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Você sabia que dentro do mercado B2B, nem 
sempre os clientes querem interagir com 

vendedores?
A revista Venda Mais, edição de maio de 2018 

mostrou que 76% dos clientes afirmam que o 
contato com o vendedor é importante apenas 
na primeira aquisição. 

52% dos clientes afirmam que o contato 
com o vendedor é importante na compra de 
um produto que já adquiriram antes, mas com 
especificações diferentes.

15% dos clientes querem ter contato com o 
vendedor apenas quando estão repetindo exa-
tamente a mesma compra.

4% dos clientes disseram que preferem o 
processo digital em todas as etapas.

Enquanto boa parcela prefere o contato com 
o vendedor, outras, porém, optam pela compra 
digital, descartando a atuação do vendedor. 
Clientes potenciais, inclusive. 

O fato é que existem contras e prós, e nem 
vamos adentrar esse assunto, mas a questão é 
que se a sua empresa souber utilizar a tecnolo-
gia de análise avançada de dado e inteligência 
artificial para atender esse pequeno número de 
clientes potenciais, ela se destacará no mercado 
B2B nos próximos cinco anos.

Mas antes de tudo, você sabe exatamente o 
que significa B2B? Parece bastante óbvio para 
diversas pessoas, mas ainda há quem engasgue 
na hora de responder a esta pergunta.

B2B é uma abreviação da expressão em in-
glês business-to-business, que significa venda 
“de empresa para empresa”.

O B2B na prática trata-se de duas empresas 
que fazem negócios como cliente e fornecedor, 
podendo ser tanto serviços como produtos. Veja 
os exemplos:

•	 Um fabricante de rodas pode vender para 
as montadoras;

•	 Atacadista vende para lojistas do varejo;
•	 Um escritório de advocacia pode vender os 

seus serviços para empresas que queiram 
que seus direitos sejam administrados 
por fora.

No B2B não existe um ponto de venda, e sim, 
relacionamento e valor agregado. Outro aspecto 
é que as vendas são complexas, pois necessitam 
de processos mais elaborados, já que geralmente 
o produto é mais complexo de compreensão e o 
seu preço é mais alto. Ademais, numa relação de 
empresa para empresa, há múltiplos tomadores 
de decisão, o que influencia em um processo de 
venda mais extenso.

#A distinção entre B2B e B2C
Ambos são modelos de negócios, bem dife-

rentes um do outro. Cada um requer diferentes 
habilidades, processos e disciplinas.

O B2C também é uma abreviação da expressão 
em inglês business-to-customer que representa 
venda “de empresa para consumidor”. O 
consumidor neste caso é o final; isto é, uma 
pessoa física.

Nesse perfil de negócio há um ponto de venda, 
seja físico ou online e o relacionamento é curto 
ou pontual. Você, por exemplo, é o consumidor 
final de diversas marcas renomadas como as de 
produtos de beleza, de alimentos, roupas etc.

O B2C trata-se de vendas simples, pois não há 
burocracia ou complexidade para compreender 
a funcionalidade do produto e o ato da compra 
pode ser realizado em poucos minutos, já que do 
início ao fim, geralmente é um único consumidor 
que toma a decisão. Nada complexo.

#Vendas B2B
Existiu o tempo em que as decisões estavam 

somente nas mãos do gerente ou diretor. Atu-
almente, há um governo popular (democracia) 
na hora de comprar um produto ou serviço, e 
toda equipe participa da tomada de decisão.

Geralmente o negócio B2B trabalha com 
vendas difíceis, que seguem uma abordagem 
de vendas mais consultiva para que o cliente 
em potencial consiga visualizar o quanto o seu 
produto ou serviço pode sanar sua dor. 

Outro aspecto das vendas complexas é que 
podem levar meses entre o cliente ter certeza da 
eficiência do seu produto a fechar negócio. Por 
isso, a oferta de valor do seu produto precisa estar 
clara, para que todos os envolvidos compreendam 
o que realmente o seu produto/serviço oferece. 

Até a próxima!

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 

treinadas.Auxilia empresas e pessoas na maximização da 
performance em vendas e no atingimento de objetivos e 

metas. Autor de 6 livros, 3 e-books e dez artigos acadêmi-
cos, é reconhecido nos meios empresarial, acadêmico 

e popular, principalmente com o Best Seller: Como 
Construir Objetivos e Metas Atingíveis.
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A Lei Geral de Proteção de Dados, ou 
LGPD, foi sancionada em agosto de 
2018, pelo então presidente Michel 
Temer. Desde então, as discussões ao 
redor do tema têm permeado diversos 
campos e segmentos trabalhistas, bem 
como o uso de informações adquiridas 
pelas empresas em relação ao público 
consumidor

Mauro Inagaki (*)

No entanto, apesar da vigência da nova lei se 
aproximar cada vez mais, muitas organizações 
encontram-se perdidas quanto ao conteúdo do 

texto aprovado e os impactos provocados no cotidiano 
empresarial. Isso também se aplica para os departa-
mentos de contabilidade, gerentes de controladoria 
e CFO’s. A exemplo referencial, o cenário brasileiro 
não é dos mais favoráveis. 

Segundo um levantamento realizado pelo 9º Índice 
de Confiança Robert Half, cerca de 53% das empre-
sas nacionais não estão preparadas para a chegada 
da LGPD. Há de se frisar que o não cumprimento de 
previsões impostas pela lei poderá acarretar multas, 
sanções e consequências extremamente prejudiciais 
para a saúde financeira de companhias de todos os 
tamanhos. 

Considerando a urgência do assunto, é importante 
desmistificar informações imprecisas e clarificar, de 
forma simples e objetiva, o que de fato mudará no 
âmbito contábil a partir de agosto desse ano. Pen-
sando nisso, preparei um artigo completo sobre o 
assunto, e espero que seja de grande valia para que 
você possa adequar sua realidade às necessidades 
fiscais.

Segurança, transparência e consentimento: os 
pilares da lei

Em tempos de transformação digital e a influência 
direta das mídias sociais no dia a dia das pessoas, 
tornou-se imprescindível um cuidado maior para 
com informações e dados disseminados pelo vasto 
ambiente da web. Essa conscientização generalizada, 
felizmente, ganhou o vocabulário popular e mostrou 
unanimidade. 

Um dos maiores critérios para que o cidadão contrate 
os serviços ou adquira determinado produto é a con-
fiabilidade da loja ou prestadora, e o mau uso de dados 
pessoais e a falta de segurança informacional não só 

O que acontece com a Lei Geral de 
Proteção de Dados no universo contábil

colocam tudo a perder, como enterram a perspectiva 
de crescimento de qualquer organização.

Nesse sentido, os setores de contabilidade protago-
nizam uma verdadeira base de informações valiosas 
sobre os clientes de suas respectivas empresas, aden-
trando um contexto até mais complexo, considerando 
o envolvimento recorrente com regulamentações, 
documentações e o compromisso de demonstrar a 
legalidade das operações.

Se um departamento de contabilidade trabalha dia-
riamente com repasses, manipulação e armazenamento 
de dados, é impossível ignorar os efeitos da LGPD em 
curto, médio e longo prazo. Deverá ser comum a total 
reinvenção interna dessas empresas, pensando em uma 
política de gestão informacional assertiva, segura e em 
plena harmonia com as obrigações legais. 

Na missão de se resguardar com a nova legislação, 
algumas medidas mostram-se fundamentais: priorizar 
a comunicação entre prestador e cliente, utilizando a 
transparência como motor principal; gerir, de forma 
responsável e adequada, todo e qualquer tipo de do-
cumentação; investir em soluções tecnológicas capa-
zes de oferecer uma sólida segurança informacional; 
aderir uma cultura organizacional voltada para a ad-
ministração consolidada dos tributos e do financeiro, 
maximizando a proteção dos dados. 

Mesmo com essas alternativas, a principal mudança 
deve ser a de mentalidade. Você sente que a área con-
tábil de sua empresa se encontra nos moldes exigidos 
pela LGPD? Quanto mais cedo nos conscientizarmos, 
menor será o risco de imprevistos futuros. 

Participe desse debate!

(*) - É CEO na b2finance, que faz parte do canal SAP e apresenta vasta experiên-
cia em Outsourcing, promovendo serviços Contábeis, Financeiros, Fiscais, 

Folha de Pagamento e TI (http://b2finance.com).

Quanto mais cedo nos conscientizarmos, menor será o risco de imprevistos futuros.
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Mauro Inagaki, CEO na b2finance.
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