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O mercado industrial, também 

conhecido como mercado 

organizacional ou BtoB, é formado por 

organizações que adquirem produtos 

e serviços nacionais e importados, 

das quais fazem parte órgãos 

governamentais e instituições, como 

hospitais, serviços de consultoria e 

revendedores e empresas que 

adquirem produtos industriais para 

serem utilizados no processo ou como 

componentes para outros produtos e 

serviços. 

Um grande  desafio  para as organizações que atuam no mercado BtoB é 

a comoditização  dos produtos e serviços organizacionais, que pode  

comprometer  as margens de lucro e ainda  a fidelidade dos clientes. A 

comoditização dos produtos e serviços está presente no mundo inteiro, e em 

todo o tipo de negócio, sendo uma realidade no mundo corporativo, o qual 

açoita praticamente todas as empresas em quase todos os setores, 

transformando tudo em commodity com o passar do tempo. Para vencer os 

problemas da comoditização presentes no segmento, buscar a diferenciação 

parece ser uma estratégia que auxilia na diferenciação de produtos e serviços, 

sendo mais um fator para agregar valor ao produto, permitindo, assim, que ele 

alcance vantagens perante os concorrentes. 

Dessa forma, as organizações que competem no segmento BtoB devem 

ser capazes de elaborar estratégias mercadológicas, superiores no sentido de 

enfrentar a concorrência e obter lucro suficiente para a prosperidade do 

negócio. Conhecer os atributos que influenciam na decisão de compras pode 

ser um fator significativo para explicar o sucesso ou fracasso do mercado BtoB. 

Os  atributos bem trabalhados podem ser considerados estratégias de vendas 

e marketing bem como criar vantagem competitiva para a organização e 

oferecer oportunidades para obtenção de melhores lucros com a venda de 

seus produtos e serviços.  

O mercado BtoB é formado por um número menor de clientes e 

caracteriza-se por uma forte concentração na qual cada cliente pode ser 

responsável pela aquisição de uma grande quantidade de produtos, 

representando, assim, um volume de negócios considerável. 



 

Os compradores organizacionais apresentam fatores racionais e 

analíticos como sendo força primária na tomada de decisão de compra, 

entretanto, fatores pessoais, tais como: amizade, orgulho profissional, 

interesses comuns, medo, incertezas e ambição pessoal, exercem grande 

influência na tomada de decisão de compra. 

As compras organizacionais, independentemente de seu grau de 

complexidade e de formalização, são realizadas por indivíduos e estão sujeitas 

a influências de fatores psicológicos, sociológicos e antropológicos. São dez os 

atributos apontados por estudos, que afetam a decisão de compras 

organizacionais: preço, pontualidade na entrega, prazos menores de entrega, 

atendimento do fornecedor, qualidade dos produtos, inovação dos produtos, 

prazos de pagamento, atendimento às especificações dos produtos, 

desenvolvimento de produtos especiais e pós-venda.  

Estudo realizado por Silva (2013) com empresas de pequeno, médio e  

grande  porte,  revelou que 100% das empresas analisadas consideraram o 

prazo de entrega, a pontualidade na entrega e a qualidade nos serviços, como 

sendo os atributos mais relevantes na decisão de compra, não havendo 

nenhum ponto de discordância para esses atributos. Outros atributos foram 

apontados como: serviço de pós-venda, suporte aos serviços, assistência 

técnica, flexibilidade nas negociações, confiabilidade nos serviços, 

confiabilidade nos produtos, qualidade dos serviços, qualidade dos produtos, 

pontualidade na entrega, prazo de entrega e preço foram considerados como 

sendo os mais relevantes na decisão de compra.  

É importante para  as organizações  do mercado BtoB  ao  elaborarem 

suas  estratégias de marketing,  conhecer seu mercado e seus clientes para   

assim, conquistarem fatias do mercado em que atuam que lhes permitam não 

somente sobreviver, mas prosperar. Nesse sentido, o profissional de marketing 

pode considerar esses atributos como sendo imperativos, na  conquista e 

fidelização de clientes, assim como o conhecimento das áreas que estão 

envolvidas no processo de decisão de compra, permitindo que o setor se  

diferencie e enfrente a concorrência. 
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