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A REVOLUÇÃO B2B JÁ CHEGOU.
ESTÁ PREPARADO?
O mundo B2B está a passar por um período de intensa
transformação. Métodos tradicionais das operações B2B - das
vendas às interações com o cliente; desde a concretização da
compra até à entrega do pedido - estão a mudar rapidamente.
E enquanto o mundo B2B já se estava a digitalizar, a COVID-19
acelerou o processo, o que significa que as transações B2B estão
a basear-se cada vez mais em dados e menos dependentes da
atividade de vendas tradicional one-to-one.

2020 trouxe consigo grandes desafios, mostrando a necessidade das cadeias
de supply chain B2B serem mais flexíveis. Novas formas de fazer as coisas
foram introduzidas, com foco no digital, e agora que os seus benefícios já
foram percecionados pelos consumidores, não haverá retrocesso. Além
disso, a mudança de hábitos demográficos significa que os decisores B2B
da geração Y estão a alavancar ainda mais a digitalização do setor, à medida
que procuram experiências mais alinhadas com as suas experiências de B2C
(business-to-consumer).
É uma mudança de paradigma para a
indústria, e as empresas B2B que desejam
aproveitar ao máximo as oportunidades
internacionais precisarão de se adaptar
a esses comportamentos de compra em
constante mudança - e rapidamente.
Vamos mostrar como.

1 - Brian Beck, Tech Bullion, Dezembro 2020, https://techbullion.com/b2b-ecommerce-best-practices-for-2021/

“ESTA CRISE [COVID-19]
ESTÁ A ALARGAR
O FOSSO DIGITAL
ENTRE AQUELES
QUE INVESTIRAM
ANTERIORMENTE
EM E-COMMERCE E
AQUELES QUE NÃO O
FIZERAM. ALGUNS DOS
QUE NÃO O FIZERAM,
NÃO SOBREVIVERÃO.”
Brian Beck, Managing Partner of Enceiba1
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O QUE É O
E-COMMERCE B2B?
O e-commerce B2B, ou comércio eletrónico
entre empresas, descreve as transações de
pedidos entre empresas por meio de um portal
de vendas online. Em geral, o e-commerce
B2B é usado para melhorar o desempenho dos
esforços de vendas de uma empresa; como
os pedidos são processados digitalmente,
a eficiência de compra é aprimorada para
grossistas, fabricantes, distribuidores e outros
tipos de vendedores B2B.
As tecnologias de comércio eletrónico emergentes
estão a reduzir as barreiras para empresas
tradicionalmente B2B removerem os seus
intermediários e venderem diretamente aos
consumidores (B2B2C).
Neste White Paper, vamos concentrar-nos no
e-commerce B2B puro - ou seja, uma empresa
que vende a outra empresa, com a transação a
acontecer numa experiência “livre de vendedor” e
sem a necessidade de qualquer modelo de venda
tradicional.

UM RETRATO DAS
OPORTUNIDADES
DE CRESCIMENTO
Em 2019, as vendas globais em sites
de e-commerce e marketplaces B2B
cresceram 18,2%, atingindo US$12,2
biliões, ultrapassando o valor dos
negócios B2C.
A Forrester prevê que o mercado de
e-commerce B2B dos EUA chegará
a US$1,8 biliões e será responsável
por 17% de todas as vendas B2B no
país em 2023. E essa previsão foi
feita antes da COVID-19...

2a - Statista, “In-depth: B2B e-Commerce 2019”, Agosto 2019, https://www.statista.com/study/44442/statista-report-b2b-e-commerce/
2b - Forrester, “US B2B e-commerce will hit $1.8 trillion by 2023,” Janeiro 2019, https://www.forrester.com/report/US+B2B+eCommerce+Will+Hit+18+Trillion+By+2023/-/E-RES136173
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Embora a digitalização do setor B2B esteja a aproximar cada
vez mais as expectativas dos compradores de B2B com as
suas experiências de B2C, permanecem algumas diferenças
importantes entre as transações comerciais de B2B e B2C:

1.

2.

3.

4.

No B2B, a venda ocorre entre duas entidades
comerciais, enquanto no B2C, os bens e serviços
são vendidos a um cliente particular para o seu uso
pessoal.
No B2B, os processos de decisão e aprovação podem
ser complexos e demorados, envolvendo vários
departamentos, enquanto que no B2C a decisão é
tomada por um único cliente.
Enquanto que no B2B, o tamanho e o valor das
transações é tradicionalmente grande, mas com
menor frequência, no B2C, as transações têm menor
valor e, muitas vezes, são únicas (embora existam
compras repetidas).
No B2B, os termos e preços são específicos para
o cliente ou para o pedido, refletindo relações
individuais com o cliente, enquanto que no B2C, os
preços provavelmente serão fixos.

5.

A relação, no B2B, é de longo prazo, enquanto no
B2C tende a ser de curto prazo.

6.

No B2B, o pagamento é geralmente feito a crédito,
enquanto que no B2C, é geralmente efetuado através
de um método digital, no momento da compra.

7.

No B2B, o portfólio de produtos e os catálogos são
personalizados, com segmentação exclusiva para
satisfazer as necessidades de cada cliente, enquanto
no B2C é, geralmente, igual para todos.

No entanto, fundamentalmente, B2B e B2C
são quase a mesma coisa - vender bens
a pessoas, e as expectativas desses dois
grupos de clientes estão cada vez mais
sobrepostas. Mas transformar o seu site B2B
numa experiência semelhante à da Amazon
para tornar a compra mais simples é apenas
metade da história...
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O CLIENTE B2B EM
CONSTANTE MUDANÇA
Pensa que conhece o seu cliente B2B? Bem, pode
ser hora de repensar. As novas tecnologias podem
estar a ajudar a digitalização do setor B2B, no
entanto, isso também tem sido impulsionado pela
evolução demográfica do comprador B2B “médio”.
Tal como no B2C, é importante lembrar que existe
uma pessoa real em cada transação B2B. As suas
decisões de compra são influenciadas por muitos dos
mesmos fatores que também “movem” os clientes B2C,
o que significa que eles também esperam a mesma
experiência de consumo ao longo do seu processo de
compra.

Uma pesquisa da Gartner descobriu que 44%
dos millennials preferem não ter qualquer
interação com um vendedor no processo de
compra B2B, e prevê que até 2025, 80% das
interações de vendas B2B entre fornecedores e
compradores ocorrerão em canais digitais. 3

3a - Gartner, “Future of Sales 2025: Deliver the Digital Options B2B Buyers Demand,” Dezembro 2020, https://gtnr.it/3sbRRu4
3b - Gartner, “Future of Sales 2025: Why B2B Sales Needs a Digital-First Approach,” Setembro 2020, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/future-of-sales-2025-why-b2b-sales-needs-adigital-first-approach/
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CONHEÇA OS SEUS NOVOS
CLIENTES: OS MILLENNIALS
Os millennials, também conhecidos como Geração Y, representam
atualmente 73% de todas as decisões de compra B2B4. Cresceram
com a Internet e os telemóveis, são digitalmente nativos e mais
orientados para a tecnologia do que as gerações anteriores.
As experiências pessoais de consumo B2C influenciam
fortemente o que eles esperam das transações B2B. Pense
nos recursos que você valoriza ao fazer uma compra B2C velocidade, conveniência, opções de entrega flexíveis... essas
são as características que os seus clientes B2B procuram ao
pensar em fazer negócios com a sua empresa.
Os compradores da Geração Y são mais propensos a evitar
o envolvimento com os vendedores no início do processo,
preferindo realizar as suas próprias pesquisas online antes de
tomar a decisão de compra - imitando o comportamento que é
tão natural para eles nos seus hábitos de compra pessoais.
O online está a substituir rapidamente as equipas
de vendas enquanto forma de educar, envolver
e construir a confiança da marca com os novos
clientes, antes que uma decisão de compra seja
tomada - ou mesmo considerada. Portanto,
é vital que a sua empresa B2B invista numa
presença digital que pareça familiar a estes
novos compradores B2B.
Perguntaram aos clientes B2B:
qual o seu principal critério ao
escolher um novo fornecedor?
Não ter que esperar que um
vendedor contacte: 52%
Acompanhamento online da
encomenda: 39%
Possibilidade de fazer pedidos
através de um portal de vendas
online: 38% Fonte: Sana4

4 - Sana, “How to Meet Buyers’ Demand for (Better) B2B E-Commerce,” Fevereiro 2019, https://info.sana-commerce.com/int_wp_b2b-buying-process-2019-report.html
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CARACTERÍSTICAS DOS
CLIENTES B2B
Agora que sabe que os clientes B2B estão a
migrar para os canais online para tomar as suas
decisões de compra, como é que o seu negócio
pode ter impacto nesses canais?
Muito mais do que apenas “mais um ponto de contacto”,
uma plataforma de e-commerce bem implementada
abrirá novas oportunidades e ajudará a sua empresa a
alcançar e envolver novos clientes, de maneira fácil e
eficaz.

Os principais recursos que influenciam a jornada do
cliente nas plataformas de e-commerce B2B podem ser
agrupados em cinco categorias, descritas a seguir. Para
esclarecer essas categorias, a equipa de investigação da
DHL conduziu uma extensa pesquisa, apoiada por dados
qualitativos primários recolhidos em entrevistas em
profundidade.
Considere estas cinco categorias como o seu guia para
implementar um canal digital, que agregará valor para
os seus clientes e aumentará os seus lucros através de
maior participação no mercado e eficiência operacional.
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1. INFRAESTRUTURAS DIGITAIS
Uma característica importante destacada pelos entrevistados foi
a necessidade de investir fortemente na infraestrutura digital. Ela
agrega um valor real para os seus negócios e para os clientes ao
incorporar tecnologias como inteligência artificial,
machine learning, análise de big data e
business intelligence insights.
Essas tecnologias permitem
agilizar os processos internos
e externos do negócio de forma
a melhorar o planeamento e as
previsões da procura.
Os principais fornecedores de B2B
integram plataformas de e-commerce
baseadas em nuvem com o Planeamento
de Recursos Empresariais (ERP) e sistemas
operacionais. Isto facilita uma melhor
visibilidade em tempo real e o alinhamento
em toda a supply chain, facilitando a
exploração de novas oportunidades de
negócios e a captura de clientes de baixo
volume, difíceis de alcançar em todo o mundo.

PRINCIPAIS DICAS PARA
A SUA PLATAFORMA DE
E-COMMERCE
Pode aprimorar a experiência do cliente no seu
processo de negócio de “A” a “Z” ao integrar novas
funcionalidades e tecnologias. A digitalização
de todo o catálogo de produtos e a inclusão de
um mecanismo de pesquisa poderoso e simples
de usar, para encontrar esses produtos, são
recursos fundamentais. Recursos adicionais como
capacidade de resposta móvel/tablet, uma forte
proteção de dados, pagamentos online seguros
e funcionalidade de chat também se tornaram
expectativas padrão para a maioria dos utilizadores
de plataformas de e-commerce, quer sejam B2C ou
B2B.
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2. EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
A pesquisa apontou para um motor de busca simples, mas eficaz, como essencial num site,
para permitir que os clientes encontrem e visualizem os produtos disponibilizados. Os players
B2B mais sofisticados integram um conjunto mais abrangente de ferramentas, de forma a
ajudar os seus clientes a navegar no seu site e encontrar informações detalhadas sobre os
produtos, incluindo mega menus, vídeos de demonstração de produtos, tutoriais e comparação
com concorrentes. Algumas plataformas de e-commerce incorporam suporte online ao vivo
para ajudar com quaisquer dúvidas ou problemas, o que melhora o nível de conversão e facilita
as decisões de compra. Uma pesquisa da Gartner descobriu que um maior foco
nos sistemas de informação (IS) e suporte online resulta em maior
satisfação do cliente6.

PRINCIPAIS DICAS
PARA A SUA
PLATAFORMA DE
E-COMMERCE
2020 foi o ano em que a experiência
do cliente ultrapassou o preço como o
principal diferencial para os compradores
B2B. Atualmente, 64% dos compradores
dão mais importância à experiência do
que ao preço, e 86% dos compradores
estão dispostos a pagar mais por
uma experiência melhor7. Seja uma
transformação digital completa ou apenas
uma atualização do seu site, em 2021
foque-se no cliente. Cada novo recurso
e cada novo projeto deve começar com
a pergunta: “como é que isto melhora a
experiência do cliente?”

6 - Gartner, “Rapid Assessment Customer Satisfaction”, accessed on Fevereiro 02, 2021, http://www.gartner.com/pages/docs/bvit/images/CustomerSatisfaction.pdf
7 - The XM Institute, “ROI of Customer Experience,” Agosto 2018, https://www.qualtrics.com/xm-institute/roi-of-customer-experience-2018/
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3. PERSONALIZAÇÃO
Os clientes desejam soluções personalizadas e as empresas de B2B
e-commerce estão a oferecê-lo através de portais de clientes, com
conteúdo organizado em torno de uma série de parâmetros: histórico
de compras anteriores, algoritmos de otimização de preços que
relacionam os requisitos de preços de produtos personalizados,
software de configuração de cotação de preço (CPQ) para
fazer orçamentos e preços online que são ajustados com base
na relação. Exemplos de otimização de preços e software CPQ
incluem Vendavo8, Navetti9, Blue Yonder10 e Oracle11.
A pesquisa descobriu que a maioria das empresas B2B avançadas estão
a usar as tecnologias mais recentes para combinar o conhecimento do
Homem e da máquina, a fim de identificar padrões de comportamento
humano. Isso leva-os para o “comércio cognitivo”, onde a
plataforma pode prever e antecipar comportamentos futuros
dos clientes e usar essa aprendizagem para personalizar
a experiência de clientes específicos. O IBM Watson12 e o
Cognitive Scale13 disponibilizam plataformas de comércio
cognitivo com aplicações mais amplas em todos os setores.
Os sistemas de Gestão de Relacionamento com o Cliente
(CRM) são usados para disponibilizar preços dinâmicos
e suporte aos clientes, oferecendo crédito comercial.
Em muitos casos, os compradores podem personalizar
a configuração final dos produtos adquiridos, como
embalagem, manuseamento e carregamento dos
produtos.

PRINCIPAIS DICAS PARA
A SUA PLATAFORMA DE
E-COMMERCE

Os clientes do século XXI procuram fornecedores
a nível global, portanto, a sua plataforma de
e-commerce deve ser capaz de lidar com
pagamentos em qualquer moeda. Melhore a
satisfação do cliente sendo claro sobre os custos
associados a uma transação internacional, como
taxas e impostos.

8 - https://www.vendavo.com/
9 - https://www.vendavo.com/vendavo-acquires-navetti-intelligent-pricing-made-simple/
10 - https://blueyonder.com/

11 - https://www.oracle.com/index.html
12 - https://www.ibm.com/uk-en/watson
13 - https://www.cognitivescale.com/
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4. OMNICANAL

Esta pesquisa descobriu que a integração realizada através do
comércio omnicanal B2B teve mais sucesso; uma abordagem de
vendas multicanal, combinando lojas online, lojas físicas e opções
mobile para tablets e/ou smartphones. Esta integração completa
aumenta o envolvimento do cliente e ajuda
as empresas B2B a alargar os seus objetivos
e metas de negócios, alcançando clientes
corporativos a nível global.
Webrooming é outro comportamento interessante
que os clientes B2B estão a praticar (também
conhecido como ROBO - Research Online, Buy
Offline). Enquanto consumidores individuais,
estamos habituados a navegar na internet à
procura de informação antes de entrar na loja para
fazer uma compra. Agora, este comportamento
está a tornar-se cada vez mais usual dentro
do ambiente B2B: pesquisar online, decidir
sobre uma compra e, de seguida, entrar em
contacto com um vendedor para fazer a
encomenda. Os diferentes touchpoints
com o cliente necessitam de ser geridos,
para que toda a sua experiência
até à compra final, seja perfeita,
independentemente do canal usado.

PRINCIPAIS DICAS PARA
A SUA PLATAFORMA DE
E-COMMERCE
A experiência do cliente não termina depois
do comprador B2B clicar no botão ‘Compre
agora’. Para garantir um processo de “A” a “Z”
verdadeiramente perfeito, não negligencie as
opções de entrega que oferece aos seus clientes.
Com base na experiência do setor B2C, há um
claro reconhecimento de que a experiência
do cliente pode ser prejudicada pela gestão
inadequada do processo da entrega last mile.
Assim, invista para garantir que o seu touchpoint
final com o cliente é positivo.
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5. SINCRONIZAÇÃO DA
LOGÍSTICA
Talvez sem surpresa, muitos entrevistados identificaram
o papel crítico da logística no e-commerce B2B
transfronteiriço. Não se trata apenas da entrega
de last mile, mas também da estratégia geral de
satisfação.
Para aumentar a sua competitividade e responder aos
diferentes requisitos dos clientes, as empresas de
e-commerce B2B estão a emular a estratégia das
plataformas de retalho online, disponibilizando várias
opções de transporte e entrega, para satisfazer os
diferentes requisitos de custo, tempo de trânsito e/ou serviço.
Graças à integração com os sistemas dos fornecedores de
transporte, os seus clientes podem selecionar a solução preferida
com total visibilidade dos custos envolvidos.
A sincronização das operações logísticas num contexto
transfronteiriço é crucial e pode ser alcançada através da
integração das tecnologias e aplicações de dados corretos com
o fornecedor de serviços de logística. No mundo competitivo de
hoje, estas integrações permitem que as empresas B2B ofereçam
soluções internacionais, com flexibilidade para satisfazer
necessidades, sejam elas pontuais ou latentes.

PRINCIPAIS DICAS PARA A SUA
PLATAFORMA DE E-COMMERCE
Pense no que espera de um serviço B2C de e-commerce
- isso deve influenciar a construção da sua plataforma
B2B. Rapidez, fiabilidade, rastreabilidade, conveniência
e uma política de troca e devoluções eficaz devem ser as
principais prioridades.
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COMO A PANDEMIA
FEZ DE 2020 O ANO DO
E-COMMERCE
Claro, não são apenas os millennials a empurrar o B2B para
uma revolução digital - a chegada da COVID-19 no início de
2020 teve também um impacto no setor sem precedentes.
Com a pandemia que assola o globo, a sua empresa pode ter-se
juntado a inúmeros outros fabricantes, distribuidores e grossistas
que contam com o e-commerce B2B para manter as operações
ativas e que mudaram as reuniões de vendas presenciais para os
canais online, como por exemplo o Skype14.
Se a sua empresa planeia agora manter os novos métodos digitais
a longo prazo, não está sozinha: apenas 20% dos compradores B2B
dizem que desejam o retorno das vendas presenciais tradicionais,
mesmo em setores onde os modelos de vendas presenciais
tradicionalmente dominam, como os setores farmacêutico e
médico15.
Além disso, os compradores estão a ficar mais confiantes em fazer
compras online de maior valor: 60% dos decisores B2B disseram que
estão abertos a fazer compras totalmente autónomas ou remotas
superiores a US$ 50.000, enquanto 27% gastariam mais de US$
500.00016 numa única compra online.

AS EMPRESAS ESPERAM QUE AS MUDANÇAS SE MANTENHAM17
Probabilidade das empresas aderirem ao e-commerce B2B em 12 meses % dos entrevistados
Abril 2020

Agosto 2020

Muito provável

32

Pouco provável

48

Improvável
Sem alterações

46
43

Aumento de
11,25% desde
abril

8

17
4

89%

3

Já não é uma questão de saber se deve colocar a sua empresa online, mas sim quando e com que rapidez. Muitas empresas B2B que
ainda não possuem uma solução de e-commerce estão agora a iniciar o processo de procura de fornecedores de soluções. Você está?

14 - Skype
15, 16, 17 - McKinsey & Company, “These eight charts show how COVID-19 has changed B2B sales forever,” Outubro 2020, https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/ourinsights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever
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GIRANDO O VOLANTE DO
E-COMMERCE
O efeito de volante é
um conceito que diz que
as transformações de
“boas para excelentes”
não acontecem
instantaneamente; em
vez disso, como acontece
com os volantes, eles
exigem curva após
curva, aumentando o
ímpeto até um ponto de
revelação e mais além.
Para apoiá-lo na sua
jornada para ter o
canal de vendas de
e-commerce ideal
para sua empresa B2B,
analisámos as quatro
fases que desempenham
um papel vital para fazer
o seu próprio “volante”
girar:

1

2

3

4

Comece a girar o volante migrando os seus clientes de canais
offline para os canais online. Se a sua equipa está a implementar
um novo canal de e-commerce, garanta que é comunicado com
antecedência e frequência necessária aos seus clientes. Garanta
que a sua plataforma online é user friendly e que tem manuais
de procedimentos e FAQ’s. Pense na facilidade com que pode
navegar nos sites B2C - esta é a nova linha de base.

Mantenha o volante a girar. Neste momento, a experiência do
cliente é fundamental - implemente programas que estimulem a
fidelização, aumentem o valor das encomendas e a frequência de
compra. Ao permitir compras únicas e compras tradicionais com
registo, pode aumentar a fidelização dos compradores e gerar mais
valor na relação comercial com os clientes. Isso também produzirá
dados que podem ajudar as suas equipas de vendas a entender
melhor o comportamento de compra dos seus clientes. Integre
software de parceiros como Rebilla10 para gerir dados gravados
dos cartões de crédito de clientes individuais ou tecnologias como
PayWhirl11 para faturação recorrente.

Faça do seu e-commerce uma parte vital do seu modelo de
negócio. Alinhe os processos de negócios e as equipas em
escala. Reveja a sua estrutura organizacional atual e realinhe
funções e recursos, contratando pessoas de fora da organização,
se necessário. Uma vez que essa estrutura esteja estabelecida,
tenha um regulamento sobre as decisões de orçamento e
gestão que afetam a equipa digital. Uma ferramenta como o
BundleB2B12 pode mobilizar melhor a sua equipa de vendas
para ter acesso às listas de compras dos clientes, adicionar
produtos ao carrinho e concluir os pedidos.

Faça com que o volante do seu e-commerce se conecte
com outras pessoas. O conflito interno de canais é um ponto
problemático comum para as organizações B2B, portanto,
trabalhe para garantir que a sua plataforma de e-commerce
complementa todos os outros canais de vendas. A sua equipa
digital, juntamente com a gestão de vendas, deve defender os
benefícios das compras autónomas dos clientes com base em
tecnologia e como isso pode realmente ajudar os vendedores
a aumentar as suas vendas. Somente se e quando um cliente
se torna complexo, é que um vendedor assume a conta; uma
abordagem que permite que a equipa se concentre mais nas
vendas e menos na aceitação de pedidos.

10 - https://www.rebillia.com/ 11 - https://app.paywhirl.com/ 12 - https://www.bundleb2b.com/
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PRINCIPAIS DESAFIOS

Apesar dos benefícios de implementar uma plataforma de e-commerce para o seu negócio, é importante
considerar alguns dos riscos e desafios que os setores, que operam no novo ambiente de e-commerce
B2B, enfrentarão. Alguns, como o setor de moda, irão adaptar-se rapidamente, enquanto outros, como o
setor farmacêutico, exigirão um plano de desenvolvimento a longo prazo.
As principais barreiras e desafios para o crescimento do e-commerce B2B foram identificados por
especialistas de supply chain durante a pesquisa da DHL (consulte o Apêndice para os entrevistados):

n

Os colaboradores serão obrigados a aumentar as suas competências para
adaptar os negócios em constante mudança e a envolvência da supply
chain. Uma mentalidade ‘digital primeiro’ e estar aberto à inovação são
necessários para impulsionar o sucesso.

n

Taxas de câmbio, requisitos alfandegários, taxas e impostos e
infraestruturas menos desenvolvidas podem ser difíceis de gerir demore o tempo necessário para entender as implicações do transporte
internacional para os seus mercados principais. As redes de transporte
necessitam de ser ágeis para acomodar as novas exigências de logística.

n

Para as grandes empresas com plataformas B2B bem estabelecidas será
um desafio competir com as ágeis start-ups. Estas grandes empresas
correm o risco de ficarem para trás se não reagirem rapidamente à
concorrência desses adversários - não colocando, ao mesmo tempo, a
rentabilidade em risco.

n

A determinação do preço irá apresentar outros desafios únicos. Os
compradores B2B estão habituados a negociar descontos com os
vendedores para compras a granel ou para compras repetidas. Se
os preços forem alterados online, as empresas B2B necessitarão de
considerar maneiras alternativas de incentivar os compradores - uma
estratégia de preços de “compre mais, pague menos” facilmente
implementável, por exemplo, ou descontos em massa.

Como em qualquer novo desafio,
a chave para mitigar os riscos é
estar ciente deles e planear tendo
em conta esses mesmos riscos.
A sua estratégia de e-commerce
deve transformar a análise de risco
em ações - como a adoção de
diferentes abordagens para atingir
um mesmo objetivo ou alavancar
com a experiência de parceiros
terceiros, como a DHL.
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PRÓXIMOS PASSOS
Embora os benefícios do e-commerce B2B sejam
claros, pode estar a pensar “por onde começo?”
Conforme explorado neste White Paper, o
investimento bem-sucedido em e-commerce B2B
transfronteiriço exige a otimização da cultura,
dos processos e da tecnologia. A sua estratégia
necessitará do apoio da administração, colaboração
entre as unidades de negócios e a mentalidade certa
em toda a organização.

Mas existem também algumas recomendações
práticas que devem ser uma parte fundamental da sua
jornada de e-commerce:

Experiência do Cliente e Serviço ao Cliente – estes são o ponto central de qualquer negócio B2C. O B2B
não deve ser diferente. A sua transformação digital deve incluir processos de negócios simples, flexíveis e
convenientes para melhorar a experiência do cliente. Ao combinar o melhor do ser humano e das máquinas, a
sua empresa pode fornecer serviços personalizados por meio do apoio ao cliente online e utilizar técnicas de
machine learning para melhor antecipar as necessidades do cliente.

A parceria com uma empresa de logística expresso internacional como a DHL dará ao seu negócio
um acesso direto e rápido, porta a porta, aos mercados internacionais, mesmo para menor volume de
quantidades, proporcionando melhores taxas de conversão de procura latente e a oportunidade de
diferenciação com uma oferta de serviço premium. Esse parceiro oferece também vários benefícios indiretos
adicionais, tais como:
n

Reconhecimento da marca, proporcionando credibilidade e confiança para transações entre
empresas envolvidas na cadeia de fornecimento.

n

A minimização de possíveis riscos financeiros, permitindo opções de pagamento fáceis das taxas e
impostos e o track and trace dos produtos.

n

Uma rede global de parceiros locais e especialistas internacionais certificados com experiência e
conhecimento local, para apoiar as empresas na procura internacional de clientes.
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IDENTIFIQUE ONDE VOCÊ ESTÁ
NA SUA JORNADA
Os aspetos referidos no capítulo anterior orientarão
as empresas B2B de nível ‘Inicial’ conforme elas
iniciem a sua jornada no e-commerce.

Alguns dos principais recursos
que quase todos os clientes B2B
esperam, mesmo de uma empresa
B2B de nível ‘Inicial’ são:
•

Conteúdos personalizados.

•

Preços transparentes.

•

Conteúdos dos produtos
detalhados e interativos.

•

Processos de compra
convenientes, como automação
de e-commerce.

Se tem um negócio de
e-commerce estabelecido
ou se está apenas a
começar a sua jornada,
estas etapas irão ajudálo a transformar o seu
negócio para a próxima
revolução industrial: o
crescimento dinâmico do
setor de e-commerce B2B
internacional.

As empresas B2B de nível
‘Intermédio’ devem ter,
normalmente, todas as
características das empresas de
nível ‘Inicial’, mas também devem
adotar:
•

Otimização do Motor de Busca
(SEO) para aumentar a presença
no mercado.

•

Programas de envolvimento
online eficazes e uma estratégia
de Marketing Digital bem
pensada. As empresas B2B
devem estar onde estão os seus
clientes: Online.

•

Personalização com base
no cliente, como portais
eletrónicos, preços específicos e
personalização de produtos.

•

Integração perfeita dos vários
canais com sistemas ERP para
verificação de disponibilidade
de stock em tempo real,
múltiplas opções de pagamento
e checkout flexível com opções
de envio/logística.

Finalmente, as empresas B2B
do nível ‘Inovador’ têm todas as
características das empresas de
nível ‘Intermédio’. Além disso, elas:
•

Enfatizam recursos específicos
para alcançar a diferenciação,
como marketing de conteúdo,
imagens e descrições de
produtos de alta qualidade,
layout de páginas e
agrupamento de conteúdo,
vídeos e análises de produtos
com integração de redes sociais.

•

Focam-se na integração de front
e back office com a plataforma
de e-commerce.

•

Investem em gestão da entrega
com várias opções de logística
e envio, incluindo localização
da compra sem login, envio de
mensagens automáticas e uma
integração de tecnologias de
business intelligence

•

Usam apps para compradores
com opções online e offline para
pontos de contacto digitais.
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A nossa dica final? Quando a sua plataforma de vendas digital
estiver ativa, analise constantemente o seu desempenho
para destacar quaisquer pontos fracos e ajudar a estabelecer
benchmarks para definir futuros KPIs. A maior estratégia de
B2B que pode adotar é esta: teste, otimize, teste novamente e
melhore. O seu comprador está em constante evolução - e você
precisa de o acompanhar!
Tem uma loja virtual B2B facilmente acessível?
Vende internacionalmente e informa claramente na sua página inicial que
disponibiliza entregas internacionais?
O seu site está disponível em múltiplos idiomas?
Tem um mecanismo de pesquisa simples e poderoso no seu site?
Tem descrições e catálogos de produtos detalhados?
Oferece suporte interativo online e personalização de produtos com opção de
fácil interação?
Disponibiliza portais de autoajuda, como vídeos de instruções?
Oferece múltiplas opções de pagamento, como pagamentos com cartão de
crédito, pagamento a crédito e modos de pagamento locais?

Esta lista não é exaustiva, mas deve funcionar como uma estrutura inicial para
avaliar o seu próprio nível de desenvolvimento de e-commerce.
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E-COMMERCE B2B - A SUA
JORNADA COMEÇA AGORA

Esperamos que este White Paper tenha
demonstrado que o ritmo da transformação
do e-commerce do setor B2B não deve ser
subestimado. Compradores nativos digitais,
combinados com os efeitos contínuos da pandemia,
estão a promover mudanças rápidas nas cadeias
de fornecimento B2B. Ao longo da jornada de
compra, os clientes B2B desejam serviços flexíveis,
convenientes e com foco digital mais alinhados com
as suas experiências B2C.

canais internacionais de e-commerce, mas a recompensa
em oportunidades de crescimento é ilimitada.

É claro que, existem desafios ao adotar novos processos
digitais B2B. Mesmo os players B2B já estabelecidos nos
seus setores necessitarão de investir para otimizar os seus

Entre hoje em contacto com os nossos
Consultores de Confiança e comece o próximo
capítulo de crescimento do seu negócio.

Como especialistas em transporte internacional, temos o
conhecimento e a presença global para ajudá-lo a realizar
as suas ambições de e-commerce internacional. Podemos
apoiá-lo na implementação de serviços na sua plataforma
B2B que otimizarão a eficiência e aumentarão a satisfação
dos clientes, como localização, histórico de pedidos e
pagamentos de taxas e impostos. E, claro, estaremos
também prontos para satisfazer as suas necessidades de
logística de last mile.

Isenção de responsabilidade:
Várias seções deste white paper são baseadas no white paper da DHL lançado anteriormente: “A PRÓXIMA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL COMO O E-COMMERCE ESTÁ A TRANSFORMAR O B2B”.
Um White Paper da DHL Express de 2018, do Professor Michael Bourlakis, Dr. Denyse Julien e Imran Ali Cranfield School of Management.
https://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/press/publication/dhl_whitepaper_dhl_b2be_commerce_en.pdf
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