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Resumo 

A literatura sobre distribuição considera que a correta interpretação das expectativas do 

distribuidor traz vantagens competitivas aos produtores que entram num 

relacionamento, nomeadamente quando a sua ambição é a de se tornarem o fornecedor 

principal. O presente trabalho visa estudar as dimensões de valor percebida por 

pequenos e médios distribuidores industriais no seu relacionamento com os seus 

fornecedores principais. Foram realizadas entrevistas com gestores de 8 empresas 

distribuidoras em Portugal, com o intuito de caracterizar as dimensões de valor deste 

relacionamento. Foram identificadas oito dimensões de valor no relacionamento 

produtor-distribuidor industrial. Os resultados das entrevistas sugerem que os benefícios 

do relacionamento desempenham um papel mais preponderante do que os custos, mas 

não para todos os casos. Os resultados indicam ainda que os principais “drivers” 

considerados divergem conforme a complexidade da oferta/solução e envolvimento na 

relação. 

 

Palavras-Chave: B2B Marketing, Redes Industriais, Valor dos Relacionamentos, 

Relacionamento Produtor-Distribuidor Industrial. 
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Abstract 

The literature about distribution considers that the right interpretation of distributor 

expectations brings competitive advantages to the manufactures that get into a 

relationship with them, especially when their ambition is to become a key supplier. The 

present study aims to analyze the value dimensions perceived by small and medium 

industrial distributors in a given relationship with one of their main suppliers. Depth 

interviews with managers of eight industrial distribution firms in Portugal were 

conducted, in order to capture the relationship value dimensions. Eight value drivers in 

manufacturer-industrial distributor relationship were identified through the interviews. 

The results suggest that there is a greater significance attached to relationship benefits 

over relationships costs considerations, but not in all cases. The results further suggest 

that the set of main “drivers” diverge according to the complexity of distribution 

solution and relationship involvement. 

 

Keywords: B2B Marketing, Industrial Networks, Relationship Value, Supplier-

Industrial Distributor Relationship. 
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1.  Introdução 

 Apesar da distribuição em mercados industriais ser uma parte importante da 

atividade económica, o tema ainda é considerado como tendo sido negligenciado 

academicamente (Gadde, 2014). Muitos fornecedores possuem relacionamentos mais 

importantes com intermediários do que com o próprio cliente final (Ford et al., 2011). 

Alderson (1995) caracterizou intermediários como críticos no universo dos negócios, 

porque “…they bring together heterogeneous supply on the one hand and 

heterogeneous demand on the other” (citado em Ford et al., 2011, p. 127).  

 Desta forma, existe uma tendência cada vez maior de produtores formarem 

relacionamentos com distribuidores industriais de modo a crescer num novo mercado 

(Ghosh, Joseph, Gardner, & Thach, 2004). Assim, ambos precisam de cooperar para 

garantir que materiais e serviços sejam entregues da maneira mais eficiente aos 

utilizadores (Anderson & Narus, 2004; Ford et al., 2011), por vezes em conflito sobre o 

papel de cada um para que isto aconteça (Ford et al., 2011). Como tal, para que a 

entrega de valor ao utilizador final seja assegurada, é necessário que o produtor crie 

valor ao distribuidor (Anderson & Narus, 2004; Ghosh et al., 2004) e aprenda, por isso, 

“como” trabalhar com este (Pardo & Michel, 2015). Muitos autores destacam a 

importância de sustentar as relações com os distribuidores (Rosenbloomm 1990; 

Anderson & Narus, 2004; Ghosh et al., 2004). Uma forma de sustentar estas relações é 

identificar o composto de dimensões que os distribuidores procuram num fornecedor e 

satisfazê-lo. Com base na investigação de Ulaga e Eggert (2006), o presente estudo tem 

como objetivo identificar as dimensões que são mais valorizadas por pequenos e médios 

distribuidores industriais no seu relacionamento com um dos seus fornecedores 

principais, nos seus diferentes contextos de relações (Ford et al., 2003). 
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 Relativamente à estrutura da dissertação, após a presente “Introdução” (Capítulo 

1), segue-se o Capítulo 2, onde se apresenta a Revisão de Literatura, em três subsecções. 

A primeira aborda de uma forma geral os “Relacionamentos de Negócios” (2.1), com 

um ponto relacionado com o valor dos relacionamentos numa perspetiva do comprador 

(2.1.1), baseado no estudo dos autores Ulaga e Eggert (2006). Na segunda subsecção 

aborda-se o “Relacionamento entre Fornecedor-Distribuidor Industrial” (2.2), que está 

divida em dois pontos, o primeiro onde se apresenta o modelo de Ford, Gadde, 

Håkansson e Snehota (2003) sobre os tipos de relacionamentos entre fornecedor-

distribuidor industrial (2.2.1). E o segundo ponto (2.2.2) aborda as “Expectativas do 

Distribuidor Industrial”. Conclui-se o Capítulo 2, com a “Síntese e Propósito de 

Pesquisa” (2.3). O Capítulo 3 tem como objetivo justificar e discutir a “Metodologia” 

adotada. No Capítulo 4, expõe-se em detalhe os resultados das entrevistas, com as 

“Dimensões de Valor” identificadas através das entrevistas (4.1) e a “Análise dos Tipos 

de Relacionamentos – Modelo Ford et al. (2003)” (4.2). Por fim, no Capítulo 5, 

apresentam-se as “Principais Conclusões” (5.1), e as “Limitações e Sugestões de 

Pesquisa Futura” (5.2). 
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2.  Revisão de Literatura 

2.1. Relacionamentos de Negócios 

 “Business relationships are quite simply the basis of business, and without them 

no company can operate” (Ford et al., 2011, p. 1). Apesar de afirmarem que qualquer 

definição de “relacionamento” é redutora, Håkansson e Snehota (1995) apontam para o 

facto de que qualquer um relacionamento “…is mutually oriented interactions between 

two reciprocally commited parties” (p. 25). Ford et al. (2003) utilizam o termo 

relacionamento: 

 to describe the pattern of interactions and the mutual conditioning of 

behaviours over time, between a company and a customer, a supplier or another 

organisation. Time is the defining feature of relationship. Both the past and 

future affect current behaviour in a relationship and experiences, expectations 

and promises underlie the interaction within it. (p. 38) 

Falar de relacionamentos implica falar de interações. Estas representam o momento 

presente do comportamento entre as organizações e o dinamismo dos relacionamentos 

(Johanson & Mattson, 1987). Estas transações são, ao mesmo tempo, uma expressão das 

crenças e atitudes das partes envolvidas e da forma como, ao longo do tempo, se 

formam e pelas quais são retidas, reforçadas ou alteradas (Johanson & Mattson, 1987; 

Håkansson & Snehota, 1995). 

 Para Håkansson e Snehota (1995) os relacionamentos possuem características de 

estrutura, que revelam a importância do relacionamento para a empresa, idade, 

interdependências; e características de processo, que estão relacionadas com a natureza 

e evolução dos processos de interação e quais os efeitos que produzem nas partes 

envolvidas. 
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 No que respeita às características de estrutura, é possível afirmar que os 

relacionamentos são caracterizados pela continuidade e complexidade, através de 

interações frequentes e graduais entre inúmeros indivíduos de ambas as partes; simetria, 

que sugere o equilíbrio entre recursos e competências; e informalidade, considerado um 

mecanismo eficaz na construção da confiança e desenvolvimento da relação. As 

características de estrutura sugerem uma relativa estabilidade nas relações de negócio. 

 As características de processo contribuem para o desenvolvimento do 

relacionamento através de adaptações, interação social, rotinização, e de um equilíbrio 

entre cooperação e conflito. As trocas entre empresas tendem a estabelecer um padrão 

de expectativas entre elas, por forma a adequar os tipos e formas de troca. Para um 

maior desenvolvimento e continuidade do relacionamento, as empresas tendem a efetuar 

adaptações mútuas. Estas adaptações são consideradas como um investimento e 

empenho de recursos das empresas na relação, com o objetivo de manter a sua 

continuidade, favorecer a sua estabilidade e construir barreiras à entrada de 

concorrentes. É importante referir que a ocorrência de conflitos é normal, sobretudo 

devido à divisão de benefícios resultantes do relacionamento, no entanto é necessário 

haver uma postura de cooperação entre as partes. O carácter social da interação revela 

como cada indivíduo terá a sua visão e objetivos face a cada episódio, baseado em 

diferentes experiências passadas (Håkansson & Snehota, 1995). As características de 

processo revelam alguns traços que mudam a impressão de estabilidade, o que sugere 

que a continuidade, em vez da estabilidade, seja uma importante característica do 

relacionamento. 

 A definição de relacionamento de negócio indica que a sucessão de episódios de 

interação ao longo do tempo produz algo de único em cada relacionamento, inimitável 
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ou dificilmente replicado por outras organizações, que atuam isoladamente (Ford et al, 

2011). 

2.1.1. Valor dos Relacionamentos - perspetiva do Cliente (Ulaga & Eggert, 2006) 

 Ulaga e Eggert (2006) num estudo intensivo/extensivo envolvendo gestores de 

compras de empresas produtoras nos Estados Unidos, referem que estes escolhem 

cuidadosamente os seus parceiros e procuram manter uma relação de alto envolvimento 

com uma série de fornecedores fulcrais. Os autores desenvolveram um conjunto de 

dimensões de “valor do relacionamento” apreciadas por compradores, no entanto esta 

foca-se na relação diádica entre produtores. Ulaga (2003) alega que estudos passados 

sobre a conceptualização do valor dos relacionamentos partilham da mesma construção, 

no entanto o conteúdo difere de sobremaneira. Assim, o autor adota uma abordagem 

formativa assente em “grounded theory”
1
 e categoriza o valor dos relacionamentos em 

dois custos e seis benefícios. Ulaga e Eggert (2006) adotam a mesma metodologia e 

identificam nove “drivers” de valor, classificados por duas dimensões de valor: custos e 

benefícios do relacionamento; e três fontes de criação de valor: oferta central, processo 

de aprovisionamento e ao nível das operações internas do cliente (ver TABELA I). Assim, 

estes categorizam os benefícios do relacionamento da seguinte forma: 

 Qualidade do produto e desempenho de entrega classificados como “oferta 

central”; 

 Apoio ao serviço e interação pessoal como “processo de aprovisionamento”; 

 Know-how e time-to-market do fornecedor como “benefícios operacionais”. 

                                                           
1
 Grounded theory é uma teoria indutiva baseada na análise sistemática dos dados (Goulding, 1998) 
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Com base no estudo de Cannon e Homburg (2001), Ulaga e Eggert (2006) retratam os 

custos do relacionamento, como segue: 

 Custos diretos com o produto, apontando para o preço do produto; 

 Custos de aquisição, referindo-se aos gastos associados com a aquisição dos 

produtos e stock, incluindo gastos com encomendas, constituir stock e contactar 

o fornecedor; 

 Custos operacionais, como gastos fixos, incluindo ainda aqueles relacionados 

com a produção, negociações e paragens por avaria ou manutenção. 

 

TABELA I 

DRIVERS DE VALOR NUM RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES “CHAVE” 

                                                                              Dimensões de Valor do Relacionamento 

Fonte de Criação de Valor Benefícios Custos 

Oferta Central Qualidade do Produto 

Desempenho de Entrega 

 

Custos Diretos 

Processo de 

Aprovisionamento 

Apoio ao Serviço 

Interação Pessoal 

Custos de Aquisição 

Operações do Cliente Conhecimento do Fornecedor 

Time-to-market 

Custos Operacionais 

Fonte: Adaptado de Ulaga e Eggert (2006, p. 122) 

Os mesmos autores alegam que os requisitos de custos devem ser atingidos. Contudo, a 

relação mantida e as atitudes que o fornecedor tem ao longo desta relação possui o peso 

mais importante para a manutenção do mesmo. Assim, enquanto os fatores de custos 

servem como critérios essenciais para que o fornecedor esteja numa pequena lista de 

empresas competentes, os benefícios da relação dominam quando o que está em “jogo” 

é a decisão de nomear um fornecedor principal entre estas. Desta forma, o fator custo 
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aparece como necessário mas não como por si só suficiente para alcançar um “status” 

de fornecedor principal (Ulaga & Eggert, 2006). Os autores mencionam ainda: “offering 

superior benefits to the customer is essential for winning a substantial share of a 

customer’s business” (Ulaga & Eggert, 2006, p. 131). Atribuindo assim, um maior 

significado aos benefícios do relacionamento do que aos custos no processo de criação 

de valor.  

 Na avaliação individual dos “drivers” de valor, os autores identificaram como 

“core differentiators” o apoio ao serviço e a interação pessoal, seguido pelo know-how 

do fornecedor, e a sua capacidade de melhorar o time-to-market do cliente. Custos 

operacionais, qualidade do produto, desempenho de entrega e custos de aquisição 

possuem um potencial moderado para conquista e manutenção do “status” de 

fornecedor principal. Finalmente, os custos diretos com o produto aparecem com o 

menor potencial de diferenciação. No entanto, eles sugerem que os critérios de seleção 

do fornecedor são altamente dependentes do contexto, e que os “drivers” podem 

assumir diferentes composições. 

 Em suma, Ulaga e Eggert (2006) desenvolvem um conjunto de dimensões de 

valor do relacionamento para uma relação diádica entre produtores, na perspetiva do 

comprador, fornecendo perceções valiosas de como as diferentes dimensões devem ser 

compiladas numa medida geral de valor do relacionamento. No entanto, muitos dos 

relacionamentos de negócios numa escala global, são aquelas entre produtor e 

distribuidor (local) e o conceito de valor do relacionamento neste tipo de troca 

provavelmente difere daquele entre produtores. 
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2.2. Relacionamento entre Fornecedor-Distribuidor Industrial 

2.2.1. Tipos de Relacionamentos – Modelo Ford et al. (2003) 

Numa perspetiva da distribuição, podem existir diferentes tipos de 

relacionamento entre fornecedor-distribuidor (Ford et al., 2003). Estes relacionamentos 

estão intrinsecamente ligados com os conhecimentos do distribuidor industrial, com 

experiências passadas e também com a sua base de clientes. A partir da TABELA II 

(adaptado Ford et al., 2003, p. 128), é possível analisar as relações de acordo com a 

complexidade da solução e o nível de envolvimento na relação com o fornecedor. 

TABELA II 

“FOUR TYPES OF DISTRIBUTION RELATIONSHIPS” (FORD ET AL., 2003) 

 
  Fonte: Adaptado de Ford et al. (2003), p. 128 

No quadrante 1 observa-se um caso de baixa complexidade e como 

consequência baixo envolvimento. Este tipo de relações é apropriada para distribuidores 

que não ganhariam vantagens, ou que são incapazes de ver os benefícios de uma oferta 

mais elaborada para o seu mercado. Estes não estão interessados num alto envolvimento 

com seus fornecedores. Ao contrário, eles apreciam o facto da simples e estandardizada 

oferta que facilita a mudança de fornecedor. Um fornecedor neste tipo de relação deve 

oferecer somente uma oferta “suficiente”. Enquanto este tipo de condições prevalecer, é 

provável que a relação continue, traduzindo-se numa relação de longo-prazo. 
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 O quadrante 2 apresenta uma baixa complexidade da oferta, mas em 

compensação um alto envolvimento entre os atores. Neste caso, a oferta é adaptada 

relativamente aos requisitos específicos de um cliente dentro de um relacionamento de 

alto envolvimento. Estas podem ser de várias formas. Por exemplo, o distribuidor pode 

solicitar ao seu fornecedor que assuma responsabilidade por parte do seu inventário, que 

forneça uma gama de serviços de valor acrescentado, ou até que se torne seu único 

fornecedor, aprovisionando todas as suas referências. Podem também estar ligados pelo 

desenvolvimento de tecnologias de informação. Quando este tipo de adaptações ocorre, 

o distribuidor fica mais dependente do seu fornecedor, ou vice-versa, pois as ligações 

entre as atividades, recursos e atores são mais fortes, restringindo de alguma forma a sua 

atuação com outras partes. 

 O quadrante 3 apresenta um cenário onde existe uma alta complexidade da 

oferta, porém um baixo envolvimento na relação, pois a oferta não é adaptada ao 

contexto. Neste caso os distribuidores precisam de adaptar os produtos, ou terem 

clientes que façam esta adaptação para que a solução encaixe nos seus próprios 

sistemas. Assim, a adaptação, bem como o investimento na relação é visto como 

dispendioso, ou maior do que os seus benefícios. 

 No quadrante 4 expõe-se um cenário onde consideráveis adaptações são feitas e 

a solução é complexa. Os tipos de adaptações discutidas no quadrante 2, bem como as 

ofertas complexas do quadrante 3, estão presentes neste quadrante. Neste tipo de 

relacionamento os encadeamentos de atividades, ligações entre recursos e vínculos entre 

os atores estão fortemente presentes. Assim, os clientes do distribuidor requerem ofertas 

específicas, isso acarreta complexos processos de interação entre fornecedor-

distribuidor até chegar à solução final. Deste modo, o utilizador final poderá ser 
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colocado diretamente em contacto com o produtor, graças à confiança, compromisso e 

transparência entre os parceiros. 

 O modelo de Ford et al. (2003) sugere que os distribuidores possuem diferentes 

abordagens numa relação. Estas abordagens refletem o seu contexto e as suas 

experiências na rede. Todas são válidas, e fazem parte de uma estratégia do distribuidor. 

Assim, os fornecedores devem entender o seu parceiro de rede, e ir ao encontro das suas 

necessidades. 

2.2.2. Expectativas do Distribuidor Industrial 

Para Anderson e Narus (1984), o distribuidor industrial é uma ‘‘…firm that 

resells products and provides attendant services to other firms for use in the production 

of those firms’ goods and/or services” (p. 62). O distribuidor caracteriza-se 

normalmente como uma empresa independente, com gestão própria. Grande parte 

dessas empresas continuam a ser de pequena e média dimensão, servindo uma área 

geográfica pequena (Webster, 1976). Estudos empíricos evidenciam que parcerias no 

canal da distribuição estão a tornar-se cada vez mais comuns nos dias de hoje (Joseph, 

Gardner, Thach, & Vernon, 1995; Anderson & Narus, 2004; Ghosh et al., 2004; Gadde, 

2014; Pardo & Michel, 2015). 

 O distribuidor industrial pode ajudar o seu fornecedor a aumentar a sua 

competitividade no mercado, oferecendo ideias de novos produtos e participando em 

esforços de melhoria da qualidade (Anderson & Narus, 2004, p. 366). Um estudo 

exploratório realizado por Yoon e Lilien (1988) sugere que o distribuidor industrial 

pode representar um importante papel na inovação de produtos, o que contrasta com as 

especulações sobre o desaparecimento do distribuidor industrial (Mudambi & 

Aggarwal, 2003). Estes foram capazes de se adaptar ao longo do tempo, nomeadamente 
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com uma mudança “in the activity and resource layers” (Gadde, 2014), nas suas 

relações com fornecedores e clientes. Estas adaptações foram essenciais para a 

manutenção e melhoramento da sua posição na rede (Gadde, 2014). Hoje em dia são 

competentes a ajudar os seus clientes a reduzir custos através de soluções flexíveis e 

customizadas (Ford et al., 2011), que os produtores não conseguem proporcionar 

localmente (Brown & Herring, 1995). Adicionalmente, a globalização das operações 

pressiona grandes produtores a procurarem novas oportunidades de mercado com 

distribuidores locais, em diferentes continentes (Ford et al., 2011; Ghosh et al., 2004). 

“Due to the increased domination of sales channels by distributors, developing healthy 

relationships with industrial distributors is essential for suppliers to succeed in foreign 

and new markets” (Ghosh et al., 2004, p. 440). 

No contexto industrial, a satisfação do parceiro distribuidor com os seus 

fornecedores é um fator determinante para o sucesso, verificando-se que não é 

suficiente focar-se apenas em requisitos do utilizador final (Schellhase, Hardock, & 

Olhwein, 2000), i.e., os fornecedores necessitam de identificar as necessidades e 

expectativas dos distribuidores e propiciar condições para a criação de valor mútuo 

(Ghosh et al., 2004, p. 434). Assim o fornecedor e o seu respetivo distribuidor 

reconhecem a importância da contribuição de um para o outro e coordenam esforços 

para satisfazer o cliente (Anderson & Narus, 2004). 

 Os distribuidores podem ter diversas expectativas, tendo em conta o seu 

tamanho e cultura (Lapierre, 2000; Ghosh et al., 2004). Assim, é importante identificar 

as expectativas por forma a não desperdiçar tempo investindo em atributos que não 

acrescentam valor à oferta e à relação. Ghosh et al. (2004), com base em diversos 

trabalhos (Christopher et al., 1985; Grandhi, 1978, Lehman & O’Shaughnessy 1974, 
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Schellhase et al., 2000), sugerem que “while some distributors may seek primarily to 

differentiate their product line from competitors by improving quality or service levels, 

other may focus on financial considerations such as reducing costs” (p. 434).  

 A satisfação dos distribuidores com os seus fornecedores, segundo Schellhase et 

al. (2000), é principalmente determinada pelos seguintes fatores: funcionários que estão 

estreitamente ligados ao distribuidor, intensidade da cooperação, gestão de condições de 

preços, qualidade dos produtos e flexibilidade. Ghosh et al. (2004) citando Schellhase et 

al. (2000), alegam que as expectativas de benefícios são provavelmente usadas como 

‘benchmark’ quando os distribuidores avaliam o resultado de uma relação que, por sua 

vez irá influenciar a satisfação da mesma. Não obstante, estas provavelmente serão 

diferentes de acordo com o contexto do distribuidor, trazendo assim grande 

complexidade a esta matéria (Ghosh et al., 2004). 

 Para Anderson e Narus (2004) o fornecedor deve conceber uma proposta de 

valor, aos distribuidores, e providenciar um pacote de serviços diferenciados que os 

autores referem como a “oferta de canal” ou “the channel offering”. Esta deve 

contrariar qualquer incapacidade de proporcionar um bom serviço ao cliente final. O 

distribuidor espera ainda que o seu fornecedor trabalhe em estreita cooperação, para 

poderem competir com preços agressivos da concorrência
2
. Visto que competidores, 

frequentemente oferecem “core elements” similares, Anderson e Narus (2004) alegam 

que programas de capacitação são um potente diferenciador da oferta de um fornecedor 

junto dos distribuidores. Assim, o produtor deve ganhar uma reputação na rede ou 

                                                           
2
 Para um exemplo ver Anderson e Narus (2004, p. 364), caso da empresa Lincoln Electric. 
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“channel position”
3
 entre os distribuidores para ser capaz de entregar estes benefícios 

para a rede. 

2.3. Síntese e Propósito de Pesquisa 

 A revisão de literatura deixa clara a importância de haver colaboração no 

relacionamento entre fornecedor-distribuidor industrial para o sucesso ou insucesso da 

relação (Ghosh et al., 2004; Schellhase et al., 2000) e a satisfação do distribuidor 

industrial na relação com o seu fornecedor está relacionada com o comprometimento do 

produtor para com este (Anderson & Weitz, 1992). Segundo Ulaga e Eggert (2006) o 

“status” de fornecedor principal traz, de facto, substanciais vantagens para os 

produtores, visto que, nesta situação, os distribuidores podem cooperar com produtores, 

criando vantagens competitivas para ambos, num cenário win-win (Anderson & Narus, 

2004). Colaborar com um distribuidor é uma maneira de colaborar com o cliente, na 

medida em que o fornecedor saiba como trabalhar com o distribuidor para que a entrega 

de valor seja assegurada (Pardo & Michel, 2015).  

 As relações entre distribuidores e os seus fornecedores podem assumir vários 

“desenhos”, dependendo do contexto do distribuidor. O modelo de Ford et al. (2003) 

permite relacionar a complexidade da solução/produto com o envolvimento na relação 

entre os parceiros, numa matriz com quatro tipos de relacionamentos (ver TABELA II). 

Adicionalmente, Ulaga e Eggert (2006) definiram um conjunto de “drivers” de valor 

(ver TABELA I) num relacionamento entre produtores no sentido de conquistar e 

defender a desejada posição de fornecedor principal. 

                                                           
3
 Anderson e Narus (2004) definiram Channel positioning “as the process of establishing and sustaining 

the supplier’s reputation among targeted resellers for providing superior value.” 
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 O presente estudo tenciona identificar as dimensões de valor propostas pelos 

autores Ulaga e Eggert (2006), numa pesquisa assente na perceção de distribuidores 

industriais sobre os seus principais fornecedores. O estudo ainda pretende associar estas 

dimensões de valor ao modelo proposto por Ford et al. (2003) e, desse modo, procurar 

identificar como os principais critérios se diferenciam de acordo com o contexto e 

complexidade da oferta do distribuidor. Em suma, o objetivo principal deste trabalho 

passa então por identificar as principais dimensões de valor neste relacionamento e 

como o composto de dimensões de valor a considerar podem ter diferentes 

configurações de acordo com o contexto do distribuidor. 
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3.  Metodologia 

 O presente estudo baseia-se na investigação realizada por Ulaga e Eggert (2006), 

e tem como objetivo caracterizar o valor percebido por pequenos e médios 

distribuidores industriais no seu relacionamento com um dos seus fornecedores “chave”, 

em Portugal. O estudo procura também identificar, como as principais dimensões de 

valor a considerar assumem diferentes arranjos, tendo por base a tipologia proposta por 

Ford et al. (2003). 

 A ênfase desta pesquisa, “relações nas redes industriais”, conduz à escolha de 

um estudo de múltiplos casos, como estratégia a aplicar (Dubois & Gadde, 2002). 

Easton (2010) alega que os estudos de caso são a estratégia mais popular entre os 

investigadores em marketing industrial. Um estudo de caso de uma ou de um pequeno 

número de organizações e relações oferece um profundo entendimento sobre a interação 

entre o fenómeno e o seu contexto (Dubois & Gadde, 2002; Easton, 2010). Assim, 

emprega-se o estudo de caso múltiplo com análise holística, com o propósito de 

verificar se aquilo que é observado num caso, ocorre nos outros, permitindo generalizar, 

não para a população, mas destacando a relevância teórica das conclusões (Yin, 1994). 

Segundo Pettigrew (1997), uma entrevista pouco estruturada é um mecanismo 

importante para construir a estrutura para o processo de recolha de dados. Num estudo 

de caso comparativo este tipo de entrevista fornece um bom pilar analítico para o 

estudo, sendo um ponto de referência constante e uma forma de rastreio por meio dos 

estudos. 

 Para este fim, oito organizações foram contactadas para o estudo de caso. A 

escolha das empresas inquiridas resultou de contactos de uma empresa onde o autor 

trabalhou entre 2012 a 2014, e fazia parte do seu quotidiano lidar com alguma delas. As 
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empresas localizam-se na região de Lisboa e os gestores foram contactados 

pessoalmente ou por telefone. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

gestores de cada organização nos meses de Fevereiro e Março de 2014, com duração 

média de 40 minutos. Estas tiveram como principal foco: as suas expectativas com os 

fornecedores, aspetos importantes para seleção e manutenção do seu fornecedor 

principal, acerca da sua relação com este fornecedor e como estes criam valor na 

relação. Esta abordagem permitiu identificar aquilo que os distribuidores esperam de um 

fornecedor numa relação de negócios. Cada entrevista foi gravada e transcrita e, quando 

possível, foram realizadas visitas às instalações. 

 A TABELA III, mostra as características chave da amostra final, que consistiu em 

8 distribuidores industriais de diversas áreas como: Construção Civil, AVAC
4
, 

Refrigeração Industrial. Os nomes dos entrevistados foram alterados para manter a 

confidencialidade. As empresas são PME
5
 que atuam no mercado português já algum 

tempo, com um número de empregados entre 3 a 150 funcionários. Os relacionamentos 

sob estudo tinham uma idade compreendida entre 3 a 50 anos. 

 O guião da entrevista foi composto por 3 partes. Na primeira parte foi pedido ao 

participante para selecionar um produto, no qual considere que exista uma relação 

colaborativa com o fornecedor principal deste, e que ainda exista pelo menos um 

fornecedor alternativo e ativo. Também foi pedido para descrever o produto e o seu 

contexto de uso. O objetivo deste estágio inicial foi permitir a comparação entre o 

fornecedor principal e o alternativo, para assim captar os benefícios de cada relação 

(Ulaga & Eggert, 2006). 

                                                           
4
 AVAC – Empresas do ramo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado. 

5
 PME – Pequenas e Médias Empresas. 



Criação de valor na ótica do distribuidor industrial: uma avaliação de PME portuguesas 

 

Gessem Junior  17 Mestrado em GEI 

 A segunda parte foi concebida para identificar as diferentes dimensões de valor 

da relação. Foi pedido aos participantes para identificarem formas de como o fornecedor 

em questão cria valor para sua organização e que as ilustrasse com exemplos. 

 Na terceira e última parte, os participantes foram convidados a descrever a 

empresa e a sua experiência pessoal. Como o estudo empírico baseou-se somente em 

informadores “chave”, era importante que os entrevistados fossem capazes de 

identificar diferentes dimensões de valor do relacionamento. Diferentes “backgrounds”, 

posição, conhecimento e perceção da relação provavelmente influenciam as suas 

capacidades e conhecimentos das dimensões do relacionamento sob investigação (Ulaga 

& Eggert, 2006). 
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TABELA III 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA FINAL 

Entrevistado 
Atividade da 

empresa 

Dimensão da 

empresa 

Produto 

comprado 
Fornecedor 

Complexidade 

da solução 

João, 

Administrador

, fundador 

Sistemas de 

Fixação e 

Suspensão 

Industrial 

Faturação: 

€20M/2013  

Nr. Funcionários: 

22 

Perfil para 

suspensão 

industrial 
um principal 

Produto 

simples, solução 

complexa 

António: 

Administrador

, Sócio-

gerente 

Isolamentos 

térmicos 

Faturação: 

€6M/2013  

Nr. Funcionários: 

20 

Isolamento 

térmico 

um 

principal; 

um 

alternativo 

Produto e 

Solução de 

baixa 

complexidade 

José: 

Administrador

, Responsável 

de Compras e 

Logística 

Materiais 

Construção 

Civil e 

Isolamentos 

Faturação: 

€30M/2013 

 Nr. Funcionários: 

150 

Telas 

asfálticas 

um 

principal; 

inúmeros 

alternativos 

Produto e oferta 

simples 

“commodity” 

Sérgio: 

Responsável 

comercial, 22 

anos na 

empresa 

Sistemas de ar 

condicionado 

e ventilação 

Faturação: 

€6M/2013  

Nr. Funcionários: 

55 

Sistemas 

AVAC 

um 

principal; 

inúmeros 

alternativos 

Produto e 

solução 

complexa 

Marcelo: 

Administrador

, Fundador da 

empresa 

Material para 

Aquecimento 

ventilação e 

A/C 

Faturação: 

€1M/2013 

 Nr. Funcionários: 

3 

Válvula 

para 

fluidos 

um 

preferencial; 

inúmeros 

alternativos 

Produto e 

Solução de 

baixa 

complexidade 

Silvio: 

Compras; 

Orçamento 

Tubos e 

acessórios em 

aço 

Faturação: 

€7M/2013  

Nr. Funcionários: 

11 

Tubos e 

acessórios 

de aço 

um 

principal; 

inúmeros 

alternativos 

Produto e oferta 

simples 

“commodity” 

Pedro: 

Administrador

, Empresa 

familiar 

Material em 

geral para 

construção 

civil 

Faturação: 

€2M/2013  

Nr. Funcionários: 

15 

Ferramenta 

elétrica 

um 

principal; 

quatro 

alternativos 

Produto e 

Solução de 

baixa 

complexidade 

Jorge: 

Responsável 

Orçamento 

Fixação e 

Ferramentas 

Faturação: 

€12M/2013  

Nr. Funcionários: 

15 

Ferramenta 

manual 

um 

principal; 

inúmeros 

alternativos 

Produto e 

Solução de 

baixa 

complexidade 

Os nomes dos entrevistados foram modificados para manter a confidencialidade. 

M = milhões 
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4.  Estudo Empírico 

4.1. Dimensões de Valor 

 Oito dimensões de valor do relacionamento foram identificadas a partir das 

entrevistas com os participantes (FIGURA 1), sendo seis classificadas como benefícios 

(b) e duas como custos (c). Nesta subsecção, cada dimensão de valor identificada é 

exposta em detalhe em cada um dos pontos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 – DIMENSÕES DE VALOR DO RELACIONAMENTO ENTRE FORNECEDOR-

DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL 

 

(b) Qualidade do produto: 

 Confiabilidade do produto, “marca” 

reconhecida 

 Adequação às necessidades dos 

clientes 

 Aprovações, certificados de qualidade 

 

(b) Desempenho de entrega: 

 Cumprir prazos de entrega 

 Flexibilidade de entrega 

 Entrega em conformidade 

(c) Custos diretos do produto 

(Preço): 

 Preço de acordo com mercado 

 Descontos especiais para combater a 

concorrência 

(b) Apoio ao serviço: 

 Disponibilidade e capacidade de 

resposta 

 Serviços de valor acrescentado 

 Formação e suporte técnico 

(b) Interação pessoal: 

 Objetivos comuns 

 Contactos a todos os níveis 

 Compromisso e confiança entre os 

atores 

(c) Custos de aquisição: 

 Gama de produtos 

 Gestão de inventário 

 Rota logística competitiva 

 
 

 
(b) Política comercial: 

 Reputação na rede 

 Respeito pelo distribuidor e 

transparência 

(b) Time-to-market: 

 Testes e validação dos produtos 

 Rápida adequação dos produtos às 

necessidades do mercado 

 Inovação e novidade 
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4.1.1. Qualidade do Produto 

 Acima dos outros aspetos, os distribuidores procuram manter um relacionamento 

com um fornecedor que é avaliado como tendo qualidade satisfatória dos seus produtos. 

A apreciação da qualidade é baseada na experiência dos compradores, de pessoas 

internas na organização e no mercado. Sem esta premissa dificilmente os distribuidores 

irão querer manter uma relação ou até promover o produto do seu fornecedor. Existe um 

consenso de que, hoje em dia, os produtores precisam de ir ao encontro dos padrões de 

qualidade para estarem no mercado.  

 Segundo todos os entrevistados, existe uma pré-seleção de potenciais 

fornecedores que possuem este padrão, que são identificados em feiras de negócios, 

revistas e através do contacto com utilizadores. Contudo, dificilmente um fornecedor 

consegue competir somente pela qualidade dos seus produtos, pois existe um vasto 

número de fornecedores que atingem este nível (Ulaga & Eggert, 2006), a não ser que 

possuam um produto diferenciado no mercado, ou uma certificação que lhe 

proporcionem uma vantagem competitiva num mercado específico, como ilustrou 

‘João’
6
: 

Temos um fornecedor que possui materiais de alta qualidade, que só são 

requisitados quando um projetista exige este tipo de produto (...) quando isto 

acontece, [este produto] é o que nos faz estar no mercado para estes clientes, 

apesar de ter um custo mais elevado (...) é assim que esta parceria traz 

benefícios e faz com que tenhamos reconhecimento neste nicho de mercado. 

                                                           
6
 Distribuidor de materiais de fixação e suspensão industrial, produto simples, solução de alta 

complexidade. 
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Baseado nas respostas dos entrevistados, foi possível constatar o consenso sobre a 

importância da qualidade como uma das dimensões de valor que o fornecedor 

proporciona ao distribuidor industrial e ao mercado. No entanto, a qualidade do produto 

depende, em última análise, do grau com que satisfaz os requisitos de quem o pretende 

utilizar. Todos os participantes mencionaram esta variável como imprescindível. Esta é 

considerada um “must” para que o produto esteja no mercado, i.e., deve pelo menos 

preencher as necessidades dos clientes em geral. 

4.1.2. Desempenho de Entrega 

 Os entrevistados identificaram três aspetos de criação de valor nesta área. Em 

primeiro lugar, fornecedores criam valor por cumprir com os prazos de entrega 

requisitados. ‘António’
7
 falou sobre as consequências do não cumprimento dos prazos 

de entrega acordados: 

Existem clientes que confiam, acima de tudo, no prazo de entrega dado por nós 

e que trabalham em contextos delicados (...) assim se falharmos um dia a sua 

expectativa de entrega pode desfazer toda a logística preparada para este 

material, que consequentemente fazem com que tenham um elevado custo 

adicional. 

De acordo com os entrevistados, outra forma de criar valor é com a diminuição dos 

prazos de entrega quando necessário, e/ou capacidade de usarem novas rotas visando 

minimizar custos de transporte e satisfazer o cliente, i.e., flexibilidade de entrega. 

                                                           
7
 Distribuidor de isolamento térmico, produto de baixa complexidade. 
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Muitas vezes isto faz com que um distribuidor possa ganhar ou até influenciar um 

projeto com um cliente. Como ‘João’
8
 ilustrou:  

Precisamos ter um fornecedor com quem possamos contar quando necessitamos 

de encurtar prazos de entrega (…) quando não temos capacidade localmente 

(…) é vital ter um fornecedor que colocará o material requisitado no tempo e 

local certo. Isto cria valor não só para nós, como também para os clientes, e 

hoje em dia faz-nos ser fortes no mercado…ainda mais num País onde as coisas 

não são realmente planeadas com antecedência. 

Como terceira fonte de criação de valor nesta área, os participantes mencionaram a 

capacidade do fornecedor entregar material em conformidade. Minimizar não 

conformidades na entrega poupa tempo e esforços ao distribuidor, faz com que a relação 

entre ambos seja favorecida, e cria uma maior confiança no fornecedor. Além de que a 

não conformidade leva a devoluções, e se os encadeamentos entre as atividades são 

apertados, prazos de entrega curtos, isso corresponde, de facto, a uma falha no prazo de 

entrega e custos diretos, para o distribuidor, e indiretos, para o cliente, acrescidos. 

Conflitos na relação podem surgir a partir destas situações, como apontou ‘António’: 

Nosso principal fornecedor entregou dois camiões com material de 

especificação errada (…) solicitaram que ficássemos com este material, para 

depois tentar comercializar no mercado Português. No entanto, era um material 

que não havia muita saída e decidimos recusar (...) [fornecedor] teve que 

mandar o material para trás e isto balançou um pouco a nossa relação naquele 

momento. 

                                                           
8
 Distribuidor de materiais de fixação e suspensão industrial, produto simples, solução de alta 

complexidade. 
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Em geral, podemos dizer que os fornecedores criam valor para o distribuidor industrial 

quando, consistentemente atingem os desempenhos de entrega razoáveis, como: entrega 

em tempo acordado, flexibilidade de entrega e conformidade da mesma.  

4.1.3. Custos Diretos do Produto (Preço) 

 Quanto ao papel dos custos diretos dos produtos, os entrevistados manifestaram 

diversas perspetivas. Todos identificaram o preço cobrado pelo fornecedor como uma 

variável importante para a sua escolha e para a manutenção da relação. Ainda assim, a 

resposta comum entre todos os entrevistados foi que inicialmente tentariam negociar 

com o seu fornecedor principal, pois confiavam nele em primeiro plano, revelando uma 

“barreira” que o fornecedor principal cria relativamente aos concorrentes. 

 Foi revelado que houve casos em que o preço foi o fator determinante para a 

troca de fornecedor. Contudo, por vezes, a mudança de um fornecedor principal para 

outros, revela uma avaliação errada sobre a qualidade do produto alternativo. Nos dois 

casos em que trocaram de fornecedor por causa do preço, num produto considerado 

“commodity”, os entrevistados (‘José’ e ‘Sílvio’) revelaram que acabaram por terminar a 

relação com o novo fornecedor, porque este não cumpriu em termos de capacidade de 

resposta e confiabilidade do produto. 

 Em geral, a dimensão preço é mais relevante como critério de seleção em 

produtos vistos como “commodities”, i.e. tubos de aço e telas asfálticas. Neste caso foi 

percetível que este tipo de distribuidor industrial está sempre a estudar o mercado. 

Assim, é possível concluir que para “commodities” o preço é provavelmente uma das 

dimensões de sacrifício mais importantes na escolha e manutenção de um fornecedor. 

Apesar destas empresas manterem um fornecedor principal com um produto de marca 

reconhecida no mercado, são sempre sensíveis a preços agressivos praticados por 
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concorrentes e consequentemente tentam ajustar-se rapidamente. Como revelou o 

‘Sílvio’
9
: 

O nosso produto é “standard” e existem diversos “players” no mercado que o 

comercializam…observamos frequentemente casos de concorrentes que 

compram uma carga do estrangeiro, de qualidade duvidosa, mas com ótimo 

preço e vendem no mercado nacional a preço baixo…nos esmagando neste 

período de tempo. No entanto, o que aprendemos com a experiência é que o 

mercado reajusta-se e que voltámos a vender como antes. Por isso é importante 

ter um produto de qualidade e que os clientes reconheçam isso como um 

benefício para criar condições de concorrer com estes “players”. Há um tempo 

atrás tentámos fazer o mesmo, mas vimos que este esforço não valia a pena, por 

isso voltámos a manter o nosso fornecedor inicial. 

Hoje em dia, os distribuidores vêem-se perante uma situação de redução de margens na 

venda dos produtos, pois os clientes, cada vez mais exigentes em termos de preços, 

aproveitam-se da estagnação do mercado doméstico. Por isso, os distribuidores 

precisam de ter um fornecedor que seja capaz de atingir estas exigências. Como 

comentou ‘Pedro’
10

: 

Quando dizemos ao nosso fornecedor que precisamos de um desconto de 7% 

para ganhar um grande projeto (…) queremos ter um fornecedor que seja capaz 

de atingir este “target”, que demonstre ser flexível também em preços e entenda 

as nossas necessidades (...) com um parceiro com quem possamos contar a este 

nível, é que sobrevivemos no mercado Português. 

                                                           
9
 Distribuidor de tubos e acessórios em aço, produto de baixa complexidade. 

10
 Distribuidor de ferramentas elétricas, produto de baixa complexidade. 
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O preço é uma dimensão que, para além de fazer com que o cliente se aproprie de mais 

valor, para ofertas com qualidade similar, pode enfraquecer a relação, revelando um 

fraco comprometimento da parte do fornecedor. Nas palavras de ‘António’: 

Outro distribuidor, nosso concorrente, que não era exclusivo da marca como 

“nós” estava a obter preços mais baixos deste produtor para concorrer a um 

projeto, no qual também estávamos na corrida (...) no final eles ganharam o 

fornecimento e tivemos que conversar seriamente com este produtor, a fim de 

reajustar as nossas condições (...) isto enfraqueceu bastante a nossa relação 

naquela altura. 

Os distribuidores são, em geral, sensíveis à disponibilidade dos seus fornecedores 

ajustarem os preços de acordo com as necessidades dos seus clientes, para os ajudar a 

vingar no mercado. No entanto, apenas esta dimensão não é suficiente para que os 

fornecedores sejam considerados diferenciadores; torna-se até mais simples optar, em 

caso de necessidade, por outros. Assim, o preço não parece ser uma variável 

preponderante na manutenção do relacionamento com o fornecedor mas, pontualmente, 

pode sê-lo. No entanto, o fornecedor que se foque apenas na variável “preço” pode ser 

facilmente trocado por outros que, para os mesmos benefícios financeiros, apresentem 

mais-valias a nível de confiabilidade. 

4.1.4. Apoio ao Serviço (Pré, durante e pós venda) 

 Em diversos mercados B2B, os produtores fornecem um sortido de produtos 

tangíveis e uma gama de elementos de serviços para potenciar a oferta (Ulaga & 

Reinartz, 2011). Os participantes mencionaram uma série de serviços, tais como a 

disponibilidade e capacidade de resposta a questões de natureza técnica ou comercial. A 

importância das competências do fornecedor nos serviços que disponibiliza é 



Criação de valor na ótica do distribuidor industrial: uma avaliação de PME portuguesas 

 

Gessem Junior  26 Mestrado em GEI 

particularmente relevante nos casos de produtos ou ofertas de maior complexidade. Por 

exemplo, para ‘Sérgio’, distribuidor de sistemas de ar condicionado e ventilação: 

No nosso ramo é muito importante ter uma noção técnica do produto, por isso 

necessitamos da colaboração do nosso fornecedor com soluções para os nossos 

clientes (...) como vendemos alguns sistemas complexos, envolvemos também o 

produtor, que coloca uma pessoa dentro das nossas instalações para trabalhar 

na solução de arranque, programando/testando todo o material para a entrega 

final ao cliente. Este apoio é essencial e diferencia-nos em Portugal. 

 A capacidade do fornecedor em dar uma resposta rápida às mudanças em ofertas 

também é de extrema importância e adiciona valor ao distribuidor. Como apontou 

‘Pedro’
11

: 

Hoje em dia, os clientes mudam de opinião, gama de produtos e especificações 

frequentemente (...) diversas vezes propomos cerca de quatro gamas diferentes 

ao mesmo cliente/projeto. É essencial que o nosso fornecedor esteja disponível, 

sendo rápido a fornecer a informação desejada (...) muitas vezes a capacidade 

de resposta faz com que ganhemos uma “guerra” com a concorrência. 

Novamente ‘Pedro’ frisou a importância de ter no seu fornecedor uma entidade pró-

ativa e facilitadora na resolução de problemas, sejam eles de qualquer ordem: 

Enquanto com alguns fornecedores um problema é realmente “um problema”, 

outros [fornecedores] encaram isso como um desafio (...) são estes parceiros 

que nos criam valor e fazem com que sejamos eficientes para os nossos clientes. 

Outro fator é a capacidade do produtor de promover ações de formação, merchandising 

em conjunto, e dar apoio técnico ao distribuidor para permitir que este possa elaborar 
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 Distribuidor de ferramentas elétricas, baixa complexidade da oferta. 
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melhor as suas propostas e ter capacidade de argumentar sobre os seus produtos. Para 

‘António’
12

: 

Existem produtores que possuem uma postura comercial, no qual não querem 

perder tempo com o distribuidor (…) explicar tecnicamente os produtos, dar 

ações de formação (…) porque possuem uma rede de distribuição muito 

fragmentada e um baixo custo do produto (...). um fornecedor deste tipo nunca 

será considerado nosso principal (...) procuramos ter uma relação com 

produtores que nos dão outras condições para trabalhar no mercado, para que 

possamos ter um crescimento sustentado. 

Assim sendo, para distribuidores que procuram uma relação colaborativa com um 

produtor, o preço não desempenha um papel tão decisivo na escolha e manutenção da 

relação. Atributos como apoio ao serviço, comprometimento, e confiança, demonstram 

ter um papel mais preponderante na seleção e principalmente na manutenção de um 

fornecedor. ‘João’
13

 também realçou a importância do apoio do seu principal fornecedor 

para diferenciar-se no mercado Português: 

O nosso fornecedor colocou um engenheiro a trabalhar nas nossas instalações 

para criar soluções para os nossos clientes em Portugal (...) eles 

desenham/calculam toda a rede de suporte visando a segurança/minimização de 

custos para um projeto, com a premissa da compra de todo o material da nossa 

marca (...) estas soluções fazem-nos ir além da típica relação meramente 

transacional com os nossos clientes. 

                                                           
12

 Distribuidor de isolamento térmico, produto de baixa complexidade. 

13
 Distribuidor de materiais de fixação e suspensão industrial, produto simples, solução de alta 

complexidade. 
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Em síntese, os fornecedores criam valor através de serviços de apoio, a partir da 

capacidade de resposta às requisições do distribuidor, da resolução de problemas de 

diversas naturezas, de apoio técnico, formação e através de serviços adicionais que 

criam valor para o cliente final, tornando a proposta do distribuidor mais atrativa. No 

fundo, o fornecedor é também responsável pelo serviço e valor acrescentado que o 

distribuidor entrega aos seus clientes. Além disso as componentes de serviços 

desempenham um papel importante em diferenciar as ofertas de fornecedores 

(Grönroos, 2011; Ulaga & Reinartz, 2011). Esta dimensão revela-se importante na 

medida em que cria laços de compromisso com o produtor, e desempenha um papel 

determinante para a criação de barreira aos concorrentes. 

4.1.5. Interação Pessoal 

 Os gestores identificaram diversos exemplos de criação de valor através da 

interação pessoal. Um deles apontou a importância de haver contacto entre fornecedor-

distribuidor a todos os níveis, como frisou ‘Sérgio’, distribuidor de sistemas de AVAC: 

A nossa relação começou com um contrato de “aperto de mãos” feito pelo 

fundador, atual presidente da nossa organização, com o dono e fundador do 

nosso principal fornecedor (...) é uma relação que foi construída ao longo de 40 

anos (...) é importante que tenhamos este tipo de contacto dentro do nosso 

fornecedor quando precisamos de algo mais, ou quando existe alguma 

dificuldade. 

Alguns entrevistados apontaram que a sua relação de longevidade e colaboração com 

seu fornecedor principal trouxe um valor acrescentado para todas as partes envolvidas. 

Como comentou, mais uma vez, ‘Sérgio’: 
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A relação colaborativa que temos com o nosso fornecedor principal tornou-se 

uma vantagem competitiva, porque ao longo dos anos de parceria foi-se criando 

uma cumplicidade... “Nós” sentimo-nos confortáveis por ter uma parceria com 

uma marca fiável e por outro lado o produtor sente-se confortável no mercado 

português, porque existe um distribuidor que o conhece, garantindo uma maior 

entrega de valor ao cliente. 

Praticamente todos os entrevistados (seis em oito) comentaram que tinham laços 

pessoais com colaboradores do seu fornecedor principal. A interação pessoal é essencial 

para a criação de confiança entre ambas as partes. A fraca troca de informações pode 

causar “stress” na relação e enfraquecer a mesma. É importante que ambas as partes 

tenham uma relação saudável e que entendam as necessidades uns dos outros. A 

confiança e o compromisso revelam-se como um pilar fulcral desta dimensão de valor. 

4.1.6. Custos de Aquisição 

 Os entrevistados comentaram diversas vezes sobre os custos de aquisição dos 

produtos. Todos mencionaram que o fornecedor cria valor cortando custos no processo 

de fornecimento. Os distribuidores procuram produtores que possam fornecer uma gama 

de produtos complementares, para que através de um contacto os possam adquirir, como 

apontou ‘José’
14

: 

Uma grande vantagem no mercado é quando um fornecedor é capaz de nos 

vender uma série de produtos complementares, para assim pouparmos 

tempo/dinheiro no processo de aquisição e na gestão da relação (...) para o 
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 Distribuidor de sistemas de impermeabilização, oferta baixa complexidade. 
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distribuidor industrial é essencial ter fornecedores capazes de juntar uma série 

de produtos na mesma ordem de compra. 

Outros mencionaram a importância do seu fornecedor colaborar com a sua gestão de 

inventário. Como exemplificou ‘Sílvio’, distribuidor de tubos de aço: 

O nosso fornecedor principal faz “stock” de material para nós, quando não 

temos capacidade de armazenar todo o material que queremos adquirir. Ele 

vende-nos o produto a um preço por quantidade atrativo. No entanto, reserva 

em “stock” parte deste material, se assim decidirmos (…) esta colaboração 

permite-nos comprar melhor e ter material disponível, para satisfazer os nossos 

clientes com rapidez. 

Outra variável mencionada principalmente por distribuidores, no qual os custos 

logísticos são uma proporção importante dos custos totais, foi a capacidade do 

fornecedor ter uma rota logística competitiva e/ou fiável. Neste caso, a proximidade 

geográfica também pode revelar-se como um fator importante, mas nem sempre. 

‘Silvio’, distribuidor de tubos de aço, fornece um exemplo: 

Tenho duas hipóteses, carregar na Alemanha ou na Espanha (…) sei que os 

alemães são mais precisos e não falham (…) mas se tenho tempo, carrego na 

Espanha porque os custos logísticos são menores. 

Os custos de aquisição podem representar um papel relevante nos custos totais. Sete 

entrevistados referiram a capacidade do seu parceiro em fornecer uma vasta gama de 

produtos, para que seja possível minimizar os custos de aquisição, podendo assim, ter 

uma boa solução em termos de gama de produto, custos logísticos, e gestão do 

relacionamento. Uma rota logística competitiva, e a colaboração com a gestão de 
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inventário para aqueles que não têm capacidade de armazenagem, complementam esta 

dimensão. 

4.1.7. Politica Comercial do Produtor 

 Um dos pontos em comum, que todos os entrevistados mencionaram como 

fundamental, é a política comercial do produtor. Todos concordaram que o parceiro 

ideal é aquele que respeita o distribuidor e a sua área de venda. ‘João’ ilustrou como 

essa dimensão adiciona valor, comportamento diferente daquele experienciado por 

‘António’ com o seu fornecedor: 

Um fornecedor enviou-me um “e-mail” há pouco tempo a dizer que tinha um 

cliente em Portugal interessado nos “nossos” produtos (...) este disse ao 

potencial cliente para procurarem a nossa empresa para adquirir e discutir as 

condições de compra (....) é assim que se constrói uma relação de confiança. 

Também mencionaram que procuram trabalhar com os fornecedores que possuam uma 

política de vendas através de distribuição. Assim, os distribuidores procuram ter 

relações colaborativas com produtores que tenham alcançado uma “posição na rede” ou 

“channel position” (Anderson & Narus, 2004). É necessário que o produtor crie fatores 

em comum com a distribuição local para poder vingar no mercado alvo. Os 

distribuidores preferem optar por se relacionar com aqueles produtores que têm uma 

melhor reputação e melhores conhecimentos de como gerir a relação entre eles 

(Anderson & Weitz, 1992). Estes sentem-se mais comprometidos e envolvidos 

estabelecendo assim uma relação de maior confiança com os produtores. Quando não 

existe esta confiança torna-se difícil deixar circular a informação, tanto para o 

fornecedor como para o cliente, conforme apontou ‘Pedro’: 
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Há que ter confiança e respeito na relação comercial, porque se não torna-se 

difícil deixar circular a informação, fazendo com que a entrega de valor seja 

menor. 

Para o distribuidor desempenhar bem o seu trabalho e promover a marca do seu 

parceiro, é necessário que o mesmo perceba que o seu fornecedor é uma entidade 

cooperante, para assim, o distribuidor sentir-se seguro com a relação, sendo capaz de 

proporcionar um bom serviço tanto para o cliente como para o seu fornecedor. Esta 

dimensão cria confiança e compromisso entre ambos, e contribui para a qualidade da 

relação. 

4.1.8. Time-to-Market/Inovação 

 A capacidade de lançar novos produtos e de inovação foi revelada como sendo 

uma das principais dimensões para o fornecedor manter o “status” de fornecedor 

principal, como destacou ‘António’: 

Para termos uma longevidade no mercado e na relação (...) é essencial que os 

nossos fornecedores sejam empresas que inovem, que tragam algo de novo ao 

longo do tempo (...) são essas empresas que se mantêm como nossos 

fornecedores principais. 

Um fator importante é a adequação e o ajuste dos produtos às necessidades de mercado 

e, para isso, é essencial a ligação estreita entre distribuidor e produtor. O distribuidor 

deve, por seu lado, ser capaz de passar tendências do mercado para o produtor e este 

deve ser eficaz a trazer novas soluções. Como frisou ‘José’: 

Nós optámos por mandar fabricar o produto com a nossa marca, para sermos 

capazes de adequar o produto mais rapidamente (...) como lidamos diretamente 

com o cliente e com produtos de outras marcas, conseguimos captar as 
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tendências de mercado mais facilmente. Na minha opinião, é essencial essa 

ligação estreita entre o distribuidor e o produtor para que isso se concretize. 

Os fornecedores criam valor para a distribuição através do lançamento de novos 

produtos, de testes e validação dos mesmos, e soluções na medida e tempo certo, com a 

constante adequação de produtos às necessidades do mercado. 

4.2. Análise dos Tipos de Relacionamentos – Modelo Ford et al. (2003) 

 O objetivo desta análise é relacionar as dimensões de valor identificadas no 

estudo com o modelo dos quatro tipos de relações entre produtor-distribuidor industrial 

(Ford et al., 2003), TABELA II. Tendo por base os casos supramencionados, é possível 

identificar a existência de relações em três quadrantes do modelo de Ford et al. (2003).  

 O quadrante que registou mais ocorrências é o segundo. Neste, apesar do alto 

envolvimento na relação, o distribuidor e fornecedor estão conectados através de uma 

solução de baixa complexidade, sendo que em dois casos o produto é considerado como 

“commodity”. Neste caso, apesar de estarem no mesmo quadrante, parece haver uma 

diferença de expectativas entre o distribuidor do produto considerado como 

“commodity”
15

 e os outros
16

, dado que este último espera algum tipo de apoio técnico e 

um serviço mais elaborado do seu fornecedor.  

 Tendo por base as dimensões discutidas na subsecção 4.1., é possível verificar 

que as principais dimensões a considerar variam consoante o quadrante, e também 

dentro do mesmo quadrante, o que traz complexidade à análise do Modelo. Fazendo 

uma análise mais pormenorizada das relações do quadrante 2, é visível que as 

dimensões de valor mais importantes parecem incidir sob a política comercial do 
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  ‘José’ e ‘Sílvio’ 

16
 ‘António’, ‘Pedro’ e ‘Jorge’ 
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produtor, apoio ao serviço, interação pessoal. Sendo que a qualidade, time-to-market, 

custos de aquisição e desempenho de entrega possuem um potencial moderado, por sua 

vez o fator preço revela-se com o menor potencial de diferenciação. 

 No entanto, no caso das “commodities”, independentemente da presença de 

adaptações na relação, principalmente por parte do produtor, os custos diretos e de 

aquisição surgem como variáveis cruciais neste contexto, juntamente com a qualidade, e 

a capacidade de resposta. Face a esta situação, os fornecedores devem ter especial 

atenção aos comportamentos oportunistas dos distribuidores (Ford et al., 2011).   

 Relativamente ao quadrante 1, foi apenas observado um caso (‘Marcelo’), no 

qual o distribuidor prefere ter liberdade para comprar em qualquer sítio, conforme cita: 

“não temos qualquer tipo de contrato/acordos com produtores (…) nós compramos 

onde quisermos, gostamos de ser independentes...”. É visível que este distribuidor não 

está interessado numa relação de muito envolvimento. No entanto, possui relações de 

longo prazo com os fornecedores. Neste caso, o fornecedor deve oferecer o composto de 

dimensões tradicionais, tais como o preço, a qualidade e o desempenho na entrega, 

alavancada numa interação social de qualidade de modo a manter-se como fornecedor 

principal. 

Para o quadrante 4, foram identificados dois casos
17

, ambos combinando uma 

solução complexa e um alto envolvimento na relação com o seu fornecedor. Em 

consequência da complexidade da oferta, revela-se vital o apoio constante em termos de 

serviços, interação pessoal, política comercial, e time-to-market. Segue-se a qualidade, 

custos de aquisição e desempenho de entrega. Mais uma vez, o preço revela-se com o 

menor potencial de diferenciação.  
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 ‘João’ e ‘Sérgio’ 
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5.  Conclusões 

5.1. Principais Conclusões 

 Este trabalho teve como objetivo central investigar as dimensões de valor 

percebida por pequenos e médios distribuidores industriais na sua relação com os seus 

principais fornecedores, procurando identificar variáveis que são importantes para 

conquistar e manter o “status” de fornecedor principal, em diferentes tipos de relações 

com fornecedores. Seguindo a análise das entrevistas, foi possível identificar as 

dimensões de valor mais recorrentes, sendo estas: qualidade, desempenho de entrega, 

custos diretos do produto, apoio ao serviço, interação pessoal, custos de aquisição, 

política comercial, e time-to-market do produtor (ver FIGURA 1). 

 Neste estudo identificaram-se, praticamente, todas as dimensões propostas por 

Ulaga e Eggert (2006). Outra dimensão identificada, como a política comercial do 

fornecedor, foi já documentada noutros estudos, alertando relativamente à sensibilidade 

de distribuidores industriais sobre estas questões (Anderson & Weitz, 1992; Anderson 

& Narus, 2004). Fornecedores que alcançam o “status” de fornecedor principal, 

conseguem também substanciais vantagens (Ulaga & Eggert, 2006), como por exemplo: 

igualar preços da concorrência, colaboração e cumplicidade do distribuidor, criando de 

certa forma, barreiras à concorrência. 

 Relativamente ao uso do modelo de Ford et al. (2003)
18

, foram analisados casos 

que se aplicam aos quadrantes 1, 2 e 4. Por exemplo, no quadrante 1, o distribuidor não 

é tão sensível a dimensões como o apoio ao serviço ou a política comercial do 

distribuidor, sendo o composto de dimensões tradicionais como o preço, qualidade e 
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desempenho de entrega os mais críticos. No segundo cenário, de trocas simples mas 

com alto envolvimento na relação, o composto mais importante de dimensões incide sob 

a política comercial do produtor, apoio ao serviço, e interação pessoal. Qualidade, time-

to-market, custos de aquisição e desempenho de entrega representam um papel 

moderado de diferenciação, por seu turno o preço revela-se com o menor potencial de 

diferenciação neste cenário. No entanto, para os distribuidores de produtos considerados 

como “commodities”, os casos analisados, parecem indicar que as dimensões de custo 

possuem um maior significado do que as dimensões de benefícios do relacionamento. 

Benefícios como a qualidade e desempenho de entrega possuem potencial moderado, 

enquanto outros benefícios como a interação pessoal e o apoio ao serviço possuem um 

menor potencial de diferenciação. No que respeita ao quadrante 4, este distingue com 

maior potencial de diferenciação o apoio ao serviço, a interação pessoal, a política 

comercial e o time-to-market. A qualidade, os custos de aquisição e o desempenho de 

entrega exercem um potencial moderado. À semelhança do quadrante 2, também aqui o 

preço desempenha o menor potencial de diferenciação. Nestas situações, onde existe um 

alto envolvimento no relacionamento, o nível de comunicação desempenha papel 

importante, pois tem um impacto direto no compromisso do distribuidor para com o 

produtor (Anderson & Weitz, 1992; Goodman & Dion, 2001).  

 Refletindo sobre este modelo pode concluir-se que diferentes contextos 

divergem quanto à composição de dimensões mais importantes a considerar e que as 

relações do mesmo quadrante podem traduzir diferentes expectativas relativamente aos 

seus fornecedores. Assim, é possível constatar que as expectativas do distribuidor 

divergem de acordo com o seu contexto. 
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 Os resultados do estudo podem ser úteis para que os fornecedores procurem 

avaliar o composto de dimensões mais relevantes a considerar na construção de 

relacionamentos com os seus distribuidores, tendo em conta o contexto da solução de 

distribuição. Todas estas dimensões estão estreitamente ligadas ao compromisso que o 

produtor possui para com o seu distribuidor e contribui para a qualidade da relação de 

negócio em geral. O compromisso do distribuidor com a relação é afetado pela perceção 

do compromisso do seu produtor, e vice-versa (Anderson & Weitz, 1992). 

 Em muitos mercados as empresas estão a enfrentar uma intensa competição, 

tanto no cenário nacional como no internacional. Os resultados deste estudo permitem 

avançar com algumas sugestões em termos de estratégia e abordagem ao mercado, 

nomeadamente na exploração de novas maneiras de se diferenciarem no mercado 

através de atributos das relações de negócio, focando-se em dimensões que os 

distribuidores valorizam. Como se viu, esta diferenciação pode ter a ver sobretudo com 

os benefícios da relação, como a interação pessoal, política comercial e apoio ao 

serviço. Estes aspetos podem ajudar a criar compromisso e confiança mútua.  

5.2. Limitações e Sugestões de Pesquisa Futura 

 Como qualquer projeto de pesquisa, as escolhas feitas neste estudo implicam 

limitações de interpretação dos resultados. Focando no entendimento de como os 

fornecedores podem satisfazer os requisitos do distribuidor industrial e se tornarem o 

seu fornecedor principal, limitou-se o estudo a uma unidade de análise específica.   

 Primeiro, a comparação do fornecedor principal com o alternativo, para um 

determinado produto, exclui a verificação de outros tipos de relações com fornecedores. 

Além disso, os dados recolhidos passavam pelo relato de situações que marcaram os 

entrevistados na sua passagem pela empresa. Assim, outra limitação deveu-se à 
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assimetria de informações recolhidas que levam a que haja mais exemplos descritos de 

um dos entrevistados do que de outro. 

 Em segundo lugar, o estudo recai somente sob entrevistas individuais. Outros 

membros das organizações entrevistadas poderiam apontar outras variáveis de criação 

de valor nesta situação. Além disso, as escolhas feitas para desenvolver a amostra são 

baseadas em contactos de uma empresa conhecida do autor. As empresas selecionadas 

são consideradas PME, e estão inseridas somente no âmbito de distribuidores 

portugueses. As grandes empresas ou multinacionais poderiam ter outra avaliação. 

 Em terceiro lugar, esta pesquisa foca-se numa relação de negócio entre apenas 

duas organizações, fornecedor-distribuidor industrial. Assim, estudos futuros poderiam 

examinar a satisfação e a perceção de valor de uma forma mais ampla, ou seja, além da 

díade, em torno do cliente e do seu fornecedor principal para identificar novas e 

diferentes variáveis de satisfação para o cliente. 

 Em quarto lugar, os resultados alcançados estão sujeitos à interpretação do autor, 

sendo sugerido uma análise externa para a validação dos mesmos. Um estudo adicional 

focando-se, por exemplo, numa análise extensiva poderia validar as dimensões 

identificadas no presente estudo. 

 Em quinto lugar, os dados para a pesquisa são baseados na perspetiva da criação 

de valor para o distribuidor industrial. O ponto de vista do fornecedor ou do cliente final 

poderia ser diferente. Um estudo futuro poderia examinar os potenciais “gaps” de 

perceção de valor entre as partes. 

 Finalmente, também se pode investigar se os distribuidores compensam os 

produtores que se comprometam desta forma com a relação ou se os trocam facilmente 

por outros que ofereçam melhores condições, como foi revelado em alguns casos. 
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Anexos 

Anexo 1: Guião de Entrevistas e Grelha de Análise 

TEMA PERGUNTAS INFO PRETENDIDA 

Introdução à 

pesquisa 

Selecionar um produto rotineiro, 

no qual possuam pelo menos dois 

fornecedores, sendo um principal. 

Introduzir produtos onde 

possa haver comparação. 

Introdução ao 

produto 

Descrever o produto 

Fazem stock? 

É usado em que contexto? É de 

elevada importância para o 

cliente? 

 

Entender o contexto de 

uso, importância e 

complexidade do produto. 

Relação com os 

fornecedores sob 

estudo 

Na sua opinião, possuem uma 

relação colaborativa com o 

fornecedor principal deste 

produto?

Caso sim, porque consideram 

esta relação como sendo 

colaborativa? 

Há quanto tempo existe esta 

relação? 

Como evoluiu esta relação? 

 

Entender o tipo e a 

evolução da relação com o 

fornecedor principal e 

alternativo. 

Qualidade da 

relação com os 

fornecedores sob 

estudo. 

Possui uma boa qualidade na 

relação com seu fornecedor 

principal, porquê? 

E com os alternativos? 

Incitar a comparabilidade 

entre o principal e 

alternativo para captar 

alguns benefícios. 

Escolha de um 

Fornecedor 

principal 

 O que motivou a escolha deste 

fornecedor como principal em 

detrimento de outro? 

Identificar variáveis que 

foram importantes para a 

seleção do fornecedor 

principal. 

Visão do 

Distribuidor sobre 

os relacionamentos 

Manter uma relação de 

cooperação com um fornecedor, 

ajuda a ter alguma vantagem 

competitiva no mercado? 

Porquê? 

Entender a visão do 

entrevistado e da cultura da 

empresa sobre os 

relacionamentos com 

fornecedores. 

“Drivers” de valor 

da relação 

Como este fornecedor ajuda a 

criar valor para a sua 

organização. Dê exemplos. 

Como funcionam as atividades 

com o seu fornecedor principal, e 

com o (s) alternativo (s)? 

Captar os “drivers” de 

valor da relação. 

Comparar as atividades 

entre o principal e o 

alternativo. 

Entender porque este fica 

com a menor fasquia das 

compras efetuadas. 
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TEMA PERGUNTAS INFO PRETENDIDA 

Importância do 

fator preço, 

situação geral 

Caso um fornecedor alternativo 

oferecesse um preço menor, 

tentaria negociar com o seu 

fornecedor principal, ou avançaria 

logo com o alternativo? 

Existem outras dimensões além 

do preço a serem tidas em conta? 

Quais? 

 

Entender a importância 

do fator preço na visão dos 

entrevistados, numa 

situação geral. 

Escolha de um 

Fornecedor 

principal, situação 

geral 

Quais dimensões julgam serem 

mais importantes para decidir por 

um fornecedor principal? 

Possuem abordagens de compra 

diferentes consoante o cliente? 

Identificar as variáveis 

para escolha de um 

fornecedor principal, numa 

situação geral. 

Impacto da 

política do 

fornecedor na 

empresa 

distribuidora 

A política do seu fornecedor está 

fortemente ligada com a política 

que possuem para com os seus 

clientes? Ou possuem políticas 

diferentes, e.g., preço, condições 

pagamento? 

Identificar o impacto que 

a política comercial do 

fornecedor tem na política 

do distribuidor. 

Caracterização do 

entrevistado 

Poderia descrever a sua 

experiência de trabalho. 

Identificar o 

“background” do 

entrevistado. 

Caracterização da 

Empresa 

Descrever a empresa; 

Nr. de Funcionários; 

Nr. de Fornecedores; 

Nr. Clientes; 

Nr. Produtos(referências); 

Volume de vendas; 

Volume de compras. 

Caracterizar as empresas 

participantes. 

Encerramento 

Na sua opinião, como 

fornecedores/produtores ganham e 

mantêm o estatuto de fornecedores 

chave com os distribuidores nesta 

indústria? 

Reforçar a identificação 

de “drivers” de valor, na 

opinião dos entrevistados. 


