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RESUMO 

 

O processo de vendas vem se modificando ao longo dos anos (BORG; YOUNG, 2004) 

e desta evolução surgiu a venda baseada em valor, sucessora da venda consultiva. 

A venda baseada em valor foi, aqui, definida como a identificação, quantificação e 

comunicação de valor por meio da compreensão do negócio do cliente, elaboração e 

comunicação da proposta de valor. 

Entender como o valor é criado no processo de venda baseada em valor é fundamental 

para responder à questão de pesquisa desse trabalho, que tem como objetivo identificar os 

recursos e capacidades que sustentam a venda baseada em valor na criação de valor para o 

cliente sob o ponto de vista de marketing.  

A literatura levantada identificou a necessidade de estudar a associação da venda 

baseada em valor com a Visão Baseada em Recursos (RBV) para analisar de que maneira os 

recursos e capacidades presentes na atividade de vendas podem ser combinados e explorados 

para gerar valor para o cliente. 

A presente pesquisa foi realizada no segmento de tecnologia da informação, mais 

especificamente, empresas de software. Foram entrevistados clientes e fornecedores, 

confrontadas a percepção de valor de ambos os lados e identificados os recursos e 

capacidades que geram valor no processo de venda baseada em valor. 

A pesquisa revelou que há sinergia entre o valor percebido pelos clientes e o valor 

gerado pelos fornecedores.  

Por meio das entrevistas, foram identificadas duas capacidades: entendimento das 

necessidades do cliente e eficácia da equipe de vendas; e um recurso: instrumentos de vendas, 

que geram valor no processo de venda baseada em valor. A caracterização de tais recursos e 

capacidades revelou que os mesmos são valiosos, raros e estão organizados em processos que 

sustentam a criação de valor na venda baseada em valor. 

 

PALAVRAS CHAVE: Venda baseada em valor; recursos e capacidades; criação de valor. 
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ABSTRACT 

The sales process has been changing over the years (BORG; YOUNG, 2004) and from 

this evolution the value-based selling (VBS) has arisen. VBS is the successor of consultative 

selling. 

The value-based selling is defined here as the identification, quantification and 

communication of value through the understanding of the customer's business, value 

proposition creation and communication to the customer. 

Understanding how value is created in the process of value-based selling is essential to 

respond the research question, which aims to identify the resources and capabilities that 

support the value-based selling on creating value to the customer from the marketing 

perspective. 

Raised literature identifies the need to study the association of value-based selling with 

the Resource-Based View (RBV) to analyze how the resources and capabilities, as part of the 

sales activities, can be combined and explored to generate value to the customer. 

This research was conducted in the information technology sector, more specifically, 

software companies. Customers and suppliers (sales team) were interviewed and the 

perception of value on both sides were analyzed, thus it was identified that resources and 

capabilities generate value in the value-based selling process. 

The research demonstrates that there is a synergy between the value perceived by the 

customers and the value generated by suppliers. 

As a result of interviews, it was identified two capabilities: understanding customer 

needs and sales team effectiveness; and one resource: sales tools that generate value in the 

value-based selling process. Therefore, the characterization of such resources and capabilities 

revealed that they are valuable, rare and they are also organized in a processes underpinning 

the creation of value in value-based selling. 

 

KEY-WORDS: Value Based Selling; resources and capabilities; value creation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de vendas vem se modificando ao longo dos anos (BORG; YOUNG, 2004) 

e desta evolução surgiu a venda baseada em valor, sucessora da venda consultiva. A venda 

baseada em valor (Value-Based Selling, em inglês) pode ser definida como uma forma de 

compreender e melhorar o negócio do cliente de forma proativa. Envolve uma compreensão 

profunda do cliente e do que é valor para ele (TÖYTÄRI et al., 2011). Ela se diferencia da 

abordagem tradicional de vendas porque endereça três necessidades primárias dos clientes: 

econômica, funcional e emocional, ao quantificar o valor que uma oferta cria para o cliente 

em termos de produtividade, redução de custos, receita e margens adicionais (FROST & 

SULLIVAN, 2013). 

Curry (2011) afirma que durante anos os executivos de vendas e marketing têm 

compreendido o poder da venda baseada em valor, ou seja, a capacidade de gerar negócios 

baseados no valor do cliente, em vez de depender exclusivamente de características do 

produto, relacionamento pessoal e preço baixo. Contudo, as empresas têm encontrado 

dificuldades em implementar a venda baseada em valor em alto nível.  

Um exemplo de caso de sucesso de implementação da venda baseada em valor foi 

apresentado pela consultoria Frost & Sullivan (2013). Trata-se da empresa Energy Company, 

uma empresa pública do setor de energia elétrica nos Estados Unidos. A empresa estava 

inserida em um mercado altamente comoditizado, maduro e dependente dos relacionamentos 

de clientes de longa data, caracterizados por uma mentalidade de custo mais baixo.  

A equipe de vendas da Energy Company foi desafiada a fornecer uma proposta de 

valor diferenciado. A solução encontrada para isso foi a área de vendas avaliar suas 

capacidades e processos existentes, implementando um programa de efetividade de vendas 

que possibilitasse à força de vendas entregar uma oferta diferenciada baseada em valor a seus 

clientes. Para isso, foi utilizada a venda baseada em valor.  

A empresa desenvolveu padrões para pessoas, processos e ferramentas necessários 

para implementar essa abordagem de venda. Os resultados obtidos, após a implementação 

deste modelo, foram um aumento de 25% no tempo gasto em atividades de vendas desde a 

implementação da venda baseada em valor e a superação das metas de vendas anuais (FROST 

& SULLIVAN, 2013). 

Outro exemplo de como a venda baseada em valor pode beneficiar as empresas que 

adotam esta abordagem foi apresentado pelo relatório de pesquisa “Venda Baseada em Valor: 

Construindo uma melhor capacidade para a eficácia de vendas” (CURRY, 2011). Este estudo 
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foi elaborado pelo grupo Aberdeen e patrocinado pela AZ Associates. A pesquisa entrevistou 

mais de 200 empresas e demonstrou a efetividade da venda baseada em valor e a reafirmação 

da urgência das organizações de venda e marketing para melhorar suas capacidades de venda.  

Os resultados mostraram que as melhores empresas – com melhor desempenho em 

termos de retenção de clientes, crescimento médio e tamanho de negócios fechados – 

implementaram consistentemente práticas da venda baseada em valor em uma taxa muito 

maior do que a média. (CURRY, 2011) 

 Mas, afinal o que é valor e como ele está inserido na venda baseada em valor? O 

conceito de valor tem sido amplamente explorado na literatura de marketing e gestão 

(CLULOW; BARRY; GERSTMAN, 2007) e vem sendo estudado por diversos autores 

(ZEITHAML, 1988; PORTER, 1989, 1996; GRANT, 1991; WOODRUFF (1997); 

BOWMAN; AMBROSINI, 2000; BARNEY, 2001, PETTERAF; BARNEY, 2003, ZUBAC; 

HUBBARD; JOHNSON, 2007; PRIEM, 2007; BESANKO et Al., 2007; GUMMERUS, 

2013).   

Autores da Administração Estratégica geralmente abordam a definição de valor sob o 

ponto de vista de valor econômico. Besanko et al. (2007), por exemplo, discutem valor sob a 

ótica da lucratividade. Para eles, a lucratividade de uma empresa depende conjuntamente da 

economia de seu mercado e de seu sucesso em criar mais valor do que seus concorrentes. Os 

autores acreditam que a quantidade de valor que a empresa cria em comparação com os seus 

concorrentes depende, portanto, de sua posição de custos e benefícios em relação aos 

concorrentes. Assim, na sua visão, os negócios devem criar e entregar valor econômico e 

sobrevivem e prosperam quando capturam uma fração desse valor sob a forma de lucros.  

Porter (1989) também discute valor sob o ponto de vista de valor econômico. Para ele, 

o valor é o montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa 

lhes fornece. Uma empresa é eficiente se o valor que ela impõe ultrapassa os custos 

envolvidos na criação do produto.  

Já os autores de Administração de Marketing que estudam criação de valor sustentam 

que este é algo subjetivo e depende da percepção do cliente, o que amplia e explica melhor 

este conceito. Zeithaml (1988), por exemplo, em um estudo sobre percepção do consumidor 

sobre preço, qualidade e valor, declara que o que constitui o valor é algo altamente pessoal e 

idiossincrático e agrupa o conceito de valor dos consumidores em quatro categorias: 1) valor é 

preço baixo; 2) valor é qualquer coisa que eu quero em um produto; 3) valor é a qualidade que 

eu consigo pelo preço que eu pago; 4) valor é o que eu consigo pelo que eu dou.  
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A autora conclui que estas quatro expressões de valor dos clientes podem ser 

resumidas pela seguinte definição geral: “valor percebido é a avaliação geral do cliente da 

utilidade de um produto baseada nas percepções do que é recebido e o que é dado” 

(ZEITHAML, 1988, p 13). 

Dessa maneira, é possível considerar que os conceitos de valor abordados por autores 

de estratégia e de marketing não têm a abrangência necessária para cobrir os aspectos da 

venda baseada em valor e identificar a forma como ela gera valor para o cliente.  

Grant (1991), por exemplo, apresenta uma visão mais ampla sobre geração de valor 

para o cliente e acredita que ela pode se dar por meio da combinação e exploração de 

recursos.  

Autores como Zubac, Hubbard e Johnson (2010) e Priem e Butler (2001) também 

identificaram a necessidade de maior ênfase para descobrir como a combinação e exploração 

de recursos e capacidades podem gerar valor para a empresa e seus stakeholders.  

Assim, com base no que foi exposto acima, fica evidente que o estudo de valor pode 

ser conduzido por diferentes abordagens teóricas.  

Uma vez que o interesse desta pesquisa está relacionado ao entendimento da venda 

baseada valor e de que maneira ela pode ser desenvolvida para criar valor para o cliente, a 

abordagem da Visão Baseada em Recursos (em inglês, Resource-Based View - RBV) se torna 

adequada para sustentação teórica desta pesquisa.  

Afinal, a RBV é definida como um modelo de desempenho com foco nos recursos e 

capacidades controlados por uma empresa como fontes de vantagem competitiva (BARNEY; 

HESTERLY, 2008) e permite o aprofundamento na necessidade de descoberta de como 

recursos e capacidades geram valor, conforme sugerido por Priem e Butler (2001).  

Além disso, esta abordagem foi evoluindo nos últimos anos, obtendo validez 

significativa sob o ponto de vista do marketing para identificar os recursos que geram valor, 

tal como evidenciam Aragão, Forte e Oliveira (2010); Kretzer e Menezes (2009).   

Os recursos, na RBV, são definidos como uma combinação única de recursos e 

capacidades dentro de uma empresa que lhe permitem desenvolver e implementar estratégias 

para melhorar sua performance geral. (ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2007, p. 518).  

Para Peteraf e Barney (2003), os recursos relevantes são aqueles mais eficientes que 

permitem à firma produzir mais economicamente e/ou melhor satisfazer as necessidades e 

desejos dos clientes, ou seja, aqueles que não entregam somente baixo custo, mas, também 

criam valor superior ou benefícios líquidos. 
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A RBV continua, portanto, sendo uma abordagem teórica emergente e predomina 

sobre outras abordagens no campo da estratégia (PINTO et al., 2016). Dessa forma, a 

associação da venda baseada em valor com a Visão Baseada em Recursos (RBV) torna-se 

relevante para analisar de que maneira os recursos e capacidades presentes na atividade de 

vendas podem ser combinados e explorados para gerar valor para o cliente.  

 

1.1 Questão de Pesquisa 

 

Assim, a questão principal que este projeto pretende responder é “Que recursos e 

capacidades sustentam a venda baseada em valor na criação de valor para o cliente sob o 

ponto de vista de marketing”?  

 

1.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é identificar os recursos e capacidades que são 

estratégicos no processo de venda baseada em valor para a criação de valor para o cliente sob 

o ponto de vista do marketing.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Para atingimento do objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Caracterizar os recursos e capacidades que são estratégicos para a criação de valor 

na venda baseada em valor. 

2) Entender como é criado o valor por meio da venda baseada em valor do ponto de 

vista de clientes e fornecedores. 

A seguir são apresentadas a fundamentação teórica que suporta os conceitos básicos 

abordados neste estudo e a metodologia científica a ser adotada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nesta seção serão apresentados os principais conceitos e abordagens necessários para 

entendimento dos constructos adotados, para a elaboração do instrumento da pesquisa de 

campo e para as análises subsequentes. 

 

2.1 Criação de Valor  

 

O conceito de valor e a maneira como uma empresa pode criar valor para os clientes 

têm sido estudados por diversos autores (GRANT, 1991; BOWMAN; AMBROSINI, 2000; 

PETTERAF; BARNEY, 2003; ZUBAC, HUBBARD; JOHNSON, 2007; PRIEM, 2007; 

CLULOW; BARRY; GERSTMAN, 2007; IKEDA; OLIVEIRA, 2005; WOODRUFF, 1997; 

ZEITHAML, 1988; SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ; INIESTA-BONILLO, 2007), mas, não há 

uma definição genericamente aceita. 

Para Barney (1991), autor da RBV, quando uma empresa implementa uma estratégia 

de criação de valor que ainda não foi praticada por nenhum de seus concorrentes atuais ou 

potenciais e quando esses concorrentes são incapazes de duplicar os benefícios dessa 

estratégia, a empresa obterá vantagem competitiva sustentável.  

No entanto, ao analisar-se a questão da criação de valor, alguns estudos surgiram para 

preencher lacunas encontradas na RBV, como é o caso do estudo de Bowman e Ambrosini 

(2000). Os autores criticaram a RBV por acreditar que ela focou no desenvolvimento e 

proteção dos recursos valiosos e não deu atenção aos fatores que determinam os recursos 

valiosos. 

Bowman e Ambrosini (2000) ampliam o conceito de valor e diferenciam dois tipos de 

valor: valor de uso e valor de troca. O valor de uso se refere a qualidades específicas do 

produto percebidas pelos clientes em relação às suas necessidades (julgamento subjetivo) e 

valor de troca se refere ao preço, ou seja, a quantidade monetária realizada quando ocorre a 

compra do bem.   

Os autores tratam ainda da diferença entre criação e captura de valor. Na visão deles, a 

criação de valor se dá por meio dos membros organizacionais e o valor capturado é 

determinado pelas relações de poder percebidas entre os atores econômicos, ou seja, é 

determinada por uma avaliação subjetiva de poder de barganha relativo entre comprador e 

vendedor. 



15 
 

Lepak, Smith e Taylor (2007), no entanto, afirmam que, juntas as definições de valor 

de uso e valor de troca propostas por Bowman e Ambrosini (2000), sugerem que a criação de 

valor depende da quantidade relativa de valor que é subjetivamente realizada por um usuário 

alvo ou comprador – seja ele um indivíduo, uma organização ou uma sociedade – e que o 

valor subjetivo realizado deve, no mínimo, traduzir-se na propensão do usuário para trocar um 

valor monetário pelo valor recebido. 

Peteraf e Barney (2003) também reconhecem a necessidade de esforços contínuos para 

aumentar a precisão analítica da RBV e fornecem uma definição de vantagem competitiva 

vinculada com criação de valor, sugerindo definições mais precisas de recursos críticos e 

rendas econômicas. Para isso, eles também abordam o valor sob o ponto de vista econômico.  

Na visão deles, o valor econômico criado por uma empresa no decurso ou 

fornecimento de um bem é a diferença entre benefícios percebidos pelos compradores do bem 

e os custos econômicos para a empresa.  

Autores como Zubac, Hubbard e Johnson (2010) e Priem e Butler (2001) apontam 

ainda a necessidade de maior ênfase para descobrir como a combinação e exploração de 

recursos e capacidades podem gerar valor.  

Zubac, Hubbard e Johnson (2010) definem o valor percebido pelo cliente como a 

avaliação entre todos os benefícios e todos os custos de uma oferta comparados com todas as 

alternativas percebidas para satisfazer a mesma necessidade do cliente. Assim, o nível de 

satisfação do cliente pode ser um indicador que demonstra o valor percebido pelo cliente e 

que vai determinar se ele continuará ou não comprando da empresa. 

Sob o ponto de vista de Marketing, o conceito de valor está mais associado à 

percepção do cliente (IKEDA; OLIVEIRA, 2005; WOODRUFF, 1997; ZEITHAML, 1988; 

SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ; INIESTA-BONILLO, 2007; TZOKAS; SAREN, 1999).  

Ikeda e Oliveira (2005) acreditam que o estudo do valor em marketing ainda não está 

totalmente consolidado. Por isso, as autoras buscaram esclarecimentos para auxiliar na melhor 

compreensão e uso do conceito e centraram sua análise no valor sob a perspectiva do cliente, 

também denominado customer value ou valor para o cliente.  

Ikeda e Oliveira (2005) concluíram que a compreensão do que significa valor na oferta 

de uma organização, sob a perspectiva do cliente, possibilita o enriquecimento, a criação e o 

aprimoramento de estratégias de marketing em concordância com os valores identificados.  

Woodruff (1997) também apresenta algumas definições de valor do cliente, 

identificando convergências e divergências entre elas. Entre as semelhanças encontradas está 

o fato de que o valor para o cliente está relacionado a um produto e é algo percebido por ele e 
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não algo determinado pelo vendedor. Segundo o autor, estas percepções geralmente envolvem 

uma troca entre o que o consumidor recebe (qualidade, benefícios, utilidades, etc.) e o que ele 

dá em troca para adquirir e usar um produto (preço, sacrifícios, etc.).  

Zeithaml (1988) defende que o que constitui o valor é algo altamente pessoal e 

idiossincrático. Ela agrupou o conceito de valor atribuído pelos consumidores em quatro 

categorias: 1- valor é preço baixo; 2- valor é o que eu quero em um produto; 3- valor é a 

qualidade que eu consigo pelo preço que eu pago; 4- valor é o que eu consigo pelo que eu 

dou. Essas categorias foram elaboradas com base no entendimento de que “valor percebido é 

a avaliação geral do cliente da utilidade de um produto baseada nas percepções do que é 

recebido e o que é dado”. 

Sánchez-Fernández e Iniesta-Bonillo (2007) realizaram uma revisão sistemática sobre 

o conceito de valor percebido, classificando a operacionalização de valor em duas abordagens 

(unidimensional e multidimensional) de acordo com a natureza do valor percebido.  

Na primeira abordagem, o valor percebido é um conceito único geral que pode ser 

mensurado por um item ou um conjunto de itens autorreportados que avaliam a percepção de 

valor do consumidor. Nessa abordagem unidimensional estão incluídos os estudos baseados 

em preços, nos quais o valor é definido em termos de qualidade e preço.  

A segunda abordagem, no entanto, consiste de vários atributos ou abordagens inter-

relacionados que formam uma representação holística de um fenômeno complexo. Essa 

abordagem conecta os valores do consumidor com seus comportamentos, defendendo que o 

processo de tomada de decisão relacionado ao consumo é influenciado por vínculos entre os 

atributos do produto, as consequências percebidas do seu consumo e os valores pessoais dos 

consumidores.  

Em uma tentativa para diminuir a ambiguidade do conceito de valor, Gummerus 

(2013) propôs que a pesquisa de valor consiste em duas correntes principais: processos de 

criação de valor (partes, atividades e recursos envolvidos na criação de valor) e resultados de 

valor percebidos pelos clientes.  

Para a autora, a criação de valor para o cliente concentra-se no que este faz com os 

serviços e produtos na esfera de sua vida, sendo o valor um conceito subjetivo, no qual as 

partes podem ter percepções divergentes sobre a criação e compartilhamento do valor.  

Ela discute também quatro abordagens de como os atores determinam os resultados de 

valor:  

1. valor como meios e fins – nessa abordagem que é também compartilhada por 

Woodruff (1997), o valor pode ser apreciado em diferentes níveis de abstração, com 
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atributos de produtos no menor nível, o desempenho dos atributos no nível médio e as 

metas e objetivos no nível mais alto;  

2. valor como benefícios e sacrifícios – esta linha de pesquisa mostra o valor como um 

juízo cognitivo de utilidade feita por um cliente com base em entradas (benefícios) e 

saídas (sacrifícios);  

3. valor como resultados de experiências – esta abordagem pretende complementar e 

enriquecer a visão dos clientes como tomadores de decisões lógicas por seres humanos 

como candidatos a sensações emocionais, combinando o afeto e a cognição de um 

consumidor e defendendo que os eventos e ideias também podem ser pesquisados;  

4. valor como algo fenomenológico – Essa abordagem se apropria da  lógica do Serviço 

Dominante, que é considerada uma das teorias mais influentes de marketing (serviços) 

dos anos 2000 e aborda os processos de criação de valor e resultados (em termos de 

valor em uso), possibilitando a combinação dos dois.  

Gummerus (2013) acredita ainda que, do ponto de vista gerencial, a divisão do valor 

em criação e resultado oferece aos gerentes uma visão mais sistemática de valor e que o 

conhecimento do número de atores envolvidos encoraja os gerentes a adotarem uma 

abordagem de valor de múltiplas perspectivas (da firma, do cliente e de outros stakeholders).  

Tzokas e Saren (1999) argumentam que o valor para o cliente é um constructo 

dinâmico e de alto nível transformacional que não deveria ser reduzido às medidas de baixo 

nível operacional. Para eles, os consumidores podem criar valor por meio de colaboração e 

competição em seus próprios domínios, assim como fazem as empresas, ou seja, o diálogo é 

um mecanismo necessário para interexperiências únicas e valor transformacional em ambas as 

partes (empresas e consumidores). 

O quadro 1 apresenta o resumo de todos os conceitos de criação de valor mencionados 

acima, de modo a facilitar a comparação das visões de valor sob a ótica das diferentes 

abordagens: valor econômico, valor na RBV e valor em marketing.  

Para o presente projeto de pesquisa, será adotada uma abordagem de criação de valor 

que mescla a necessidade, identificada por Zubac, Hubbard e Johnson (2010), de maior ênfase 

para descobrir como a combinação e exploração de recursos e capacidades podem gerar valor; 

a visão de Wodruff (1997) do que é valor para o cliente; e das quatro abordagens de como os 

atores determinam resultados de valor apresentadas por Gummerus (2013). 

Assim, partindo-se do princípio de que valor é algo percebido pelo cliente e não algo 

determinado pelo vendedor (WOODRUFF, 1997), a definição de criação de valor adotada 

neste projeto será:  
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A criação de valor é o resultado da experiência do cliente, do desempenho de produtos 

adquiridos e dos benefícios recebidos em relação aos sacrifícios necessários para consegui-

los. Ela poderá ser avaliada por meio da combinação e exploração de recursos e capacidades 

que podem resultar na criação de valor para o cliente. 

Quadro 1 - A Criação de Valor sob Diferentes Perspectivas/Abordagens 

A Criação de Valor sob Diferentes Abordagens 

Abordagem Ano Autor(es) Definição 

Valor na 

RBV 

  

1991 Barney 

Uma estratégia de criação de valor que ainda não foi praticada por 

nenhum dos concorrentes atuais ou potenciais e que não permita 

duplicação de seus benefícios resultará em vantagem competitiva 

sustentável.  

2000 
Bowman e 

Ambrosini 

Ampliam o conceito de valor e diferenciam dois tipos de valor: valor de 

uso e valor de troca 

2003 
Peteraf e 

Barney 

O valor econômico criado por uma empresa no decurso ou fornecimento 

de um bem é a diferença entre benefícios percebidos pelos compradores 

e os custos econômicos para a empresa.  

2007 
Lepak; Smith; 

Taylor 

Criação de valor depende da quantidade de valor realizada pelo usuário e 

valor subjetivo é a propensão do usuário para trocar um valor monetário 

pelo valor recebido. 

Valor 

orientado ao 

mercado 

(Valor 

percebido 

pelo  

Cliente) 

1988 Zeithaml 
Valor percebido é a avaliação geral do cliente da utilidade de um produto 

baseada nas percepções do que é recebido e o que é dado. 

1997 Woodruff 

O valor para o cliente está relacionado a um produto e é algo percebido 

por ele e não algo determinado pelo vendedor. O valor envolve a análise 

do consumidor sobre benefícios do produto x sacrifícios de se obter o 

produto. 

1999 
Tzokas e 

Saren 

Os consumidores podem criar valor por meio de colaboração e 

competição em seus próprios domínios, assim como fazem as empresas. 

2005 
Ikeda e 

Oliveira 

A compreensão do que significa valor na oferta de uma organização, sob 

a perspectiva do cliente, possibilita o enriquecimento, a criação e o 

aprimoramento de estratégias de marketing.  

2007 

Sánchez-

Fernández e 

Iniesta-Bonillo 

Valor unidimensional (o valor percebido é um conceito único geral 

mensurado por itens que avaliam a percepção de valor do consumidor) 

ou Valor Multidimensional (conecta os valores do consumidor com seus 

comportamentos) 

2010 

Zubac; 

Hubbard; 

Johnson 

Existe uma necessidade de maior ênfase para descobrir como a 

combinação e exploração de recursos e capacidades podem gerar valor.  

2013 Gummerus 
Quatro abordagens de como os atores determinam resultados de valor: 1- 

valor como meios e fins; 2 - valor como benefícios e sacrifícios; 3 - valor 
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como resultados de experiências; 4 - valor como algo fenomenológico. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.2 A Venda Baseada em Valor 

 

A abordagem de vendas vem sendo estudada por alguns autores (MONCRIEF; 

MARSHALL, 2005; PLANK; DEMPSEY, 1980; TÖYTARI et al. 2011; BORG; FREYTAG, 

2012) e tem sofrido transformações ao longo do tempo.  A evolução do processo de vendas é 

apresentada abaixo e também está ilustrada na figura 1. 

Figura 1 -  A Evolução do Processo de Vendas 

 

Fonte: Elaborada pela autora e adaptado de Borg e Young (2014) 

 

Borg e Young (2014) apresentam, em seu trabalho, a evolução do processo de vendas, 

que foi iniciada com um modelo de sete passos da venda na década de 1920. Naquela ocasião 

se considerava a perspectiva um-a-um (one to one) e o foco estava no relacionamento entre 

um vendedor e apenas um comprador.  

Nos anos de glória das vendas o conceito foi ampliado com elementos descritivos, 

incluindo a teoria do estímulo-resposta e modelos de fórmulas de vendas, mas, ainda 

continuava transacional e com essência nos modelos de persuasão simples.  

Nos anos 1970 o conceito de processo de vendas incorporou a perspectiva da via 

dupla, entre vendedor e comprador, deixando de ser a perspectiva um a um.  

Nos anos 1980 foi incluída a noção de centros de compra e as relações interpessoais 

das vendas passaram a ser reconhecidas entre diversos compradores.  

Em meados dos anos 1990 passou-se a incluir nos domínios dos participantes das 

vendas todos os envolvidos na cadeia de gestão da qualidade total (TQM – Total Quality 

Management) e o foco do processo de vendas mudou de transacional para um modelo de 
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confiança e benefícios mútuos. Foi nessa época que o conceito de Venda Consultiva passou a 

emergir.  

Em 2003, foi incluído o relacionamento a longo prazo na definição de processo de 

vendas e, mais recentemente, foram incluídos os aspectos da venda baseada em valor, que 

serão explicados na sequência deste tópico. Com isso, colocou-se maior ênfase sobre os 

elementos de valor e relacionais.  

Quanto ao elemento valor, Pinheiro, Costa e Silva (2011) definem a venda consultiva 

como um processo que envolve a venda de um produto ou serviço que preenche uma 

necessidade não comumente reconhecida ou percebida como endereçamento imediato de um 

problema pelo potencial cliente.  

Com referência ao aspecto relacional, a Venda Relacional é definida pelos autores 

como uma abordagem de venda baseada na interdependência entre fornecedor e cliente, na 

qual ocorre uma troca de informações significativas, confiança entre os parceiros e um 

relacionamento estável, o que permite a cada uma das partes se beneficiar de um retorno justo 

sobre seus investimentos. 

Newell et al. (2011) também discutem a diferença entre a venda relacional e a venda 

consultiva. Para eles, a venda relacional pode ser definida como a aplicação de 

comportamentos que cultivam a relação comprador-vendedor e a sua manutenção e 

crescimento.  

Os autores listam os comportamentos relacionais que têm sido associados à criação de 

melhores alianças de negócios. São eles, a cooperação, a confidencialidade de informações, 

frequência de contato, competência e as táticas de vendas de baixa pressão, comunicação e 

resolução de conflitos. Já os comportamentos consultivos são definidos como aqueles usados 

para ajudar os clientes a tomar ações inteligentes para atingir seus objetivos de negócios e que 

envolvem a comunicação proativa dos vendedores para facilitar a identificação e solução de 

problemas do cliente. 

Na pesquisa de Newell et al. (2011) verificou-se ainda que a percepção de um 

comprador sobre a especialização de vendedor é influenciada pela eficácia das soluções 

oferecidas para resolver seus problemas, que por sua vez, é determinada pelos conhecimentos 

especializados e experiência do vendedor. Além disso, os autores identificaram que o 

relacionamento de lealdade surge da percepção do comprador de que é do seu interesse 

continuar comprando do fornecedor. Já as percepções de confiança são baseadas no 

sentimento de lealdade do relacionamento com o vendedor.  
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Os resultados da pesquisa de Newell et al. (2011) indicam que tarefas consultivas e 

comportamentos de relacionamento pessoal desempenham um papel vital em influenciar as 

percepções de expertise, confiança e relação de lealdade do comprador. Os autores destacam 

também que, embora ainda existam poucos estudos empíricos sobre a abordagem de venda 

consultiva, ela tem sido extensivamente discutida na literatura como uma maneira eficaz para 

desenvolver soluções aos negócios dos clientes.  

Mais recentemente, no entanto, a abordagem de venda consultiva evoluiu para um 

modelo de Venda Baseada em Valor (VBS – Value Based Selling), que tem sido tratado por 

autores como Töytäri et al. (2011), Terho et al. (2012, 2015), Viio e Grönroos (2014), Töytäri 

e Rajala (2015) e Jaakkola, Frösén e Tikkanen (2015). A venda baseada em valor (VBS) se 

baseia nos elementos relacionais e na geração de valor para o cliente.  

Terho et al. (2012) conceituam a VBS como uma abordagem efetiva de vendas nos 

negócios. Para eles, trata-se de um modelo único, que se diferencia das abordagens 

estabelecidas de vendas. Os autores propõem, em sua pesquisa, vincular a venda baseada em 

valor aos resultados de desempenho.  

Para Töytäri et al. (2011) a VBS pode ser definida como uma forma de compreender e 

melhorar o negócio do cliente de maneira proativa. Envolve, portanto, uma compreensão 

profunda do cliente e sobre o que é valor para ele.  

Töytäri e Rajala (2015) defendem ser uma abordagem de vendas que se baseia na 

identificação, quantificação, comunicação e verificação de valor para o cliente. 

A consultoria Frost e Sullivan (2013) define a VBS como uma abordagem de vendas 

que endereça três necessidades primárias dos clientes: econômica, funcional e emocional. Este 

endereçamento se dá por meio da quantificação do valor que uma oferta cria para o cliente em 

termos de produtividade, redução de custos, receita e margens adicionais.  

O quadro 2 resume os conceitos de VBS acima e facilita a comparação dos mesmos. 

 

Quadro 2 - Conceitos de Venda Baseada em Valor (VBS) 

 Conceitos de Venda Baseada em Valor (VBS) 

Fonte Ano Autor(es) Definição 

Literatura 

2011 Töytäri et al. 

- Uma forma de compreender e melhorar o negócio do cliente de maneira 

proativa. Envolve a compreensão profunda do cliente e do que é valor 

para ele. 

2012 Terho et al. 

- Abordagem efetiva de vendas nos negócios; um modelo único que se 

diferencia das abordagens estabelecidas de vendas; 

- Conceito multidimensional que envolve (1) compreender o modelo de 
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negócios de clientes, (2) elaborar a proposta de valor e (3) comunicar o 

valor.  

2015 
Töytäri; 

Rajala 

- Abordagem de vendas que se baseia na identificação, quantificação, 

comunicação e verificação de valor para o cliente. 

Mercado 2013 

Consutoria 

Frost & 

Sullivan 

Abordagem de vendas que endereça três necessidades primárias dos 

clientes: econômica, funcional e emocional, ao quantificar o valor que 

uma oferta cria para o cliente em termos de produtividade, redução de 

custos, receita e margens adicionais. 

Fonte: Elaborada pela autora 

O estudo de Töytäri et al. (2011) partiu do princípio de que o aumento da pressão para 

reduzir os custos e o ceticismo do valor agregado prometido estão obrigando os fornecedores 

a produzir provas tangíveis do valor monetário que eles criam para os clientes. Com isso, os 

fornecedores (vendedores) estão sendo obrigados a justificar o valor criado para aumentar seu 

poder de barganha na captura de valor.  

Os resultados do estudo de Töytäri et al. (2011) sugerem um processo de vendas 

focado na criação de valor, quantificando o valor criado e criando uma situação onde o cliente 

e fornecedor maximizam sua utilidade por meio do compartilhamento de valor. Para esses 

autores, uma abordagem com foco no cliente, com a compreensão intrínseca do negócio deste, 

leva à análise do valor obtido ao se estreitar a cooperação com o cliente.  

Seguindo o mesmo conceito de geração de valor por meio do trabalho dos vendedores, 

Terho et al. (2012) mostram em seu estudo a contribuição dos vendedores para a rentabilidade 

dos clientes, compreendendo e demonstrando como uma oferta conjunta afeta o negócio dos 

clientes e como ambos (vendedores e clientes) podem se beneficiar da venda baseada em 

valor.  

A pesquisa de Terho et al. (2012) revelou, por meio da análise das entrevistas 

realizadas com gerentes de vendas, que a VBS é um conceito multidimensional que envolve: 

(1) compreender o modelo de negócios de clientes, (2) elaborar a proposta de valor e (3) 

comunicar o valor.  

Para Terho et. al (2012), o desafio da implementação e integração da VBS em um 

conjunto mais amplo de abordagens de vendas é a exigência de que as empresas desenvolvam 

mecanismos de gerenciamento de resolução e mudança de conflito dentro da organização de 

vendas. Além do investimento para desenvolver habilidades no nível de vendedor individual, 

as empresas precisam investir em recursos e mecanismos organizacionais de suporte a vendas 

que permitam aos vendedores praticarem o modelo da VBS.  
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Rajala e Töytäri (2015) sugerem também que o desenvolvimento de um repositório de 

casos de histórias de referência é uma atividade que uma organização deveria conduzir a fim 

de alavancar valor. O repositório de casos utiliza o valor externamente (por exemplo, por 

meio do apoio à gestão de marca e credibilidade e fornecendo acesso a mercados e 

comunidades) e internamente (facilitando, por exemplo, a aprendizagem organizacional e a 

motivação).  

Os dados da pesquisa de Rajala e Töytäri (2015) mostram que, para apoiar a 

aprendizagem organizacional e construir a legitimidade da VBS, o repositório de casos 

fornece ferramentas poderosas para os estágios iniciais do processo de venda de valor e ajuda 

a construir a consciência de marca. Por isso, um repositório oportuno e preciso de 

experiências de valor dos clientes é indispensável. Este repositório pode se provar útil para 

futuros empreendimentos de vendas com novos clientes e na gestão clientes existentes. 

Todavia, a alavancagem de valor por meio do repositório de casos não será possível 

sem o empenho do vendedor. Portanto, não se pode esquecer da importância do vendedor, 

uma vez que, conforme recordam Liu e Leach (2001), para reter clientes é necessário um 

elevado índice de satisfação do cliente. Segundo os autores, um dos caminhos para atingir este 

objetivo é por meio da equipe de vendas. Ser percebido como um vendedor de confiança e 

com expertise no negócio ajuda na construção de uma relação de longa duração com os 

clientes. Então, a satisfação do cliente está relacionada com a intenção de novas compras e, 

consequentemente, com o aumento de receita para empresa.  

 Diante deste cenário, Terho et al (2015) concluem que o papel de vender tornou-se 

cada vez mais analítico e é um tema central na agenda da gerência sênior em mercados 

empresariais. Por isso, eles realizaram um estudo que lança luz sobre a cadeia de efeitos que 

transforma a estratégia de vendas como uma variável organizacional dentro do desempenho 

de vendas capturado no nível individual do vendedor.  

Os resultados da pesquisa de Terho et al. (2015) demonstraram que a estratégia de 

vendas da empresa está relacionada ao desempenho do mercado e afeta o desempenho de 

vendas do vendedor diretamente e indiretamente. Neste contexto, os gerentes das empresas se 

tornam responsáveis por identificar a proposição de valor dos clientes com sucesso. Afinal, 

segundo a visão de Zubac, Hubbard e Johnson (2010), o valor só poderá ser criado para os 

clientes por meio das capacidades dinâmicas da empresa ou de uma competência essencial e, 

para que isso ocorra é necessária a ação dos gerentes para entender o que é valor para o 

cliente.  
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Assim, pode-se concluir que a prática da gestão de vendas aumenta o valor percebido 

pelo cliente (TÖYTÄRI; RAJALA, 2015).  

 

2.3 A RBV e a Criação de Valor 

 

Assim como a VBS, a RBV também vem passando por uma transformação desde 1991 

que, conforme apontam Pedrosa e Carvalho (2014), fez com que a RBV evoluísse para uma 

das mais proeminentes e poderosas teorias para descrever, compreender, explicar e predizer as 

decisões estratégicas. 

Pedrosa e Carvalho (2014) apontam que, nas últimas décadas, foram desenvolvidos 

vários paradigmas na tentativa de explicar a vantagem competitiva sustentável das empresas, 

entre eles, a Teoria Baseada em Recursos e as Capacidades Dinâmicas, que são uma extensão 

da RBV. Quanto a essa, destaca-se, segundo eles, o trabalho de Barney (1991) que foca nas 

capacidades e recursos específicos da empresa e os mecanismos de isolamento como 

determinantes fundamentais da eficiência da empresa para criar vantagem competitiva.  

No entanto, é importante ressaltar que a RBV não se preocupa apenas com a criação 

de vantagem competitiva. A criação de valor também é tratada por essa abordagem, conforme 

visto anteriormente, porém, não com a profundidade necessária (ZUBAC; HUBBARD; 

JOHNSON, 2010; PRIEM; BUTLER, 2001).  

Vale lembrar, ainda, que a geração de valor para o cliente pode se dar por meio da 

combinação e exploração de recursos (GRANT, 1991). No entanto, para entender como os 

recursos da empresa podem gerar valor, é necessário entender o que são recursos, 

identificando que recursos e capacidades permitem a geração de valor ou não. 

A seguir serão apresentados os conceitos de recursos e capacidades e apresentadas 

algumas características destes que podem ou não gerar valor. 

 

2.3.1 Conceitos de Recursos e Capacidades 

 

A definição de um recurso na RBV é geralmente ampla e engloba conceitos como 

capacidades dinâmicas, empreendedorismo e gestão, que são considerados como recursos 

estratégicos (ANDERSEN, 2011). 

De acordo com Barney (1991), os recursos da empresa são todos os ativos, 

capacidades e processos organizacionais, informação e conhecimento controlados por ela que 
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permitem criar e implementar estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia e que sejam 

sustentadas por mais tempo.  

Barney (1995) amplia sua definição de recursos e afirma que os recursos e 

capacidades da firma incluem todos os recursos financeiros físicos, humanos e 

organizacionais usados pela firma para desenvolver, produzir e entregar produtos ou serviços 

para seus clientes. 

Para Wernerfelt (1984), entende-se como recurso qualquer coisa que possa ser 

definida como uma força ou fraqueza de uma determinada empresa. Alguns exemplos de 

recursos citados por ele são: nomes de marcas, tecnologias desenvolvidas internamente (in 

house), empregados qualificados, contatos comerciais, maquinários, procedimentos eficientes, 

capital da firma, etc.  

Amit e Schoemaker (1993) conceituam recursos como estoques de fatores disponíveis 

que são de propriedade de uma empresa e são controlados por ela. Os autores diferenciam 

recursos de capacidades ao afirmar que recursos são convertidos em produtos finais ou 

serviços, enquanto capacidades se referem à capacidade da empresa para implantar os 

recursos, usando processos organizacionais, para atingir o efeito do fim desejado. 

Os recursos também podem ser classificados como tangíveis e intangíveis 

(WERNERFELT, 1984), físicos, intangíveis e financeiros (CHATTERJEE; WERNERFELT, 

1991), capital físico, capital humano e capital organizacional (BARNEY, 1991).  

Existem ainda as subclassificações dos recursos, Grant (1991) classifica os recursos 

intangíveis em quatro subclasses: recursos humanos, recursos tecnológicos, reputação e ativos 

organizacionais. Os recursos intangíveis são classificados ainda como conhecimento tácito, 

experiências, reputação e boa vontade, rotinas organizacionais e habilidades e competências. 

(ANDERSEN; KHEAM, 1998). 

A definição de recursos da RBV, entretanto, não está livre de críticas. Andersen 

(2011) acredita que as definições de recursos "tudo incluído" (all inclusive) quando 

combinadas com a noção de que os recursos terão de ser valiosos e não-imitáveis de Barney 

(1991), para gerarem uma vantagem competitiva sustentável, apresentam um problema de 

tautologia difícil de supervisionar. Uma maneira de superar as falhas tautológicas da RBV, 

para ele, é estudar a relação entre os recursos e o desempenho das empresas em mais detalhes. 

Kraaijenbrink, Spender e Groen (2010) criticam a definição de Barney (1991), pois 

acreditam que apesar dela reconhecer diferentes tipos de recursos (capital físico, capital 

humano e capital organizacional), este autor trata todos os tipos da mesma maneira. Para eles, 

a RBV poderia melhorar substancialmente se sua lógica básica fosse refinada, reconhecendo 
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explicitamente as diferenças entre os tipos de recursos — estático, dinâmico; tangíveis, 

intangíveis; financeiros, humanos, tecnológicos; implantado, na reserva; perecíveis, não 

perecíveis; e assim por diante — e entre os tipos de propriedade de recurso. 

Portanto, pode-se concluir que nem todos os recursos da empresa possuem o potencial 

de gerar valor e fornecer vantagem competitiva e desempenho superior. Clulow, Barry e 

Gerstman (2007) entendem que a fonte do valor do ponto de vista da RBV é o fato do valor 

fluir de recursos que possuem atributos específicos.  

Wernerfelt (1984) acredita que a atratividade geral de um recurso, entendida como sua 

capacidade de suportar uma barreira de posição do recurso, é somente uma condição 

necessária, mas, não uma condição suficiente, para uma determinada empresa se interessar 

pelo recurso. 

Para Barney (1991) os recursos que contam são aqueles valiosos, raros, inimitáveis e 

não substituíveis. Ele defende que esses recursos são estratégicos porque permitem à empresa 

explorar oportunidades e/ou neutralizam ameaças dos concorrentes por meio de produtos com 

diferencial superior.  

Adicionalmente, Collis e Montgomery (2008) afirmam que um recurso é 

estrategicamente valioso quando é difícil de copiar, se deprecia devagar, não pode ser 

facilmente substituído e é superior aos recursos similares dos concorrentes, sendo a empresa – 

não seus empregados, fornecedores ou clientes – que controlam seu valor. 

Amit e Schoemaker (1993) apontam que os recursos estratégicos são aqueles que se 

sobrepõem aos fatores estratégicos da indústria, formam a base da estratégia competitiva da 

empresa, não são transacionáveis e são complementares, escassos, apropriáveis e específicos 

da firma.  

Fahy (2000) defende que para se obter a vantagem competitiva sustentável as 

características dos recursos estratégicos, sob a ótica da RBV, podem ser resumidas a valor de 

mercado, apropriabilidade e barreiras de duplicação, porque explicam a heterogeneidade dos 

recursos que é uma questão central para a obtenção de retornos sustentáveis superiores. 

Clulow, Barry e Gerstman (2007) acreditam que a RBV explora o papel dos recursos 

estratégicos de uma empresa, definidos como recursos intangíveis e capacidades, na criação 

de vantagem competitiva e desempenho superior. Porém, para elas, grande parte da análise 

conceitual e das pesquisas empíricas dentro da RBV centrou-se na perspectiva de recursos 

estratégicos da empresa e o valor que estes recursos geram para a empresa detentora deles.  

Por isso, o estudo de Clulow, Barry e Gerstman (2007) teve como objetivo identificar 

se os recursos estratégicos que mantêm o valor para a empresa também geram valor para o 
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cliente. Considerando que uma ênfase importante da estratégia de marketing é a criação de 

valor para os clientes, as autoras sugerem que uma compreensão da perspectiva dos recursos 

do cliente é fundamental para o avanço das pesquisas e das implicações prescritivas. Há, 

portanto, uma necessidade de desenvolver e articular uma sequência que começa com a 

percepção do cliente de recursos valiosos e, em seguida, explorar as implicações desta 

perspectiva para a estratégia de marketing.  

 

2.3.2 O modelo VRIO de análise de recursos e capacidades 

 

Barney (2011) realiza uma reflexão sobre como analisar se recursos e capacidades 

podem criar vantagem competitiva para uma empresa e, consequentemente, gerar valor 

superior. O autor chega à conclusão que é possível desenvolver um modelo que permite a 

análise de forças e fraquezas da empresa que seja mais aplicável do que conceitos abstratos de 

capacidades e recursos e que está estruturado com base em quatro questões: 1) a questão do 

valor; 2) a questão da raridade; 3) a questão da inimitabilidade; e 4) a questão da organização. 

Este modelo é designado “Modelo VRIO”.  

A seguir são apresentados os atributos dos recursos que compõem o modelo VRIO e 

que podem ser pensados como indicadores de como os recursos da empresa são heterogêneos 

e difícil de imitar e como eles são úteis para gerar vantagem competitiva sustentável 

(BARNEY; CLARK, 2007). 

Recursos Valiosos: São aqueles que possibilitam à empresa conceber e implementar 

estratégias que melhoram sua eficiência e sua eficácia, explorar oportunidades ou neutralizar 

ameaças do ambiente da empresa, aumentar o valor econômico dos produtos ou serviços da 

empresa por meio da redução de custos ou do aumento da disposição do cliente em pagar 

mais por ele ou, ou ambas as coisas (BARNEY; CLARK, 2007). 

Vale ressaltar que Barney (2011) chama a atenção para o fato de que um recurso que 

foi valioso no passado não necessariamente continuará sendo valioso para sempre. Além 

disso, mudanças no ambiente da empresa podem reduzir o valor de um recurso da empresa em 

seu uso atual, deixando o valor destes recursos inalterados em outros usos ou aumentar o 

valor destes recursos em outros usos (BARNEY, 1995). 

Recursos Raros: Os recursos e capacidades valiosos somente serão fonte de 

vantagem competitiva sustentável se eles não forem possuídos por muitas empresas. Quando 

eles são controlados por um grande número de empresas concorrentes, no máximo, eles serão 

fonte de paridade competitiva (BARNEY, 2011). 
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O fato de um recurso precisar ser raro para ser fonte de vantagem competitiva, não 

significa que recursos comuns, porém, valiosos, não são importantes. Tais recursos e 

capacidades podem ser essenciais para a sobrevivência de uma empresa (BARNEY, 1995). 

Recursos Inimitáveis: Barney (1991) acredita que recursos valiosos e raros só 

poderão ser fontes de vantagem competitiva sustentável se não for fácil para outras empresas 

obtê-los. Caso não atendam a esta condição são considerados como fontes de vantagem 

competitiva, mas não sustentável. Barney e Clark (2007) reforçam que para gerar vantagem 

competitiva sustentável, recursos e capacidades não podem ser obtidos por meio de 

duplicação ou substituição direta. Para isso eles devem ser custosos de imitar. 

Barney (1991) afirma que os recursos serão imperfeitamente imitáveis quando 

atenderem a três condições: 1) a habilidade da empresa obter um recurso é dependente de 

condições históricas, ou seja, a criação do recurso depende da história da empresa que é única; 

2) o vínculo entre os recursos possuídos pela empresa e a sua vantagem competitiva é 

casualmente ambíguo, isto é, a causalidade não permite nem aos concorrentes e nem à própria 

empresa identificar com exatidão o vínculo entre os recursos controlados pela empresa e a 

vantagem competitiva; 3) o recurso gerador da vantagem para a empresa é socialmente 

complexo, ou seja, é baseado em um fenômeno complexo que vai além da capacidade da 

empresa de gerencia-lo e influencia-lo. 

Organização: Na visão de Barney e Clark (2007), os recursos valiosos, raros e 

inimitáveis somente poderão ser fonte de vantagem competitiva sustentável se a empresa 

estiver organizada para explorar o potencial oferecido por eles. Assim, a quarta condição 

necessária para geração de vantagem competitiva sustentável são os processos 

organizacionais, incluindo a estrutura hierárquica formal, sistemas de controle de gestão 

explícitos e políticas de compensação.  

O quadro 3 apresenta as questões propostas por Barney e Clark (2007) para identificar 

a relação entre os atributos do modelo VRIO e a vantagem competitiva sustentável: 

 

Quadro 3 - Questões para conduzir uma Análise Baseada em Recursos da forças e fraquezas 

internas da empresa 

Relação entre os atributos VRIO e a Vantagem Competitiva 

Atributo Questão 

Valor 
Os recursos e capacidades da empresa permitem que ela responda às ameaças e 

oportunidades do ambiente? 
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Raridade O recurso é atualmente controlado por um pequeno número de empresas concorrentes? 

Inimitabilidade 
As empresas que não possuem este recurso enfrentam uma desvantagem de custos para 

obtê-lo ou desenvolvê-lo? 

Organização 
As políticas e procedimentos da empresa estão organizados para dar suporte à exploração 

do seu valor, raridade e dificuldade de imitar os recursos? 

Fonte: Adaptado de Barney (2011), p. 138. 

  

O modelo VRIO é, portanto, é um instrumento que permite analisar a se os atributos 

de seus recursos e capacidades possibilitam a geração da vantagem competitiva para as 

empresas que os possuem.  

 

2.4 Síntese dos Conceitos Adotados 

 

Visando facilitar o entendimento dos construtos adotados para essa pesquisa, foi 

elaborada a figura 2. Essa figura tem como finalidade sintetizar os conceitos teóricos para essa 

pesquisa. Nessa figura foram destacados os principais autores e seus respectivos conceitos. 

Para cada construto foi definido um conceito adotado, conforme destacado nos quadros 

coloridos.  

 

Figura 2 - Síntese de Conceitos Teóricos Adotados 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A seguir estão apresentados os procedimentos metodológicos que foram adotados para 

este projeto de pesquisa, tais como o tipo da pesquisa, o método, procedimentos relativos à 

coleta dos dados, o seu tratamento e as análises. 

 

3.1 Tipo e Método de Pesquisa 

 

Essa pesquisa adotou o tipo de pesquisa exploratória, conforme Collis e Hussey (2005). 

Para os autores, este tipo de pesquisa é realizado com base em um problema ou questão de 

pesquisa que possui pouco ou nenhum estudo anterior. Assim, tendo em vista os poucos 

estudos encontrados sobre a VBS, este tipo de pesquisa pretende contribuir para o maior 

entendimento sobre o tema. 

A pesquisa também pode ser caracterizada como descritiva, pois, ela descreve o 

comportamento dos fenômenos encontrados, identificando e obtendo informações sobre as 

características do problema de pesquisa (COLLIS; HUSSEY, 2005). Segundo Gil (2008), esse 

tipo de pesquisa tem como objetivo principal a descrição das características de determinada 

população.   

O método de pesquisa adotado foi de natureza qualitativa. Creswell (1998) define a 

pesquisa qualitativa como um processo de investigação que explora um problema social ou 

humano. Lee (1999) complementa esta ideia ao afirmar que a pesquisa qualitativa pode ser a 

melhor escolha quando se considera necessária a identificação de novas proposições teóricas 

ou ações gerenciais e quando o pesquisador não é bem informado sobre os detalhes dos 

fenômenos estudados. 

A pesquisa qualitativa tem ainda um papel especial na exploração de processos, ao 

explicar como os resultados são alcançados ou não, conforme o caso (MILLER; 

DINGWALL; MURPHY, 2004).  

 

3.2 Ambiente do Estudo, Estratégia da Pesquisa e Unidade de Análise 

 

Estudos sobre venda consultiva e venda baseada em valor têm sido realizados nos 

segmentos industrial (PELHAM, 2006; TÖYTÄRI ET AL, 2011; TERHO ET AL, 2012; 

PROBERT ET AL, 2013; TÖYTÄRI E RAJALA, 2015; TERHO ET AL, 2015); financeiro 

(LIU e LEACH, 2001; VERHALLEN, GREVE e FRAMBACH, 1997; real estate (NEWEL e 
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PLANK, 2012); porém, poucos estudos estudaram esses temas em empresas de tecnologia da 

informação. 

Portanto, a presente pesquisa foi conduzida no setor de tecnologia da informação, mais 

especificamente com foco na relação entre fornecedores de soluções de tecnologia e seus 

clientes. 

Optou-se ainda por entrevistar fornecedores (vendedores) e clientes para preencher a 

lacuna de estudo proposta por Töytäri e Rajala (2015), que sugeriram a realização de estudos 

o valor baseado na orientação de compras, entendendo também o pensamento do comprador 

sobre valor. A seguir é apresentado o quadro 4 que contém o perfil das empresas entrevistadas 

(clientes e vendedores): 

 

Quadro 4 -  Caracterização dos Entrevistados 

Empresas de 

Tecnologia 

(Vendedor) 

Cargo do 

Entrevistado 

(Vendedor) 

Empresas Clientes 

Cargo do 

Entrevistado 

(Cliente) 

Vendedor A: 

Fornecedor de 

soluções de CRM de 

origem americana 

 

E1VA: Consultor 

de Pós-Vendas Cliente A1: 

Indústria siderúrgica 

de origem brasileira 

E1A1: Gerente de 

planejamento 

comercial 

E2VA: Consultor 

de Pré-Vendas 

E2A1: Especialista 

em TI 

E3VA: Diretor de 

Contas Estratégicas 

(Vendas Key 

account) 

Cliente A2: 

Empresa do setor de 

açúcar e energia 

pertencente a grupo 

francês. 

 

E1A2: Especialista 

em TI 

 

Vendedor B: 

Fornecedor de 

software e serviços de 

implementação para 

Gestão Laboratorial 

de origem brasileira 

E1VB: Gerente de 

Projetos e Serviços 

(Pré-Vendas) 

Cliente B1: 

Laboratório de 

agropecuária 

pertencente a órgão 

do governo 

brasileiro 

E1B1: Gerente de TI 

E2VB: Especialista 

de Vendas E2B1: Analista de TI 

Fonte: Elaborado pela autora 

O tipo de amostra de pesquisa adotado foi a amostra que é definida como proposital ou 

intencional por Merriam (2002) e se deu de acordo com a facilidade de acesso aos executivos 
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das empresas de tecnologia por parte da pesquisadora.  

Como estratégia de pesquisa, entrevistou-se primeiramente os clientes dos fornecedores 

de soluções de tecnologia para entender o que esses clientes estão demandando de seus 

fornecedores e o que é valor para eles. Para isso, foi utilizado o roteiro de pesquisa para 

clientes (Apêndice C).  

Após isso, foi feito contato com as empresas fornecedoras de soluções de tecnologia 

para que elas respondessem ao roteiro de pesquisa (Apêndice D) e apontassem as 

características que as diferenciam da concorrência no que se refere à prática de ações da VBS.  

Por último, foi feito o confronto entre as entrevistas de clientes e fornecedores 

(vendedores) e foram apresentadas as divergências e sinergias encontradas entre as 

perspectivas dos clientes e de seus fornecedores no que tange à criação de valor e práticas da 

VBS.   

O tipo de entrevista utilizado foi a entrevista aberta, cuja vantagem, de acordo com  

Patton (2002), é que uma entrevista aberta permite que o entrevistado descreva o que é 

significativo e relevante, sem ficar enquadrado em padrões. Creswell (2007) também defende 

que as entrevistas envolvam poucas perguntas e geralmente abertas para extrair visões e 

opiniões dos participantes. 

Com relação à unidade de análise adotada, Graneheim e Lundman (2004) destacam que 

na literatura, a unidade de análise se refere a uma grande variedade de objetos de estudos, tais 

como, uma pessoa, um programa, uma organização, uma comunidade, um estado ou país, 

entrevistas ou diários e protocolos de observações. Para essa pesquisa foram adotados como 

unidades de análise os recursos e capacidades envolvidos na VBS e a criação de valor para o 

cliente. 

 

3.3 Garantia de Qualidade da Pesquisa 

 

Flick (2009) alerta para a necessidade de se planejar o desenho da pesquisa qualitativa e 

garantir a qualidade de seus dados, que envolve desde detalhes minuciosos da coleta de dados 

até a seleção de técnicas de análise de dados. 

No que diz respeito à qualidade e credibilidade das informações, Flick (2009) defende 

que a qualidade na pesquisa qualitativa está relacionada à solidez da pesquisa como um todo. 

A qualidade, para ele, envolve três aspectos: nível de planejamento de pesquisa, níveis de 

contatos de campo e de análise de dados qualitativos e divulgação da pesquisa qualitativa a 

públicos e participantes (FLICK, 2009).  
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Foram elaborados dois roteiros básicos de entrevista, um para os clientes (empresas 

usuárias das soluções de tecnologia oferecidas pelas empresas identificadas como 

fornecedores) e outro para os vendedores (empresas fornecedoras de soluções de tecnologia). 

As linguagens dos roteiros foram diferentes para facilitar o entendimento por parte dos 

entrevistados. Os entrevistados foram convidados a participar por meio de uma solicitação via 

e-mail, telefone ou outro meio de acesso. 

Como parte da validação do material obtido, depois de transcritas as entrevistas foram 

submetidas à validação dos entrevistados e aprovadas por eles. 

 

3.4 Coleta dos Dados 

 

A coleta de dados ocorreu por meio de roteiros padronizados com perguntas abertas, 

conforme apêndices C e D. Foram adotados roteiros semiestruturados com perguntas 

padronizadas desenvolvidas com o apoio de uma matriz de amarração (Apêndices A e B), 

utilizada para vincular o objetivo geral e os objetivos específicos com os conceitos do 

referencial teórico. 

Com relação à amostragem na pesquisa qualitativa, Flick (2009) alerta que existem 

lógicas distintas: amostragens mais formais com critérios previamente definidos e as mais 

flexíveis com foco nas necessidades que aparecerão durante a realização da pesquisa. Para 

essa pesquisa optou-se por uma amostragem mais flexível definida a partir das respostas dos 

entrevistados que representam os clientes.  

Por motivos de confidencialidade, os entrevistados não foram identificados e nem as 

empresas envolvidas nas entrevistadas. Foram entrevistados executivos das empresas clientes 

e das empresas de tecnologia (fornecedores). Algumas entrevistas ocorreram presencialmente 

e outras por telefone. Vale ressaltar que não houve comprometimento na qualidade da 

gravação das entrevistas realizadas por telefone. 

Antes da aplicação dos roteiros de entrevista, a entrevistadora fez uma breve introdução 

sobre o projeto de pesquisa, seu tema, objetivos e base teórica para que os entrevistados 

compreendessem o projeto da pesquisa como um todo.  

Em cumprimento aos requisitos de ética na pesquisa, após a introdução e antes da 

aplicação do roteiro de entrevista, foi solicitada a autorização de cada entrevistado para que a 

entrevista fosse gravada com dispositivo de áudio. Todas as entrevistas foram gravadas e, 

adicionalmente à gravação, foram feitas anotações sobre as respostas para garantir que 

nenhum conteúdo fosse perdido.  
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3.5 Tratamento dos Dados 

 

O tratamento dos dados foi feito por meio da análise de conteúdo que, para Vergara 

(2006), é uma técnica que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado 

tema.  

 Bardin (2007) sugere que as diferentes fases da análise de conteúdo sejam organizadas 

em três polos cronológicos: 1) a pré-análise, que é a fase de organização propriamente dita e 

tem por objetivo operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais; 2) a exploração do material, 

que envolve a administração sistemática das decisões tomadas na pré-análise; 3) o tratamento 

dos resultados e a interpretação, que é uma etapa em que os resultados brutos são tratados 

para se tornarem válidos e significativos. 

Na etapa da pré-análise foram definidos os códigos. A codificação se deu a partir de 

palavras-chaves presentes nas perguntas do roteiro de entrevistas, de maneira a garantir a 

maior conexão entre a pergunta e a resposta do entrevistado. Na visão de Bardin (2007), a 

codificação permite que os dados brutos sejam transformados sistematicamente e agregados 

em unidades para permitir uma descrição exata das características pertinentes ao conteúdo 

analisado. Para a autora, a etapa da codificação compreende três escolhas: o recorte (escolha 

das unidades), a enumeração (escolha das regras de contagem) e a classificação e agregação 

(escolha das categorias). 

Na etapa de exploração do material foi feito o recorte das unidades semânticas mais 

aderentes aos códigos definidos, a partir da análise das transcrições das entrevistas. Na 

sequência, na etapa de tratamento dos resultados, a categorização foi iniciada a partir da 

organização do material e elaboração de temas para as entrevistas de clientes e temas para as 

entrevistas de vendedores, para permitir que os resultados se tornassem significativos. Os 

temas foram reduzidos para se tornar categorias.  

Por fim, ao realizar-se a categorização, foram observadas as características das boas 

categorias propostas por Bardin (2007) que devem possuir as seguintes qualidades: exclusão 

mútua (cada elemento somente poderá estar em uma categoria), homogeneidade (seguir um 

princípio único de classificação), pertinência (adaptação ao material de análise e ao quadro 

teórico), objetividade e fidelidade (garantir a codificação da mesma maneira, mesmo após 

várias análises) e produtividade (resultados que gerem hipóteses novas e dados corretos), que 

serão dotadas no trabalho. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A análise dos resultados está baseada no tratamento dos depoimentos dos entrevistados 

e relacionada ao referencial teórico. As categorias foram elaboradas em conexão com os 

respectivos objetivos específicos, conforme apresentado no Quadro 5 abaixo. 

 

Quadro 

5 - 

Objetivo

s 

Específic

os e 

Categori

as 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As categorias resultantes das análises das entrevistas dos clientes apontam o que estes 

consideram valor e as categorias resultantes da análise das entrevistas dos vendedores, o valor 

que os vendedores criam e oferecem a seus clientes.  

A seguir serão apresentados os resultados da análise organizados estruturados por 

objetivo específico.  

A fim de manter a confidencialidade das empresas e entrevistados participantes, será 

mantida a mesma referência utilizada no Quadro 4 para identificar clientes e vendedores. 

 

4.1 Criação de Valor por meio da Venda Baseada em Valor 

 

Os clientes apontaram também os critérios usados para selecionar um fornecedor 

diferenciado que entregue os atributos de valor indicados por eles e como o valor é gerado por 

um fornecedor diferenciado.  

Objetivo Específico 
Categoria 

Clientes 

Categoria 

Vendedores 

1)  Entender como é criado 

o valor por meio da venda 

baseada em valor do ponto 

de vista de clientes e 

fornecedores. 

Eficácia da solução Entendimento claro das 

necessidades do cliente 

Sucessos anteriores  

2)  Caracterizar os 

recursos e capacidades que 

são estratégicos para a 

criação de valor na venda 

baseada em valor  

 Eficácia da equipe de 

vendas 

Instrumentos de vendas 

para construir confiança no 

cliente 
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A partir das respostas dos clientes, chegou-se a duas categorias: Eficácia da solução e 

Sucessos anteriores, conforme detalhado a seguir. 

 

4.1.1 Eficácia da solução 

 

Apesar de os segmentos de atuação dos fornecedores estudados serem diferentes (CRM 

e Gestão Laboratorial), os clientes de ambos os segmentos buscam uma solução para suas 

necessidades.  

Fica evidente pela fala dos entrevistados E1A1, E2A1 (clientes do fornecedor de CRM) 

e E2B1 (cliente do fornecedor de gestão laboratorial) que essa solução precisa ir além de 

simplesmente cumprir o propósito do software. O fornecedor precisa entender a necessidade 

do cliente e apresentar soluções, conforme ilustram os depoimentos a seguir: 

 

“Não quero executores, quero consultores e isso eles têm me trazido”. (E1A1) 

 

“Para criar valor, o fornecedor dever investir mais tempo detalhando necessidades do cliente 

para ter projeto mais assertivo, ter funcionários mais qualificados”. (E2A1) 

 

O entrevistado E2B1, por exemplo, deixa claro que foi importante a intervenção do 

fornecedor em sua empresa para que eles pudessem se adaptar aos novos processos oriundos 

da implementação do software de gestão laboratorial. No exemplo dado pelo entrevistado, o 

valor percebido envolve a análise dele (cliente) sobre benefícios do serviço ofertado versus 

sacrifícios de se adotar o produto, o que corrobora a definição de valor de Woodruf (1997): 

 

“Ele (o fornecedor) demonstrou o que que era necessário para a mudança. Aí em cima do que 

ele apresentou, foram tomadas ações internas para que esse processo fosse comprado de 

forma a solucionar o problema”. (E2B1) 

 

Os clientes esperam ainda que as soluções dos fornecedores ofereçam agilidade:  

 

“Agilidade para você trafegar e ter várias funcionalidades de manter...a informação única para 

o grupo de empresa, divulgação (...)” (E2A1) 

 

“(...) o valor é a rapidez para se fechar negócios”. (E3A1) 
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“(...) a prestação de serviço em tempo hábil (...) isso agrega bastante valor”. (E1B1) 

 

“(...)agilidade do processo, que com o suporte técnico e o produto, é possível oferecer uma 

análise com menos tempo”. (E2B1) 

 

Essa agilidade mencionada pelos entrevistados diz respeito ao desempenho dos 

produtos e serviços ofertados e esse desempenho está relacionado ao conceito de valor 

adotado para essa pesquisa.  

A única diferença, porém, encontrada entre os atributos valorizados na solução do 

fornecedor pelos clientes de ambas empresas está mais relacionada à finalidade dos softwares 

em si.  

Os clientes da solução de CRM valorizam a facilidade no uso da solução e 

disponibilização das informações na nuvem, enquanto os clientes do software de gestão 

laboratorial valorizam a disponibilidade do serviço e a rastreabilidade de informações, 

conforme os depoimentos a seguir: 

 

“O diferencial é o pacote oferecido. Não vendem produto, vendem solução. Plataforma que 

permite desenvolver outros produtos.”. (E1A1) 

 

“A ferramenta é bem intuitiva. O próprio usuário faz customizações. (E2A1) 

 

“ (...) as informações de clientes e do relacionamento com estes, são mantidas nas nuvens 

ficando muito fácil acessar de qualquer lugar”. (E3A1) 

 

“(...) a possibilidade de rastreabilidade. “ (E2B1) 

 

Percebe-se que o valor identificado pelos clientes está relacionado com sua experiência 

de uso do software e vai ao encontro de uma das quatro abordagens de valor de Gummerus 

(2013) e do conceito de valor adotado para essa pesquisa. 
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4.1.2 Sucessos anteriores 

 

Outro fator valorizado pelos clientes de ambos os segmentos diz respeito à experiência 

de mercado do fornecedor e casos de sucesso de clientes satisfeitos com o fornecedor, 

especialmente, clientes do mesmo segmento industrial.  

Esse atributo foi mencionado por todos entrevistados quando questionados sobre quais 

critérios eles utilizam para contratar um fornecedor que gera valor, tendo-se obtido as 

respostas a seguir: 

 

“Conhecer o histórico do fornecedor em outros projetos, em outras empresas (...) eles 

prototiparam o que iriam entregar”. (E1A1) 

 

“(...)benchmarking com concorrentes ou com outros setores (...) sobre casos de sucesso”. 

(E3A1) 

 

“(...) a abrangência do fornecedor no mercado, sua solidez, tempo de mercado”. (E1B1) 

 

“(...) qualificação bem focada no objetivo final (...) e o tempo da ferramenta no mercado (...) e 

pesquisa em alguns outros clientes que já utilizam tanto o software quanto o suporte”. (E2B1) 

 

As falas dos entrevistados acima relatadas evidenciam a importância de se contratar 

uma solução de tecnologia de uma empresa que lhes transmita confiança baseada em 

experiências e sucessos anteriores do fornecedor.  

 

4.1.3 Entendimento Claro das Necessidades dos Clientes 

 

Uma vez tratadas as categorias dos clientes, serão agora discutidos os resultados da 

categoria de entendimento das necessidades dos clientes gerada a partir das respostas dos 

fornecedores (vendedores). 

A presente categoria tem como objetivo identificar pontos de convergência entre o 

valor apontado pelos clientes e o valor que os fornecedores acreditam gerar para esses 

clientes, conectada com o objetivo específico de identificar como é gerado o valor por meio 

da Venda Baseada em Valor.  

Na categoria Eficácia da solução, os clientes mencionaram a importância de ter um 
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fornecedor que vá além de simplesmente executar o projeto de implementação do software, 

com uma atuação mais consultiva e capaz de fazer o detalhamento e entendimento das 

necessidades do cliente.  

Conforme se verifica a seguir, percebe-se, por meio das entrevistas dos fornecedores, 

que os profissionais de vendas entendem essa necessidade de conhecer seu cliente e seus 

problemas e apresentar soluções endereçando esses problemas. Afinal, conforme destacado 

por Töytäri et al. (2011), a Venda Baseada em Valor é uma forma proativa de compreender e 

melhorar o negócio do cliente.  

 

“(...)o que a equipe de vendas faz é realmente ir aos clientes...é ...tentar capturar o maior 

número de informações, problemas de negócio e transportar estes problemas de negócio, 

mostrando a solução dentro da nossa ferramenta”. (E1VA) 

 

“(...) a gente busca estar próximo do cliente, entender as necessidades dele (...) entender a 

dinâmica de como empresa funciona, as burocracias, entender bem os processos do cliente”. 

(E2VA) 

 

“(...)ajudar os nossos clientes a se conectarem com os clientes deles de uma maneira mais 

eficiente (...)é importante conhecer o negócio do cliente, a indústria/segmento no qual ele 

atua”.  (E3VA) 

 

(...) o vendedor ele faz o papel de intérprete e de parceiro, de consultor mesmo, 

daquele que está buscando uma solução no mercado (...) o que faz a diferença é a 

proximidade, confiança (...) identificar muito bem as prioridades do cliente (...) atuar 

mais como um consultor (...) ter flexibilidade.  (E1VB) 

 

Como eu identifico que gero valor? (...). Perguntando. Quando você sente que essa 

conectividade com o cliente tá natural e quando ele te busca. (...) Eu gerar valor no 

processo de vendas é justamente (...) nosso papel é levar para o cliente tudo que 

temos de bom e o cliente traduzir a empresa dele para nós. (E2VB) 

 

Vale destacar que, de acordo com Orlin (1993), o entendimento das necessidades dos 

clientes é de fundamental importância para aumentar o valor dos produtos dos fornecedores. 

Para ele, os fornecedores adicionam valor a seus produtos ao ajudar os clientes a identificar e 

resolver problemas que eles não podem solucionar sozinhos. 
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A própria estratégia de vendas dos fornecedores é construída com base no 

entendimento das necessidades do cliente e na tradução dessas necessidades em soluções 

ofertadas pelos fornecedores.  

Tal fato caracteriza uma venda baseada em valor, conforme definição adotada para 

essa pesquisa, na qual está prevista a identificação, quantificação e verificação do valor, que 

resulta na compreensão do negócio do cliente e permite a elaboração e comunicação da 

proposta de valor ao cliente:  

(...) a gente monta a estratégia de acordo com o processo de avaliação de cada 

cliente (...) um time que vai no cliente e entende os problemas de negócio dele, o 

que é prioridade para ele, e monta um plano de projeto com os benefícios esperados 

(...) O meu papel é ajudar o cliente e traduzir o problema dele na nossa solução. 

(E3VA) 

 

“(...)A gente tá indo pra uma venda mais consultiva, vendendo valor agregado quando está no 

cliente”. (E2VB) 

 

É interessante notar que o fornecedor de soluções de CRM tem metas relacionadas ao 

sucesso do cliente. O fato dele vender assinatura de licenças e permitir que o cliente cancele 

sua assinatura a qualquer momento, deve ser a justificativa para essa preocupação com o pós-

venda e o sucesso do cliente. As falas a seguir exemplificam essa situação: 

 

“(...)
 
o vendedor também tem responsabilidade na entrega. (...) ele tem duas métricas 

principais: a primeira é geração de receita para empresa e a segunda é o próprio sucesso do 

cliente”. (E1VA) 

 

“(...) garantir a adoção e satisfação do cliente quanto ao uso do produto (...) inclusive o 

parceiro implementador (...) a gente tem que trabalhar com os parceiros para ter certeza que 

eles vão trabalhar bem com o cliente final”. (E2VA) 

 

Além disso, o fornecedor de CRM tem uma equipe focada em se antecipar às 

necessidades dos clientes, conforme abaixo: 

(...) há um time (...) de transformação digital (...) É um time só de diretores de outras 

empresas, Gartner, McKinsey. Eles visitam os clientes para buscar entender o que 

aquele setor da indústria vai fazer daqui a 10 anos, para já desenvolver software 

antecipadamente. (E1VA) 
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Os entrevistados ressaltaram ainda a importância do profissional da equipe de vendas 

conhecer os produtos e serviços ofertados por suas empresas para endereçar às necessidades 

dos clientes e ter uma especialização na sua área de atuação e na área de atuação do seu 

cliente: 

 

“...o vendedor tem que ter um pouco de especialização nas áreas, não só conhecer o que faz, 

mas, o que é um diferencial para o cliente”. (E2VA) 

 

“(...) um vendedor bom é um vendedor que entende o cliente, que tem empatia, que 

sabe qual é a dor dele, sabe como atender de uma forma correta (...) tem que saber a 

capacidade do seu software, saber como funciona tecnicamente e saber como que 

essa gama toda de conhecimento dele vai de uma forma simples e fácil convencer o 

comprador”. (E2VB) 

 

4.2 Recursos e Capacidades Estratégicos para criação de valor na Venda Baseada em 

Valor 

 

Uma vez apresentadas as categorias que apresentam o que é valor na percepção dos 

clientes e as categorias que representam como os fornecedores de tecnologia buscam criar 

valor para seus clientes, trata-se agora de entender quais recursos são utilizados para criar 

valor para os clientes na Venda Baseada em Valor. 

  

4.2.1 Eficácia da equipe de vendas 

 

Ficou evidente que a empresa fornecedora de CRM busca formar uma equipe de vendas 

que se preocupa com a captação de um novo cliente e a sua manutenção. Isso se dá, 

principalmente, pelo fato de a empresa vender a assinatura de licenças e o cliente poder 

cancelá-la a qualquer momento, de acordo com o seguinte depoimento: 

 

“(...) a empresa se organizou para atender numa cadeia inteira, do momento de onde se vai 

buscar um novo cliente, como que eu o abordo, qual o canal correto, o conteúdo; até o 

momento que eu tenho que renovar o contrato com ele”. (E3VA) 

 

Os três profissionais da equipe de vendas (pré-vendas, vendas e pós-vendas) do 
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fornecedor de CRM enfatizaram, a importância de se dispor de uma equipe de vendas 

eficiente e capaz de atender às necessidades dos clientes, conforme pode ser evidenciado nos 

trechos a seguir. 

O entrevistado E1VA (profissional de pós-vendas), por exemplo, expôs, diversas vezes, 

o quanto considera importante ter uma equipe que ajuda no processo de vendas, mencionando 

como essa equipe está interligada e como realiza a venda em conjunto: 

(...) um dos principais diferenciais da empresa é (...) a atuação do departamento de 

Customer Success para manter o cliente usando nosso produto. Há a figura do 

Success Manager, que é um account executive técnico (...), essa pessoa tem a 

percepção por meio de ferramental de análise se o cliente traz o risco de não estar 

usando ou hostilizando a ferramenta. (E1VA) 

 

A nossa empresa é um customer care avançado (...) especialistas verticais e 

horizontais (...) não são é só o profissional de pré-vendas e o executivo de contas 

(...) tem todo um time de especialistas naquele negócio e naquele produto. Existe 

uma área especializada em conhecer o concorrente (...) gente tem até um time de 

transformação digital. (E1VA) 

 

O entrevistado E2VA (profissional de pré-vendas) também menciona como as equipes 

de suporte à vendas e vendas se relacionam: 

 

“(...) a minha empresa tem uma máquina de vendas, um processo muito dinâmico, 

interessante e inovador. Estamos numa diretoria onde a pessoa responsável pelo pós-venda 

também é responsável pelo comercial” 

 

Por fim, o entrevistado E3VA (profissional de vendas) afirma claramente que a área de 

vendas não consegue gerar valor sozinha:  

 

“(...) uma série de áreas de apoio a vendas que podem ser acionadas pelo time de vendas a 

qualquer momento. Todas as áreas de apoio a vendas, seja prospecção, pré-vendas ou pós-

vendas dão força ao processo de vendas e a geração de valor”. 

 

As afirmações acima vão ao encontro da ideia de Orlin (1993), que acredita que para 

vencer uma negociação em tecnologia da informação, o fornecedor deve apresentar uma 

matriz de credibilidade com talentos especializados, o que se traduz em uma equipe que deve 
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convencer a contraparte do cliente que eles podem realizar o serviço, são os melhores para 

fazê-lo e são as pessoas mais fáceis de lidar e confiáveis para se trabalhar em conjunto.   

Para Orlin (1993), cada pessoa que trabalha com o cliente deverá ser treinada para 

trabalhar em uma estrutura de equipe e entender o seu papel como parte da equipe. 

A importância da equipe de vendas também é enfatizada pelos entrevistados da empresa 

fornecedora de solução para gestão laboratorial, porém, um dos entrevistados ressalta a 

importância de características pessoais do vendedor.  

 

“(...) o time com experiência tanto no foco como no processo do negócio do cliente”. (E2VB) 

 

(...) fazer ele (cliente) se sentir parte desse processo, de que não é efetivamente uma 

empresa que está vendendo licenças e depois vai desaparecer, que ele pode contar 

com uma estrutura na qual pode se apoiar (...). Conseguir “linkar” a parte técnica 

com a parte humana de relacionamento, perfil de vendedor (...) é uma característica 

que faz a diferença (...). Acho que o mais importante mesmo é essa característica 

pessoal. (E1VB) 

 

Apesar da competência consultiva utilizada para entender claramente as necessidades 

do cliente, abranger a experiência profissional anterior, a disponibilidade de atributos 

pessoais, as habilidades técnicas e comportamentais (ANDUEZA; ROCHA-PINTO, 2015), é 

necessário, no entanto, ter cautela com relação às características individuais do profissional de 

vendas.  

Orlin (1993) alerta que uma equipe de vendas é um organismo consultivo efetivo e 

obtém informações mais precisas do que qualquer profissional de vendas obteria 

individualmente.   

Assim, conforme explicitado acima nos depoimentos da maioria dos entrevistados, a 

equipe de vendas é apresentada como um recurso capaz de gerar valor ao cliente, uma vez que 

essa equipe se especializa no mercado do cliente, buscando entender suas necessidades e 

oferecer soluções para seus problemas.  

Os entrevistados elencaram algumas características e capacidades que um profissional 

de vendas precisa ter para entregar valor aos clientes. 

  

(...) tem conhecimento da indústria onde ele tá (sic) atuando (...), é jovem com muita 

energia, disposto a estudar continuamente a plataforma e a indústria em que ele atua, 

dinâmico (...). Tem que ser uma pessoa que consiga fazer um relacionamento interno 
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com todas essas áreas, além de ter um ótimo relacionamento com os clientes (...), ser 

uma pessoa focada no negócio (do cliente) (...). Esse networking que ele traz está 

sendo o nosso principal diferencial (...) esse pessoal é crítico e traz negócios para 

gente. (E1VA) 

 

(...)
 

tem que ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa que consiga fazer um 

relacionamento interno e ter um ótimo relacionamento com os clientes. (...)
 
Saber 

executar um plano de vendas e também entender onde se posicionar melhor dentro 

do cliente (...) ser muito sábio. (E2VA) 

 

Cabe aqui uma ressalva sobre o relacionamento interno mencionado pelos 

entrevistados E1VA e E2VA. A importância do relacionamento interno com as áreas técnicas 

e de apoio da empresa foi abordada por Pelham (2006), que acredita que resultados bem-

sucedidos e de aumento de valor para o cliente dependem da capacidade da equipe de vendas 

em trabalhar efetivamente com o pessoal técnico interno para desenvolver soluções adequadas 

aos problemas dos clientes. 

Já na visão de Orlin (1993), o relacionamento é visto de forma mais ampla, não 

somente internamente. Para ele, vender é a arte de desenvolver relacionamentos. Pelham 

(2006) também reconhece a importância de desenvolver a estratégia de relacionamento como 

uma influência na performance dos programas de gestão de vendas e no papel chave da 

equipe de vendas para implementar essa estratégia. 

A habilidade de relacionamento foi citada ainda pelos entrevistados E3VA e E1VB 

como características que diferenciam o vendedor que gera valor. 

 

O profissional precisa ter formação em negócios, inglês, habilidade relacionamento 

(...) saber absorver pressão, habilidade de comunicação e negociação, pensamento 

matricial – não pode ser pensamento muito abstrato, para entender o cenário do 

cliente e a necessidade dele. (E3VA) 

 

Ele tem que ser otimista. Tem que estar aberto a muitos feedbacks, ser muito 

motivado para o aprendizado, ávido por conhecimento e ser muito atento aos canais 

de comunicação (...), Ter um foco, uma organização de tempo, das atividades (...), 

uma pessoa que consegue transitar entre diversos tipos de pessoas, flexível e com 

bom relacionamento interpessoal (...), conhecer um pouco de psicologia e de 

técnicas de influência e de negociação (...). (E1VB) 

 

Orlin (1993) enumera ainda algumas outras características que considera essenciais 
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para uma equipe de vendas bem-sucedida: ter comportamento consultivo, ser excelentes 

ouvintes e comunicadores e compreender os clientes do cliente.  

Na mesma linha de pensamento, Pelham (2006) acredita que uma habilidade que 

distingue os profissionais de vendas de alta performance é a capacidade consultiva de 

resolução de problemas, na qual o profissional precisa entender as metas do cliente, identificar 

seus problemas e oferecer soluções adequadas. 

Por fim, vale destacar a importância do aprendizado contínuo mencionada pelos 

entrevistados. Andueza e Rocha-Pinto (2015) chamam a atenção para o fato do profissional 

que atua em TI estar sujeito à evolução tecnológica acelerada, devendo ter facilidade de 

aprendizagem, ser flexível para se adaptar a mudanças, responder às necessidades específicas 

do cliente. 

 

4.2.2 Instrumentos de vendas para construir a confiança do cliente 

 

A última categoria elaborada diz respeito aos recursos utilizados pelas equipes de 

vendas de ambos os fornecedores para construir a confiança do cliente e auxiliar no seu 

processo de decisão de compra. 

Os profissionais de vendas foram indagados sobre os recursos (tangíveis e intangíveis) e 

capacidades que utilizam para gerar valor ao cliente durante o processo de vendas.  

As entrevistas revelaram que os fornecedores utilizam referências de clientes satisfeitos 

como um instrumento de venda para aumentar a credibilidade da solução ofertada por eles aos 

potenciais novos clientes. Eles também utilizam pesquisas de institutos de mercado sobre a 

satisfação de clientes. 

Isso corrobora com a visão de valor dos clientes que buscam sucessos anteriores dos 

fornecedores como um dos critérios para selecionar um fornecedor de tecnologia, de acordo 

com os depoimentos: 

 

“(...) é colocar nossos clientes para falar bem da gente”. (E2VA) 

 

(...) um dos recursos que a gente consegue alavancar muito é essa experiência global 

em casos semelhantes (...), fora isso a gente tem as pesquisas (...) webinar de 

clientes, eventos, encontros, histórias de sucesso (...). Publicam-se no site as 

pesquisas por indústria sobre os drivers de valor que cada indústria vai ter.  (E3VA) 

 

(...) avaliações anuais de usuários globais que aparecem nas pesquisas do Gartner, 
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que colocam a empresa no quadrante líder de sistema de gestão laboratorial (...), 

complementadas com cases de sucesso (...), bem como clientes já estabelecidos que 

dão testemunhos do uso do sistema (...). (E1VB) 

 

“(...) praticamente todos os nossos clientes viram cases de sucesso mesmo (...). A qualidade 

de serviço, a experiência que a gente passa, é muito diferente do nosso concorrente”. (E2VB) 

 

Entre as respostas surgiu novamente a questão do entendimento do negócio do cliente 

como um recurso intangível para gerar valor no processo de vendas. No entanto, para fins 

dessa pesquisa, o entendimento do negócio do cliente foi considerado como uma capacidade. 

Conforme pode ser visto a seguir, essa capacidade de entendimento do negócio do 

cliente foi destacada pelos entrevistados do fornecedor de soluções de CRM: 

 

“ (...) o grande speech da nossa empresa é falar do problema e dos desafios do negócio (do 

cliente) ”. (E1VA) 

 

A gente não procura fazer demonstração do produto, mas, sim, entender o processo do 

cliente (...). É um discovery, é onde você busca o entendimento do que o seu cliente 

realmente quer, o que está motivando ele a buscar por uma ferramenta de CRM, de 

atendimento ou de marketing. (E2VA) 

 

“(...) a empresa tem quatro ou cinco drivers de valor para ver daquele projeto, onde que eu 

posso ajudar o cliente (...). ” (E3VA) 

 

É relevante mencionar que, ao contrário do fornecedor de solução de CRM, que não 

utiliza demonstração de software como um instrumento de vendas, o de soluções de gestão 

laboratorial utiliza esse recurso como forma de demonstrar valor ao cliente: 

 

(...) demonstração e a prova de conceito são dois recursos fortes nessa obtenção da 

confiança (...), mostrar para ele, já no processo de pré-venda com demonstração do 

produto e com levantamento dos requisitos que ele tem o retorno do investimento e a 

otimização dos processos. (E1VB) 

 

“(...) utiliza-se em todas as vendas o ROI, (...) a demonstração técnica do software mesmo 

(...), assinar em contrato riscos e prazos”. (E2VB) 
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Além da demonstração técnica, o fornecedor de solução para gestão laboratorial utiliza 

ainda um recurso que permite ao cliente testar a solução em seu ambiente de maneira 

customizada por alguns dias, sem custo, numa espécie de “degustação” do software: 

 

“(...) uma outra ferramenta, um produto de venda, é o Try and Buy. A gente libera para o 

cliente o acesso na nuvem, com alguns processos configurados, para que ele efetivamente use 

o sistema na prática durante algum tempo”. (E1VB) 

 

Um outro recurso citado por ambos os fornecedores foi o treinamento oferecido pelas 

empresas e a preocupação em transferir o conhecimento para o cliente, tornando-o mais 

independente. Também foi mencionado o treinamento interno para capacitação da equipe de 

vendas: 

 

(...) plataforma de treinamento inovadora online (...) disponível não só para clientes, 

mas, para qualquer pessoa que queira se habilitar e se tornar especialista na nossa 

plataforma (...). É uma parte da nossa geração de demanda (...), treinamento de 

produto, de metodologia de vendas, de geração de valor, coaching, feedback (...) para 

ter mais conhecimento e fazer autoanálise ... gamificação de feedback (...). (E2VA) 

 

“(...) treinamentos online (...) são treinamentos que nos ensinam a posicionar nosso produto, a 

entender a oferta do concorrente e onde a gente se diferencia, treinamentos sobre as indústrias 

(dos clientes) ”. (E3VA) 

 

“(...) treinamentos que transferem conhecimento para o cliente”. (E1VB) 

 

“Todos os clientes acessam uma base de conhecimento (...). Passa-se esse conhecimento para 

que os clientes tenham o próprio conhecimento de desenvolver o processo dentro do 

laboratório”. (E2VB) 

 

É interessante notar que, no caso da empresa fornecedora de soluções de CRM, o 

treinamento está disponível até mesmo para não clientes e é utilizado como uma ferramenta 

de geração de demanda potencial. Além disso, foi mencionado pelo E3VA que nessa empresa, 

o treinamento de capacitação da equipe de vendas também é um recurso para gerar valor ao 
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cliente. 

Pelham (2006) chama a atenção para o fato de o treinamento com orientação consultiva 

enfatizar as áreas que são de crescente importância para o sucesso da equipe de vendas. Para 

ele, este tipo de treinamento deveria habilitar a equipe de vendas a implementar a estratégia 

de relacionamento de marketing que busca aumentar o valor para o cliente em termos de 

melhor qualidade de produto, qualidade de serviço e menores custos. 

Portanto, ao oferecer treinamento para equipe interna com foco em produto, soluções do 

concorrente e indústria de atuação do cliente, esses fornecedores de tecnologia buscam tornar 

suas equipes de vendas mais capacitadas a aumentar o valor para o cliente, uma vez que 

podem atuar de maneira mais consultiva. 

 Por fim, foram mencionados também recursos como a própria metodologia de 

desenvolvimento do software ou a tecnologia do software e os recursos de marketing: 

 

“ 
(...)

 
uma metodologia de desenvolvimento de plataforma que possibilita que o cliente consiga 

utilizá-la com (...) seus próprios processos. A nossa plataforma é flexível (...): posicionamento 

de marketing, comunicação (...) e eventos de marketing”. (E2VA) 

 

“(...) uma tecnologia que utiliza segurança da informação, que permite rastreabilidade pelos 

dados da informação de pessoas que trabalham com análises, com resultados que estão sendo 

entregues”. (E1VB) 

 

“Marca, produto e produto”. (E3VA) 

 

4.3 Aplicação do Modelo VRIO 

 

Uma vez identificados os recursos e capacidades estratégicos para a geração de valor 

ao cliente no processo de venda baseada em valor, será discutido a seguir como esses recursos 

e capacidades se enquadram no modelo VRIO proposto por Barney (2001). 

Para facilitar o entendimento da aplicação do modelo VRIO, foi criada a matriz abaixo 

(Quadro 6), que apresenta como as capacidades e recursos identificados se enquadram nos 

atributos do VRIO para gerar vantagem competitiva para os vendedores que as adotaram. 
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Quadro 6 - Matriz de Verificação do Modelo VRIO 

Matriz de Verificação do Modelo VRIO 

              

           Atributos 

Recursos/ 

Capacidades 

Valor 
(Permite 

responder 

ameaças e 

oportunidades?) 

Raridade 
(É controlado por 

um pequeno número 

de concorrentes?) 

Inimitabilidade 
(Empresas que não 

possuem enfrentam 

desvantagem de custos 

para obtê-lo?) 

Organização 
(Políticas e 

procedimentos 

organizados para explorar 

valor, raridade e 

inimitabilidade? 

Capacidade 1: 

Entendimento 

claro das 

necessidades do 

cliente 

X X  X 

Capacidade 2: 

Eficácia da 

equipe de 

vendas 

X X  X 

Instrumentos de 

Vendas para 

construir 

confiança no 

cliente 

X X  X 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

As duas capacidades e os recursos descobertos nessa pesquisa têm presente o atributo 

valor do modelo VRIO. 

Ao ser capaz de entender a necessidade do cliente e propor soluções adequadas a ele, 

os fornecedores estão respondendo à ameaça de ser escolhido um outro fornecedor e 

aproveitando a oportunidade de sair vencedor do processo de compra do cliente. 

A vantagem competitiva também foi obtida por meio da eficácia da equipe de vendas, 

que trabalha em conjunto para ser mais assertiva, chegando a antever necessidades do cliente 

e buscando garantir o sucesso dele. 

Já os recursos enumerados pelos entrevistados auxiliam na geração de valor ao 

proporcionar troca de experiências entre clientes e agilidade na implementação da solução. 

Para identificar a presença ou não do atributo raridade, os entrevistados de ambas as 

empresas fornecedoras de tecnologia foram questionados sobre a exclusividade do uso desses 

recursos e capacidades.  

O entrevistado E1VB, por exemplo, acredita que até mesmo a característica humana 

do vendedor que ele defende como o grande diferencial na venda baseada em valor é algo que 

os concorrentes já perceberam que é fundamental para o sucesso de uma venda. No entanto, 

mesmo assim, ele acredita que sua empresa tem como exclusividade o fato de ser transparente 

com o cliente.  
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Tal transparência faz parte da atuação da equipe de vendas que busca eficácia no 

processo de vendas: 

 

(...) no mercado, nos estudos, nas ferramentas de vendas que hoje são mais 

difundidas, todo mundo já percebeu isso...o quanto esse caráter pessoal, esse caráter 

humano de relacionamento faz diferença para o sucesso de uma venda. Não é 

exclusivo da nossa empresa. A exclusividade está no conceito, na visão de 

entregar(...) com a transparência que ele precisa, de não usar informações levianas. 

(E1VB) 

 

Apesar de todos terem respondido que a equipe de vendas integrada e histórias de 

sucesso para conquistar a confiança dos clientes, não são capacidades ou recursos exclusivos 

de suas empresas, as empresas de tecnologia em geral estão percebendo a importância de 

conhecer melhor seu cliente.  Ao que parece, ainda são poucas as empresas que adotam essas 

capacidades e recursos e há uma dificuldade em copiá-los. 

Os seguintes depoimentos ajudam a evidenciar que ainda são poucas as empresas que 

conseguem utilizar os recursos e capacidades evidenciados nessa pesquisa. 

 

“(...) já existem empresas copiando (...) com nomes de departamentos iguais, mas o grande 

diferencial é que a gente já nasceu no modelo de nuvem”. (E1VA) 

  

“Existem outras empresas, principalmente empresas de tecnologia, na nuvem, que precisam 

ter esse tipo de approach (...), mas não é fácil copiar.”. (E2VA). 

 

Toda empresa de tecnologia que compete neste mercado, de alguma forma tenta 

alavancar os mesmos recursos. No geral, as empresas de tecnologia têm uma 

estratégia mais ou menos comum. O que torna a minha empresa única, é a agilidade, 

a forma como que a informação flui dentro da empresa e a velocidade com que a 

empresa toma decisões e implementa coisas novas. (E3VA) 

 

A agilidade citada pelo entrevistado E3VA é parte da solução oferecida aos clientes e 

é um dos atributos valorizados por eles. 

No entanto, por meio de sua fala, fica claro que as metodologias de vendas e de 

utilização de recursos de vendas estão altamente difundidas no mercado de tecnologia. 

Por fim, as empresas se estruturaram para que a venda baseada em valor possa 
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efetivamente gerar valor aos clientes. Para isso, elas se organizaram por meios dos 

departamentos de apoio às vendas para agirem desde a captação de um novo cliente até o 

momento de renovação do contrato com ele. 

 

(...) canais de captação como site, blog, eventos, ferramentas de apoio como o 

Linkedin Sales Navigator, que permite você monitorar os seus leads e enxergar 

como eles estão, com quem eles estão se conectando, quais pessoas podem ajudar 

num contato, numa aproximação de um contato de algum lead (E1VB) 

 

“O ROI pode entrar desde o começo da venda, como no final da venda (...).  A demonstração 

técnica valida a argumentação e o ROI mostra o retorno financeiro”. (E2VB) 

 

4.4 Relação Cliente-Vendedor 

 

A seguir será apresentada uma visão resumida das categorias encontradas na presente 

pesquisa e a relação dos recursos e capacidades identificados com a geração de valor para o 

cliente. 

A figura 3 mostra os fatores que os clientes analisam ao selecionar um fornecedor de 

tecnologia da informação e que geram valor para eles no momento da aquisição.  

Conforme apresentado anteriormente, os clientes buscam uma solução que contemple 

o entendimento das suas necessidades, permita agilidade na troca de informações, seja de fácil 

uso e permita rastreabilidade de informações. 

Os clientes buscam ainda um fornecedor que tenha experiência de mercado 

comprovada por projetos anteriores. 

Em contrapartida, os fornecedores de tecnologia da informação, no papel de 

vendedores, buscam gerar valor para os clientes, por meio do uso da capacidade de 

entendimento das necessidades desses clientes: entendendo seus processos, identificando seus 

fatores de sucesso e focando na oferta de uma solução que resolva os problemas do cliente e 

traduza suas necessidades em um produto ofertado pelo fornecedor.  
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Figura 3 - Visão Resumida dos recursos e capacidades que criam valor na Venda 

Baseada em Valor 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

  

Além disso, os fornecedores utilizam a capacidade de eficácia de vendas para gerar 

valor. Essa capacidade ocorre por meio de uma equipe de especialistas verticais e horizontais 

que apoiam a venda desde a prospecção até o pós-venda, da capacidade do vendedor se 

relacionar com a equipe interna da empresa responsável pelo desenvolvimento de produtos, 

antecipação de necessidades dos clientes e análise dos produtos concorrentes, aprendizado 

contínuo e responsabilidade sobre o sucesso do cliente ao utilizar a solução da empresa. 

A renovação do contrato do cliente é, portanto, um indicador de que o cliente enxerga 

valor na solução ofertada pelo fornecedor. Afinal, uma equipe de vendas com orientação 

consultiva prioriza a retenção de clientes e presta significativa atenção às necessidades dos 

clientes estratégicos (PELHAM, 2006). 

 Os fornecedores também usam instrumentos de vendas para gerar valor aos clientes, 

criando confiança neles sobre os produtos e serviços ofertados.  

 Entre os instrumentos de vendas identificados estão:  
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(a) Depoimentos de clientes, experiências em casos semelhantes e histórias de sucesso: 

contribuem para geração de valor ao cliente, pois, o cliente busca sucessos anteriores 

como um dos critérios para selecionar um fornecedor de tecnologia da informação.   

(b) Treinamentos e transferência de conhecimentos para o cliente:  cujo valor gerado 

ocorre ao permitir que o cliente tenha mais facilidade de uso da solução e entenda 

todas suas funcionalidades, sem depender do fornecedor para utilizar o software. 

(c) Treinamentos e capacitação para equipe de vendas: possibilita a formação de 

profissionais capazes de entender as necessidades dos clientes e oferecer uma solução 

adequada à essas necessidades. 

(d) Outros recursos, tais como: recursos de marketing, que permitem aproximação com o 

cliente em eventos onde há troca de experiências; tecnologia do software e 

metodologia de implementação do software, que garantem projetos mais ágeis e com 

mais chances de sucesso; retorno sobre o investimento e demonstrações técnicas, que 

visam provar o valor da solução antes de sua aquisição. 

Os resultados da pesquisa revelaram que existe grande convergência entre o 

significado de valor percebido pelos clientes e o valor ofertado pelos vendedores no processo 

de venda baseada em valor.  

O valor percebido pelo cliente passa por sua experiência da aquisição de soluções de 

tecnologia, buscando outras referências para tomar uma decisão, comparando o desempenho 

dos produtos e serviços a serem adquiridos e pesando os benefícios e sacrifícios da aquisição. 

A equipe de vendas, por sua vez, busca identificar, quantificar, verificar e comunicar o 

valor ao cliente por meio da compreensão do seu negócio e da elaboração e comunicação de 

uma proposta de valor.  

Para isso acontecer, vale lembrar da afirmação de Pelham (2006) que, acredita que a 

equipe de vendas precisa estar motivada e ser capaz de entender necessidades do cliente, 

comunicar o entendimento das necessidades para o pessoal interno e trabalhar com esse 

pessoal para desenvolver produtos e serviços que atendam essas necessidades, garantindo, 

assim, a eficácia da venda. 

Afinal, conforme Rackham e DeVicentis (1999), a nova força de vendas deve criar 

valor para o cliente e não meramente comunica-lo, pois, um crescente número de clientes está 

procurando por capacidades de solução de problemas e customização. 

No entanto, o relacionamento entre cliente e vendedor não é perfeito, conforme 

revelam os trechos de entrevistas a seguir: 
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(...) os fornecedores acabam vendendo que suas soluções são simples, de fácil uso, 

mas, quando você instala a ferramenta, descobre que, na realidade, ela possui 

limitações (...) a gente teve dificuldades com o parceiro de implementação do 

software da empresa A, que teve dificuldades de entendimento da nossa necessidade 

como cliente e não teve domínio de como desenvolver o projeto (...) o profissional 

(do parceiro) tinha conhecimento, mas, não soube extrair as informações do usuário 

(...) então, eu acho que tem que ter maior interação da área solicitante e também dos 

fornecedores que precisam ter habilidade em suas entrevistas de levantamento de 

requisitos. (E2A1) 

 

O fornecedor, normalmente, indica um parceiro para implementar o software, mas, 

eles não conseguem dar garantias sobre o serviço desse parceiro (...) quando o 

parceiro começou a executar a implementação do software, a gente sentiu que o 

projeto ficou muito falho. Eu senti falta de boas práticas de projeto, da supervisão do 

fornecedor A, que é dono da solução, de processos e até de desenvolvimento 

tecnológico. É aí que o fornecedor A deve atuar para ter uma satisfação mais plena 

de seus clientes. (E1A1) 

 

“(...) eu não tive boas experiências com a consultoria que presta serviço para esse 

fornecedor que é para a parte de implantação desses sistemas ou de melhorias”.  

De acordo com os depoimentos acima sobre o fornecedor A, as duas empresas 

clientes, apesar de satisfeitas com o fornecedor do software, estão insatisfeitas com parceiros 

que prestam serviços de implementação do software.  

Tanto a terceirização de serviços, como o fato de haver falhas na comunicação das 

expectativas do cliente em relação ao projeto e no posicionamento do vendedor sobre as 

funcionalidades oferecidas pela solução, podem ser fatores de risco na relação cliente-

fornecedor. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito de criação de valor adotado para essa pesquisa é proveniente da visão de 

valor orientado ao mercado e valor percebido pelo cliente.  

Por meio das entrevistas realizadas, foi possível identificar que a criação de valor para 

os clientes das empresas de tecnologia estudadas é o resultado da experiência do cliente, do 

desempenho de produtos adquiridos e dos benefícios recebidos em relação aos sacrifícios 

necessários para consegui-los, conforme sugerido pela necessidade que os clientes têm de se 

assegurar dos sucessos anteriores dos fornecedores.  

Por outro lado, os vendedores utilizam instrumentos de vendas, tais como casos de 

sucesso e clientes referência para gerar confiança aos seus clientes. A equipe de vendas das 

empresas de tecnologia também utiliza duas capacidades: entendimento claro das 

necessidades do cliente e a eficácia da própria equipe de vendas durante o processo de venda, 

que permitem gerar valor ao cliente. 

A venda baseada em valor ocorre, portanto, por meio da identificação, quantificação e 

comunicação do valor ao cliente, após a compreensão do negócio do cliente e elaboração e 

comunicação da proposta de valor. 

Essa criação de valor pode ser avaliada por meio da combinação e exploração dos 

recursos e capacidades revelados pela pesquisa. 

Tais recursos e capacidades se mostraram valiosos para os fornecedores (vendedores), 

pois, permitem que eles respondam às ameaças do ambiente em que estão inseridos, uma vez 

que elas são capazes de gerar o valor esperado por seus clientes, criando uma relação de 

confiança com eles.  

Esses recursos e capacidades também são raros. Embora alguns concorrentes já 

estejam copiando eles, as empresas estudadas apresentam alguns diferenciais, tais como 

agilidade no fluxo das informações (fornecedor de CRM) e transparência no relacionamento 

com seus clientes (fornecedor de software de gestão laboratorial). 

E, finalmente, esses recursos estão estruturados de modo que o vendedor não está 

sozinho no processo de vendas. Ele conta com uma equipe de apoio e com processo de 

captação de novos clientes que vai desde a prospecção até a retenção do cliente, que pode ser 

confirmada pela renovação do contrato do cliente. 

No entanto, apesar de haver uma sinergia entre o valor percebido pelo cliente e o valor 

gerado pelos vendedores, a construção da confiança precisa ser fortalecida pelo 
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compartilhamento de informações entre as partes (clientes e fornecedores).  

Para que a relação cliente-fornecedor (vendedor) seja bem-sucedida é necessário que o 

cliente compartilhe informações reais de seu cenário atual, suas expectativas do projeto de 

implementação do software e os problemas que deseja solucionar sem omitir nenhuma 

informação. 

O fornecedor também precisa ser transparente com o cliente e ao apresentar sua 

proposta de valor, informar se alguma funcionalidade desejada não está disponível ou se 

precisa ser alterada em função de alguma limitação da ferramenta. 

Uma vez que as informações compartilhadas sejam claras, precisas e transparentes 

entre clientes e vendedores, a venda baseada em valor será mais consistente e a construção da 

confiança será reforçada. Assim, a construção da confiança baseada no compartilhamento de 

informações é a base que sustenta a venda baseada em valor. 

Por fim, a gestão de parceiros que representam os fornecedores de tecnologia é um 

ponto que merece atenção, uma vez que um serviço mal executado por um parceiro pode 

denegrir a imagem do fornecedor de tecnologia. Portanto, a capacitação desses parceiros deve 

ser levada a sério e acompanhada de perto pelos fornecedores de tecnologia. 

Conclui-se, então, que a observância do compartilhamento de informações e gestão de 

parceiros contribuirá para melhoria do relacionamento entre fornecedores e clientes no 

processo de venda baseada em valor. 

Vale ressaltar que esse trabalho, no entanto, foi realizado no segmento de tecnologia 

da informação, mais especificamente, fornecedores de software, podendo haver variações de 

resultados em outros segmentos de mercado e até mesmo entre fornecedores de tecnologia da 

informação que possuem foco em hardware ou serviços.  

Sugere-se ainda que futuras pesquisas sejam realizadas no segmento de serviços para 

comparação de resultados e que seja aprofundada a caracterização de recursos e capacidades 

utilizados para gerar valor ao cliente na venda baseada em valor. Também seria interessante 

realizar uma pesquisa no mesmo segmento para validação de uma amostra maior de empresas.  
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APÊNDICE A – Matriz de Amarração - Cliente 

Questão de pesquisa: 

Que recursos e capacidades sustentam a venda baseada em valor na criação de valor para o 

cliente? 

Objetivo geral: 

Identificar os recursos e capacidades que são estratégicos no processo de venda baseada em 

valor para a criação de valor para o cliente sob o ponto de vista do marketing. 

 

Objetivos 

específicos (1) 

Referencial Teórico (2) Perguntas do questionário/roteiro 

entrevistas (3) 

1 Entender como é 

criado o valor por 

meio da venda 

baseada em valor . 

1.1 Criação de Valor 

*Woodruff (1997) – valor é 

algo percebido pelo cliente e 

não determinado pelo 

vendedor 

*Gummerus (2013) – Quatro 

abordagens de como os 

atores determinam o 

resultado de valor: 1- valor 

como meios e fins; 2 - valor 

como benefícios e sacrifícios; 

3 - valor como resultados de 

experiências; 4 - valor como 

algo fenomenológico. 

*Zubac; Hubbard; Johnson 

(2010) – necessidade de 

ênfase para combinação e 

exploração de recursos para 

gerar valor 

1.2 Venda Baseada em 

Valor (VBS) 

*Terho et al. (2012, 2015) – 

VBS: Abordagem de vendas 

que se baseia na 

identificação, quantificação, 

1 Que produtos ou serviços ofertados 

pelo fornecedor de tecnologia em 

referência à sua empresa você 

considera que são mais estratégicos?  

2 Que atributos desses produtos ou 

serviços são estratégicos para a criação 

de valor superior para sua empresa? 

3 Como é criado o valor para sua 

empresa por um fornecedor 

diferenciado? 

4 Que critérios são adotados para 

escolher um fornecedor diferenciado 

que entregue esses atributos?  

5 Deseja acrescentar alguma 

informação que contribua para o 

entendimento de como as ações de 

vendas podem gerar valor para os 

clientes, caso não tenha sido abordada 

aqui? 
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comunicação e verificação de 

valor para o cliente. 

*Rajala; Töytäri (2015) – 

VBS: Conceito 

multidimensional que 

envolve (1) compreender o 

modelo de negócios do 

cliente; (2) elaborar a 

proposta de valor; (3) 

comunicar o valor 
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Apêndice B – Matriz de Amarração - Vendedor 

Problema de pesquisa: 

Que recursos e capacidades sustentam a venda baseada em valor na criação de valor para o 

cliente? 

Objetivo geral: 

Identificar os recursos e capacidades que são estratégicos no processo de venda baseada em 

valor para a criação de valor para o cliente sob o ponto de vista do marketing. 

 

Objetivos 

específicos (1) 

Referencial Teórico (2) Perguntas do questionário/roteiro 

entrevistas (3) 

1 Entender como é 

criado o valor por 

meio da venda 

baseada em valor. 

1.1 Criação de Valor 

*Woodruff (1997) – valor é 

algo percebido pelo cliente 

e não determinado pelo 

vendedor 

*Gummerus (2013) – 

Quatro abordagens de 

como os atores determinam 

o resultado de valor: 1- 

valor como meios e fins; 2 

- valor como benefícios e 

sacrifícios; 3 - valor como 

resultados de experiências; 

4 - valor como algo 

fenomenológico. 

*Zubac; Hubbard; 

Johnson (2010) – 

necessidade de ênfase para 

combinação e exploração 

de recursos para gerar valor 

 

1.2 Venda Baseada em 

Valor (VBS) 

*Terho et al. (2012, 2015) 

– VBS: Abordagem de 

1 Que produtos/serviços tornam sua 

empresa destacada no seu mercado de 

atuação?  

2 De que maneira é identificada a 

percepção do valor gerado por sua 

atuação de vendas? 

3 Que estratégia de vendas leva a 

empresa a ser preferida pelos clientes em 

detrimento dos concorrentes?  

5 De que maneira o 

vendedor/representante atua para 

viabilizar essa criação de valor?  
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vendas que se baseia na 

identificação, 

quantificação, comunicação 

e verificação de valor para 

o cliente. 

*Rajala; Töytäri (2015) – 

VBS: Conceito 

multidimensional que 

envolve (1) compreender o 

modelo de negócios do 

cliente; (2) elaborar a 

proposta de valor; (3) 

comunicar o valor 

2. Caracterizar os 

recursos e 

capacidades que são 

estratégicos para a 

criação de valor na 

venda baseada em 

valor. 

2.1 Recursos Estratégicos 

e Modelo VRIO 

* Barney (1991, 1995, 

2011)/ Barney; Clark 

(2007) – Modelo VRIO 

(quatro atributos de 

recursos e capacidades que 

geram vantagem 

competitiva: valor, 

raridade, inimitabilidade e 

organização) 

*Collis e Montgomery 

(2003): recursos 

estratégicos são aqueles 

difícil de copiar, se 

deprecia devagar, tem seu 

valor controlado pela 

empresa (não por 

empregados, fornecedores 

ou clientes), não pode ser 

6 Que recursos tangíveis e/ou intangíveis 

dão suporte às características superiores 

dos seus produtos? Entenda-se por 

recursos tangíveis aqueles que são 

mensuráveis e concretos; e por recursos 

intangíveis aqueles que não se pode 

medir com facilidade e são mais 

abstratos. 

7 Que capacidades têm sido essenciais 

para criar valor superior aos clientes?  

8 Qual a relevância da atuação do 

vendedor/representante da empresa? 

Poderia explicar? 

9 Os recursos tangíveis, intangíveis e as 

capacidades mencionados são exclusivos 

da sua empresa? Eles são fáceis de copiar 

pela concorrência?  

10 Como esses recursos e capacidades 

estão organizados? Em quais processos e 

estruturas eles se sustentam?  
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facilmente substituído e é 

superior a recursos 

similares dos concorrentes. 

*Amit e Schoemaker 

(1993): Se sobrepõem aos 

fatores estratégicos da 

indústria, forma a base da 

estratégia competitiva da 

empresa, não são 

transacionáveis e são 

complementares, escassos, 

apropriáveis e específicos 

da firma.  

11 Considerando os atributos 

mencionados anteriormente, como 

caracterizaria o vendedor/representante. 

12 Deseja acrescentar alguma informação 

que contribua para o entendimento de 

como a abordagem de vendas pode gerar 

valor para os clientes que não foi 

mencionada aqui? 
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Apêndice C – Roteiro de Pesquisa Cliente 

 

Bloco 1: Introdução 

Introdução ao tema da pesquisa, objetivos, identificação da empresa e do entrevistado. 

 

Bloco 2:  

Entender como é criado o valor por meio da venda baseada em valor sob o ponto de 

vista dos executivos. 

 

1 Que produtos ou serviços ofertados pelo fornecedor de tecnologia em referência à sua 

empresa você considera que são mais estratégicos?   

2 Que atributos desses insumos são estratégicos para a criação de valor superior para sua 

empresa? 

3 Como é criado o valor para sua empresa por um fornecedor diferenciado? 

4 Que critérios são adotados por sua empresa para escolher um fornecedor diferenciado que 

entregue esses atributos?  

5 Deseja acrescentar alguma informação que contribua para o entendimento de como as ações 

de vendas podem gerar valor para os clientes, caso não tenha sido abordada aqui? 
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Apêndice D – Roteiro de Pesquisa Vendedor 

 

Bloco 1: Introdução 

Introdução ao tema da pesquisa, objetivos, identificação da empresa e do entrevistado. 

 

Bloco 2:  

Entender como é criado o valor por meio da venda baseada em valor sob o ponto de 

vista dos executivos. 

 

1 Que produtos/serviços tornam sua empresa destacada no seu mercado de atuação?  

2 Como sua empresa cria valor para os produtos dos seus clientes por meio dos 

produtos/serviços entregues a eles?  

3 De que maneira é identificada a percepção do valor gerado por sua atuação de vendas? 

4 Que estratégia de vendas leva a empresa a ser preferida pelos clientes em detrimento dos 

concorrentes?  

5 De que maneira o vendedor/representante atua para viabilizar essa criação de valor?  

 

Bloco 3:  

Caracterizar os recursos e capacidades que são estratégicos para a criação de valor na 

venda baseada em valor. 

 

6 Que recursos tangíveis e/ou intangíveis dão suporte às características superiores dos seus 

produtos? Entenda-se por recursos tangíveis aqueles que são mensuráveis e concretos; e por 

recursos intangíveis aqueles que não se pode medir com facilidade e são mais abstratos. 

7 Que capacidades têm sido essenciais para criar valor superior aos clientes?  

8 Qual a relevância da atuação do vendedor/representante da empresa? Poderia explicar? 

9 Os recursos tangíveis, intangíveis e as capacidades mencionados são exclusivos da sua 

empresa? Eles são fáceis de copiar pela concorrência?  

10 Como esses recursos e capacidades estão organizados? Em quais processos e estruturas 

eles se sustentam?  

11 Considerando os atributos mencionados anteriormente, como caracterizaria o 

vendedor/representante. 

12 Deseja acrescentar alguma informação que contribua para o entendimento de como a 

abordagem de vendas pode gerar valor para os clientes que não foi mencionada aqui? 


