente, mas a empresa está estruturando um 

plano para iniciar essa prática com o apoio de um parceiro de negócios; 

 Conteúdo: trata-se também de um próximo desafio, alinhado com as implementações 

das Mídias Sociais para a divulgação desses conteúdos; 

 Mix de ações online e offline: participações em associações e fóruns, obtendo-se lista 

de contato dos participantes e acesso a malas diretas. Futuramente, a empresa buscará 

também fazer contato via mídia social; 

 Implementação da cultura: ainda tem sido um processo de conscientização para 

viabilizar o uso de mídia social. 

 

Empresa 4 

 Mídias Sociais:  

o Gerenciado pela matriz na Europa, cada região manda o conteúdo que quer 

compartilhar; 

o Utiliza-se LinkedIn e YouTube principalmente, sendo o segundo um dos canais 

mais explorados, com conteúdos que vão desde atração de novos talentos até 

produtos, como que eles atuam, processo, aplicação etc. Também são veiculadas 

informações de programas sociais feitos pela empresa; 

o Pouco uso de Instagram e Facebook; 

 Website: pouco “user friendly” e pouco atualizado;  

 Comunicação via associações: uso das ferramentas de comunicação de associações; 

 Análise de dados: uso de relatórios provenientes das ferramentas digitais; 
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 Gerenciamento de leads: segundo o Executivo entrevistado, o site contém uma área de 

contato, porém praticamente não há geração de leads, provavelmente pela baixa 

atratividade do site; 

 O Executivo vê a empresa imatura nas ações de Marketing Digital na América Latina, 

inclusive com problemas de comunicação interna (funcionários que pouco sabem a 

respeito da empresa, seus mercados e produtos), então há um longo caminho até a 

adoção de ações mais atuais no âmbito digital. 

 

 

Empresa 5 

 ERP e soluções integradas: A empresa é grande usuária global de soluções da SAP e 

existem algumas soluções de inteligência artificial, gestão de leads etc.; 

 Plataforma interativa: 

o Uma plataforma interativa está em desenvolvimento, onde que os clientes 

poderão entrar, buscar desde ficha técnica a folheto de segurança e 

eventualmente, num futuro próximo, poderão interagir com os técnicos 

virtualmente; 

o A empresa vem conversando com alguns clientes para entender as necessidades 

e desenvolver o melhor modelo para essa plataforma, pois, segundo a 

entrevistada, “precisa talvez repensar sua organização para dar suporte, então 

precisa ter muita atenção, cuidado, ser rápido, porque também as coisas estão 

evoluindo rapidamente, mas precisa fazer com muito cuidado”; 

o Trata-se de uma plataforma verdadeiramente composta por muita informação e 

também com oportunidade de ele executar uma compra. Bem diferente da 

ferramenta que vem sendo usada há anos, mas que ainda funciona; 

 Mídias Sociais:  

o Feito por um time corporativo que trabalha com todas as áreas de negócios pra 

fomentar as redes sociais, com destaque para LinkedIn; 

o Realização de projetos piloto. Atualmente há um em andamento, no qual as 

próprias pessoas da companhia, como por exemplo os coordenadores de 

negócios, de tempos em tempos publicam alguns artigos nos seus perfis, 

colocam notícias do que está acontecendo. Diversos funcionários foram 
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convidados e a maioria aceitou porque entendeu que aquilo tem um valor não 

só pra empresa, mas para ele também como pessoa, como representante, 

embaixador daquela marca e daquela companhia; 

 Análise de dados: a entrevistada usou o exemplo de projeto piloto no LinkedIn para 

citar que são realizadas diversas análises e métricas (exemplo: quantos acessaram, 

quantos não acessaram, quanto tempo ficaram, quantos abriram o artigo, quantos 

passaram para outro etc.); 

 Outros serviços: 

o UL Prospector: a empresa paga uma plataforma de disponibiliza informações 

técnicas de matérias primas para empresas formuladoras de diversos segmentos. 

Essa plataforma gera dados e leads de negócios e a empresa está se estruturando 

para ter um processo e um modelo que dê sequência aos leads; 

 

Empresa 6 

 Mídias Sociais: 

o Presença em diversas mídias, como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e 

LinkedIn, realizando ações pontuais (participação em evento, por exemplos). O 

próximo passo é fazer um programa mais construído com uma campanha de 

começo meio e fim, com ações personalizadas, para canais direcionados, para 

momentos diferenciados; 

 A empresa desenvolve ações e softwares específicos pra atender demandas de clientes, 

tudo em formato digital, de forma mais customizada (exemplo: plataforma de conteúdo 

de matérias primas para clientes); 

 Análise de dados: realização de diversas métricas, como por exemplo medição de 

engajamento; 

 E-mail marketing: a empresa conta com plataforma para disparo de newsletters e e-

mails. 

A síntese das práticas realizadas pelas empresas encontra-se no Quadro 24. O tema mais 

citado foi relacionado às Mídias Sociais, relevante para cinco Executivos e em linha com os 

achados deste grupo na Conceituação de Marketing Digital. As práticas de análise de dados, 

CRM e e-mails também se mostram relevantes. 
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Diferentemente do que constatado no grupo de Especialistas, no qual todos citaram 

alguma plataforma específica de marketing digital como ferramenta importante, apenas duas 

empresas citaram utilização de alguma plataforma. Interessantemente, foram Executivos das 

duas empresas químicas de maior porte deste estudo (faturamento acima de US$ 15 bilhões), e 

que também incluíram ERP como ferramenta utilizada, o que pode sugerir uma influência de 

custos de aquisição de tais plataformas, ainda que haja soluções de baixo custo, ou até mesmo 

grátis, no mercado. 

Por fim, outro resultado que chama a atenção foi a pulverização de temas, já que se 

excetuando os temas citados anteriormente, os demais foram esporadicamente comentados. 

 Tema / Executivos 1 2 3 4 5 6 

Mídias Sociais       
Site       
E-mail       
CRM       
Google / SEO       
ERP       
Webinars       
Análise de dados       
Conteúdo       
Plataformas de Marketing Digital       

Implementação de cultura digital             

Plataforma customizada / e-commerce             

Mix online / offline             

Portais de informação (externo)             

Quadro 24.Temas identificados nas entrevistas com Executivos sobre implementação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.3. Benefícios 

O acesso a informação foi tema unânime entre os seis executivos de marketing a 

respeito dos benefícios proporcionados aos clientes pelo Marketing Digital, conforme Quadro 

25.  

 Tema / Executivos 1 2 3 4 5 6 

Acesso à informação             

Velocidade             

Quadro 25. Temas identificados nas entrevistas com Executivos sobre benefícios 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Segundo o Executivo 1, os recursos como mídia digital e website ajudam a 

democratizar o acesso. A democratização traz consigo uma maior exigência dos clientes, 

segundo o Executivo 2, buscando produtos de maior qualidade e a geração de informação deve 

auxiliar essa demanda. Por isso, a Executiva 5 comenta que a plataforma em desenvolvimento 

na sua empresa deve conter todas as informações possíveis dos produtos, como eles são 

aplicados, resultados de testes e formulações sugestivas, além de suporte técnico remoto, 

principalmente por se tratar de um público muito mais técnico. 

Além do acesso à informação, os Executivos 2 e 4 ainda adicionaram a maior velocidade como 

benefício trazido pelo Marketing Digital. Os trechos disponíveis no Quadro 26 exemplificam 

os temas elaborados na análise de conteúdo 

Tema Unidade de Registro 

Acesso à informação Todo mundo reclamava que era muito difícil conseguir 

informações sobre a empresa, sobre os nossos produtos, o que a 

gente estava fazendo... acho que as mídias digitais democratizam 

esse acesso pra um público mais amplo. (Executivo 1) 

As pessoas vão ficando cada vez mais exigentes, elas querem sim, 

produtos que tenham mais qualidade, obviamente com preço que 

se possa pagar. Então pensamos como a gente consegue atender 

essa demanda através dessas informações que a gente gera. 

(Executivo 2) 

Você cria conhecimento e entendimento para o aplicador e você 

melhora o standard, as melhores práticas de utilização do seu 

produto. E você acaba ganhando com isso também. Então talvez a 

mídia social possa colaborar nesse sentido. (Executivo 3) 

No digital acho que é mais valioso para o cliente... o que eu vejo 

hoje é a praticidade, o fácil acesso à informação (Executivo 4) 

Uma plataforma que leve todas as informações possíveis dos 

nossos produtos, de como eles são aplicados, de resultados de 

testes, de formulações sugestivas, de suporte técnico remoto, 
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quando eles bem entenderam. O público é muito mais de área 

técnica. (Executiva 5) 

Uma estratégia envolvida de contar esses diferenciais da empresa 

de uma maneira mais atrativa (Executiva 6) 

Quadro 26. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Executivos sobre 

benefícios 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3. Compradores e Técnicos de Desenvolvimento  

Foram entrevistados seis pares de profissionais de compras e desenvolvimento técnico 

de empresas fabricantes de tintas. Os perfis dos executivos encontram-se nos Quadro 27 e 28. 

Entrevistado Formação Função Tempo na 

função 

Comprador 1 Processos Gerenciais Comprador 4 anos 

Comprador 2 Administração Comprador 3 anos 

Compradora 3 Química Compradora 7 anos 

Compradora 4 Administração Compradora 2 anos 

Compradora 5  Direito Compradora 12 anos 

Comprador 6 Administração Comprador 8 anos 

Quadro 27. Compradores de fabricantes de tintas participantes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Entrevistado Formação Função Tempo na 

função 

Técnico 1 Química Supervisor de Pesquisa e 

Desenvolvimento 
11 anos 

Técnica 2 Química Química de Pesquisa e 

Desenvolvimento 
14 anos 

Técnica 3 Engenharia Química Química 2 anos 

Técnico 4 Química Industrial Gerente de Pesquisa e 

Desenvolvimento 
19 anos 

Técnica 5 Química Consultora de Matéria 

Prima 
3 anos 

Técnico 6 Química Químico formulador 11 anos 

Quadro 28. Técnicos de fabricantes de tintas participantes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As seis empresas fabricam tintas para aplicações arquitetônicas e/ou industriais. Todas 

as empresas, são membros da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), 

na categoria de Fabricantes de Tintas, assegurando representatividade da amostra estudada. 
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Além disso, as seis empresas somam mais de 50% de participação de mercado, baseado no 

conhecimento do autor sobre o mercado de tintas. 

Empresa Nacionalidade Capital 

Empresa 1 Brasil Fechado 

Empresa 2 Estados Unidos Aberto 

Empresa 3 Europa Aberto 

Empresa 4 Brasil Fechado 

Empresa 5 Europa Aberto 

Empresa 6 Brasil Fechado 

Quadro 29. Perfil das empresas fabricantes de tintas participantes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.1. Utilização 

Esta subseção apresenta os resultados obtidos com os profissionais de desenvolvimento 

técnico e compras de empresas fabricantes de tintas relacionados ao uso de recursos digitais 

para obtenção de informação e a comparação com outras formas, como reuniões e feiras. 

As ferramentas e canais mencionados pelos profissionais técnicos encontram-se no 

Quadro 30 e pelos profissionais de compra, no Quadro 31.  

 Tema / Executivo 1 2 3 4 5 6 

Site       

Google       

YouTube       

Outras Mídias Sociais       

Plataformas científicas       

Portais de informação       

Plataformas internas       

E-mails       

Aplicativos de celular       

Quadro 30. Temas identificados nas entrevistas com Técnicos sobre utilização 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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  Tema / Executivo 1 2 3 4 5 6 

Site       

Google       

YouTube       

WhatsApp       

LinkedIn       

Portais de informação       

Plataformas internas       

E-mails       

Quadro 31. Temas identificados nas entrevistas com Compradores sobre utilização  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ambos os grupos apontaram Google e e-mails dentre as principais formas para a 

obtenção de informações. O uso do Google como buscador de informações parece agradar pela 

facilidade praticidade, sendo um ponto de partida citado pelos Técnicos 3 (“‘taco’ no Google 

e dali começo”) e 4 (“ele te abre opções”) e Compradores 3 (“a partir dele a gente vai 

destrinchando”) e 4 (“você vai abrindo”). Por outro lado, considerando a complexidade técnica 

das informações buscadas nesse segmento de mercado, nem sempre pode-se obter bons 

resultados, conforme apontado pela Técnica 5 e reforçado pelos comentários dos Compradores 

1 e 2, que consideram os resultados muito abrangentes. De qualquer maneira, a relevância do 

buscador é clara para a obtenção de informações. 

Os e-mails também apareceram como um meio efetivo. Os comentários de Técnicos e 

Compradores em geral são positivos com relação a obtenção de informações a respeito de 

lançamentos, tendências etc., apenas com a ressalva da Compradora 5 que diz ignorar e-mails 

em massa, dando atenção aos que tem conteúdo personalizado. Apesar de ser talvez um dos 

recursos digitais de comunicação mais antigos, o uso de e-mail parece ainda ser efetivo para a 

obtenção de informações por compradores e técnicos B2B. 

Portais de informação também foram frequentemente citados pelos entrevistados. No 

entanto, ficou claro as distinções entre os portais mais acessados de acordo com a função e 

necessidades. Quatro dentre os seis compradores entrevistados citaram um portal chamado 

Guia de Produtos Químicos como uma excelente fonte de informações de fornecedores de 

matéria prima. Por outro lado, nenhum dos técnicos citou esse portal, lembrando de outros (UL 

Prospector, SpecialChem e DWCP), que aportam informações técnicas mais relevantes, como 
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formulações. A Técnica 2 adicionou também o uso de portais bastante científico-acadêmicos 

nas suas atividades corporativas de laboratório. 

As diferenças entre as atividades de compra e técnica também parece influenciar o tipo 

de mídia social utilizada. Enquanto o YouTube foi lembrado por quatro dos seis entrevistados 

técnicos, apenas um comprador citou esse veículo. Por outro lado, quatro vendedores disseram 

utilizar o WhatsApp para suas atividades de trabalho e relacionamento com fornecedores, 

enquanto que nenhum técnico disse utilizar para fins profissionais externos (alguns apenas para 

comunicação com colegas internos nas empresas). Considerando o perfil e atividades de 

desenvolvimento técnico mais voltados ao conhecimento científico, o fato de o YouTube ser 

uma boa mídia social para “capacitação”, conforme descrito na subseção 4.1.2, pode justificar 

a relevância para esse grupo. Já a necessidade de constante negociação e possível maior 

frequência de relacionamento entre vendedores e compradores podem ajudar no entendimento 

do alto uso de WhatsApp no grupo dos compradores. 

O tipo de informação buscado também pode ajudar a explicar o maior acesso a website 

de fornecedores por parte dos técnicos em comparação com os compradores (três contra um, 

respectivamente). A empresa química, pela natureza intrínseca da sua atividade, muitas vezes 

compartilha em seus websites informações técnicas básicas a respeito de seus produtos. 

Pressupondo a busca mais objetiva do comprador (essencialmente opções de fornecedores e 

dados de contato), é possível que esse grupo já encontre as informações necessárias em outros 

portais, como por exemplo o Guia de Produtos Químicos, bastante citado conforme descrito 

anteriormente. 

Por fim, um dado destoante foi o uso de aplicativo de celular na busca por informações 

por parte do Técnico 6. Este foi um caso pontual e o entrevistado citou especificamente um 

fornecedor de matéria prima que disponibiliza todo o seu catálogo de produtos e informações 

técnicas em um aplicativo. Apesar de pontual, esse dado é interessante e alinhado com 

resultados que serão apresentados na subseção a seguir, pois essa mesma empresa foi bastante 

lembrada pela quantidade e qualidade de informações disponibilizadas abertamente aos 

usuários, tornando-a referência entre os entrevistados do grupo técnico. 

Os Quadros 32 e 33 apresentam as unidades de registro chaves que levaram a 

determinação dos temas na análise de conteúdo. 
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Tema Unidade de Registro 

Site Eu busco direto a informação também no site do fornecedor, 

quando eu sei o que preciso e já estou meio que direcionado para o 

fornecedor. Então eu busco alguma matéria-prima que a gente 

sabe quais são os fornecedores. (Técnico 1) 

Site de fornecedor da matéria-prima. Geralmente, quando a gente 

não sabe, a gente entra em contato com o fornecedor e expõe o 

problema. (Técnica 2) 

Quando a gente faz pesquisa mais genérica de produto, eu tento 

buscar o próprio site do fornecedor (Técnica 3) 

Google Depois só Google mesmo, informação direto no Google. 

Geralmente eu coloco o nome da matéria-prima ou a 

funcionalidade dela. (Técnico 1) 

Mesmo quando eu já sei onde eu vou procurar eu “taco” no 

Google e dali eu começo a minha pesquisa. Até porque, por 

exemplo eu vou pesquisar sobre uma matéria prima especifica. Às 

vezes eu até sei onde encontrar. Mas eu busco no Google até pra 

ver se tem  outras opções. (Técnica 3) 

Normalmente é o Google, ele te abre as opções, a gente vai 

explorando, navegando. (Técnico 4) 

É claro, não vou falar pra você que eu não uso o Google. Uso 

também, muito. Não só pra buscar fornecedores, mas pra ver 

composições de materiais, da matéria prima e tudo mais. Ajuda. 

Mas não é através dele que eu consigo solucionar 100% dos meus 

casos. (Técnica 5) 

YouTube Às vezes eu olho mais na parte de aplicação, parte de acabamento. 

(Técnico 1) 

YouTube sim, às vezes eu uso até bastante para procurar 

recomendação de aplicação ou produto, para tirar dúvida... se eu 

quero saber como que o mercado aplica tal produto. (Técnica 3) 
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Tem que usar. Tem muita coisa que está no YouTube, mas você tem 

que garimpar bastante pra poder chegar lá num vídeo legal. 

(Técnico 6) 

Outras Mídias 

Sociais 

Até mesmo no Instagram, que eu acabo seguindo algum dos nossos 

concorrentes, para saber, estar antenado no que é que eles estão 

fazendo... O LinkedIn sim, eu sigo... eu tenho bastante conexões, 

são pessoas que trabalham nesse ramo e postam bastante 

informação do setor, eu estou sempre dando uma olhada. (Técnico 

1) 

Muito raro. Na verdade, é assim, por exemplo: quando eu tenho 

que buscar alguma informação sobre pintor, eu procuro bastante 

no Instagram. (Técnica 3) 

Plataformas 

Científicas 

Tem um que é Khan Academy.org, esse é um que às vezes dou uma 

olhada. Outro que eu uso bastante pra conseguir informações de 

CAS number e segurança é o ChemicalBook. Tem um que é 

ScienceDirect, para artigos científicos e acadêmicos. Site bom e 

técnico que me ajuda é o Research Gate. Então tem algumas coisas 

que trazem mais detalhadas, mais completo. (Técnica 2) 

Portais de 

informação 

Eu uso bastante uma ferramenta da UL Prospector, porque ele te 

dá todos os boletins técnicos e às vezes tu busca por nome do 

produto. As alternativas que tu tens. É uma ferramenta muito 

bacana. Te dá algumas opções de formulação, a parte informativa 

é muito boa. (Técnico 1) 

Prospector e o Specialchem eu acesso mais (Técnica 3) 

Tem uma ferramenta que a gente usa, que eu gosto muito, chamada 

DWCP. Ela é uma ferramenta que a empresa assina para que a 

gente possa fazer busca de fornecedores, de produtor. (Técnica 5) 

Plataformas internas Aqui a gente tem uma ferramenta, que tem bastante dessas 

informações, lá a gente consegue buscar muita informação de 

todos os produtos que a gente tem dentro da empresa, como se 

fosse uma biblioteca virtual interna. (Técnica 3) 
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E-mails (Newsletter) traz bastante informação de tecnologias em geral, do 

que está acontecendo globalmente. (Técnica 3) 

A gente já recebe isso constantemente com novidades, tendências, 

informações técnicas, informações de produtos que chamam a 

atenção. (Técnico 4) 

A gente recebe muito contato de empresas novas. Eles conseguem 

os nossos contatos, e acabam chegando realmente até a gente. 

(Técnica 5) 

Eu preciso entrar na minha caixa de e-mails, verificar os dados de 

atualização de ficha de formação de segurança, vamos dizer assim, 

minha primeira rotina. (Técnico 6) 

Tem uma empresa ou outra que apresenta esse tipo de informação. 

A gente guarda e abastece o nosso sistema. (Técnico 6) 

Aplicativos de 

Celular 

Ou eu vou buscar, por exemplo, no aplicativo de alguns 

fornecedores, a solução técnica ou a indicação para aquela 

matéria-prima ou função que é do meu trabalho. (Técnico 6) 

O aplicativo tenho um aqui na minha mão. Additive Guide da BYK. 

(Técnico 6) 

Quadro 32. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Técnicos sobre utilização 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tema Unidade de Registro 

Site 

 

Quando a gente sabe quem é o fornecedor, a gente entra direto no 

site do fornecedor. Para empresas novas a gente também dá uma 

olhadinha na empresa, pra ver como ela é, se é de porte, confiável, 

de onde que é... se as fontes dos produtos são boas, confiáveis. 

(Comprador 6) 

Google 

 

O Google é muito abrangente, ele te leva pra vários caminhos que 

não é o que tu precisa. Agora, se você quer pesquisar uma 

informação, alguma coisa diferente para ver o que é que o Google 
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vai te trazer, de cruzar informações e entender um pouco mais ... aí 

sim. (Comprador 1) 

E aí eu tenho o Google que ajuda muito. Dentro do Google 

aparecem alguns outros sites. Mas para desenvolvimento de 

matéria prima, desenvolvimento de fornecedores, eu acho o 

Google muito deficitário, a não ser que eu tenha uma relação 

muito já direcionada. (Comprador 2) 

A ferramenta inicial acaba sendo, de modo geral, Google e aí, a 

partir dele a gente vai destrinchando em alguns sites de empresas 

especializadas. Depende muito de cada caso. Mas inicialmente, o 

Google ajuda muito. Nada melhor que o Google. (Compradora 3) 

Além do Google que você joga as informações realmente ele traz e 

onde você acaba abrindo e focando no que é intencional. 

(Compradora 4) 

Google. Coloco o nome da matéria prima, alguma palavra chave 

de busca que eu desejo saber e pronto. Assim que eu faço. 

(Compradora 5) 

Geralmente são matérias-primas meio desconhecidas e novas, que 

a gente não sabe se o fornecedor tem ou não, a gente acaba 

entrando no Google. (Comprador 5) 

YouTube 

 

Quando eu vou pesquisar técnicas de negociação, inovações no 

mercado pra área de tintas, tecnologia, aí sim. Eu consigo jogar 

no LinkedIn, no YouTube, no Google. (Comprador 2) 

WhatsApp 

 

Já o WhatsApp tem entrado muito forte agora. Porque às vezes 

você está numa reunião e você não pode abrir o seu notebook para 

fazer um update, alguma coisa, então o celular acabou entrando 

como uma ferramenta importante. E como WhatsApp é uma coisa 

mais rápida que um e-mail e tem todos os registros ali salvos. É 

uma coisa documentada também. Acaba sendo muito usado hoje 

em dia. Eu acho que é uma novidade que pesa bastante. 

(Compradora 3) 
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Eu uso bastante WhatsApp. Mas eu nunca peço cotação ou coisas 

oficiais, que geralmente a gente faz por e-mail. Eu utilizo só pra 

comunicação informal. (Compradora 5) 

A gente também faz uso de WhatsApp pra comunicação. Hoje em 

dia é fundamental, não é? Talvez mais que e-mail, mas só pra 

comunicação mesmo. (Comprador 6) 

LinkedIn 

 

Eu acho que o LinkedIn tem se mostrado bastante útil pra divulgar 

eventos, lançamentos, coisas nesse sentido. As demais redes 

sociais, acho que estão atreladas a entretenimento ainda. Então, 

acaba nem sendo muito confiável. (Compradora 3) 

No meu caso eu uso muito o LinkedIn. Os próprios fornecedores de 

fora também nos procuram. Então os próprios fabricantes nos 

consultam e vejo que várias pessoas entram em contato comigo 

através do LinkedIn. O que mais tem retorno é a parte de 

importações. (Compradora 4) 

Portais de 

Informação 

 

O Guia de Produtos Químicos é muito prático. Você abre ali, 

pesquisa por produto. Ele vai trazer os possíveis fornecedores que 

trabalham com esse produto. Traz contato, traz informação, já traz 

tudo, todos os dados do fornecedor, distribuidor, enfim, aí você vai 

lá, liga, faz uma cotação, ele já te dá uma ideia, já te direciona 

para quem trabalha exatamente com aquele produto (Comprador 

1) 

Um site que chama Guia de Produtos Químicos. Se eu jogo o 

material, ele vai me trazer diversos fornecedores. Eu uso muito 

esse Guia numa potencial falta de material. (Comprador 2) 

Dependendo do nível de informação, a gente tem uma ferramenta 

que se chama ICIS, é uma ferramenta de mercado global, mais 

relacionada à mercado, tendências. Ela também é bastante usada. 

Principalmente quando é uma coisa mais em nível global. 

(Compradora 3) 
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A gente tem vários portais na área química, mais direcionados. 

Tem o Abiquim, Sitivesp, onde todos os fornecedores e fabricantes 

jogam suas informações e a gente pode procurá-los e eles nos dão 

feedback. (Compradora 4) 

Eu utilizo bastante, no meu dia a dia, o Guia de Produtos 

Químicos. Se eu preciso de alguma coisa, eu entro lá, eles vão me 

dar todas as origens, onde eu posso buscar e rascunhar o mercado. 

É onde a gente abre as pesquisas, um ponto de partida. 

(Compradora 4) 

Uso o Guia de Produtos Químicos porque às vezes é uma coisa 

muito específica e eu sei que lá tem. A gente entra e já indica o 

fornecedor e a gente vai atrás. São mais precisos vamos dizer 

assim e todo ano está atualizado. Todo ano sai uma edição nova. 

(Comprador 6) 

Plataformas internas 

 

A primeira fonte que eu procuro é dentro da empresa, dentro da 

base da própria empresa. (Comprador 2) 

A empresa tem suas próprias ferramentas, não de busca de 

fornecedor, mas para algumas matérias primas... Foi desenvolvida 

pelo pessoal regionalmente, na América do Sul, com uma 

consultoria. (Compradora 5) 

E-mails Pra mim hoje, eu te diria que comunicação 60% é por e-mail e 

WhatsApp (Comprador 1) 

E-mails, eles são bons também. Especialmente quando são 

relacionados à algum lançamento, novidades no mercado, eles 

ajudam bastante a gente a começar explorar coisas novas. 

(Comprador 3) 

Então às vezes mando e-mail, estou procurando isso, você sabe 

quem pode nos ajudar? Rapidinho, não é? Funciona muito por e-

mail. (Compradora 4) 

Tem que ser uma coisa mais personalizada. Escreve um e-mail “Oi 

Fulana, tudo bem?”  Aí, quando é uma coisa personalizada, eu 
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paro pra olhar. Quando é newsletter para geral, não, eu nem olho. 

(Compradora 5) 

O que me chama atenção geralmente são aqueles merchandising 

que eles fazem. Colocam o nome do produto, suas aplicações e 

onde pode ser usado. Aí eu penso naquilo que a gente faz hoje, se é 

interessante eu guardo, senão eu jogo fora. (Comprador 6) 

Quadro 33. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Compradores sobre 

utilização 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para complementar os achados relativos às principais fontes de informação no ambiente 

digital, perguntou-se também aos Técnicos e Compradores sobre formas não digitais de busca 

de informações.   

Os resultados entre os grupo foram um pouco diferentes, sintetizados nos Quadros 34 

e 35. No grupo dos técnicos, todos apontaram o relacionamento pessoal, seja em eventos e 

feiras ou em reuniões presenciais de negócios, como mais vantajoso na geração de ideias, troca 

de experiências e alcance de soluções, ressaltando a importância da interação “face a face” 

junto ao fornecedor. Para o Técnico 1, por exemplo, as dúvidas vão sendo esclarecidas no meio 

da conversa. 

Apesar da preferência pela interação presencial devido à melhor qualidade das 

informações obtidas, os Técnicos apontam claramente para o importante papel dos recursos 

digitais como um primeiro contato, uma fonte inicial de informação. O Técnico 1 aponta que 

as ferramentas digitais facilitam no mapeamento do que o fornecedor tem ou não e a Técnica 

2 complementa ao dizer que a rapidez do online atende uma necessidade imediata e que 

posteriormente a relação caminha para o nível pessoal, opinião compartilhada pelo Técnico 5 

(“Faz uma pesquisa online, digital, passa os contatos e chama para conversar”). Talvez o grau 

de complexidade de uma conversa técnica científica acarrete na melhor interação pessoal 

comparado com o digital, na percepção de que a presença física facilita a geração de soluções. 

Por outro lado, a maior parte dos compradores relativizaram a comparação entre 

relacionamento pessoal versus digital, com a percepção de que são atividades complementares, 

resultando em poucas comparações de vantagens e desvantagens entre as formas. O 

posicionamento mais afirmativo foi dado pelo Comprador 2, que considera Feiras como 
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eventos apenas políticos (“E quando eu vou numa feira física, o que eu vou fazer lá? Nada. (...) 

Para ser bem sincero, é mais política”) e pouco efetivos, preferindo os recursos digitais para 

obtenção de informação (“Se eu quero desenvolver alguma coisa, eu pesquiso na Internet.”).  

Dessa forma, se para o grupo dos técnicos há uma maior clareza com relação ao 

momento no qual os recursos digitais ou relacionamento pessoal tem melhor eficácia, para o 

grupo dos compradores não há evidências concretas. 

 

  1 2 3 4 5 6 

R
el

ac
io

n
am

en
to

 

P
es

so
al

 

Conteúdo mais profundo             

Maior confiança             

Gera mais ideias, 

experiências e soluções 
            

D
ig

it
al

 

Bom como fonte inicial             

Bom como fonte de 

armazenamento de 

conteúdo 

            

Quadro 34. Comparação entre fontes digitais e presenciais pelos Técnicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 35. Comparação entre fontes digitais e presenciais pelos Compradores 

Elaborado pelo autor 
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Os Quadros 36 e 37 apresentam trechos que dão embasamento aos temas levantados 

sobre as formas digitais e presenciais de busca por informações para os grupos de técnicos e 

compradores, respectivamente. 

Tema Unidade de Registro 

Relacionamento 

Pessoal: conteúdo 

mais profundo 

Acho que nesse nosso setor, o relacionamento também manda 

muito, quando tu tem alguém te falando, algum fornecedor na tua 

frente, te explicando sobre o produto, me chama mais atenção. 

(Técnico 1) 

Quando você está nos encontros você consegue trazer muito mais 

informações do que quando você está indo pelo caminho digital, 

onde você ainda não tem conhecimento total para conseguir os 

detalhes que você precisa. (Técnica 5) 

Eu acho que feiras e eventos por enquanto são a melhor fonte. 

Existe literatura física ainda, tem livros e anais que faz com que a 

gente tenha um bom conhecimento. (Técnico 6) 

Relacionamento 

Pessoal: maior 

confiança 

Eu acho que tu traz um pouco mais de confiança (Técnico 1) 

Relacionamento 

Pessoal: gera mais 

ideais, experiências e 

soluções 

E ela (recurso digital) não é tão interativa né? Tu está com um 

fornecedor num congresso, pode tirar ali tuas dúvidas. E as 

dúvidas vão surgindo conforme ele vai te explicando. Agora tu 

pega uma revista, uma mídia social. Tu lê aquilo e se tu ficou na 

dúvida... dificilmente tu vai pegar e contatar o fornecedor para 

perguntar (Técnico 1) 

No caso de feiras, consigo levar um exemplo para especificar, 

algum problema que a gente não consegue solucionar, alguma 

necessidade que a gente não consegue atender. (Técnica 2) 

Essa troca de informação que pode levar a um resultado positivo 

para tua necessidade, ela é melhor pessoalmente. Seja via visita de 
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fornecedor, seja via feiras. Geralmente flui mais e surgem mais 

ideias e mais soluções para aquilo que tu buscas. (Técnica 2) 

Até mais do que ver a tecnologia em si, mas a questão do network, 

de trocar informações mesmo. (Técnica 3) 

Acho que a troca de relacionamento, de informações, de contatos 

nesses eventos... Não que essas informações não podem chegar via 

e-mail, digital, mas eu acho que num bate-papo se tem uma troca 

muito legal, de ambas as partes. Então acho que essa troca não 

tem nada que substitui. (Técnico 4) 

Leva muito mais tempo quando eu preciso sempre pesquisar 

alguma coisa sozinha do que quando eu tenho um fornecedor, ou 

que eu saiba os fornecedores que poderiam me ajudar nessa busca 

que eu preciso fazer. (Técnica 5) 

Você sempre vai agendar uma consultoria, “face to face”, você vai 

agendar com o fornecedor para ele vir te dar um suporte, fazer 

uma reunião. (Técnico 6) 

Digital: bom como 

fonte inicial 

No final, eu acho que ela como ferramenta inicial, para saber o 

que o fornecedor tem, o que não tem, como que ele pode te ajudar, 

isso acaba abrindo mais esse leque pra ti. (Técnico 1) 

O que é online é muito mais rápido, que na verdade atende a uma 

necessidade imediata... Só que às vezes tu não tem a troca de 

informações. Eu acho que o digital acaba levando para o pessoal. 

(Técnica 2) 

Faz uma pesquisa online, digital, passa os contatos e chama para 

conversar. Ali eles já fazem contato, vê quem é o representante, vê 

quem atende. E aí começa o pessoal, frente a frente. Ele abre uma 

porta, abre um caminho para você achar quem não tem, quem tem. 

(Técnico 4) 

Mas os fornecedores locais, por mais que a gente esteja presente 

nos fóruns de discussões, dos fabricantes de tintas, eles chegam até 
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a gente. Seja por e-mail, seja por ligação, ou eles entram em 

contato com o time de compras. (Técnica 5) 

Digital: bom como 

fonte de 

armazenamento de 

conteúdo 

Eu acho muito mais fácil acessar o ambiente digital. Exemplo: a 

gente tem essas revistas como Paint Pintura ou até mesmo 

newsletter, folhas técnicas de fornecedor... normalmente mesmo 

quando eu recebo algum (impressão física), eu tento buscar uma 

versão digital. (Técnica 3) 

Revista ela tem muitos artigos interessantes, mas você tem hoje 

problema de arquivamento. Quando você tem alguma coisa 

eletrônica é muito mais fácil para você consultar periodicamente, 

arquivar. (Técnico 4) 

Quadro 36. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Técnicos sobre formas 

presenciais e digitais de busca por informação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tema Unidade de Registro 

Relacionamento 

Pessoal: Feira como 

vento social / político 

Eu compro de diversos caras. E quando eu vou numa feira física, o 

que eu vou fazer lá? Nada. Eu vou visitar os fornecedores que eu 

já compro, trocar uma conversa aqui, uma conversa ali. Fazer 

uma reunião com o gerente do cara. Fazer uma reunião com o 

diretor que está vindo lá dos EUA. Raramente eu vou desenvolver 

alguma coisa, sabe? Para ser bem sincero, é mais política. 

(Comprador 2) 

Eu vejo mais como um evento um pouco mais social, político. 

Alguns fornecedores usam para fazer lançamento de coisas nesse 

sentido. Mas eles acabam sendo mais usados para encontros ali de 

pessoas com agendas mais difíceis. Coisas mais políticas/sociais 

mesmo. (Compradora 3) 

Então o network, estar realmente com várias pessoas, ajuda 

bastante. Porque o e-mail acaba se tornando algo frio, não é? Ele 

responde ali, eu não te conheço... Então quando ele te conhece 
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“ah eu vou responder algo para alguém que eu já conheço”. 

Porque quando eu conheço a pessoa mesmo, para mim é diferente. 

(Compradora 4) 

Relacionamento 

Pessoal: Feira como 

fonte de informação 

A feira em si é muito importante porque tu tem oportunidade de 

conhecer novos fornecedores, conhecer pessoalmente, ter uma 

aproximação melhor. E entender um pouco mais dos produtos que 

são ofertados. Indo lá, você conversa, o pessoal explica, apresenta, 

aí fica mais claro, ele mostra exemplos, aí tu consegue entender 

melhor. (Comprador 1) 

O meu foco realmente numa feira é esse: saio "catando” tudo de 

informação. Depois a gente vai filtrando. (Compradora 4) 

Eu acho que numa feira você acaba tendo um contato mais 

personalizado. Não que eu seja contra a internet. Não é isso. A 

busca por Internet é útil, mas às vezes você sabe quem indicou, 

não conhece direito. (Compradora 5) 

Porque geralmente nessas feiras tradicionais eles deixam para 

fazer os grandes lançamentos, as coisas mais novas, vamos dizer 

assim. (Comprador 6) 

Relacionamento 

Pessoal: Conteúdo 

mais profundo 

Se um fornecedor vem me apresentar aqui, eu vou focar nas 

informações que ele está me passando. Não vou buscar isso na 

Internet, vou focar nas informações que dele, até porque ele tem 

mais conhecimento, tem propriedade, sabe de algum detalhe extra 

do que a Internet, de repente possa não estar mostrando ou 

informando. (Comprador 1) 

Digital como fonte 

de armazenamento 

de conteúdo 

Para área de suprimentos, a parte digital é muito melhor em 

questão de arquivar ou você tem que mandar isso para alguém. 

(Compradora 4) 

Digital: maior 

agilidade 

Tendo a informação em um minuto, no momento que eu apertasse 

o “enter” ali, eu conseguiria. (Comprador 2) 
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Se eu quero desenvolver alguma coisa, eu pesquiso na Internet. 

(Comprador 2) 

Então o digital é muito mais fácil. A informação é muito mais 

rápida. (Compradora 4) 

Quadro 37. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Compradores sobre formas 

presenciais e digitais para busca de informações 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.2. Benefícios 

Essa subseção apresenta os dados relativos aos benefícios percebidos por técnicos e 

compradores com relação aos recursos digitais, além de demonstrar se as ações digitais 

realizadas pelos fornecedores foram suficientes em algum caso para influenciar a tomada de 

decisão de compra. 

Os benefícios apontados foram semelhantes aos dois grupos, relacionados às 

informações (praticamente unânime a todos os entrevistados) e velocidade/agilidade de 

obtenção. A principal diferença se dá no foco do grupo dos técnicos de “quanto mais 

informação melhor”, explícitos nas falas a seguir: 

(...) quanto mais informação, melhor. De aplicação, de utilização do produto... tudo isso 
(Técnico 1) 

(...) O que que ele é quimicamente, quais são as propriedades, o que ele oferece, o 

máximo possível de informações. (Técnico 4) 

 

Pode-se especular, mais uma vez, que essa diferença ocorre em função do tipo de 

atividade e perfil de cada grupo. 

Outro dado interessante é a menção a um mesmo fornecedor de matéria prima por 

diversos entrevistados (Técnicos 1, 5 e 6; Compradora 3) em função da quantidade e qualidade 

da informação, que vai além das informações básicas a respeito da empresa e seu portfólio, 

fazendo com que sua marca se torne referência. 

A síntese dos resultados encontra-se nos Quadros 38 e 39, seguidos pelos trechos das 

entrevistas que fundamentaram a elaboração dos temas na análise de conteúdo, nos Quadros 

40 e 41. 
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 1 2 3 4 5 6 

Informações completas       

Agilidade, velocidade       
Quadro 38. Benefícios das fontes digitais percebidos pelos Técnicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 1 2 3 4 5 6 

Disponibilidade de 

informação       

Agilidade, velocidade       
Quadro 39. Benefícios das fontes digitais percebidos pelos Compradores 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tema Unidade de Registro 

Informações 

Completas 

Tudo quanto é informação que um boletim técnico te dá, às vezes 

um pouco mais abrangente... quanto mais informação, melhor. De 

aplicação, de utilização do produto... tudo isso. (Técnico 1) 

Tem um fornecedor, a BYK, que a gente usa muito, lá tem várias 

informações, não só em relação a própria matéria-prima em si, 

mas tem muita informação técnica em relação aos defeitos. Eles 

têm um site muito completo em relação às necessidades que a 

gente tem. (Técnico 1) 

(Sobre um bom site de fornecedor) É obvio que o foco deles é a 

matéria-prima, mas tu consegue saber informações sobre os tipos 

de  defeitos, por exemplo... tu consegue ter uma informação mais 

técnica, muitas vezes que tu não encontra em livros técnicos, a 

maior parte das informações que estão lá tu não encontra 

facilmente em literatura (Técnica 2) 

Tem alguns websites que não tem uma boa ferramenta de busca. 

Então às vezes você coloca lá, por mais que seja um produto deles 

a gente não consegue buscar. E tem outros sites que você clicando 

no produto já tem breve resumo e aí você tem fácil acesso a MSDS 

e TDS, que isso são a primeira coisa que eu olho quando eu vou 

procurar qualquer tipo de produto matéria prima. (Técnica 3) 



94 

 

  

Principalmente entender um pouquinho mais sobre aquele item, 

aquele produto. O que que ele é quimicamente, quais são as 

propriedades, o que ele oferece, o máximo possível de 

informações. (Técnico 4) 

Tem um fornecedor (BYK) que possui um site totalmente acessível, 

você consegue ter desde sugestão de formulação, uso deles, como 

todas as informações técnicas do material, TDS, MSDS, o que você 

precisar em todas as línguas. Então ele é um site de referência, 

bem completo. (Técnica 5) 

O aplicativo deles (BYK) transformou o catálogo num aplicativo, 

ficou muito bom, muito prático. Você não precisa mais pegar 

aquele livrão grosso e tentar fazer com que ele se transforme no 

conhecimento (Técnico 6) 

Agilidade, 

velocidade 

Você já consegue baixar... e em outros, você tem que fazer 

cadastro, tem que esperar autorização, então tem essa diferença. 

(Técnica 2) 

Eles têm informações um pouco mais abertas, por exemplo tem 

algum fornecedor que às vezes, mesmo sendo fornecedor você tem 

que buscar a TDS através de preenchimentos de cadastro, entra em 

contato... e normalmente eu acabo acessando esses sites quando eu 

preciso da informação um pouco mais rápida. (Técnica 3) 

Alguns sites são bem interessantes. Você vai navegando nele, ele 

vai te trazendo bastante informações. A busca pelo produto é fácil, 

fica muito mais rápido do que aqueles que você tem que se 

cadastrar e pedir autorização e tal. Então, isso ajuda muito e é 

muito rápido. (Técnico 4) 

Quadro 40. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Técnicos sobre os 

benefícios das fontes digitais para busca de informação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tema Unidade de Registro 

Disponibilidade de 

informação 

Tem o site da Sigma-Aldrich que ele consegue me fornecer 

bastante informação... eu vejo um grande déficit de informação no 

geral quando você vai pesquisar alguma coisa. (Comprador 2) 

Eu acho que a BYK é excelente. Porque eles disponibilizam quase 

toda a documentação técnica lá dentro. Então, você consegue dar 

uma olhada já para qual tipo de produto que ele é indicado. Você 

já consegue ter os documentos de especificação técnica disponíveis 

para sua área técnica dar uma olhada. (Compradora 3) 

Hoje a maioria tem isso no próprio site. Então se eu preciso de 

uma FISPQ, um boletim técnico, uma SDS, então a maioria hoje já 

tem. Mas tem empresas que realmente você tem que ligar, tem que 

pedir... Como são informações que não teriam problemas de estar 

no mercado, é bem útil para a gente. (Compradora 4) 

Agilidade, 

velocidade 

Essa questão da qualidade do site é importante, eu tento ver por 

exemplo histórico da empresa, se a empresa demonstra lá quem 

são seus clientes, se ela põe lá quanto tempo ela tem no mercado. 

E aí depois eu verifico se o acesso ao contato é rápido. 

(Compradora 5) 

É o acesso de informação mais fácil, mais preciso. Tipo assim, 

atalhos, que você encontra. Links mais práticos e mais rápidos. 

(Comprador 6) 

Quadro 41. Exemplos de unidades de registro das entrevistas com Compradores sobre os 

benefícios das fontes digitais para busca de informação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, buscou-se saber se as informações encontradas nos ambientes digitais já 

chegaram a ser suficientes para influenciar uma decisão de compra de matéria prima. Quatro 

dos entrevistados (2 técnicos e 2 compradores) afirmaram já terem tomado decisão de compra, 

e 4 técnicos chegaram a pelo menos aprovar requisição de amostra, conforme Quadros 42 e 43.  
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 1 2 3 4 5 6 

Compra             

Amostra             

Quadro 42. Decisão de compra ou pedido de amostra a partir de fontes digitais por parte dos 

Técnicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 1 2 3 4 5 6 

Compra             

Amostra             

Quadro 43. Decisão de compra ou pedido de amostra a partir de fontes digitais por parte dos 

Compradores 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os entrevistados da Empresa 1 chegaram a efetuar compras de fornecedores 

encontrados em Portais de Informação, Guia de Produtos Químicos, no caso do Comprador 1, 

e UL Prospector, no caso do Técnico 1. Após encontrar as informações necessárias, entraram 

em contato telefônico e acabaram efetivando a compra sem haver um encontro presencial.  

Um fator que pode facilitar essa decisão de compra é o tipo de produto, conforme citado 

pelo Técnico 4. 

Sim, isso pode ocorrer. Se a especificação do item é um commodity, ou você consegue 

perceber que aquele produto atende. Não há necessidade de amostra. A gente consegue 
fazer uma aprovação eletrônica. Agora se existe uma certa divergência, uma certa 

dúvida, ou algo que não é conhecido. Aí sim a amostra é fundamental. (Técnico 4) 

Outro dado importante na interpretação desses resultados é que todos os casos nos quais foi 

possível adquirir um produto apenas com as informações encontradas em ambiente digital 

ocorreram em empresas nacionais. No caso das multinacionais, os trâmites burocráticos 

podem inviabilizar uma tomada de decisão desse tipo, como comenta a Compradora 6, a 

respeito de amostra. 

É quase impossível. O fabricante eu sempre tenho que buscar internamente se a gente já 

tem aprovado. Porque eu preciso coordenar também com o pessoal interno, quem que vai 
receber, se já pode receber... porque senão o negócio se perde aqui também. Não adianta 

o fornecedor ficar mandando, eu simplesmente querer pedir uma amostra, mandar para 

área técnica e achar que eles já vão testar, assim automaticamente. Não é assim. 
(Compradora 6) 
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4.4. Análise cruzada dos resultados e discussão 

Com o intuito de se comprar os resultados obtidos entre os 4 distintos grupos, compilou-

se no Quadro 44 os principais achados nas categorias de Conceituação, Implementação ou 

Utilização e Benefícios. Em negrito estão destacados os temas mais frequentemente citados 

pelos entrevistados (número entre parênteses representa a quantidade de entrevistados que 

citaram o tema). 

 

Categorias Conceituação (objetivos, 

melhores práticas) 

Implementação / Utilização 

(canais, ferramentas, ações) 

Benefícios 

Especialistas 

de Marketing 

Digital 

• Relacionamento e 

atendimento das 

necessidades do cliente 

(5) 

• Criação de 

jornada/experiência ao 

cliente (5) 

• Criação de conteúdo (5) 

• Geração de negócios / 

lead (4) 

• Marca, awareness e 

credibilidade (2) 

• Análise de dados (2) 

• Mídias sociais (6) 

• Plataformas de Marketing 

Digital (6) 

• CRM (6) 

• E-mail (4) 

• Google (Analytics, Ads) (4) 

• ERP (3) 

 

• Mais poder e 

informação para 

o cliente (5) 
• Mais velocidade 

(3) 

• Maior capilaridade 

e abrangência (2) 

• Mais 

customização (1) 

 

Executivos de 

Marketing ou 

Comunicação 

• Uso de mídias sociais e 

ferramentas digitais (5) 

• Criação de conteúdo (4) 

• Análise de dados (3) 

• Experiência (1) 

• Atração de cliente (1) 

 

• Mídias sociais (5) 

• Análise de dados (4) 

• CRM (3) 

• E-mail (3) 

• Site (2) 

• Plataformas de marketing 

digital (2) 

• ERP (2) 

• Portais de informação (2) 

• Google / SEO (1) 

• Webinars (1) 

• Conteúdo (1) 

• Implementação de cultura 

digital (1) 

• Plataforma customizada / e-

commerce (1) 

• Mix online / offline (1) 

• Acesso a 

informação (6) 

• Velocidade (2) 

 

Técnicos N/A • Google (5) 

• YouTube (4) 

• E-mails (5) 

• Portais de informação (4) 

• Site (3) 
• Plataformas científicas (1) 

• Plataformas internas (1) 

• Aplicativos de celular (1) 

 

• Informações 

completas (6) 
• Agilidade, 

velocidade (3) 

 

Digital bom no início; 

relacionamento 

presencial (gera mais 

ideais, experiências e 

soluções) 
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Compradores N/A • Google (6) 

• E-mails (5) 

• Portais de informação (5) 

• WhatsApp (4) 

• LinkedIn (3) 

• Plataformas internas (2) 

• Site (1) 

• YouTube (1) 

• Disponibilidade 

de informação 

(5) 

• Agilidade, 

velocidade (2) 

 

Decisão de compra 

baseado em digital é 

mais fácil em empresa 

nacional e produto 

commodity 

 

Quadro 44. Resumo dos temas identificados nas entrevistas com todos os grupos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados obtidos ajudam a compreender qual o estágio atual do Marketing Digital 

em empresas químicas, comparado ao que se tem de melhores práticas e também ao uso real 

por parte de seus clientes, neste caso compradores e técnicos de empresas fabricantes de tintas. 

Um tema apareceu de forma frequente em todos os grupos pesquisados, demonstrando 

alta relevância na área de Marketing Digital na cadeia de químicos e tintas: criação de conteúdo. 

Na opinião do Especialista 5, “O que mais tem valor hoje em dia é a produção de conteúdo 

com foco de você atingir o seu consumidor, a pessoa que está do outro lado da mesa”. Esse é 

o mesmo entendimento de muitos Executivos de marketing, como se pode exemplificar na fala 

da Executiva 5: “É a troca de informação técnica... para esse mercado nosso, por conta da 

diversidade de empresas que a gente pode atuar e da distância, muito desse público carece de 

informação técnica, e a plataforma digital te dá a chance de conseguir pulverizar algumas 

informações”. Essa percepção de especialistas e executivos pode gerar resultados concretos, a 

se basear na amostra deste estudo: para Técnicos e Compradores, o principal benefício da 

digitalização é a maior disponibilidade de informações mais completas. 

A literatura parece corroborar esses achados. Habibi et al. (2015) e Järvinen (2012) 

trazem algumas características típicas das empresas B2B que ajudam a compreender a 

relevância do conteúdo, como critérios de decisão mais funcionais, racionais e utilitárias, feitas 

por clientes com mais conhecimento. Portanto, quanto mais conteúdo, melhor informado o 

cliente é, e melhores decisões ele pode tomar. E decisões de compra podem ser influenciadas 

pelo conteúdo digital produzido pelos profissionais de marketing, que devem galvanizar suas 

comunidades para disseminar e defender seus conteúdos para a geração de insights (BARRY; 

GIRONDA, 2017). 
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Neste sentido, alguns resultados desta pesquisa sugerem que as empresas químicas 

fornecedoras de matéria prima podem dar mais atenção a forma de disponibilização de 

conteúdo. Dois portais de conteúdo (UL Prospector e Guia Químico) foram bastante citados (4 

Técnicos e 5 Compradores, respectivamente) como referências para busca de informação 

devido à quantidade e qualidade do conteúdo, inclusive com mais frequência do que os sites 

próprios das empresas fornecedoras de matéria prima. Em contrapartida, apenas 2 Executivos 

comentaram sobre ações em portais externos às suas empresas, um tipo de canal que pode 

facilitar o acesso ao conteúdo gerado. 

Este acesso ao conteúdo muitas vezes é a porta de entrada do cliente em uma jornada 

de experiência através da criação de Consciência, que é a primeira etapa no Ciclo de 

Envolvimento Digital proposto por Kaufman e Horton (2016). Neste ponto, notou-se alguma 

diferença entre o ideal apontado por especialistas e o que de fato é realizado pelos executivos 

de marketing da indústria química.  

A conceituação de Marketing Digital por parte dos Especialistas parece ser mais 

estratégica e holística, sendo que os tópicos diretamente voltados à interação com o cliente, 

como a criação  jornada/experiência, além do relacionamento e atendimento das necessidades 

do cliente e a criação de conteúdo, constaram nas falas de todos os seis Especialistas em 

Marketing Digital, muitas vezes de forma interconectada, indicando alta relevância. Esses 

resultados estão em linha com achados de Wiersema (2013), que colocou engajamento com 

clientes dentre os principais tópicos na agenda de Marketing B2B do futuro. Adicionalmente, 

a jornada do cliente e valor do relacionamento foram apontados por Cortez e Johnson (2017) 

como chave para o Marketing B2B e isso fica evidente também na análise da entrevista da 

Especialista 1, que considera o Marketing Digital como a composição de uma jornada para 

conseguir interagir com o cliente no momento certo, sendo que para isso é necessário fazer 

com que ele conheça a empresa, entenda o que se faz e se torne referência, caminhando por 

distintas etapas até a efetivação de uma compra. Esta visão é complementada pelo Especialista 

3, segundo o qual as iniciativas digitais podem “estabelecer uma relação muito mais próxima, 

transparente, sincera e organizada (...) atrelado à experiência de atuais clientes, retenção de 

atuais clientes, ou melhora de relacionamento de atuais clientes”.  

Em contraposição, a conceituação pelos Executivos de marketing aparenta ser mais 

tática, algo que pode ser exemplificado pela inclusão de uma parte ferramental (isto é, uso de 

mídias sociais e ferramentas digitais) como conceito de Marketing Digital. Este fato não 
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necessariamente é mais simplista e também encontra respaldo na literatura, como na definição 

de Järvinen et al. (2012), que coloca Marketing Digital referente a todos os tipos de ferramentas 

digitais e de mídia social que permitem as empresas promover interações com clientes. Além 

disso, poder-se-ia argumentar que a visão holística por parte de um Executivo de marketing da 

indústria química (ou B2B como um todo) se apresenta na gestão de todos os assuntos 

relacionados a marketing, sendo Marketing Digital um braço mais tático abaixo de suas 

responsabilidades, no qual as diversas ferramentas são um ponto de contato entre clientes e as 

interfaces disponibilizadas pelas empresas (WYMBS, 2011) – o que talvez já seja suficiente 

para a implementação da estratégia dos Executivos de marketing. 

Deve-se adicionar também que a criação de jornada e relacionamento digital 

possivelmente não tenham todos os benefícios esperados junto aos profissionais de empresas 

fabricantes de tintas, principalmente Técnicos, que se utilizam das práticas digitais numa fase 

inicial de relacionamento com fornecedor, mas posteriormente veem mais vantagens no 

relacionamento presencial, talvez pela complexidade dos temas técnico-científicos que 

precisam ser debatidos para a obtenção de uma solução. Como disse o Técnico 4, “acho que a 

troca de relacionamento, de informações, de contatos nesses eventos... Não que essas 

informações não possam chegar via e-mail, digital, mas eu acho que num bate-papo se tem uma 

troca muito legal, de ambas as partes. Então acho que essa troca não tem nada que substitui”. 

Para os profissionais de compra, o conceito de jornada digital pode fazer mais sentido já que a 

amostra estudada apontou as ações digitais e presenciais como complementares, evitando 

comparar vantagens e desvantagens entre as duas formas. 

Outras particularidades de cada audiência, ainda que trabalhando em um mesmo ponto 

da cadeia de valor, também chamaram atenção nos resultados obtidos neste estudo. Tomando 

as mídias sociais como exemplo, o YouTube mostrou-se mais relevante para Técnicos, em 

função da utilidade para acessar conteúdo; já WhatsApp é mais importante para compradores, 

pela agilidade na comunicação. Este achado é ainda mais interessante se notarmos que para as 

empresas químicas entrevistadas, mídias sociais foram um tema em comum a quase todas, mas 

apenas o Executivo 2 comentou sobre a importância do YouTube com propósitos de geração 

de conteúdo e nenhum deles mencionou o WhatsApp como uma das ferramentas. 

Ainda sobre as mídias sociais, apesar de terem sido tema abordado por todos os 

Especialistas como parte da implementação do Marketing Digital B2B e também terem sido 

frequentemente citados pelos Executivos de Marketing no bloco de conceituação, as respostas 

de Técnicos e Compradores pode podem indicar um efeito reduzido de ações nestes canais, já 
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que ademais de YouTube e WhatsApp, há um uso bastante restrito das Mídias Sociais para as 

atividades de trabalho.  

A relevância das mídias sociais identificada nas respostas dos Especialistas pode, no 

entanto, se referir mais as potencialidades de análise de dados oferecidas por tais mídias, que 

podem ajudar no entendimento do cliente e realização de segmentações e ações específicas 

com um público alvo, táticas que passam despercebidas pelos usuários dessas redes. Lilien 

(2016) e Cortez e Johnson (2017) colocam análise de dados como algo fundamental da agenda 

do marketing B2B e Harrison, Plotkin e Stanley (2017) ainda complementam ao concluírem 

que empresas B2B ainda estão atrás das B2C em diversos fatores, incluindo a análise de dados, 

tornando-as menos hábeis em promover experiências satisfatórias. Este achado, 

particularmente, está alinhado com um comentário do Especialista 4, segundo o qual poucos 

profissionais de marketing digital B2B focam na interpretação e tomada de decisão a partir da 

análise de dados. 

No entanto, nenhum Executivo relatou uso das mídias sociais com a finalidade de 

análise de dados, mas sim para consciência e lembrança de marca (Executivos 2 e 6) e meio de 

comunicação e promoção ao cliente (Executivo 1).  

O uso dessas plataformas com finalidades atreladas a marca comentado por alguns dos 

Executivos, conforme parágrafo anterior, também foi apontado por dois Especialistas (1 e 5) e 

está fundamentada por alguns autores, como Leeflang (2014) e Karjaluoto, Mustonen e 

Ulkuniemi (2015), que colocam o gerenciamento da saúde e reputação de marca como um dos 

objetivos e desafios do Marketing Digital, em um ambiente onde a mídia social tem papel chave. 

As características intangíveis vinculadas aos debates acerca da marca dificultam a análise dos 

benefícios percebidos por Compradores e Técnicos, sendo que não houve menção explícita e 

direta a lembrança ou reconhecimento de marca devido às ações digitais promovidas pelas 

empresas químicas. No entanto, a empresa BYK foi frequente e espontaneamente citada como 

referência na qualidade e quantidade de informações disponibilizadas aos clientes, 

comprovando que a união de geração de conteúdo, experiência/jornada do cliente e mídias e 

ferramentas digitais pode fortalecer marcas B2B perante ao público alvo. 

Ainda que o tema das mídias sociais tenha restrições quanto ao uso por parte de clientes 

B2B, os efeitos intangíveis (consciência de marca), capacidades expandidas (exemplo: 

Analytics) e a relevância encontrada na etapa de conceituação pelos Executivos e como 

ferramenta de implementação de Marketing Digital citada pelos Especialistas, já se opõem aos 
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achados de Michaelidou et al. (2011) de que naquele tempo as empresas consideravam o uso 

das mídias sociais como irrelevante para os negócios B2B, estando alinhados com Brennan e 

Croft (2012), Holliman e Rowley (2014) e Barry e Gironda (2017) que já haviam identificado 

extenso e crescente interesse das áreas de Marketing Digital B2B por essas plataformas. 

Segundo os achados do presente estudo, uma discussão mais importante é relacionada a escolha 

correta de mídia social a depender da estratégia (Especialistas 1 e 4) e da demanda do usuário 

(YouTube e WhatsApp são usadas por Técnicos e Compradores, respectivamente, para cobrir 

diferentes funções), para que a conexão entre comprador-vendedor possa ser fortalecida com 

uma comunicação de duas vias através das mídias sociais (ITANI; AGNIHOTRI; DINGUS, 

2017). 

Se a escolha da mídia social é chave para correta comunicação com o cliente, o uso de 

e-mail, algo talvez já considerado antigo na era da digitalização, parece ser certeiro, aparecendo 

de forma expressiva em todos os grupos pesquisados como ferramenta de implementação ou 

utilização. Segundo a Especialista 1, “muita gente fala que e-mail marketing é ultrapassado, 

não funciona, mas ainda é o melhor canal de retorno” e de fato é um canal com boa aceitação 

por Técnicos e Compradores de fabricantes de tintas, especialmente para obtenção de 

informações relativas a novidades e lançamentos, tendências e conteúdo técnico. Para o 

Comprador 3, “eles (e-mails) ajudam bastante a gente a começar explorar coisas novas”. Essa 

percepção está em linha com a etapa de Consciência do Ciclo de Envolvimento Digital 

proposto por Kaufman e Horton (2016), no qual o objetivo é ganhar exposição e o uso de e-

mail como uma das ferramentas efetivas de contato com os usuários é posto pelos autores. 

O alinhamento da importância do e-mail encontrado entre todos os grupos não foi o 

mesmo para outra ferramenta igualmente popular (a ponto de se tornar um termo equivalente 

a “busca de informações”): Google. Enquanto quatro dos seis especialistas apontaram algumas 

aptidões da ferramenta que podem ser diferenciais na implementação do Marketing Digital, 

como Google Ads (links patrocinados) e Google Analytics (análise de dados digitais), e 

praticamente todos Técnicos e Compradores citaram utilizar Google nas suas pesquisas por 

informações, apenas um Executivo comentou sobre ações utilizando essa plataforma de 

soluções digitais (sendo que é algo ainda a ser realizado no futuro). Dado a importância do 

tema “conteúdo” discutido no início dessa subseção, a utilização de recursos do Google (ou 

outras plataformas de busca) poderia resultar em maior acesso às informações disponibilizadas 

pelas empresas e, conforme resultado desta pesquisa, amplamente buscada por clientes. 
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A busca por conteúdo, o relacionamento com usuários e toda a jornada de experiências 

visam acarretar na geração de negócios ou leads. Talvez um dos temas mais vinculados ao 

Marketing B2B, inclusive na literatura acadêmica (Leeflang et al., (2014) e Karjaluoto, 

Mustonen e Ulkuniemi (2015) são alguns exemplos), a geração de negócios/leads também 

apareceu com bastante relevância entre os Especialistas, muitas vezes apontado como o maior 

objetivo do Marketing Digital B2B, resultado respaldado pelo uso de sistemas de CRM por 

parte dos Executivos. O objetivo do CRM é utilizar uma tecnologia digital para organizar, 

automatizar e sincronizar vendas, marketing, atendimento ao cliente e suporte técnico, sendo o 

centro nervoso que permite uma empresa gerenciar as interações com os clientes atuais e 

futuros (KAUFMAN; HORTON, 2016), sendo, portanto, comumente utilizado na gestão de 

oportunidades e leads de negócios. Apesar da geração de leads não ter sido citado na 

conceituação de Marketing Digital por parte dos Executivos, o fato do CRM ter sido comentado 

por metade do grupo na parte de implementação leva a crer que se trata de um tema relevante 

nas empresas químicas. 

Levando em consideração as diversas formas de implementação do Marketing Digital 

e as múltiplas plataformas que agilizam, automatizam e melhoram a eficiência das ações 

digitais, todos os Especialistas citaram ao menos uma plataforma específica para as ações de 

Marketing Digital, enquanto que esse tema foi pouco abordado pelos Executivos. Os atributos 

e capacidades aportadas por tais plataformas podem ser tão específicas a ponto de exigirem 

profissionais especialistas, algo que pode não ser prioridade para esse segmento. Outro fator 

importante é relacionado aos custos de se obter uma plataforma robusta, já que os únicos 

Executivos que citaram o uso de um recurso como esse trabalham em empresas de grandíssimo 

porte, com faturamento acima de 15 bilhões de dólares, talvez com uma massa crítica que 

justifique investimento em sistemas mais robustos. Como disse o Especialista 4, “acho que no 

futuro elas (plataformas) vão se democratizar. Hoje em dia ainda também é muito caro para 

pequenas empresas. Você pega grandes indústrias, elas conseguem fazer isso. Pequenas e 

médias não tem verba porque B2B às vezes não investe tanto neste tipo de publicidade. Então 

ele fica vendo, analisando os dados, meio que com o que tem”. 

Por fim, mas não menos relevante, os resultados sugerem que independentemente do 

uso das plataformas digitais, o relacionamento presencial ainda é indispensável na cadeia de 

químicos e tintas. Contrapondo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), que colocam que “no 

estágio inicial de interação entre empresas e consumidores, o marketing tradicional 

desempenha papel importante ao promover consciência e interesse. À medida que a interação 
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avança e os clientes exigem relacionamentos mais próximos com as empresas, aumenta a 

importância do Marketing Digital” (p. 69), a análise de conteúdo das entrevistas com 

Compradores e Técnicos sugere uma maior relevância digital no início da interação B2B. 

Como comentou a Técnica 2, “o que é online é muito mais rápido, que na verdade atende a 

uma necessidade imediata... Só que às vezes tu não tem a troca de informações. Eu acho que o 

digital acaba levando para o pessoal.” 

Independentemente da maturidade das ações em Marketing Digital realizadas pelas 

empresas químicas fornecedoras de matéria prima para fabricantes de tintas e do indispensável 

relacionamento presencial, o mundo digital parece ter poder de influência sobre a tomada de 

decisão de compra. Alguns fatores ainda são intangíveis, como o impacto das ações digitais em 

reconhecimento e lembrança de marca, benefícios da jornada e experiência do usuário etc. 

Porém o acesso rápido à informação somado a algumas características intrínsecas à dinâmica 

de negócios na indústria química sugerem que a digitalização pode impactar na tomada de 

decisão, haja visto que Compradores de empresas nacionais já efetuaram compras de 

commodities sem ter conhecido seu fornecedor pessoalmente. Ainda que essa situação 

(empresa nacional e produto commodity) seja hoje bastante específica, a rápida evolução 

tecnológica não permite que se duvide de uma maior abrangência da digitalização na estratégia 

de marketing e no dia-a-dia dos negócios. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo serão apresentados as conclusões obtidas neste estudo frente a pergunta 

de pesquisa e os objetivos propostos, além das limitações da pesquisa e sugestões de estudos 

futuros. Adicionalmente, baseado nos resultados obtidos e na literatura existente, propõe-se um 

modelo conceitual voltado para o Marketing Digital B2B. 

 

5.1. Conclusões Gerais 

O presente estudo partiu da seguinte pergunta: “Quais as características do marketing 

digital em empresas químicas em comparação com as melhores práticas?”. Buscou-se, portanto, 

evidenciar a situação atual do marketing digital em empresas químicas no Brasil comparadas 

com as melhores práticas e descobrir os benefícios percebidos pelos clientes. 

Para alcançar o objetivo proposto, colocou-se empresas químicas, na figura de seus 

executivos de marketing, em uma posição central para exploração do seu elo com empresas de 

uma etapa posterior da cadeia de valor, neste caso a indústria de tintas e revestimentos, e para 

comparação com o que se há de “estado da arte” em Marketing Digital B2B, estabelecido por 

profissionais especialistas na área. Essas relações foram estudadas em três âmbitos: conceitos; 

implementação e utilização; benefícios gerados ou percebidos. 

Os resultados obtidos pela análise de conteúdo das 24 entrevistas apontaram 

semelhanças e diferenças que, para efeitos dos objetivo propostos neste estudo, podem ser 

divididas em dois tipos de relações: (1) Especialistas de Marketing Digital (benchmark) e 

Executivos de Marketing (prática na indústria química); (2) Executivos de Marketing 

(implementação) e Técnicos e Compradores dos fabricantes de tintas (utilização e percepção 

do cliente). 

No que se diz respeito a primeira relação, a Figura 7 sintetiza os principais temas 

abordados (citados por no mínimo metade dos entrevistados de cada grupo) sobre a 

conceituação e implementação do Marketing Digital. 
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Figura 7. Principais temas identificados junto a Especialistas e Executivos sobre 

Conceituação e Implementação do Marketing Digital 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dentre todos os temas analisados, observa-se pontos em comum aos grupos, como a 

importância do conteúdo na Conceituação do Marketing Digital e a menção às mídias sociais, 

CRM e e-mails como veículos de implementação. Por outro lado, os Especialistas apontam 

temas de caráter mais estratégicos, como relacionamento com cliente e criação de jornada ou 

experiência do cliente, enquanto que os Executivos de Marketing das empresas químicas não 

citaram tais temas, focando em aspectos mais táticos/operacionais ao conceituar Marketing 

Digital, vinculando a ferramentas digitais e mídias sociais. Neste elo de estudo, portanto, os 

resultados sugerem que o estado de utilização do Marketing Digital por empresas químicas é 

intermediário, cobrindo alguns temas-chave estabelecidos pelo grupo de referência, mas ainda 

com uma visão menos estratégica desta área. Ainda que seja feita a ressalva de que a visão 

estratégica dos Executivos esteja contida no entendimento holístico do marketing como um 

todo (offline e online), a falta de menção sugere que o Marketing Digital não esteja sendo 

utilizado na sua máxima capacidade estabelecida pelos Especialistas. Os dados apresentados 
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no Quadro 44 da subseção anterior ainda mostram que há uma relativa “pulverização” das 

ferramentas e canais utilizados pelos Executivos, sendo diversos deles citados por apenas um 

ou dois Executivos, sinalizando que apesar de haver alguns temas em comum intragrupo 

(mídias sociais, CRM e e-mail), não há um padrão de utilização entre as empresas deste setor, 

reforçando a percepção de que o estágio de utilização do Marketing Digital varia bastante de 

empresa para empresa e ainda não alcançou uma maturidade em comparação as melhores 

práticas. 

Sobre a relação entre Executivos de Marketing de empresas químicas e Técnicos e 

Compradores de fabricantes de tintas, também foi possível observar consonâncias e 

dissonâncias entre os grupos, conforme observado na Figura 8. 

 

 

Figura 8. Ferramentas utilizadas por Executivos e Técnicos e Compradores para interação 

digital 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Mídias sociais e e-mails são utilizados diretamente na interação com clientes e 

potenciais clientes, enquanto que CRM e ferramenta de análise de dados auxiliam na gestão 

interna das informações. Há um alinhamento entre os benefícios planejados por Executivos e 

percebidos pelos Compradores e Técnicos dos fabricantes de tintas com relação aos e-mails. O 

foco nas mídias sociais também pode gerar resultados positivos, no entanto é necessário haver 

uma compreensão acerca da melhor mídia para promover as ações dependendo de cada 

audiência, já que o grupo de Compradores e Técnicos foi específico ao citar WhatsApp e 

YouTube, respectivamente, como meios efetivos para as suas necessidades. Entre todas as 

demais mídias, apenas LinkedIn foi citado como útil pelos Compradores, portanto os dados 

sugerem que as ações em outras plataformas podem ter resultados limitados.  
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A necessidade e anseios por informação, em quantidade e qualidade, fazem com que 

Técnicos e Compradores acessem Google e Portais de Informações externos às empresas 

químicas, resultado que se mostrou tão ou mais relevante do que o uso de mídias sociais para 

esses grupos, mas que não foram citados pelos Executivos. Isso reforça a percepção de que se 

faz necessário uma melhor compreensão por parte das empresas químicas no setor de tintas 

sobre o uso digital dos seus clientes, sugerindo também um estágio de utilização intermediário 

do Marketing Digital. 

Ainda que a análise das entrevistas aponte para um estágio intermediário de utilização 

do Marketing Digital pela indústria química fornecedora de matéria prima para fabricantes de 

tintas, pode-se observar iniciativas pontuais avançadas, tanto frente às melhores práticas 

estabelecidas, quanto ao referencial teórico pesquisado e também às percepções encontradas 

com Técnicos e Compradores. Uma das empresas químicas apontou a criação de um portal e-

commerce, em andamento na época da coleta de dados. Segundo a Executiva de Marketing 

desta empresa, ainda há uma necessidade de se verificar se uma plataforma como essa atenderia 

as necessidades de seus clientes. As entrevistas com Técnicos e Compradores apontam 

possíveis barreiras, como a burocracia da compra corporativa (que aparentemente é menor em 

empresas nacionais) e a preferência por um vínculo presencial por parte dos profissionais 

técnicos (que pode ser minimizado no caso de commodities), porém este fato serve de exemplo 

de que algumas empresas químicas deste setor estão trabalhando em iniciativas menos 

convencionais e mais arriscadas, com chance de colher frutos futuros de uma posição 

vanguardista. 

Dados mais recentes mostram que a rápida e constante transformação digital já traz 

temas além dos pesquisados para a construção do Capítulo 2 de Referencial Teórico e também 

além dos encontrados nas entrevistas desta pesquisa. Um estudo realizado pela SalesForce entre 

agosto e setembro de 2018 com mais de 4.100 profissionais de marketing e publicado no fim 

deste mesmo ano trouxe informações que podem indicar os próximos passos do Marketing 

Digital na indústria química e outras B2B. Se por um lado 81% dos entrevistados já utilizam 

ferramentas de análise e métricas de marketing, apenas 29% atualmente utilizam tecnologias 

de inteligência artificial. No entanto, outros 46% disseram pretender usar nos próximos 2 anos, 

um crescimento projetado de 157% (o maior dentre todas as tecnologias citadas). Avaliando os 

dados específicos ao setor de manufatura, portanto com características B2B, 84% dos 386 

profissionais entrevistados disseram que as áreas de marketing e comunicação tem conjuntos 

de tecnologias integradas; 91% apontam que a personalização melhora seus programas de 
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marketing; e o número mediano de fontes de dados utilizados para identificar clientes ou 

prospectos aumentará de 8 em 2017 para 14 em 2019.  

Em um outro estudo, publicado pelo LinkedIn no último trimestre de 2018, Miller 

(2018) buscou compreender o que e como os Compradores B2B querem encontrar no 

Marketing de Conteúdo. Os resultados mostraram que: 

 64% valorizam podcasts para obtenção de conteúdo nas fases iniciais do processo de 

compra, principalmente provenientes de terceiros ou analistas; 

 71% interagem com blogs, principalmente pela facilidade de acesso e 

compartilhamento do conteúdo; 

 48% consideram webinars como a melhor forma de conteúdo nas fases intermediárias 

de compra; 

 42% acreditam que estudos de caso são a melhor forma de evidenciar os benefícios de 

um determinado negócio; 

 64% dão mais credibilidade a conteúdos associados a revisão por pares ou então 

feedback do usuário;  

 49% utilizam conteúdo de vídeo durante a jornada de compra. 

Além das pesquisas, o próprio mercado sinaliza os próximos passos digitais, inclusive 

impactando diretamente a indústria química, universo de estudo desta pesquisa. A Figura 9 

mostra uma das páginas do website de uma empresa chamada CheMondis, um marketplace de 

químicos, solução digital que vai além dos temas obtidos nas entrevistas e até mesmo transpõe 

barreiras de trâmites burocráticos, como apontado pela Compradora 6, algo que poderia alterar 

significativamente a dinâmica de negócios no mundo químico. 
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Figura 9. Exemplo de empresa de markeplace para indústria química 

Fonte: www.chemondis.com 

 

Algumas dessas informações mais atuais estão alinhadas com o que os Especialistas 

estabeleceram como melhores práticas, com o que os Executivos de Marketing da indústria 

química disseram realizar e com o que os Técnicos e Compradores apontaram utilizar. No 

entanto, diversos outros temas mostram que o campo do Marketing Digital é vasto e que a 

indústria química ainda pode usufruir muito mais de suas potencialidades. 

 

5.1.1. Modelo conceitual de Marketing Digital B2B e implicações gerenciais 

 

Os resultados da análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os diferentes 

profissionais permitem uma melhor compreensão do estágio de utilização do Marketing Digital 

na indústria química, como um exemplo típico da dinâmica B2B e suas características 

peculiares apontadas no Quadro 5 do Capítulo 2, tais quais proposição técnica, sequência de 

compra complexa, baixo número de clientes, entre outros. Destes resultados, somados aos 

modelos de estratégia e planejamento de marketing digital propostos por Chaffey e Ellis-

Chadwick (2016) e Miceli e Salvador (2017), criou-se um modelo conceitual voltado a cadeia 

B2B. 
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Figura 10. Modelo conceitual de Marketing B2B 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste modelo, os objetivos de Marketing Digital estão dentro da estratégia de marketing, 

que por sua vez está contida na estratégia de negócios. Dessa forma busca-se manter uma visão 

estratégica e holística sobre os objetivos de Marketing Digital, deixando a parte ferramental e 

tática para as ações de implementação. Isso contrasta com os achados nesse estudo junto ao 

grupo de Executivos de marketing e está mais alinhado com o ponto de vista expresso pelo 

grupo de Especialistas.  

A partir dos objetivos estabelecidos, o processo propõe o entendimento das 

necessidades digitais dos clientes previamente a escolha dos canais. Essa etapa se dá em função 

dos achados junto aos grupos de Técnicos e Compradores, já que cada audiência disse utilizar 

diferentes canais baseado nas suas necessidades especificas (exemplos: YouTube para 

obtenção de informação técnica e WhatsApp para agilidade de comunicação; UL Prospector 

como fonte de dados técnicos e Guia de Produtos Químicos para portfólios e contatos de 

fornecedores). O entendimento das necessidades digitais faria com que a escolha de canais 

pudesse ser menos generalista. Além disso, identificaria benefícios melhores atingidos via 

digital e aqueles nos quais a interação pessoal é mais positiva, como pontuado por Compradores 

e Técnicos. Isso permitiria uma escolha de canais de interação mais efetiva. 

Uma vez identificado os canais, a implementação deveria balancear o custo-benefício 

de cada canal e a viabilização da implementação. Essa etapa se baseia na maior limitação de 
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verba para iniciativas de marketing em empresa B2B comparado com B2C, exemplificado pelo 

comentário do Especialista 6: “Então quando ele vê todo esse suíte de serviços, às vezes se 

torna muito caro e a conta, em alguns casos, não fecha”. Outro resultado da pesquisa que aponta 

para a escolha equilibrada por orçamento e efetividade foi a menção às plataformas de 

Marketing Digital apenas por Executivos de empresas de maior porte, o que pode sugerir um 

maior volume de investimento quando há maior massa crítica nas empresas. Isso não impede 

que diversas iniciativas de Marketing Digital sejam realizadas por empresas menores, dada as 

milhares de opções de Martechs atuais, conforme citado no Capítulo 2, permitindo que vários 

objetivos de Marketing Digital definidos pelas empresas sejam viáveis de implementação. 

O volume de dados gerados pelas iniciativas digitais permite uma quantidade 

igualmente grande de análises, que exige um perfil altamente analítico dos profissionais, 

conforme citado anteriormente. As análises e métricas estabelecidas permitiriam uma avaliação 

da efetividade das ações frente aos objetivos e a definição de correção de rota, caso necessário.  

Todas as etapas teriam uma perspectiva transversal de dois aspectos cruciais 

identificados na pesquisa: (a) relacionamento (online e offline) constante com cliente, que é o 

centro da estratégia de negócios e ator principal da jornada digital; (b) conteúdo, provavelmente 

o aspecto tangível mais importante e frequentemente citado por todos os grupos avaliados. 

A proposição deste modelo também busca sumarizar as implicações gerenciais 

derivadas desta pesquisa, ressaltando alguns achados que podem auxiliar nas ações de 

Marketing Digital na indústria química e talvez para outros segmentos tipicamente B2B. 

 

5.2. Limitações e Sugestões de Pesquisas Futuras 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e foi realizada com uma amostragem por 

conveniência, não sendo possível a generalização dos resultados. Por isso, sugere-se a realizado 

de pesquisas quantitativas para melhor compreender e aumentar a representatividade da análise 

realizada. 

Além disso, a Análise de Conteúdo é passível de subjetividade e as interpretações 

realizadas poderiam ser diferentes se fossem realizadas por outro autor, ainda que as três 

precauções a respeito do rigor na análise de dados proposta por Yin (2016) tenham sido 

cumpridas. 
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Esta pesquisa foi focada na indústria química e sua relação com a cadeia de fabricação 

de tintas. Ainda que sua dinâmica seja tipicamente B2B, há características peculiares que 

podem restringir a extrapolação dos achados, por isso sugere-se pesquisas a respeito do 

Marketing Digital em outros setores B2B, área que carece de estudos acadêmicos. 

Além disso, muitas das empresas químicas entrevistadas são extremamente robustas e 

atuam em múltiplos mercados. Como essa pesquisa focou na relação com a cadeia de tintas, os 

entrevistados atuavam diretamente com o fornecimento de matérias primas para fabricantes de 

tintas, mas poderiam contar com uma infraestrutura de apoio em comum a outros mercados, 

muito influenciado pelo porte e nacionalidade das empresas, que conferem dinâmicas distintas 

de negócios. Por isso, estudos focados exclusivamente nas empresas químicas, sem 

necessariamente compará-las com melhores práticas ou então a um setor posterior na cadeia de 

valor, podem trazer resultados complementares e com vieses distintos aos do presente estudo. 

Por fim, a velocidade na era digital é extremamente alta e o mercado evolui 

dinamicamente, haja visto a quantidade de novos temas relatados no final da subseção 5.1 e 

que foram identificados após o delineamento deste estudo. Por isso, estudos sobre novas 

tendências digitais, como o uso de inteligência artificial no B2B e o desenvolvimento de 

marketplace para indústrias complexas, como a química, podem ser temas para futuras 

pesquisas. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Pesquisa – Especialistas de Marketing Digital  

Nome:_____________________________________________________________________ 

Empresa:__________________________________________ Tempo na empresa:______ 

Função:___________________________________________ Tempo na função:_________ 

Formação:__________________________________________________________________ 

 

Esta entrevista é parte de uma dissertação de Mestrado Profissional em Gestão de Negócios 

realizada na Faculdade Fundação Instituto de Administração e as informações coletadas serão 

utilizadas estritamente para fins acadêmicos e não serão identificadas.  

1. Quais as melhores práticas de marketing digital no setor B2B? 

2. Quais devem ser os principais objetivos de marketing digital no setor B2B?  

3. Qual é a situação das empresas B2B no Brasil / América Latina em relação às 

práticas, objetivos e ações em marketing digital? 

4. No setor B2B, quais indústrias estão mais avançadas em marketing digital? Por quê? 

Como você vê a indústria química neste contexto? 

5. Quais os principais benefícios percebidos pelos clientes finais? 

6. Quais são as melhores ferramentas e canais de marketing digital? Quais são as mais 

usadas? Por quê? 

7. Existe algo que você gostaria de comentar sobre marketing digital e que não foi 

perguntado nessa pesquisa? 
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APÊNDICE B – Roteiro de Pesquisa – Profissionais de marketing ou comunicação em 

empresas químicas 

Nome:____________________________________________________________________ 

Empresa:__________________________________________ Tempo na empresa:________ 

Função:___________________________________________ Tempo na função:_________ 

Formação:__________________________________________________________________ 

 

Esta entrevista é parte de uma dissertação de Mestrado Profissional em Gestão de Negócios 

realizada na Faculdade Fundação Instituto de Administração e as informações coletadas serão 

utilizadas estritamente para fins acadêmicos e não serão identificadas.  

1. O que você entende por marketing digital? 

2. Quais os objetivos e melhores práticas de marketing digital na sua opinião?  

3. Qual a indústria que você considera benchmark? Por quê? 

4. O que a sua empresa faz a respeito de marketing digital hoje?  

a. Quais as ferramentas sua empresa utiliza? Por quê? 

b. Quais os próximos passos? 

5. Que benefícios você espera promover para os clientes e qual o valor percebido por 

eles através do marketing digital? 

6. Existe algo que você gostaria de comentar sobre marketing digital e que não foi 

perguntado nessa pesquisa? 
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APÊNDICE C – Roteiro de Pesquisa – Profissionais de compra ou técnicos de empresas 

formuladoras de tintas 

Nome:____________________________________________________________________ 

Empresa:__________________________________________ Tempo na empresa:________ 

Função:___________________________________________ Tempo na função:_________ 

Formação:__________________________________________________________________ 

 

Esta entrevista é parte de uma dissertação de Mestrado Profissional em Gestão de Negócios 

realizada na Faculdade Fundação Instituto de Administração e as informações coletadas serão 

utilizadas estritamente para fins acadêmicos e não serão identificadas.  

 

1. Na sua rotina de trabalho, quanto tempo por semana você utiliza em ambiente digital?  

a. O que faz? 

b. Quanto dispende para cada uma dessas atividades (percentualmente)? 

2. Quais as melhores fontes para obter informações no ambiente digital? 

a. Por quê? 

b. Que tipo de informações você busca em cada uma dessas plataformas? 

(Notícias, dados técnicos, tendências etc.) 

3. Você utiliza outra forma de obtenção de informação além do ambiente digital (visitas, 

feiras etc.)? Quais as vantagens e desvantagens? 

4. Considerando todas as plataformas digitais, pense nas melhores empresas 

fornecedoras de matéria prima (não é preciso nomear). O que elas fazem de diferente? 

5. Você já tomou alguma decisão de compra ou pedido de amostra baseado em 

informações coletadas no ambiente digital? Por favor descreva como foi essa 

experiência. 

6. Existe algo que você gostaria de comentar sobre ambiente digital, compra de matérias 

primas e empresas fornecedoras e que não foi perguntado nessa pesquisa? 


