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$E�VEZ�EM�QUANDO��Ï�BOM�VOLTAR�AOS�FUNDAMENTOS��0ARECE�QUE�EM�CERTAS�ÏPOCAS�AS�PRESSÜES�
LEVAM�AS�EMPRESAS�A�SE�ESQUECER�DE�COISAS�MUITO�BÉSICAS�E�A�CONSEQUÐNCIA�Ï�A�CRESCENTE�DIFI-
CULDADE�DE�SUSTENTAR�RESULTADOS��DE�INOVAR�AS�OFERTAS�E�ATÏ�MESMO�DE�MANTER�AS�RELA ÜES�COM�
clientes conhecidos.

5M�DOS�CONCEITOS�MAIS�BÉSICOS�n�E�EXTREMAMENTE�ÞTIL�n�Ï�O�DAS�FASES�DE�UMA�VENDA��!QUILO�
QUE�TRADICIONALMENTE�CHAMAM�DE�PRÏ��DURANTE�E�PØSVENDA�

De verdade, estou falando de todas as fases de um relacionamento que envolve um fornece-
dor e um cliente.

Esse processo tem dois protagonistas, dois lados, duas visões. Diversas abordagens de marke-
ting colocam um dos lados como líder do processo e o outro como subordinado aos interesses 
do que lidera. Não acredito, principalmente nas relações entre empresas, que um fornecedor 
imponha seus interesses aos clientes, que aceitam isso de forma submissa, nem em clientes 
QUE�SEMPRE�TÐM�RAZÎO�E��PORTANTO��ESPERAM�QUE�SEUS�FORNECEDORES�ACEITEM�SUAS�CONDI ÜES��POR�
mais absurdas que sejam.

De forma bem simplificada, a atuação dos clientes e fornecedores se compõe de:

Clientes
Descobrem que precisam comprar algo
Procuram e identificam fornecedores
Pedem informações aos fornecedores
Escolhem fornecedores
Compram o que precisam
Acompanham a entrega  
do que compraram
Usam o produto ou serviço
Avaliam o que utilizaram
Compram novamente

Fornecedores
Procuram potenciais clientes
Buscam informações sobre os clientes
Oferecem informações aos clientes
Fazem propostas de fornecimento
Fabricam produtos e entregam  
ou prestam serviços
Acompanham o uso e a satisfação  
de clientes
Fazem esforço para fechar novas vendas

COMPRAR E VENDER SÃO DOIS LADOS 
DO MESMO PROCESSO. PORÉM, AS 
ATITUDES POSITIVAS  DAS EQUIPES 
NELE ENVOLVIDAS PODEM FAZER 
TODA A DIFERENÇA E FORTALECER 
RELAÇÕES ENTRE EMPRESAS, COM 
GANHOS  PARA AMBOS OS LADOS.

o básico
pode ser
muito inovador

PAULO ROBERTO SÁ GRISE

FASES DA VENDA - O MODELO CLÁSSICO
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Comprar e vender são dois lados do mes-
mo processo e exigem ações e decisões im-
portantes de ambos: cliente e fornecedor. 
Chamar de pré, durante e pós-venda mostra 
uma predominância da visão do vendedor 
e não o equilíbrio de interesses que deve 
haver nessa relação.

A pré-venda (seria melhor chamar de pré-
negociação?) é marcada pela busca de co-
nhecimento pelo cliente e pela pressão do 
fornecedor para o fechamento do negócio. 
O final dessa fase é a celebração de um pe-
dido ou contrato.

O durante-a-venda (do contrato à entre-
ga?) varia muito em função do objeto da 
negociação entre as empresas. O caso mais 
geral é a produção e entrega de um bem 
para ser utilizado pelo cliente. A entrega e 
o início do uso marcam o final dessa fase.

O pós-venda (uso?), classicamente, é 
a etapa em que o cliente usa o produto 
e procura fazer novas compras para suas 
necessidades futuras. Sabemos que é um 
erro chamar de pós-venda um período 
onde o que se busca é a continuidade da 
relação  fornecedor-cliente. Já há muito 
tempo, chamamos esse momento de pré-
-da-próxima. O relacionamento não acaba. 

Portanto, compra + venda parece ser um 
trabalho permanente que só pára de existir 
se a empresa fechar ou mudar de negócio, 
quem sabe.

A dificuldade de estabelecer momentos 
bem definidos para cada fase é clara quando 
se pensa em matérias-primas ou produtos de 
uso diário e contínuo, no fornecimento de 
serviços (transporte e vigilância, por exem-
plo). O importante é compreender com cla-
reza quais são os diversos acontecimentos 
que vão se sobrepondo ao longo da relação 
fornecedor-cliente, pois todos são determi-
nantes para a construção da percepção de 
valor que o cliente terá a respeito do forne-
cedor e da continuidade do interesse do for-
necedor em ter aquele cliente entre os seus 
escolhidos e preferenciais.

O tempo que dura cada fase é uma variá-
vel importante a considerar. Um arame de 
aço, uma embalagem, um item de uso co-
tidiano e entrega diária, com centenas de 
ciclos de entrega e uso ao longo de um ano, 
rapidamente transformados, funcionam de 
forma bastante diferente de um alto-forno 
ou de um laminador que levam dois anos 
para serem construídos e instalados e, em 
seguida, operam durante décadas.

O BÁSICO PODE SER MUITO INOVADOR

FASES DA VENDA - INTEGRAÇÃO E COLABORAÇÃO
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As pessoas que interagem ao longo de todo 
o processo também são muitas e diferentes: 
compras <-> vendas,  entrega <-> recebi-
mento, contas a pagar <-> contas a receber, 
engenharia <-> engenharia, assistência téc-
nica <-> operação, jurídico <-> jurídico, 
“follow-up” <-> administração de vendas, 
e muitas outras, todas percebendo valor no 
fornecedor ou querendo construir o futuro 
com aquele cliente.

As pessoas, as tarefas e o tempo de intera-
ção constroem o processo.  

O primeiro descompasso que acontece 
nessa relação decorre do interesse exagera-
do do fornecedor em fechar o negócio, em 
contraste com o cliente que está preocupa-
do com o uso do que está adquirindo. 

As metas de vendas e de resultado finan-
ceiro da empresa fornecedora não têm qual-
quer relação com o uso e a avaliação que 
o cliente faz dos seus fornecedores. Assim, 
quem vende tende a pensar que “fechar o 
pedido” basta; e quem compra se acha aban-
donado na hora do uso.

FASES DA VENDA - O TEMPO
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nharia se dedica, montam-se belas apresen-
tações, tudo isso para fechar e comemorar 
um grande contrato. Fechado o negócio, 
produzir, entregar, informar, passam a ser 
tarefas conduzidas por equipes internas que 
respondem ao cliente burocraticamente, 
apoiadas em normas e processos bem estru-
TURADOS��.INGUÏM�VISITA�O�CLIENTE��NINGUÏM�
de peso se mostra disponível, diretores só 
aparecem se surgir algum problema grave. 
/�CLIENTE�VÐ�O�ABISMO�ENTRE�O�QUE�ACONTECIA�
antes de decidir a compra e o que se passa 
ATÏ�O�MOMENTO�DA�ENTREGA�

Mesmo quando as pessoas se mostram in-
teressadas em dar bom andamento ao que 
foi contratado, dos dois lados entram novos 
PARTICIPANTES�QUE�EM�MUITOS�CASOS�NEM�TÐM�
clareza de tudo que foi combinado nos en-
contros que antecederam aquele momen-
to. Isso segue da mesma forma na fase de 
USO� DO� PRODUTO�� 1UANTAS� EMPRESAS� VOCÐ�
conhece que apresentam o motorista do ca-
minhão para a equipe de recebimento de 
PRODUTOS�DO�CLIENTE��%SSE�Ï�SØ�UM�DOS�MUI-
tos atores que entram na história. Quando 
FAZ�ALGO�ERRADO��A�EMPRESA�BUSCA�SE�EXIMIR�
DE�RESPONSABILIDADE�DIZENDO�QUE�ELE�Ï�UM�
terceiro contratado.

Algumas empresas fornecedoras chegam a 
mudar completamente a equipe de atendi-
mento quando a fase muda. Uma equipe faz 
A�VENDA�E�DEPOIS�O�CLIENTE�Ï�ATENDIDO�PELA�
equipe de pós-venda. Quando o cliente qui-
ser comprar de novo, volta à equipe de venda. 
!S�REFERÐNCIAS�SE�DILUEM�OU�ATÏ�SE�PERDEM��
Cliente e fornecedor, cada um a seu modo, 
vão tentando dar suavidade e continuidade a 
um processo composto de engrenagens mal 
dimensionadas e mal acopladas.

A continuidade, a intimidade entre forne-
cedor e cliente, o conhecimento aprofunda-
DO� DAS� PESSOAS� E� DE� SUAS� COMPETÐNCIAS�� OS�
significados que se estabelecem, a confian-
ça e a credibilidade que vão sendo construí-
das dependem diretamente dessas relações 
que se estabelecem por todo o processo (ver 
GRÉFICO�ABAIXO	�

Uma segunda providência�� PORTANTO�� Ï�
coordenar as relações que se estabelecem ao 
longo das diversas fases do processo de com-
pra e venda. A maior parte dos sistemas de 
gestão da relação com os clientes, o famo-
so CRM (Customer Relationship Manage-
ment), peca porque centra sua operação na 
relação vendedor <-> comprador. Estabele-
cer e orquestrar quem fala com quem, com 

Fornecedores precisam entender que, de 
fato, o cliente só fica satisfeito, só percebe 
resultado, quando o que esperava realizar 
com aquela compra se concretiza. É bom 
que o fornecedor se certifique de que isso 
está acontecendo. Isso requer intensa parti-
CIPA ÎO�NO�QUE�SE�CHAMA�DE�PRÏDAPRØXIMA��
ou fase do uso.

Ao longo dos últimos 20 anos, o Institu-
to de Marketing Industrial estudou diversos 
setores e diferentes produtos e serviços;  em 
nenhum deles a quantidade de esforços das 
empresas fornecedoras no período de uso do 
bem fornecido foi maior do que no período 
de ações para o fechamento do negócio. Ou 
seja, empresas fornecedoras fazem muito 
mais esforço para fechar negócios do que 
para dar apoio ao uso dos produtos e servi-
ços fornecidos.

No período de produção e fornecimento, 
TAMBÏM�O�ESFOR O�DOS� FORNECEDORES�Ï� INFERIOR�
ao que se aplica para buscar e fechar negócios.

A conclusão, lendo os gráficos que essas 
PESQUISAS�GERARAM��ACIMA��Ï�QUE�DEPOIS�DO�
pedido fechado, os fornecedores diminuem 
bastante as atividades de sustentação da rela-
ção com os clientes.

Primeira providência�� ENTÎO�� Ï� COMPATI-
bilizar os interesses e para isso, o fornecedor 
precisa colocar-se mais presente no uso para 
ASSEGURAR� AO� CLIENTE�QUE� ELE� VAI� EXTRAIR� DA-

quilo que comprou tudo o que esperava e, 
se possível, mais.

Ao longo das fases da venda, acontecem 
momentos em que o fornecedor ou o clien-
te trabalham de maneira isolada. Essa falta 
DE�INTERA ÎO�OCORRE�NA�PRÏVENDA��POR�EXEM-
plo, quando a equipe do cliente estabelece 
alguns parâmetros para o serviço ou produto 
que irá comprar e, ao mesmo tempo, pes-
soas no fornecedor estão projetando a solu-
ção que será apresentada ao cliente. Juntos 
talvez pudessem fazer mais e melhor.

É ainda pior quando apenas um deles está 
agindo, enquanto o outro espera ou não se 
interessa em saber o que está acontecendo: 
O�FORNECEDOR�ESTÉ�PRODUZINDO�E�NINGUÏM�DO�
cliente está lá; o cliente está usando o pro-
DUTO�E�NINGUÏM�DO�FORNECEDOR�ESTÉ�LÉ�

Inovação, ideias criativas, novas possibili-
dades são resultado dessa interação. Enten-
der como o cliente se sente, em cada fase, 
saber como o cliente usa o produto ou servi-
ço, acompanhar isso, são as principais fontes 
de novas ideias.

-AIS�UM�PONTO�SÏRIO�DE�DESCOMPASSO�DIZ�
respeito à mudança de elenco ao longo das 
FASES�DA� VENDA��.O�COME O�DO�PROCESSO�� Ï�
comum o fornecedor aparecer com um 
TIME�COMPLETO��DE� GRANDE� RESPEITO� TÏCNICO�
e administrativo. Dependendo do porte do 
negócio, diretores visitam, a melhor enge-

ESFORÇO DE MARKETING APLICADO PELO VENDEDOR

FASES DA VENDA - QUEM PARTICIPA

O BÁSICO PODE SER MUITO INOVADOR

Fonte: IMI
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qual finalidade, em cada fase do processo, 
dentro do fornecedor, dentro do cliente e 
nas interfaces fornecedor – cliente é uma 
poderosa ação estratégica de marketing.

O tempo de duração de cada fase, fun-
ção do produto ou serviço objeto de nego-
ciação, exige atenção. O tempo cronoló-
gico é importante: marcada uma data de 
entrega, é bom que seja cumprida. Além 
dessa dimensão, também se deve consi- 
derar o tempo percebido pelo cliente. Um 
produto que será entregue dentro de 30 
dias, e sobre o qual ninguém dá notícias, 
pode causar ao cliente uma sensação de 
angústia, se ele começar a imaginar a hipó-
tese da não entrega. Um pedido de infor- 
mação sem retorno imediato pode gerar 
uma impressão de descaso e uma sensação 
de desprestígio. Entregas diárias sem con-
tratempos podem cair na rotina e perder 
a importância tanto na visão do cliente 
quanto do fornecedor.

Está tudo acontecendo dentro dos tempos 
e prazos combinados. Isso reforça a percep-
ção de todos quanto ao valor desse desem-
penho ou se transforma numa impressão 
de que nada está acontecendo? Agora que 
tudo está correndo bem, o contrato está em 
andamento, o que o comprador pensa disso 
tudo? Ele ainda sabe como está essa ope-
ração? E os influenciadores, os especifica-
dores, a equipe de engenharia, de homolo-
gação, continuam informados e se sentem 
participantes dos acontecimentos?

Essa é a terceira providência: no tempo 
certo há uma estruturação de atividades 
que mostra que as coisas estão aconte-

cendo, que mostra os resultados obtidos a 
quem apoiou e se envolveu no processo?

Grande parte da responsabilidade pelos 
desequilíbrios nessas relações cliente–for-
necedor vem dos indicadores de desempe-
nho que as empresas estabelecem para suas 
áreas que se envolvem nisso. Esse também 
é um ponto chave.

Indicadores de compras associados às 
economias de custo de produtos e serviços 
comprados podem provocar relações mais 
voltadas para ganhos imediatos e não para 
resultados mais consistentes e duradouros.

Indicadores de vendas que olham predo-
minantemente para volume e receita cau-
sam o mesmo efeito imediatista.

Vender valor e comprar valor podem ser 
mais produtivos no longo prazo.

Novos indicadores podem ajudar a des-
locar o foco de compradores e vendedores 
do fechamento do negócio. O cliente pode 
avaliar o desempenho do produto ou servi-
ço comprado nas suas situações de uso e ter 
um custo associado à eficiência do produto 
no seu processo. O fornecedor pode medir 
a continuidade das compras, o aumento do 
volume comprado pelo cliente, as demandas 
do cliente por novos produtos ou serviços.

Essas outras formas de medir o desempe-
nho das relações com os clientes podem in-
centivar as ações ao longo de todo o processo 
de compras + vendas, fazendo com que rela-
ções mais duradouras e prósperas possam ser 
incentivadas.

Por fim, fala-se muito em cocriação, co-
autoria, cooperação com clientes e fornece-
dores. Coautoria se torna muito mais fácil 
e mais produtiva se tiver como palco toda a 
amplitude de possibilidades que as várias fa-
ses da relação cliente–fornecedor oferecem.

PAULO ROBERTO SÁ GRISE 
É CONSULTOR DA JCTM MARKETING
INDUSTRIAL, É EXECUTIVO-PROFESSOR  
DA ESCOLA DE MARKETING INDUSTRIAL

O BÁSICO PODE SER MUITO INOVADOR

Um pedido de informação 
sem retorno imediato 

pode gerar uma impressão 
de descaso e uma 

sensação de desprestígio.
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CLIENTES, ESCOLHAS E A SATISFAÇÃO 
COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO
Como Investir no 
Foco dos Clientes Certos

FASES DA VENDA: 
O BÁSICO PODE SER MUITO INOVADOR
Compras e Vendas São Dois Lados 
de um Mesmo Processo

TERCEIROS VIRAM PARCEIROS
Novos Conceitos para a 
Terceirização de Bens e Serviços

SPIN OFFs, SPIN OUTs: 
A EVOLUÇÃO DE TECNOLOGIAS
Modelos de Negócios para 
Produtos “High Tech” Multiusuários

TONELADAS DE SORRISOS
Muito Além dos Bons Frutos 
de uma Ação Social
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