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EDITORIAL
Dezoito de outubro é uma data especial: é quando se comemora o Dia Nacional do 
Distribuidor de Insumos Agrícolas e Veterinários, além do aniversário da ANDAV que há 
29 anos acompanha a realidade dos distribuidores. 

A ANDAV representa os canais de distribuição em todo o Brasil. Quando falamos em 
distribuidores e não em revendas é porque entendemos que o distribuidor não é 
responsável apenas pelo fluxo logístico das mercadorias, mas sim, pela geração e 
disseminação de informação. 

Em 2020, chegaremos a 10ª edição do Congresso ANDAV, um encontro já consolidado 
como o direcionador do negócio de distribuição e o melhor local para networking entre 
distribuidores e seus mais diversificados fornecedores. 

A ANDAV é a plataforma para discutirmos temas extremamente importantes para 
nosso segmento. As mudanças estruturais do setor de distribuição e as sucessivas 
transformações no cenário político e econômico atingem diretamente o trabalho de 
todos. Para seguir avançando, precisamos de articulação e visão de futuro. Precisamos 
avaliar a questão do crédito rural; rediscutir a questão tributária. Entendemos que, com 
uma estrutura política, econômica e socioambiental forte, o agro brasileiro fará, ainda 
mais, frente a potências mundiais. 

O distribuidor disponibiliza serviços e tecnologias seguras, para garantir 
que brasileiros e outros povos tenham acesso a alimentos de qualidade 
e em quantidade suficiente para todos. Defendemos uma agricultura  
sólida e acima de tudo: produtiva e sustentável, que mantenha a 
estima da sua real importância e siga sendo a esperança de um 

futuro seguro para milhões de pessoas em todo o mundo.

Expediente

Antonio Henrique Botelho Lima
Presidente do Conselho Diretor da ANDAV 

Realização: ANDAV – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DISTRIBUIDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS.
Conselho Editorial: Henrique Mazotini, presidente executivo; Paulo Tiburcio, diretor executivo; Diogo Mazotini, diretor jurídico e administrativo e  
Luciana Kalaf, coordenadora de marketing. 
Presidente Conselho Diretor: Antonio Henrique Botelho Lima, gestão biênio 2018/2019.
Design gráfico e Redação: Serifa Comunicação. 
Fotos: Acervo ANDAV e banco de imagens.
Contato: atendimento@andav.com.br
Jornalista Responsável: Bianca Barbis MTB: 0076772/SP

Esta publicação é destinada aos Associados da ANDAV e sua venda é proibida. 
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CONGRESSO ANDAV 
REPETE SUCESSO DOS 
ANOS ANTERIORES
Mais de cinco mil profissionais do segmento de distribuição de insumos 
agropecuários se reuniram em São Paulo, de 12 a 14 de agosto, para discussões 
produtivas que ajudarão no planejamento de ações estratégicas para o desen-
volvimento do segmento no país.  

A nona edição do evento contou com uma programação abrangente, abordan-
do temas atuais trazidos por profissionais reconhecidos do mercado.

Confira os principais números do encontro de 2019:
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e ANDAV Paraná 

Comitê de Crédito ANDAV
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Criação da 
ANDAV Mato 

Grosso do Sul

Primeiro encaminhamento de 
alteração do PIS/COFINS

Participação na criação do InpEV

Decreto 4074/2002 – 
participação ANDAV na 
elaboração do Decreto

Portaria 204 (Min. Transporte)

ENFISA: Participação na 
criação do ENFISA

29 
anos 

ANDAV

ANDAV: 29 ANOS 
UNINDO A DISTRIBUIÇÃO DE 
INSUMOS AGROPECUÁRIOS
N 

o dia 18 de outubro, a 
ANDAV completa 29 anos 
de história. A data também 

marca o Dia Nacional do Distribuidor 
de Insumos Agrícolas e Veterinários, 
instituído por meio da aprovação da 
Lei nº 12.500, uma das conquistas 
mais representativas da Associação. 
Além disso, por meio da Lei Muni-
cipal n°15.176, 18 de outubro ficou 
instituído como o Dia Municipal do 
Distribuidor de Insumos Agrícolas e 
Veterinários em Campinas (SP). Para 
celebrar a data, a ANDAV em Ação 
convidou Henrique Mazotini, presi-
dente-executivo da ANDAV, para falar 
um pouco sobre a história da Associa-
ção e as expectativas para os próximos 
anos. Confira a entrevista!

ANDAV: Comparando com o cenário 
de 1990, nestes 29 anos de atuação 
da ANDAV, quais são as mudanças 

mais significativas na cadeia da 
distribuição de insumos agrícolas?

Henrique: Comparativamente, a 
principal evolução que ocorreu foi 
no processo de gestão das empresas. 
Durante este período, as empresas 
saíram de um estágio mais amador 
na administração. Os distribuidores 
tinham um processo caseiro, com 
uma gestão que atendia aos pro-
cessos da época. Mas, desde então, 
houve uma evolução do sistema 
informático de uma forma geral, com 
a digitalização e novos processos de 
gestão. Além disso, tivemos várias 
mudanças na política e economia  
nacional, inclusive com a troca 
da moeda.

A ANDAV colaborou muito em todo 
esse cenário. Tivemos a oportunida-
de de antecipar alguns fatos para o 
distribuidor que contribuíram muito 
para a gestão e a sustentabilidade 
do negócio. Discutimos mudanças 
como balanços auditados e processos 
de gestão, governança e sucessão. 
Houve um grande processo de evo-
lução ao longo dos anos, e a ANDAV 
acompanhou todo esse movimento, 
contribuindo com o crescimento de 
nossos associados.
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ESPECIAL

ANDAV em Ação: Atualmente, 
quais são as principais frentes de 
atuação da ANDAV?

Henrique: Estamos presentes em 25 
estados do Brasil e continuamos com 
o objetivo de preservar a sustentabi-
lidade dos nossos associados em todo 
o cenário do agronegócio. Costumo 
dizer que trabalhamos nos 360° do 
setor. É uma atuação que envolve 
todos os segmentos, especialmente o 
legislativo, pois temos uma presença 
cada vez mais importante em Brasília 
e nos estados para discutir com as 
entidades, ministérios e parlamen-
tares para gerar contribuições para 
todo o negócio.

Também participamos de outros 
processos envolvendo transporte e 

armazenamento, discutindo planos 
e reformas tributárias, recuperações 
judiciais, renegociação de dívidas... 
além disso, temos um relaciona-
mento estreito com as entidades 
que representam os fornecedores, 
criando um ambiente salutar de dis-
cussão e defesa de interesses. Juntos, 

conseguimos defender os interesses 
do agronegócio como um todo. Tudo 
isso, é claro, com a preocupação com 
o meio-ambiente, que é uma questão 
cada vez mais em pauta. 

ANDAV em Ação: Sabemos que o 
papel do distribuidor de insumos 
agrícolas não se limita à venda. 
Qual o papel dele, em especial 
do associado ANDAV, na rotina e 
trabalho do produtor rural brasileiro?

Henrique: O distribuidor está 
sempre nas fronteiras agrícolas, 
diariamente próximo do produtor 
rural. Essa proximidade faz com que 
ele entenda as suas necessidades e 

faça um trabalho de inspecionista. 
Ele acompanha o planejamento da 
próxima safra, ajuda a transferir 
tecnologia, discutir a qualidade do 
solo, qual a semente e fertilizante 
deve-se usar... é um trabalho feito 
antes, durante e depois, inclusive 
com mecanismos financeiros, seguro 
para o produtor rural e negociação 
de crédito. Tudo isso é feito para que 
o agricultor tenha ganhos de produ-
tividade. O Brasil bate recordes de 

produção a cada ano sem aumentar a 
área plantada. Muito desse trabalho 
se deve à proximidade e trabalho do 
distribuidor.

ANDAV em Ação: Uma das conquistas 
da ANDAV foi conseguir a aprovação 
do Dia Nacional do Distribuidor de 
Insumos Agrícolas e Veterinários. 
Qual a importância desta data para a 
associação e os distribuidores?

Henrique: Entendemos que todo o 
trabalho dos distribuidores precisava 
ser reconhecido pela sociedade. As-
sim, propusemos este projeto de lei, 
que foi aprovado, e efetivamente, deu 
ao distribuidor a importância que ele 
merece. Foi uma grande oportunida-
de de reconhecimento e valorização 
do distribuidor perante o cenário 
político brasileiro. 

ANDAV em Ação: Quais serão as 
frentes de trabalho da ANDAV 
pensando nos próximos anos?

Henrique: Vejo que, a partir de 2019, 
um novo cenário está se desenhando 
para o futuro do agronegócio e da 
distribuição. Estamos passando por 
uma transformação digital muito 
rápida, além de processos de fusões, 
aquisições, entrada de fundos de 
investimento e de empresas estran-
geiras em nosso país, surgimento de 
startups e fintechs modificando as 
condições de crédito, entre outros. O 
Brasil será responsável por até 40% 
do alimento para todo o mundo até 
2050, e isso é referendado pela ONU. 
O distribuidor precisa acompanhar 
esta evolução e nós, na ANDAV, já 
estamos trabalhando com o olhar 
em 2050. Temos conseguido suces-
so, antecipando para o distribuidor 
algumas dessas mudanças, orientan-
do-o para que se atente a todo este 
processo. Nosso objetivo daqui para 
frente é cada vez mais discutir, ana-
lisar e orientar o sistema de distri-
buição nos novos caminhos para que 
ninguém seja pego de surpresa.◘
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AVANÇO FEMININO 
NO AGRO E NA 
DISTRIBUIÇÃO

D 
e acordo com estudos da Associação Brasileira de 
Marketing Rural e Agronegócios (ABMRA), 10% das 
mulheres ocupavam postos de comando em propriedades 

rurais do País em 2013. Já em 2017, houve um salto para 31%. 
A última Pesquisa Nacional da Distribuição realizada pela ANDAV 
mostrou que, em 2018, 27% dos cargos nas distribuidoras são 
ocupados por elas. 

Com cada vez mais força e reconhecimento, as mulheres estão 
ganhando mais espaço neste importante elo da cadeia do agro. 
Neusa, Dalva e Flávia são provas disso. Conheça as histórias destas 
grandes profissionais que atuam na Distribuição e inspire-se!

MERCADO



Em 1992, ela fazia as vendas 
no balcão da loja Casa Trevo, 
distribuidora de insumos agrícolas, 
localizada em Nova Prata (RS). 
Passou por quase todas as funções 
da empresa, que inicialmente se 
dedicava à venda ao consumidor 
e, hoje, é um dos distribuidores 
referência em atendimento 
atacadista no estado do Rio Grande 
do Sul. 

Atualmente, Dalva é sócia e faz a 
gestão administrativa/financeira 
da instituição, mas lembra ter 
enfrentado certa oposição. 
Porém, com profissionalismo, foi 
demarcando o seu espaço. “Certa 
vez, um cliente me disse para 
batalhar e ser dona do meu próprio 
negócio, nem que fosse de uma 
caixinha de fósforo, porque eu era 
firme no que fazia. Isso me motivou 
a trabalhar com garra, enfrentando 
adversidades e conquistando meus 
objetivos no agronegócio, do qual 
hoje faço parte”, conta. 

Dalva acredita que o segmento 
da Distribuição está mais aberto 
às mulheres. “O cenário está 
mudando. Nos últimos dez anos, 
a nossa participação no agro e na 
distribuição tem se intensificado, 
mas ainda é reduzida em relação ao 
potencial de crescimento do trabalho 
feminino dentro do setor”, diz. 

Para os próximos anos, a expectativa 
da gestora é positiva: “a participação 
feminina deve aumentar porque 
o alicerce que assegura o nosso 
espaço é a capacitação profissional, 
o bom desempenho nas atividades e 
o resultado apresentado”. 

Filha e neta de produtores rurais, 
Neusa está no setor há mais de 25 
anos, trabalhando sempre na área 
financeira. Em 1988, foi convidada 
para fazer parte de uma distribuição 
na região Sudeste, mas, no auge 
da crise na citricultura, a empresa 
descontinuou o trabalho. Este foi o 
gatilho que a impulsionou, junto com 
mais dois sócios, a iniciar atividades 
na região de Limeira (SP) com a 
Qualicitrus. 

Hoje, o Grupo Qualicitrus atua nos 
mercados de citrus, cereais, HFF, 
café, máquinas e equipamentos e 
agricultura de precisão. Com sede em 
Limeira, conta com mais 12 lojas no 
estado de São Paulo e também em 
Andradas (MG).

Diretora administrativa/financeira do 
grupo, Neusa também é produtora 
rural de citrus na região de Piracica-
ba, Botucatu e Bofete. 

“Infelizmente, por ser um mercado 
muito mais masculino, a mulher 
precisa mostrar seu valor para ser 
aceita. Acredito muito na força do 
trabalho feminino que, somado ao 
trabalho que já existe no Agro e na 
Distribuição, pode trazer grandes 
transformações”, diz.

Ainda para ela, as mulheres estão 
procurando cada vez mais o seu 
lugar, lutando por seus espaços, por 
seu valor no mercado de trabalho 
e se encaixando cada vez mais em 
diversos setores. O Agro é um deles e 
só tem a ganhar com isso. 

Pensando em alguns anos à frente, 
ela conta quais são suas expectati-
vas: “embora tenhamos a tecnologia 
sempre ao nosso favor, acredito 
que a geração de valor no agrone-
gócio está nas mãos das pessoas 
e, principalmente, de mulheres que 
ultimamente vêm assumindo funções 
de decisões. O ciclo da sociedade 
industrial vem perdendo espaço para 
uma sociedade de conhecimento, de 
indivíduos mais conectados e, por 
meio deste sistema mais integrado, a 
mulher se destaca por competência”. 

Formada em Agronomia, Flávia 
foi para o Mato Grosso em 2008 
em busca de uma oportunidade 
de trabalho. Nas entrevistas 
enfrentou alguns “nãos” por 
acharem que as vagas tinham um 
perfil mais masculino. Foi quando 
teve a oportunidade de gerenciar 
uma central de embalagens do 
estado. Depois de quatro anos, 
foi convidada para trabalhar na 
Agrológica, onde já soma sete anos 
de trabalho.

“Senti o preconceito antes de 
ingressar no mercado de trabalho, 
mas depois, isso diminuiu e os 
desafios maiores foram ligados 
ao cargo,” lembra a gerente de 
Estratégia de Marketing.

Flávia se diz otimista sobre a 
mudança de cenário para as 
mulheres: “hoje já temos muito mais 
mulheres em cargos de liderança 
comercial do que tínhamos na 
época que iniciei. Acredito que a 
menor quantidade delas nesse 
cargo está mais ligada à menor 
oferta do que com ao preconceito. 
Quando cursei a faculdade, éramos 
em cinco mulheres e 35 homens”. 

Quanto ao futuro, a gerente 
afirma que a tendência da 
presença feminina no agro e na 
distribuição é crescer cada dia 
mais. “Caminhamos para um 
mercado mais aberto às mudanças. 
As gerações que hoje assumem 
a frente dos negócios estão mais 
aptas a lidar com esse modelo 
do que a geração passada, o 
que ajuda, cada dia mais, nesta 
inclusão”. 

Dalva Busatto Bavaresco  
Casa Trevo

Neusa Scentinela 
Qualicitrus

Flávia Moreira 
Agrológica
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RAIO-X DA  
DISTRIBUIÇÃO 

ANDAV EM NÚMEROS

Em sua quarta edição, Pesquisa 
Nacional da Distribuição divulga os 
números mais recentes do setor

E 
m agosto, a ANDAV divulgou os 
resultados do levantamento anual que 
abrangeu 1436 empresas de 21 estados 

brasileiros. Esta pesquisa é a única dedicada 
exclusivamente para a distribuição de insumos 
agropecuários e a organização de todos os dados 
facilita o desenvolvimento do negócio. 

Para Henrique Mazotini, presidente-executivo 
da associação, “com este relatório, o distribuidor 
associado tem informações de qualidade para 
auxiliar na tomada de decisões e no planejamento 
estratégico da sua empresa”. 

Confira os principais números apontados.

CONHECIMENTO 
Os distribuidores disseminam 
conhecimento por meio de 
palestras (76%), dias de campo 
(91%) e seminários (76%), 
alcançando no último ano 450 mil 
profissionais do setor.

MULHERES
As mulheres representam 27% do 
total de profissionais atuantes na 
área, sendo que a maior participação 
está no Nordeste, com 32%, 
destacando que a presença 
feminina aumentou não apenas 
na área administrativa, mas 
também no campo. 

NÍVEL ESCOLAR
86% possuem níveis de graduação 
e/ou pós-graduação, o que indica 
que é um segmento altamente 
especializado. 

MERCADO DE 
DISTRIBUIÇÃO
48% das 7,5 milhões de 
propriedades rurais brasileiras 
são atendidas pelo mercado de 
distribuição.

FATURAMENTO
O setor de distribuição de insumos 
agropecuários registrou, em 2018, 
um faturamento de R$ 46,8 
bilhões. Esse valor representa um 
crescimento de 6,3% ante o resulta-
do de 2017, quando o segmento 
alcançou R$ 44 bilhões.

VENDAS DE INSUMOS
A área de distribuição respondeu, no 
ano passado, por 42,5% do 
faturamento de R$ 110 bilhões em 
vendas de insumos. Desse percentual, 
os associados da ANDAV foram 
responsáveis por 38,6% contra 3,90% 
de empresas que não são associadas 
à entidade. 

GRÃOS E CEREAIS
A área que mais contribui para o 
faturamento obtido em 2018 foi a 
de insumos para grãos e cereais, 
com 54%. As hortícolas 
representaram 4%, com a pecuária 
e o café, com 3% cada um.

CONCORRÊNCIA 
As maiores dificuldades dos 
distribuidores estão relacionadas à 
concorrência (50%), crédito (37%), 
margem e preço (27%) e 
gestão (23%).

CRESCIMENTO 
Para este ano, a maior parte dos 
empresas espera um mercado com 
médio crescimento (34%), baixo 
aumento (32%) e estável (27%). 41,2% 
das distribuidoras pesquisadas 
manifestaram planos de abrir novas 
filiais. Atualmente, 58% dos distribui-
dores possuem filiais. Para 2020, são 
esperadas 4.375 novas vagas.
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DISTRUBUIÇÃO DE TERRAS NO BRASIL

198 Mha*

AGRICULTURA PASTAGENS URBANIZAÇÃO VEGETAÇÃO 
NATURAL

7% 23% 4% 65%

60 Mha* 198 Mha* 38 Mha* 554 Mha*

22% PIB BRASILEIRO
O AGRONEGÓCIO É RESPONSÁVEL POR

• Nos imóveis rurais do Sul, os 
produtores preservam o equivalente 
a 17% dos estados. Dentro da área 
agrícola, os produtores preservam 
26% das terras, número superior à 
exigência do Código Florestal. 

• No Sudeste (ainda sem dados do 
Espírito Santo), os produtores 
preservam em seus imóveis 17% da 
região em vegetação nativa contra 4% 
em áreas protegidas. Na área rural, 
preservam 29% de suas terras, número 
também superior à exigência da 
legislação ambiental. 

• No Centro-Oeste (ainda sem os 
dados do Mato Grosso do Sul), os 
produtores preservam em seus 
imóveis 33% da região, contra 
14% em áreas protegidas. Na área 
agrícola, preservam 49% de suas 
terras, número bem superior à 
demanda do Código Florestal.

• No Norte, no Tocantins, a agricultura 
preserva o dobro de área total das 
unidades de conservação e terras 
indígenas: 20% contra 10%. Nos 
imóveis, os produtores apresentam 
uma taxa de preservação da 
vegetação nativa de 56%. É o único 
estado da região não inserido 
integralmente no bioma Amazônia. 
Nos estados amazônicos, a proteção 
ambiental é muito abrangente: 71% 
do Amapá, 53% do Amazonas e 50% 
do Pará, além de amplos territórios 
recobertos por floresta tropical em 
terras devolutas.

• No Nordeste, na maioria dos estados, 
os produtores preservam mais de 
50% da área de seus imóveis, quando 
a exigência é de 20% (salvo em parte 
do Maranhão). A área preservada 
pela pequena parcela de agricultores 
cadastrados no CAR (34%) até 2016, 
já representava cerca de 20% da 
região, enquanto as áreas protegidas 
conservam menos de 10%.

MEIO AMBIENTE

“Não há no Brasil nenhuma cate-
goria profissional que preserve 

tanto o meio ambiente como os 
agricultores. Salvo a Amazônia, não 
há nenhuma instituição, secretaria, 
órgão federal ou estadual, empresa 
privada ou organização não gover-
namental que preserve tantas áreas 
de vegetação nativa, como os produ-
tores rurais: 19% do Brasil”. 

Esta é uma das análises de Evaristo 
Miranda, doutor em Ecologia, enge-
nheiro agrônomo e pesquisador da 
Embrapa, baseada no Cadastramen-
to Ambiental Rural (CAR) feito por 
mais de 4 milhões de produtores.  

Outras informações obtidas por 
meio do CAR mostram que o Brasil 
é uma potência em preservação 
ambiental, com mais de 66% do 
seu território em vegetação nativa 
preservada ou protegida. Os cálculos 
da Embrapa também deixam claro 

o papel único da agropecuária na 
preservação ambiental: as unida-
des de conservação protegem em 
vegetação nativa o equivalente 
a 13% do Brasil e os produtores, 
mais de 20% do país, como áreas 
de preservação permanente, re-
serva legal e vegetação excedente. 

“Esse enorme esforço de preser-
vação nos imóveis rurais beneficia 
toda a nação. O custo decorrente 
de imobilizar e manter essas áreas 
recai apenas sobre o produtor, 
sem contrapartida da sociedade, 
principalmente dos consumidores 
urbanos. Destes, os produtores 
esperam, no mínimo, o justo 
reconhecimento, sem a demoniza-
ção de suas atividades de produzir 
alimentos e mais conhecimento 
de suas realidades”, diz Evaristo 
em seu artigo publicado no site 
da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). 

RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL E O PAPEL 
DOS AGRICULTORES

Conheça mais 
alguns números 
da preservação 
ambiental por região: 
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COMO ESTÃO 
SUAS VENDAS? 

O setor de agronegócios vem atra-
vessando um momento de profundas 
transformações, entre elas, a entra-
da de novos competidores, novos 
modelos de negócios e a ampliação 
do portfólio de serviços cada vez 
mais complexo devido à entrada de 
soluções digitais em todos os elos da 
cadeia produtiva. 

Neste cenário, está o profissional de 
vendas, que vê a sua atuação mudan-
do radicalmente, exigindo uma nova 
forma de pensar e atender clientes 
cada vez mais exigentes. 

Outro ponto a se considerar é a subs-
tituição de muitas atividades pelas 
tecnologias da Indústria 4.0. Para 
que o profissional de vendas continue 
relevante neste setor, é preciso adotar 
as tecnologias como aliadas para a 
oferta de soluções como diferencial 
competitivo.

“Entendo que estas tecnologias 
ampliarão de forma significativa as 
oportunidades para os profissio-
nais de vendas, pois muitas tarefas 
ainda dependerão da intervenção 
de pessoas. O caminho exigirá um 
novo pensamento voltado à inovação, 
cocriação, ganhos compartilhados 
e prática do aprender e reaprender 
contínuo”, analisa Eduardo Crosara, 
instrutor do EducANDAV no curso de 
Planejamento e Execução de Vendas, 
com 12 anos de experiência no setor 
de agronegócios. 

Planejamento e execução em 
vendas na Distribuição 

Gestão de território 

Para resultados de impacto, 
o profissional de vendas 
deve agir como gestor de 
negócios no território de 
sua atuação. Eduardo 
acredita que, “se cada um 
dos profissionais conse-
guir gerir seus recursos 
de forma eficiente, obter 
níveis de satisfação 
dos clientes e vender 
valor, certamente a 
empresa obterá re-
sultados superiores e 
sustentáveis”. 

MAPEAMENTO
DO POTENCIAL

ANÁLISE DE 
AMBIENTE

ORÇAMENTO 
DE VENDAS

MÉTODO 
DE GESTÃO

PORTFÓLIO DE 
PRODUTOS E 

SERVIÇOS

INDICADORES 
DE GESTÃO

Conheça as atividades 
que compõem o ciclo 
de vendas

Prospecção: processo de levantamento 
de dados do cliente atual ou potencial.

Proposta de valor: elaboração de 
uma proposta contendo os produtos, 
serviços, resultados esperados, plano 

de implementação, preço, condições 
comerciais, suporte e formas de reportar 
o status quanto aos objetivos e metas a 
serem alcançadas.

Negociação: apresentar ao cliente uma 
oferta com vantagens e benefícios bem 
clara e ter, como resultado final, o aceite e 
definição dos próximos passos. 

Pós-venda: acompanhamento e 
relacionamento após a compra. Esta etapa 
é fundamental para garantir a satisfação e 
gerar uma imagem positiva da empresa. Ela é 
decisiva para a fidelização e retenção do cliente. 

NEGÓCIOS

Pontos 
fundamentais 
para o processo 




