
 

Uma publicação TDCCAP – Todos os direitos reservados –www.tdccap.com 
 

  Gestão de Processos 

1 

Como assumir a coluna “A” em uma 
negociação 

É impressionante como a tecnologia tem 

afetado nossos negócios, e nossas vidas 

pessoais. A Internet e as Redes sociais têm 

tido um impacto muito grande no processo 

de compras durante os últimos dez anos. 

Fazendo uma retrospectiva, as relações do 

vendedor com novos prospects eram bem 

mais fáceis.  

Era habitual, o fato dos compradores terem 

um único fornecedor, por tipos de compra, 

ainda que tivessem que obter mais de uma 

oferta para cumprir as políticas de 

compras. Se os vendedores eram, 

razoavelmente, competentes eles podiam 

alinhar as visões do comprador com a sua 

oferta. 

Era frequente influenciar os requerimentos 

do comprador “criando” necessidades, 

conforme a oferta disponível. Esses 

vendedores se convertiam em 

fornecedores coluna “A”, ou seja, a 

preferida.  

Durante o ciclo de compras os outros 

fornecedores, que ocupavam as colunas 

“B”, “C”, etc., eram convidados a 

apresentar cotações que, em última 

instância eram utilizados “a favor” do 

fornecedor na posição “A”. Este, sempre 

tinha a possibilidade de dar “uma última” 

revisão das condições oferecidas para 

reajustar preços, se fosse necessário, e 

ganhar o negócio. 

Atualmente muita coisa tem mudado; os 

compradores fazem a sua própria 

investigação sobre vários potenciais 

fornecedores, simultaneamente, antes de 

começar a negociar.  

São eles que decidem avaliar um 

determinado tipo de oferta, fazendo as 

pesquisas necessárias para ver quais 

fornecedores poderiam ser chamados a 

competir, visitarão seus sites, 

descarregarão papeis de trabalho, terão 

participado em ‘webinars’, investigarão 

sobre a sua reputação nas Redes sociais, 

etc.  

Processo similar será realizado para 

elaborar uma RFP, para definir 

requerimentos da solicitação, e uma lista 

preliminar de potenciais vendedores 

envolvidos. 

Muitas vezes não fixaram os requerimentos 

que devem ser satisfeitos como coluna “A”, 

e seu preenchimento será um agregado de 

capacidades existentes, em diferentes 

vendedores.  

Quando se trata de ofertas complexas B2B, 

dificilmente, a lista está completa e correta.  

Em nossa opinião, os vendedores que têm 

as melhores chances de vencer são 

aqueles que podem executar as seguintes 

etapas, antes de fazer qualquer tipo de 

oferta: 

o Conseguir a oportunidade de conhecer 

como os requerimentos foram 

estabelecidos, 

 

o Conhecer quais os resultados que 

pretendem alcançar, conhecendo quais 

os problemas do negócio que 

necessitam resolver. 

Eventualmente, se não for fácil esta 

identificação, proporcionando opções 

de possíveis resultados a ser atingidos,  

 

o Conhecer quais podem ser as 

capacidades mais relevantes a serem 

consideradas, 
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o Saber como os processos são 

executados, atualmente, e suas 

dificuldades, 

 

o Definir com a maior certeza possível, a 

esfera de influência, ou seja, quem será 

implicado na decisão de compra, e 

quem, não estando nessa identificação 

preliminar, poderia se beneficiar de sua 

oferta (normalmente um contato com 

esta, ou, estas pessoas serão mais 

fáceis) 

 

o Identificar os potenciais benefícios da 

sua oferta e as mudanças de processo 

que serão necessárias.  

 

 

 

 

Tratando-se de ofertas complexas deve-se 

compreender que o ponto mais importante 

que pode fazer que a sua oferta se 

posicione como coluna “A” é o 

reconhecimento de que você contribuiu em 

identificar os reais benefícios do 

investimento.  

 

Sabemos que conhecer os pontos acima 

enumerados, só a título de exemplo, não é 

uma tarefa rápida e simples, mas, terá que 

saber que perguntas fazer para 

desenvolver uma boa negociação.  

Esta é a sua responsabilidade; estar bem 

preparado quando dos contatos iniciais. 
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