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RESUMO

O objetivo do trabalho é avaliar a influência da Inteligência Artificial nas atividades de
vendas de empresas B2B. O caso pesquisado foi a empresa Danfoss, multinacional
de origem dinamarquesa, com filial no Brasil, com vendas B2B em mais de 100 países
para os mercados de refrigeração, aquecimento, acionamentos elétricos e hidráulica
nas principais indústrias. Foi empregado um estudo de caso único através de uma
observação participativa, com uma avaliação dos relatórios anuais e das entrevistas
semiestruturados com 22 funcionários de diversas áreas de vendas globais, recursos
humanos, diretores de segmentos, presidentes regionais e membros do comitê
executivo global que participam ativamente da definição das atividades de vendas de
cada região, e globalmente através de ferramentas digitais com Inteligência Artificial.
Na organização estudada, foram identificadas 4 dimensões: Contribuições, Possíveis
Desvantagens, Momento Atual e o Futuro com 8 categorias de análise: Processos
internos, Eficiência de Vendas, Adaptação de vendas, Segurança de Dados, Mudança
de comportamento, Vendedor Tradicional, Futuro Vendedor e da Empresa. A análise
dos dados evidenciou resultados diferentes para cada nível hierárquico da empresa
sobre as contribuições e convergências em relação às Possíveis Desvantagens. Além
disso, foi identificado que existe um baixo nível de conhecimento da Inteligência
Artificial e suas aplicações nas atividades de vendas e que todos os entrevistados não
enxergam um Futuro sem a utilização da Inteligência Artificial na Danfoss.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Vendas. B2B.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the influence of Artificial Intelligence in the sales activities
of B2B companies. The case researched was the Danfoss company, a multinational of
Danish origin with a branch in Brazil with B2B sales in more than 100 countries for the
refrigeration, heating, electrical drives and hydraulic markets to the main industries. A
single case study with participatory observation, analysis of annual results reports and
semi-structured interviews with 22 professionals from different global sales areas,
human resources, segment directors, regional presidents and members of executive
committee whom actively participate in the definition of the sales processes of each
region and globally through digital tools with Artificial Intelligence. In the organization
studied was identified 4 dimensions: Contributions, Possible Advantages, Actual
Moment and Future also 8 categories of analysis: Internal Process, Sales Efficiency,
Sales Team Adaptation, Data Security, Change Behaviors, Traditional Salesperson,
Future Salesperson and Future of Danfoss. The analysis of the data showed different
results for each hierarchical level of the company on the contributions and
convergences in relation to the risks. In addition, we identified that there is a low level
of understanding of Artificial Intelligence and its applications and that the interviewees
do not see a future without the use of Artificial Intelligence in Danfoss.

Keywords: Artificial Intelligence. Sales. B2B.
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1 INTRODUÇÃO

Esta introdução se inicia com uma apresentação do problema de pesquisa,
explorando a temática da Inteligência Artificial e as ferramentas práticas de utilização
que contribuem em vendas B2B de uma maneira contextualizada para a empresa
Danfoss. Em seguida, a pesquisa é justificada nas perspectivas teórica e empírica.

1.1 Problema de Pesquisa

Os primeiros estudos de Inteligência Artificial foram desenvolvidos por Alan
Turing (1950), com o objetivo de demonstrar uma explicação aceitável da inteligência.
Além disso, com o surgimento de sistemas computacionais com processadores
potentes, o campo de utilização foi ampliado, entrando no mundo das vendas B2C e
B2B. Essa tecnologia foi comparada ao aproveitamento da eletricidade de Thomas
Edison que, segundo Andrew Ng (Lynch, 2017), se bem aproveitada, por si só pode
ser aplicada para revolucionar dezenas de indústrias diferentes.
Segundo Syam and Sharma (2017), especialistas sugerem que as próximas
décadas irão anunciar a quarta revolução industrial, que será impulsionada por
tecnologia de digitalização, informação e comunicação, aprendizado de máquina,
robótica e Inteligência Artificial; e mudará mais a tomada de decisões de humanos
para máquinas. Essa tomada de decisão está mais complexa devido à quantidade de
informações disponíveis nos meios digitais, impactando as decisões dos vendedores
dentro das atividades de vendas B2B. Rich and Knight (1991), definiu a Inteligência
Artificial como uma ciência que estuda tarefas humanas que podem ser
desempenhadas por computadores, considerando a capacidade de processamento
de dados atual.
Dubinsky (1981) foi o marco inicial na discussão de um processo de vendas
B2B que se baseia em sete etapas com tarefas bem definidas pelos vendedores:
prospecção, preparação, abordagem, apresentação, objeções, fechamento e followup. Homburg, Müller and Klarmann (2011); Kock and Rantala (2017) e Ferreira,
Paschen and Wilson (2020) utilizaram o modelo de Dubinsky (1981) como referência
em suas pesquisas sobre a influência da Inteligência Artificial em vendas. Foi avaliada
a influência da Inteligência Artificial em cada etapa com seus possíveis benefícios,
riscos e complementos nas funções de vendas atuais.
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Zhang, Mookerjee and Zhao (2018) sugerem que a Inteligência Artificial e o
aprendizado de máquinas sejam as maiores forças para a quarta revolução industrial,
impactando a área de vendas em diversas partes dos negócios. Entre tais benefícios,
é relevante citar que representantes de vendas não precisam mais inserir os dados
manualmente; os profissionais de marketing não precisam mais usar testes A/B
manuais para selecionar as melhores imagens de mídia social para sua próxima
campanha; e os gerentes de atendimento ao cliente não precisam mais vasculhar
longas listas de chamadas de serviço recebidas para priorizar seu tempo.
Singh et al. (2019) analisaram em um framework a contribuição da Inteligência
Artificial em três domínios: (a) the sales profession, (b) sales professionals: como
organização e (c) sales professionals: como indivíduo. Nesse contexto, a análise foi
baseada em indivíduo, profissão vendedor e empresa focando em contribuições
gerais nas atividades de vendas B2B nos três domínios, enquanto Ferreira et al.
(2020) se dedicaram à influência da Inteligência Artificial com base num processo de
vendas clássico B2B de Dubinsky (1981). Foi analisado os complementos entre os
estudos e as suas contribuições gerais nas atividades de vendas B2B.
Além disso, especialmente quando se considera o mercado industrial
tradicional, com seus complexos requisitos técnicos e campos de aplicação, surgem
perguntas sobre as possíveis interações entre o cliente e as novas tecnologias. Por
exemplo, como uma equipe que estuda o futuro de novas tecnologias nesses
mercados pode se beneficiar com informações relacionadas a clientes e produtos para
o desenvolvimento de uma nova tecnologia? Segundo Brecht Gentner, Stelzer and
Ramosaj (2018), pesquisadores e profissionais tentam preencher essa lacuna de
transferência das informações do mercado relacionado a produtos, como a ideação e
estágios iniciais do processo de desenvolvimento, isto é, aumentar a interação entre
o mercado e o desenvolvimento dentro das empresas. No futuro, essas interações
podem ocorrer de forma automatizada, isto é, através de tecnologias digitais, como a
Inteligência Artificial e a aprendizagem de máquinas (Ameri & Dutta, 2005), com o
suporte da equipe de vendas que tem o relacionamento diário com o cliente.
Exposto esse contexto, esta pesquisa tem como propósitos principais analisar
e avaliar a influência da Inteligência Artificial nas atividades de vendas B2B da
empresa Danfoss no contexto global.
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Baseado no problema exposto, a pergunta que norteia a pesquisa é: Como a
Inteligência Artificial pode influenciar nas atividades de vendas em empresas B2B?
1.2 Justificativa

Diante dos inúmeros estudos relacionados à Inteligência Artificial desde os
anos 50 e uma quantidade inferior de estudos relacionados a sua utilização prática
em vendas B2B, observa-se uma importante lacuna na literatura sobre a influência da
Inteligência Artificial nas atividades de vendas em empresas B2B. A literatura sobre a
contribuição da Inteligência Artificial em vendas teve como marco inicial um programa
que auxiliou na configuração de ordens de compras de equipamentos para
computadores no ano de 1986, através dos estudos do programa R1 por McDermott
J. (1982). Porém, os primeiros estudos relacionados diretamente ao processo de
vendas, segundo Dubinsky (1981), são relativamente recentes com Homburg et al.
(2011). Esses estudos estão relacionados a um processo de vendas de uma empresa
B2B não direcionadas a uma indústria específica.
Essa lacuna pode ser observada pela pesquisa bibliográfica realizada, que
constatou a existência de um menor volume de estudos acadêmicos que relacionam
a Inteligência Artificial a atividades de vendas B2B. Foram utilizadas nas pesquisas os
portais: Capes, base de Dados FDC, EBSCO, Google Scholar e

as seguintes

palavras: “Artificial Intelligence”, “Sales”, “B2B” e “Sales Process”. O que se observa,
como esperado, é que o número de artigos diminui drasticamente quando os termos
“Artificial Intelligence” são conjugados com “B2B Sales”.
A constatação de um menor volume de estudos acadêmicos que relacionam as
duas abordagens, Inteligência Artificial e vendas B2B, também foi confirmada em
pesquisas em periódicos internacionais e nacionais, como Journal of Technology
Management Innovation, International Journal of Management Reviews, Journal of
Business Research, Harvard Business Review, Revista de Administração da USP
(RAUSP) e Revista de Administração e Inovação (RAI).
As empresas tradicionais ainda estão engatinhando na utilização de
Inteligência Artificial, e as tomadas de decisões são baseadas em experiência e
sentimento dos gestores. Isso é motivado, segundo Chu et al. (2015) por duas
observações: i) os vendedores tendem a focar frequentemente suas atividades de
vendas e esforços em algumas pistas durante um período relativamente curto. Isso é
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evidenciado e refletido por suas interações concentradas com o pipeline, incluindo
login, navegação e atualização dos leads de vendas registrados pelo sistema; ii) a
oportunidade pendente é propensa a atingir seu resultado logo após essa
concentração temporal de interações. Portanto, essas pistas ou experiências da
equipe de vendas são a base para as tomadas de decisões nas empresas industriais
tradicionais.
Segundo Brecht et al. (2018), foi observado, durante um estudo sobre a
utilização de Inteligência Artificial e aprendizagem de máquinas num processo de
forecast de empresas B2B, que existe uma lacuna nas empresas em relação a
requisitos

organizacionais

relativos

a

interações

interfuncionais,

canal

e

gerenciamento de dados, incentivos e responsabilidades.
Singh et al. (2019) sugerem que a Inteligência Artificial pode transformar o
processo de vendas e as interações dos clientes em diversos caminhos. Nesse
sentido, os profissionais de vendas necessitarão desenvolver novas competências
para gerenciar o negócio adicionalmente às competências de vendas. Além disso, a
Inteligência Artificial pode revolucionar a maneira de treinar a equipe de vendas,
utilizando aplicativos com chatbots para dar feedback sobre uma venda ou projeto.
Essas novas ferramentas com Inteligência Artificial podem contribuir de uma forma
efetiva nas atividades de vendas B2B.
Portanto, justifica-se a presente pesquisa pelo impacto da contribuição da
Inteligência Artificial nas atividades de vendas B2B, pela carência de estudos
empíricos da influência em empresas tradicionais, pela imaturidade dos estudos
recentes, pela importância da empresa Danfoss no aspecto global como empresa
tradicional e pelo contexto propiciado pelo aumento do uso de Inteligência Artificial
nas indústrias.

1.3 Objetivos

Por meio da análise das atividades de vendas B2B e utilização da Inteligência
Artificial, o objetivo geral desta pesquisa é avaliar a influência da Inteligência Artificial
nos processos de vendas da empresa Danfoss.

São objetivos específicos deste trabalho:
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•

Avaliar as principais barreiras e facilitadores na utilização Inteligência Artificial
da empresa.

•

Analisar os possíveis ganhos e limitações da utilização da Inteligência Artificial
nas atividades de venda da empresa.

•

Analisar as percepções dos entrevistados quanto às principais diferenças entre
as abordagens atuais e o futuro das equipes de vendas da empresa com a
adoção da Inteligência Artificial.

Este trabalho está dividido em cinco capítulos, incluindo a introdução. O
segundo capítulo aborda o referencial teórico que suporta esta dissertação.
Primeiramente com uma teoria e as dimensões da Inteligência Artificial; em segundo
momento, são apresentadas as contribuições da utilização de Inteligência Artificial
para vendas, finalizando com as suas barreiras e limitações no uso em vendas B2B.
O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada e a justificativa para sua
escolha. Em seguida são apresentados o processo de coleta de dados e as fontes
utilizadas. Já no quarto capítulo é apresentado o estudo de caso da empresa Danfoss.
Primeiramente, são contextualizados seu histórico e o panorama atual, e, logo após,
os dados obtidos na pesquisa são apresentados e analisados em profundidade.
No quinto e último capítulo, as conclusões desta dissertação são apresentadas,
bem como o detalhamento das implicações gerais deste trabalho, limitações e
sugestões para futuras pesquisas.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este referencial teórico compreende a discussão sobre a Inteligência Artificial
e as suas dimensões de estudos, além da sua contribuição em vendas B2B, para, em
seguida, apresentar as barreiras e limitações nesse campo de aplicação.

2.1 Inteligência Artificial

2.1.1 Teoria da Inteligência Artificial

Após a metade dos anos 40 com o término da Segunda Guerra Mundial e a
invenção do primeiro computador iniciam-se os primeiros estudos sobre Inteligência
Artificial. A divulgação da Obra de Alan Turing (1950) foi considerada o estudo inicial
nessa cronologia de evolução, em Computing Machinery and Intelligence, conhecido
como Teste de Turing, apresentando uma maneira de verificar se uma máquina possui
alguma capacidade de inteligência humana sustentável. Porém, as primeiras
discussões aprofundadas sobre o assunto iniciaram-se em 1955, com “Uma proposta
para o projeto de pesquisa no verão em Dartmouth sobre Inteligência Artificial”, na
Universidade de Dartmouth, com 10 pesquisadores sob a liderança de McCarthy J.,
seguidor da linha logicista e com participação de Minsky M.L. (1955), um dos
pesquisadores alinhados com a linha conexionista da Inteligência Artificial. Nesse
sentido, existem várias linhas de estudos e definições com diversas aplicações nas
indústrias. Segundo Norvig e Russel (2010), a Inteligência Artificial pode ser utilizada
em qualquer aplicação humana intelectual, atendendo qualquer campo e tarefa.
Portanto, a Inteligência Artificial não se trata apenas de abrir novos mercados,
podendo igualmente consistir em oferecer novas formas aos já existentes e maduros.
O Teste de Turing (1950) mantém a sua relevância atualmente. Esse teste
consiste em dois lugares (salas) diferentes com duas pessoas e um computador
separados e sem contato físico (Figura 1).

Figura 1 – Conceito do teste de Turing
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Fonte: Wikipédia (s.d.)

O formato é representado na Figura 1, na sala 1 representamos a pessoa A
(computador) e B, sem o conhecimento da pessoa C, conhecida como avaliador. A
pessoa C envia mensagens as pessoas A e B com a função de identificar qual delas
seria o computador. “Uma característica importante de um aprendizado de máquina é
que seu professor muitas vezes desconhece muito o que está acontecendo lá dentro,
embora ele ainda possa, em certa medida, antecipar o comportamento de seu aluno.”
(Turing A., 1950 p. 459).
Alan Turing (1950) contextua a sentença acima pela maneira/reação das
pessoas aos experimentos, conforme o Teste de Turing, isto é, sem saber se está
reagindo a uma máquina ou pessoa. Essa sentença apresenta a definição principal
de Inteligência Artificial cujo termo, muitos anos depois, viria a ser destacado
definitivamente. Esse conceito foi também o marco inicial para os estudos na
dimensão humana da inteligência Artificial, isto é, uma máquina agindo como um
humano. Outros autores, como Rich and Knight (1991), afirma que podemos
considerar a Inteligência Artificial como uma ciência que desenvolve aplicações em
computadores que podem realizar tarefas atuais que são melhores executadas pelas
pessoas, corroborando com o conceito de Turing (1950).
Contudo, os estudos no campo da Inteligência Artificial avançaram com mais
profundidade no ano de 1955 na Universidade de Dartmouth, onde se considera ter
nascido o campo de estudo. Esta reunião reuniu os dez maiores professores da área
de Inteligência Artificial para discutir tópicos mais criteriosos sobre o tema: “Uma
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proposta para o projeto de pesquisa no verão em Dartmouth sobre Inteligência
Artificial”, sobre a liderança do professor John McCarthy (1955), determinando o
aumento dos estudos nesse campo. A proposta alinhada nessa reunião propunha:

Alinhamos que num período de dois meses, dez professores estudassem sobre
Inteligência Artificial no verão de 1955. O estudo seria realizado na Universidade
Dartmouth, em Hanover estado de New Hampshire. Estes estudos propunham
continuar com as ideias básicas que qualquer maneira de aprendizagem ou tipo de
inteligência, em princípio nesse estudo, devia ser detalhada de tal maneira, que
poderia ser desenvolvida uma máquina para simulá-la. Esse estudo tentará descobrir,
através de linguagem, fazer com que as máquinas resolvam tipos de situações e
tarefas que apenas os homens conseguem realizar, além disso, se aperfeiçoar. Nós
cientistas acreditamos que avanços importantes em um ou mais desses experimentos
em grupos selecionados de maneira detalhada, serão alcançados nesse verão.
(McCarthy, 1955 p. 10).

McCarthy (1955), apresenta a primeira definição da Inteligência Artificial como
a ciência e engenharia que faz as máquinas inteligentes, especialmente programas
de computadores com capacidade de aprender. Nesse sentido, seria estimular tarefas
usando os computadores com capacidade de compreender a inteligência humana,
porém a Inteligência Artificial não precisa se fixar em estudos de tarefas físicas
humanas, como também em estudos que não são verificados fisicamente, ou seja,
compreender a mente humana internamente. A definição de McCarthy (1955) está
alinhada com estudos relacionadas à lógica ou à dimensão racional.
Autores atuais estudam a Inteligência Artificial na dimensão agindo
racionalmente e corroboram com os primeiros estudos dos anos 50. Segundo Nilsson
(1998), o aperfeiçoamento do desempenho de equipamentos está diretamente
relacionado a evolução da Inteligência Artificial.
Podemos considerar a metade dos anos 50 como o início de um período
promissor nos estudos de Inteligência Artificial, ficou conhecido como “Golden Years”,
até a metade dos anos 70. Nesse período, as propostas e descobertas eram muito
valorizadas e até consideradas como invenções da tecnologia. Nesse período estudos
mais aprofundados no campo da álgebra, teoremas mais profundos e instruções
através de símbolos foram intensificadas e provadas.
Simon (1957), um dos pesquisadores de Inteligência Artificial, fez alguns
prognósticos e termos foram criados, como “futuro visível”, e que no periodo de uma
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década uma sistema computacional seria campeão de xadrez e que uma proposição
matemática seria provada por um computador.

Não tenho o objetivo de causar uma supresa ou deixá-los chocados, porém
resumidamente eu poderia dizer que hoje existem máquinas com capacidade de
aprendizagem, pensamento e criacão. Essas máquinas estão aumentando a
capacidade de realizar estas atividades, num futuro próximo, os tipos de problemas
que essas máquinas lidarão serão os mesmos que a mente humana lida. (Simon, 1957
apud Norvig e Russel, 2010 pag. 20).

Minsky, participante do projeto de Dartmouth (1956), em sua obra intitulada
“Computation: Finite and Infinite Machine” (1967) arriscou alguns prognósticos para
os seguintes anos: “Entre três e oito anos nós teremos uma máquina com inteligência
similar à média de um ser humano”. (Minsky, 1967 p. 59).
McCarthy (1958) apresentou o artigo chamado “Programa com senso comum”,
projetando uma linguagem de programação considerada completa, sendo um dos
pioneiros estudos no campo da Inteligência Artificial. Esse trabalho permaneceu
significativo por várias décadas:
Um sistema de programação chamado LISP (para o processador LIST) foi
desenvolvido para o computador IBM 704 por um grupo de Inteligência Artificial do
MIT. O sistema foi desenhado para facilitar experimentos com um sistema proposto
chamado Advice Taker, em que uma máquina pode ser instruída a lidar com sentenças
declarativas e imperativas e pode exibir “bom senso” ao executar suas instruções.
(McCarthy, 1958, p.1).

Gelernter (1959) desenvolveu o Teorema da Geometria, demonstrando
teoremas que eram considerados muito complicados pelos alunos de matemática,
provando que uma máquina poderia realizar funções de um humano durante uma
conferência, detalhada nos seus estudos “Realização de uma máquina que prova
Teoremas de Geometria”.
Samuel (1959) refutou o conceito que máquinas só realizam atividades de
acordo com a programação através de um programa de jogos de damas que poderia
aprender a jogar melhor que um jogador amador de bom nível. A demonstração foi
através de um programa de televisão no ano de 1956. Este programa desenvolvido
conseguiu adquirir com bastante rapidez a jogar melhor que a pessoa que criou o
programa, ou seja, foi demonstrado o funcionamento do aprendizado de máquinas.
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Nesse período, iniciaram-se duas linhas de pesquisa para Inteligência Artificial:
a linha conexionista e a linha simbólica. A linha logicista já era liderada por McCarthy,
ligada aos estudos de Inteligência Artificial com o objetivo de utilizar modelos lógicos,
isto é, racionais nos seus estudos. A modelagem dos componentes dos cérebros, ou
seja, dos neurônios e suas ligações é o objetivo da linha conexionista da Inteligência
Artificial. Essa linha de estudo foi formalizada em 1943, através de dois cientistas:
neuropsicólogo McCulloch e o lógico Pitts, segundo Machado (2010). Todavia, a
primeira conhecida rede neural, foi proposta por Rosenblatt (1962). Detalharemos
adiante os seus estudos. Na linha simbólica, as pesquisas foram direcionadas na
manipulação de símbolos por Newell and Simon (1961).
Newell and Simon (1961) concentraram os seus estudos em sistemas gerais
capazes de desenvolver qualquer tipo de problemas em pesquisas de manipulação
de símbolos, a linha simbólica. Esse sistema chamava-se GPS, General Problem
Solver. Esse trabalho concluiu que o GPS dividia um objeto em partes menores de
uma maneira muito similar ao homem. Esses sistemas gerais não resultaram
trabalhos viáveis devido aos métodos aplicados e o conhecimento real naquele
momento. Os desenvolvimentos desse trabalho no campo da Inteligencia Artificial
ajudaram a desenvolver algumas técnicas de manuseio de símbolos e outras técnicas
de buscas heurísticas.
Rosenblatt (1962) desenvolveu os primeiros modelos de uma rede de conjuntos
de neurônios, que posteriormente foi chamada de redes neurais. Esse modelo foi
chamado Perceptron. Embora pudesse aprender tudo que foi apresentado, foi
contestado por Minsky and Papert (1969), de uma maneira especifica, uma rede
neural de duas entradas (considerado o modelo mais simples estudado por
Rosenblatt), não foram projetados para identificar entradas com valores diferentes.
O renascimento das redes neurais ocorreu a partir da década de 80, com novos
algoritmos de aprendizado por retroprogação para rede de várias camadas. A rede
neural (proposta por Rosenbaltt) é um sistema cujas informações de entrada são
processadas, disponibilizando uma informação que pode ser utilizada na tomada de
uma decisão. A rede neural é formada por diversas unidades que se entrelaçam
formando uma conexão padronizada. Essas unidades separadas podem ser divididas
em três tipos: (a) unidades de entrada, ou seja, receptoras de informações que
posteriormente serão processadas; (b) unidades de produção ou saída, onde os
dados serão tratados; (c) e algumas unidades que não aparecem ou ocultas. Nesse
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sentido, se uma rede neural fosse comparada ao sistema nervoso humano, os
neurônios sensoriais poderiam ser considerados as unidades de entrada (a), enquanto
a saída como os neurônios motores e o restante para os neurônios escondidos,
segundo Lira (2011). A Figura 2 representa um modelo de rede neural.
Figura 2 – Modelo de uma rede neural

Fonte: ICMS (s.d.).

Weizenbaum (1966), nessa mesma época, desenvolveu um chatterbots ou
bots, chamado Eliza, utilizando Inteligência Artificial. Esse chat conseguia manter uma
conversa real simulando uma pessoa. Hoje os chatterbots ou bots são ferramentas
utilizadas em muitas indústrias, principalmente no suporte a clientes, simulando o
atendimento de um ser humano, sendo uma ferramenta muito aplicada dentro de um
processo de vendas B2C e B2B que será mais explorado nas próximas seções.
Muitos outros avanços ocorreram nos anos 60, entre eles a linguagem de
processamento natural, as redes semânticas, matemática utilizando simbologia,
vários programas que jogam xadrez, alguns robôs que resolvem problemas pontuais
específicos. Além disso, o perceptron de Rosenblatt (1962), que iniciou os estudos
das redes neurais na computação, conectando de forma definitiva a Inteligência
Artificial com as ciências cognitivas, segundo Lira (2011). Muitos desses inventos
podem ser utilizados nos processos de vendas atuais B2B, como a linguagem de
processamento natural, as redes neurais e os Chatterbots. Esses inventos estudados
individualmente por seus autores dentro das dimensões da Inteligência Artificial (a)
Processo de Pensamento e Raciocínio ou (b) Comportamento são utilizados em
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programas especialistas em várias áreas. As dimensões de estudo serão detalhadas
na próxima seção e são importantes no entendimento da evolução da Inteligência
Artificial em seus campos de estudos. Portanto, apesar dos estudos desenvolvidos
isoladamente, podemos aplicá-las simultaneamente, como em vendas B2B.
Buchanan, Surtherland and Feigenbaum (1969) criaram um programa inovador
na linha de especialistas, ou seja, desenvolvedores de soluções com Inteligência
Artificial trabalhando com um especialista na área de estudo. Este projeto foi chamado
Dendral, desenvolvido para aplicações em ciências químicas, buscando encontrar
disposições orgânicas desde a espectrometria das massas, considerando uma
molécula não conhecida. O projeto Dendral busca solucionar o problema de uma
molécula não conhecida através de especialistas na área de química. Essa solução
foi o pioneiro projeto com resultados importantes na área de conhecimento específico,
ou seja, utilizando habilidades de outras áreas, conhecido também como método de
Inteligência Artificial fraca.
Os campos de estudos da Inteligência Artificial são fragmentados e dois tipos:
(1) Inteligência Artificial forte e (2) Inteligência Artificial fraca, segundo Lira (2010). A
Inteligência Artificial forte equivale a réplica da inteligência dos humanos ou podemos
chamar de uma inteligência superior. Nesse sentido, existem argumentos que uma
máquina poderia ser desenvolvida com uma inteligência semelhante a humana com
capacidade de pensar, raciocinar e até com imaginação, segundo Searle (1980). Já
a inteligência fraca, é mais conhecida como a inteligência Artificial aplicada para um
determinado propósito, argumenta o mesmo autor.
Depois de momentos bem exitosos, os investimentos na área de Inteligência
Artificial diminuíram muito até 1980, período que ficou conhecido pelos estudiosos
como “First AI Winter”, ou seja, primeiro inverno para a Inteligência Artificial. As
grandes expectativas criadas nos anos 60 foram frustradas devido ao baixo poder
computacional, postergando o sucesso dos grandes projetos na época.
Nos anos 80, vários países e empresas começaram a investir em Inteligência
Artificial, tornando-se uma indústria. Um dos projetos mais reconhecidos pelos
estudiosos foi o financiamento agressivo do governo japonês em 1981, com um
projeto para um computador de quinta geração. Esse computador tinha como objetivo
principal desenvolver programas e máquinas com capacidade de falar, fazer
traduções, distinguir figuras e desenvolver raciocínio como os humanos. Nessa
competição, os Estados Unidos criaram uma corporação para desenvolver tecnologias
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em microeletrônica e computação, sigla em ingles, MCC como um consórcio para
garantir a competividade nacional, segundo Norvig e Russel (2010).
Buchanan and Shortifle (1984) estudaram como a metodologia baseado num
sistema de especialistas (como no projeto Dendral), seria aplicada em outros campos
do conhecimento humano. Esse projeto é conhecido como Heuristic Programming
Project (HPP), focado na área de diagnóstico médico, um campo de aplicação dos
mais avançados atualmente. Esse novo programa na área de especialistas ficou
conhecido com Mycin, com o objetivo de diagnosticar infecções sanguíneas. Com
centenas de regras, foi possível diagnosticar um paciente com o mesmo nível de
precisão de um médico experiente, e até melhor que recém formados.
Essa importância no conhecimento ficou também evidente na área de
reconhecimento de linguagem natural. Apesar dos primeiros trabalhos com Winograd,
(1972), sua dependência em linguagem sintática provocou problemas semelhantes
aos trabalhos de tradução automática. Para Charniak and McDermott (1985), o
desenvolvimento de uma ferramenta que compreenda de uma forma concreta a
linguagem, dependeria de um conhecimento mais geral sobre o mundo com uma
metodologia mais genérica para a utilização e uso desses conhecimentos.
Schank and Riesbeck (1981) enfatizaram mais os problemas no raciocínio e a
necessidade de um estudo mais especifico no entendimento da linguagem e
representação através de vários programas elaborados por seus alunos, todos com o
objetivo de entender a linguagem natural através de diversos temas: situações
estereotípicas, definição da ordenação da memória humana e o entendimento de
todos os planos e objetivos.
Aumentaram as demandas em aplicações envolvendo a solução de problemas
reais, com muitas novas linguagens para interpretação do raciocínio, algumas
baseadas em lógica, como a linguagem Prolog e Planner, e outras mais alinhadas aos
estudos através de blocos de Minsky (1975) com abordagens mais estruturadas, com
aplicações de figuras, objetos e ocorrências.
McDermott (1982) avançou os seus estudos no programa R1 na área comercial
da empresa Digital Equipment Corporation (DEC), pioneiro sistema especialista na
área de vendas. O programa R1 configurou sistemas de novos pedidos de
computadores, com uma economia estimada de 40 milhões de dólares em 1986. Essa
solução foi o primeiro exemplo de Inteligência Artificial para vendas B2B. As empresas
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começaram a desenvolver programas especialistas, e a Inteligência Artificial se tornou
uma indústria.
Newell (1990) e Laird, Newell and Rosenbloom (1987) foram os responsáveis
pelos primeiros trabalhos utilizando os agentes inteligentes, já que havia estudos bem
desenvolvidos de situações isoladas com Inteligência Artificial. Esses trabalhos se
tornaram mais fortes a partir de 1995 e são usados na atualidade. Os anos 90
ajudaram nessa expansão dos agentes inteligentes através da Internet. Nesse
sentido, as aplicações com Inteligência Artificial ficaram mais universais na internet e
robôs com o sufixo ¨bot¨ já são consideradas aplicações cotidianas.
Os agentes completos iniciaram um processo de reagrupação dos subcampos
que estavam sendo desenvolvidos separadamente no campo de Inteligência Artificial,
num processo de realinhamento e união dos resultados. Por outro lado, as
ferramentas mais ligadas a parte sensorial (exemplos: visão, reconhecimento de voz
etc.), não entregaram resultados garantidos nesse meio, segundo Norvig e Russel
(2010).
Cohen (1995) sugeriu que a Inteligência Artificial se tornou uma ciência a partir
de 1987, isto é, adotou finalmente com firmeza o método científico. Portanto, os
estudos poderiam ser repetidos utilizando a metodologia aplicada e os dados do teste.
Além disso, para ser considerado uma ciência, as hipóteses são obrigadas a passar
por muitos experimentos empíricos com análises estatísticas alinhadas com sua
importância, segundo Cohen (1995).
Essas evoluções apresentadas, após meio século de existência, finalmente
atingiram alguns objetivos mais antigos. O desenvolvimento dos processadores e dos
equipamentos computacionais colaboraram para que os resultados fossem mais
precisos, alinhados com um padrão científico criado, segundo (Lira, 2011; Norvig &
Russell, 2010). A evolução computacional pode ser representada pela Lei de Moore,
que apresenta uma curva do desempenho dos processadores, assim, a dificuldade do
poder computacional foi resolvida nesse momento, corroborando com Kurzweil
(2005).
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Gráfico 1 – Representação da Lei de Moore

Fonte: Adaptado de Kurzweil (2005 p.64).

A Lei de Moore apresentada no Gráfico 1 demonstra uma curva de evolução
dos processadores. De acordo com Moore, o número de transistores dos chips teria
um aumento de 100%, pelo mesmo custo, a cada período de 18 meses. Nenhum outro
estudo foi feito até meados de 2008. Nesse momento há uma disponibilidade de dados
muito grandes e crescendo de uma forma exponencial.
Para Teixeira (2009), fica evidente a expectativa com relação à computação
quântica, assim como cita a forte tendência em acreditar em evoluções com o
crescimento do poder computacional. Existem muitas abordagens e desafios para a
Inteligência Artificial: (a) desafio da emoção, (b) desafio da consciência etc. A
evolução tecnológica poderá ajudar na solução desses desafios.

2.1.2 Dimensões da Inteligência Artificial

A definição de Inteligência Artificial pode ser disposta em duas dimensões pelos
estudiosos: (a) processos de pensamento e raciocínio e (b) comportamento. O êxito é
estabelecido de acordo com a atividade humana ou o que consideramos certo na
inteligência, isto é, a racionalidade. Podemos definir racionalidade como fazer o certo,
baseado na informação recebida, segundo Norvig e Russel (2010). Portanto, podemos
examinar a Inteligência Artificial em quatro abordagens: (a) pensando como humano,
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(b) agindo como seres humanos, (c) pensando racionalmente, e (d) agindo
racionalmente.
Figura 3 – Abordagens dos sistemas de Inteligência Artificial

Fonte: Adaptado de Machado (2010).

A Figura 3 demonstra que, apesar das quatro abordagens, existe uma interação
prática entre os quadrantes: (1) Pensando como humanos, (2) Pensando
racionalmente, (3) Agindo como humanos e (4) Agindo racionalmente. Isso será
analisado na próxima seção, sobre a contribuição da Inteligência Artificial em vendas
B2B, em que os inventos dos anos 60 estudados em dimensões diferentes podem ser
aplicados em vendas.
Na abordagem, agindo de forma humana, podemos destacar o teste de Turing
(1950), já detalhado no capítulo anterior. Kurzweil (1990) e Bellmann (1978) estudam
a capacidade de um computador executar tarefas que um homem pode fazer,
utilizando a capacidade computacional existente. Nesse sentido, o computador
deveria ter: (a) processamento de linguagem natural; (b) armazenagem de
conhecimento; (c) raciocínio automatizado; e (d) aprendizado de máquina, isto é, se
adaptar às circunstâncias e criar padrões.
Além das quatro disciplinas citadas, precisamos incluir a visão computacional,
isto é, capacidade de perceber objetos, e a robótica, para manipulá-los. Os estudiosos
apresentados desenvolveram seus estudos através das dimensões separadas, com
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os princípios mais básicos, já que não é possível desenvolver uma aplicação perfeita
de Inteligência Artificial.
Haugeland (1985) e Bellmann (1978) consideram em seus estudos a
abordagem pensando como humano. Para que essa dimensão seja estudada,
primeiramente precisamos definir a maneira que um ser humano reage e analisar a
mente humana mais internamente. Existem três maneiras de entender isso: (a)
através da introspecção, (b) de experimentos psicológicos e (c) através de imagens
cerebrais. Nessa abordagem, as ciências cognitivas – não é o tema desta dissertação
– apresentam algumas semelhanças à Inteligência Artificial, porém investigando
experimentalmente os seres humanos e animais.
Nessa abordagem, um dos primeiros trabalhos realizados foi o GPS ou
Revolvedor Geral de Problemas (Newell & Simon, 1961), detalhado na seção anterior,
em que os pesquisadores não estavam preocupados em criar um programa para
resolver os problemas de um modo correto, o principal objetivo era entender como os
seres humanos utilizam o raciocínio para resolver os problemas.
Charniak and McDermott (1985) e Winston (1992) entendem a Inteligência
Artificial com uma abordagem de pensamento racional. Essa abordagem está
conectada com a tradição da utilização da lógica na Inteligência Artificial, isto é,
fornece sempre resultados em conclusões corretas ao receber premissas corretas.
Porém, existem dois principais obstáculos nessa abordagem, o primeiro obstáculo
está ligado ao entendimento do conhecimento informal, ou seja, quando não existe
uma resposta 100% certa e o segundo relacionado a diferença entre a capacidade de
resolver um problema e realmente resolvê-los, de acordo com Norvig e Russel (2010).
Portanto, essa tradição logicista, iniciada por McCarthy (1958), pode gerar sistemas
com loops infinitos, até que a solução seja encontrada.
Poole, Machkworth and Goebel (1998) e Nilsson (1998) estudam os agentes
inteligentes, através da dimensão agindo racionalmente. Os agentes inteligentes já
foram explicados no capítulo anterior através dos primeiros estudos de Newell (1990);
Laird et al. (1987). No aspecto racional, este agente buscar o melhor resultado
esperado, mesmo com algum tipo de dúvida.
A última dimensão tem duas vantagens em comparação a todas as outras: (1)
é uma dimensão mais generalistas, ou seja, nem sempre a inferência correta é a única
maneira de buscar a racionalidade e (2) os estudos científicos são mais aplicáveis
comparando aos estudos baseados no comportamento ou pensamento humano.
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Os modelos racionais podem ser matematicamente definidos e gerar modelos
de agentes que comprovem se irão atingi-los. De outra maneira, o comportamento
humano está alinhado a um ambiente específico, dependendo da ação ou tarefa que
os seres humanos estão fazendo no momento.
Considerando todos os estudos de Inteligência Artificial e suas principais
abordagens apresentadas, nós nos limitaremos na próxima seção a analisar as
principais contribuições da Inteligência Artificial em vendas B2B, conectando as
teorias desenvolvidas desde os anos 50 e sua aplicabilidade, com um foco mais
restrito no processo de vendas B2B. Todas as dimensões estudadas individualmente
por seus autores contribuem com o processo de vendas e o influenciam. Além disso,
compreender as barreiras e desafios na sua utilização em indústrias já existentes.

2.2 Contribuição da Inteligência Artificial em Vendas B2B

Os primeiros estudos da Inteligência Artificial de uma maneira mais comercial,
ou seja, que trouxe contribuições ao processo de vendas, iniciaram-se nos anos 80,
através do estudo de McDermott (1982), que desenvolveu um programa para
configurar pedidos de clientes, já demonstrado na seção anterior. Essa aplicação
trouxe uma contribuição enorme da Inteligência Artificial em vendas dentro do
processo de vendas B2B, utilizando o pensamento racional nos seus estudos. Com
os estudos de Dubinsky (1981) sobre o processo de vendas, foi possível apresentar
as tarefas dos vendedores B2B em cada etapa. Além disso, Ferreira et al. (2020)
utilizaram o processo de vendas de Dubinsky (1981) e Homburg et al. (2011) para
demonstrar a contribuição e a influência da Inteligência Artificial em cada etapa de
vendas B2B, que será detalhado nesta seção. Singh et al. (2019) apresentaram a
contribuição da Inteligência Artificial em três domínios; (1) Profissão Vendas, (2)
Profissional de vendas: empresa e (3) Profissional de vendas: indivíduo. Muitos dos
aspectos já demonstrados nos outros estudos foram destacados por Antonio (2018)
com as cinco contribuições da Inteligência Artificial em vendas.
Os gerentes de negócios para vendas B2B têm sempre a preocupação de servir
os clientes em todas as etapas do processo de vendas. Nos anos 40, os profissionais
de vendas usavam, principalmente, tecnologias analógicas manuais para permitir
suas vendas B2B (exemplos: mapas, telefones convencionais etc.). O lançamento dos
primeiros celulares – muitos anos atrás – já melhorou muito o contato entre os clientes
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e os profissionais de vendas, segundo Paschen, Pitt and Kietzmann (2020), e com a
Inteligência Artificial as contribuições nas atividades de vendas são ainda maiores com
a utilização de dados de uma forma mais efetiva.
Narayanan, Asur, Nair, Rao and Kaushik (2012) e Rizkallah (2017) definem os
tipos de dados que podem ser utilizados dentro de um sistema de Inteligência Artificial.
Os dados podem vir de duas formas: estruturados, que englobam conjuntos
padronizados na forma numeral (exemplos: dados demográficos, cliques na web ou
dados de transações), e não estruturados, não numéricos e multifacetados em forma
de texto, áudio ou imagens (exemplos: comentários, likes, revisões, solicitações, fotos,
vídeos). Uma estimativa hoje é que 80% dos dados são não estruturados de acordo
com Rizkallah (2017) e eles estão aumentando 15 vezes mais rapidamente que os
dados estruturados (Narayanan et al., 2012). Além disso, os dados são valores que
descrevem um item ou uma pessoa com respeito a variáveis qualitativas ou
quantitativas, porém somente quando um dado é processado e analisado pode ser
usado para uma tomada de decisão (Bellinger, Castro, & Mills, 2004). Portanto, dados
corretos são fundamentais para a utilização de Inteligência Artificial e para vendas
B2B. A contribuição das equipes de vendas é essencial nesse processo.
O campo de vendas não está imune as mudanças trazidas pela inteligência
Artificial, segundo Syam and Sharma (2017). Essas mudanças podem ajudar as
empresas B2B a traduzir uma grande quantidade de dados para informações e,
ultimamente, transformar essas informações em estratégias e táticas para vendas.
Kietzmann, Paschen and Treen (2018) e Syam and Sharma (2017) enfatizam
o aumento de interação entre humanos e máquinas com a Inteligência Artificial,
habilitando os computadores a resolver problemas com mínima ou nenhuma
intervenção humana. Nesse sentido, as equipes de vendas podem focar em
processos nos quais a interação humana é fundamental dentro do processo de
vendas. Essas interações humanas aplicam os inventos estudados na dimensão
humana da Inteligência Artificial, iniciados nos anos 60 com Rosenblatt (1962).
Ferreira et al. (2020) ressaltam que as tecnologias inovadoras modificaram o
formato de vendas B2B, especialmente tecnologias com profundo avanço em
informações e comunicações, como a digitalização e Inteligência Artificial. Outras
tecnologias desenvolvidas no passado influenciaram muito no processo de vendas
B2B, ajudando com coleta, processamento ou comunicação. Porém, a Inteligência
Artificial influenciou na tomada de decisão final em vendas.
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Para um entendimento mais preciso da contribuição da Inteligência Artificial em
vendas B2B, é necessário um detalhamento do processo de vendas tradicional e
como os vendedores interferem em cada etapa do processo. Além disso, como os
diferentes tipos de dados: estruturados ou não estruturados, são trabalhados dentro
desse processo. A descrição de cada etapa é feita com base no modelo clássico de
vendas de Dubinsky (1981).
Dubinsky (1981) dividiu um processo de vendas em sete passos, detalhando
as tarefas do vendedor em cada etapa (Figura 4). No processo de vendas há 7 passos
sequenciais com tarefas bem específicas que são descritas a seguir.

(1) Prospecção
(2) Preparação
(3) Abordagem
(4) Apresentação
(5) Lidar com objeções
(6) Fechamento
(7) Follow-up
O primeiro passo no processo de vendas é a (1) Prospecção – também
conhecido como geração de leads. É o processo de busca de potenciais clientes, o
qual é alinhado com a tarefa de segmentação de marketing (Jarvinen & Taiminen,
(2016; Syam & Sharma, 2017). Na versão clássica, os gerentes de vendas filtram os
potenciais leads, que são oportunidades levantadas pelas equipes de vendas com
potencial para se tornar um negócio efetivo para a empresa.
Após a identificação da prospecção, e posterior avaliação, ela é movida para
os próximos passos: (2) Preparação e (3) Abordagem, que podem ser examinados
em conjunto na nossa análise (Syam & Sharma, 2017). Esses dois passos servem
para adquirir mais detalhes sobre os leads: necessidades, hábitos, preferências e
outros relevantes para iniciar os primeiros contatos com o cliente. Enquanto o passo
(2) Preparação tem relação com um trabalho interno para coleta de informações, o
passo (3) Abordagem tem relação com a construção do relacionamento com o cliente.
No passo (4) Apresentação, a firma de vendas apresenta as características e a
solução de acordo com as necessidades do cliente, podendo incluir um protótipo de
um produto ou solução (Syam & Sharma, 2017). No passo (5) Lidar com objeções,
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durante a apresentação de vendas, a firma compradora pode gerar questões,
afirmações, indicações de descontentamento ou uma expressão não verbal que pode
assinalar que um cliente tem pretensão de comprar. O passo (6) Fechamento pode
ser examinado em conjunto com o passo (5), já que o fechamento está conectado
com o gerenciamento das possíveis objeções.
O último passo (7) Follow-up pode ser dividido em dois componentes: suporte
a um pedido atual ou follow-up após o fechamento de um pedido. No primeiro
componente, o follow-up pode apresentar o status atual do pedido, como entrega,
estoque etc., e o seguinte componente pode apresentar outros serviços ou produtos
complementares (upselling ou cross-selling), que serão examinados nos próximos
capítulos. No modelo clássico de vendas, todas as tarefas descritas são feitas pelas
equipes internas ou externas de vendas.
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Figura 4 – 7 passos de vendas clássicos resumidos
• Fontes Externas
• Fontes Internas
Passo 1:
• Contatos Pessoais
Localização e
Prospecção • Miscelâneas
de clientes

Passo 2: Préaproximação

• Entrevistas de Aproximação
• Fontes de informação

• Aproximações não relacionadas com produtos
• Aproximação através de contatos da Internet
• Aproximação através de contato direto do cliente
Passo 3:
Aproximação • Aproximação relacionada com produtos

• Técnicas de apresentação visual
• Tipos de apresentações de Vendas
Passo 4:
Apresentação • Técnicas de clarificação não visual
de Vendas

Passo 5:
Gerenciando
Objeções e
Resistências

• Criar técnicas para gerenciamento
• Técnicas de Objeções por deslocamento
• Técnicas de Clarificações das Objeções
• Outras Técnicas

• Clarificações para fechamento
• Orientação psicológica de fechamento
• Simples fechamento
Passo 6:
Fechamento • Fechamento com concessões

• Atividades de Serviço ao cliente
• Atividades com orientação para satisfação aos clientes
Passo 7: Pós• Atividades de Referências aos clientes
vendas e
Follow-up

Fonte: Adaptado de Dubinsky (1981).

Homburg et al. (2011); Kock and Rantala (2017) e Ferreira et al. (2020)
utilizaram o modelo de Dubinsky (1981) como referência em suas pesquisas sobre a
influência da Inteligência Artificial em vendas, porém com apenas 5 passos,
incorporando (2) Preparação e (3) Abordagem, (5) Lidar com objeções e (6)
Fechamento, pois podem usar as mesmas ferramentas de Inteligência Artificial para
obter os resultados. Os autores ainda destacam que a Inteligência Artificial não
substituirá os vendedores atuais, apenas ajudará na tomada de decisão em cada
passo.
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Nesse contexto, cada passo pode ser influenciado pela Inteligência Artificial de
uma maneira diferente. Os estudos apresentam algumas sugestões, porém existem
outros processos e aspectos em vendas B2B que serão explorados neste capítulo por
outros autores. No primeiro passo (1) Prospecção, a Inteligência Artificial pode ser
usada em 3 pontos: (a) na construção de perfis de clientes através de dados
estruturados ou não estruturados (já apresentamos as definições neste capítulo);
(b) na qualificação de leads com predição; e (c) em atualizar os leads através de
modelos de aprendizado de máquinas. Nos passos (2) Preparação e (3) Abordagem,
a Inteligência Artificial pode suportar a escolha dos leads, customizar e personalizar
mensagens e canais para os clientes, curar o conteúdo e fazer contatos através de
vias digitais (exemplo: chatbots). No passo (4) Apresentação, a Inteligência Artificial
pode habilitar um protótipo e usar ferramentas de linguagem natural para interpretar
emoções. Nos passos (5) Lidar com objeções e (6) Fechamento, pode ajudar na tática
do fechamento e nos preços (preços dinâmicos), e por último, no passo (7) Follow-up
através de processos automatizados, serviços de pós-ordem (com chatbots) e
construir perfis de clientes (com dados estruturados e não estruturados) para cobrir
novas necessidades com up-sell e crosselling, que detalharemos ainda neste capítulo.
A Inteligência Artificial pode ser utilizada em todos os passos clássicos e
influenciar o processo de vendas atual. No Quadro 1 são descritas as possíveis
funções da Inteligência Artificial em cada passo e a participação de vendas nesse
processo. A tomada de decisão é feita sempre por uma pessoa (Ferreira et al., 2020).
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Quadro 1 – Benefícios da Inteligência Artificial no processo de vendas

Estágios Vendas B2B

Tradicionais Tarefas de Vendas
Geração de leads: encontrar
potenciais clientes

(1) Prospecção

Qualificação de leads: avaliação de
prospectos com pretensão de
comprar

Valor Adicionado com Inteligência
Artificial
Construir um rico perfil de prospectos
(com dados estruturados e não
estruturados)
Qualificação preditiva de um lead

Valor Humano Adicionado à
Inteligência Artificial
Interpretar listas de prospectos e
explicar inconsistências
Verificar a qualidade dos leads e
colocar dentro do contexto de
vendas

Atualizar a geração do lead e criar
modelos de qualificação
Nutrir mais leads: adquirir mais
informações de cada lead e fazer
contatos
(2) Preparação e (3)
Abordagem

Adicionar e alterar targets: personalizar
e customizar mensagens e canais

Monitorar e gerar target, alterar
target e curar os conteúdos

Curar conteúdos

Assumir o cliente ou delegar para
outro agente

Fazer contatos via agentes digitais
(exemplos: chatbots)
Comunicação de características
das soluções (ou problemas) para a
oferta (exemplo: protótipo,
referências, simulações)
(4) Apresentações

Inteligência Artificial habilitando um
protótipo

Construindo relacionamento,
confiança e credibilidade

Inteligência Artificial checando as
emoções

Endereçando as perguntas
pessoalmente
Interpretando emoções e
respondendo efetivamente
(continua)
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(conclusão)

Estágios Vendas B2B

Tradicionais Tarefas de Vendas
Negociações de vendas e
verificação das objeções

(5) Lidar com objeções
e (6) Fechamento

Valor Adicionado com Inteligência
Artificial
Curar inteligência competitiva (exemplo:
cartas com informações para a
negociação battlecards)
Preços dinâmicos

Valor Humano Adicionado à
Inteligência Artificial
Comunicação dos benefícios dos
produtos
Construindo relacionamento,
confiança e credibilidade
Interpretando emoções e
respondendo efetivamente
Comunicação persuasiva
Vigiar o processo do pedido e
logística

Preencher o pedido atual

Processo automático de vendas

Follow-up além do pedido atual

Serviço automático pós-vendas
(exemplos: chatbots)

Fortalecer o relacionamento

Up-sell, cross-sell

Construir um rico perfil (com dados não
ou estruturados de dados) para cobrir
as necessidades não cobertas

Follow-up pessoal de serviço

(7) Follow-up

Interpretar novas necessidades e
explicar inconsistências
Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2020).
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O Quadro 1 apresenta o processo de vendas (Dubinsky, 1981) comparando as
tarefas da equipe de vendas tradicional ou clássica com os benefícios em cada passo
no mesmo processo e a vantagem adicional com a combinação da equipe de vendas
junto com a Inteligência Artificial.
Dale (2016) define um chatbots ou bots como aplicativos de software capazes
de se comunicar através de linguagem natural. Essa ferramenta foi impulsionada,
entre outras coisas, pelos lançamentos de estruturas da Microsoft e do Facebook,
integrando em suas plataformas. Alguns passos do processo podem ser otimizados
com essa ferramenta, já que o contato pessoal está diminuindo. Os primeiros estudos
com chatbots foram realizados por Weizenbaum (1966), com o Eliza, apresentado na
seção anterior com os mesmos conceitos demonstrados por Dale (2016).
Felder (2016) identificou outras áreas de vendas que podem utilizar o chatbots
ou bots, aumentando a eficiência e alterando as tarefas diárias dos vendedores:
(1) serviço de retenção de clientes e (2) operação dos negócios. Esses dois pontos
podem ser muito utilizados no passo (7) follow-up do processo de vendas clássico.
Outro ponto importante destacado por Felder (2016) é a segurança cibernética, já que
as empresas estão trabalhando com dados internos e confidenciais. Portanto, a área
de IT será impactada nessas mudanças estruturais no processo de vendas.
Antonio (2018) destaca cinco contribuições da Inteligência Artificial em vendas
B2B em alinhamento com Ferreira et al. (2020): otimização de preços (pricing), que
pode ser utilizado no passo (5) do processo de vendas, upselling e crosselling, que
são utilizados no passo (7) follow-up para cobrir novas necessidades. Duas
contribuições adicionais não estão conectadas no processo de vendas, mas no
gerenciamento geral de vendas: previsão (forecast), baseado no histórico de vendas
e a performance de vendas, melhorando as estratégias gerais de uma empresa B2B.
Singh et al. (2019) analisaram através de um framework a contribuição da
Inteligência Artificial em três domínios: (a) the sales profession, (b) sales
professionals: como organização e (c) sales professionals: como indivíduo. Esse
framework mapeou através de pesquisas as prioridades e as questões motivadas por
vendas digitais e Inteligência Artificial (Figura 5).
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Figura 5 – Framework

Fonte: Adaptado de Singh et al. (2018).

No domínio (1) Sales Profession: automation e value creation a digitalização de
vendas, incluindo a utilização da Inteligência Artificial, é um gatilho fundamental de
mudanças para a criação de valor na profissão de vendas segundo Singht et al.
(2018). Especificamente, as empresas estão incrementando (1) digitalizar os canais
de vendas para simplificar os processos de compra e venda, (2) digitalizar o funil de
vendas através de decisões com suporte de Inteligência Artificial e (3) digitalizar a
oferta através de uma transformação digital em que os clientes possam ver em
detalhes os produtos e serviços que estão adquirindo.
Na sequência no domínio (2) Sales professionals: organizacional issues
(questões organizacionais), as soluções, principalmente para vendas B2B, são mais
customizadas, exigindo um domínio mais amplo dos vendedores dos produtos
oferecidos. Para Tuli, Kohli and Bharadwaj (2007), a maioria dos vendedores,
especialmente B2B, esperam prover soluções mais alinhadas com a necessidade dos
clientes, ao invés de produtos e serviços padrões. Desta forma, a digitalização com a
Inteligência Artificial pode gerar uma co-criação de soluções com os clientes e
identificar necessidades que antes não eram existentes.
No domínio (3) Sales Professionals: individual issues (questões individuais), a
Inteligência Artificial pode alterar as tarefas dos vendedores, gerando algumas
questões para os indivíduos em relação a suas funções, afetando e desafiando o
funcionamento das organizações. Além disso, pode gerar novas habilidades para os
vendedores na utilização dessas novas ferramentas com Inteligência Artificial.
O framework de Singh et al. (2019) complementa os estudos da contribuição
da Inteligência Artificial focados no processo de vendas, pois abrange outros
aspectos, como a função do vendedor, o profissional de vendas e a organização.
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Nesse sentido, apresenta a influência da Inteligência Artificial em todas as atividades
de vendas B2B, não apenas se limitando ao processo de vendas e suas tarefas. Esse
framework se torna importante, pois as atividades de vendas de empresas B2B não
estão apenas limitadas ao processo de vendas, toda a organização precisa ser
transformada para que a Inteligência Artificial influencie adequadamente (Singh et al.,
2019).
A Inteligência Artificial iniciou os seus estudos com base no conhecimento com
o Dendral, já apresentado na seção anterior por Buchanan et al. (1969). Esse estudo
ampliou a influência da Inteligência Artificial em temas específicos utilizando
especialistas para o desenvolvimento das ferramentas. Os estudos de Singh et al.
(2019), baseados em domínios mais amplos das atividades de vendas, e de Homburg
et al. (2011); Kock and Rantala (2017) e Ferreira et al. (2020). mais focados no
processo de vendas de Dubinsky (1981), utilizaram esse conceito de especialistas.
Segundo Paesbrugghe, Rangarajan, Sharma, Syamc and Subhash (2016), os
canais digitais estão afetando as interações entre os compradores e vendedores B2B,
e a Inteligência Artificial modifica o processo. Nesse sentido, o processo clássico de
vendas já não é suficientemente completo, já que as tarefas atuais envolvem os meios
digitais, apesar de amplamente utilizada pelas firmas B2B.
Dixon and Adamson (2011) avalia que os compradores de firmas B2B decidem
sobre as suas compras através de canais digitais mesmo antes de conhecerem os
representantes de vendas. O primeiro passo de vendas (1) Prospecção alterou-se
muito com a Inteligência Artificial, os contatos antes feitos através de visitas periódicas
aos clientes agora são feitos através de canais digitais, como chatbots, um invento
dos anos 60, como apresentado no capítulo anterior e já detalhado nessa seção.
Koch and Rantala (2017), em seus estudos, definiram dois tipos de
compradores: (1) compradores digitais e os (2) compradores da velha escola. O
principal objetivo da pesquisa é distinguir as diferenças de interação entre os dois
modelos, o que facilita o entendimento em relação à utilização da Inteligência Artificial.
Os compradores da velha escola utilizam os métodos tradicionais, como reuniões
presenciais, ligações, e-mails, visitas a feiras etc. Já os compradores digitais,
alinhados com Syam and Sharma, (2017), utilizam os canais digitais antes mesmo de
conhecerem os representantes de vendas, isto é, no momento da prospecção. A
Figura 6 apresenta a jornada dos compradores, definindo os contatos físicos e digitais,
divididos num processo de vendas mais básico com 3 etapas: (1) Awareness ou
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prospecção, (2) Consideration ou apresentação e objeções e (3) Purchase, o
fechamento com os follow-ups.
Figura 6 – Jornada dos compradores digitais e da velha escola

Fonte: Kock and Rantala (2017).

Lingqvist, Plotkin and Stanley (2015) e Wiersema, (2013) destacam outras
ideias em vendas B2B que podem ser alteradas com a utilização da Inteligência
Artificial. Os estudos estão alinhados com Koch and Rantala (2017) no Quadro 2:
Quadro 2 – Ideias utilizadas pelos compradores digitais

Compradores
Digitais

Oportunidades
através da Mídia
Social

Para engajar oportunidades no Twitter, por exemplo, os
usuários precisam de um processo B2B claro.

Plataformas de
Educação Informativa

Blogs especializados e estudos de casos informativos
disponíveis fora dos sites da empresa.

Site de busca
comparativa

Um lugar onde os compradores B2B podem comparar os
produtos/serviços de provedores diferentes.
Para descobrir as necessidades preliminares dos
compradores antes das reuniões da F2F e ajudar os
vendedores a se prepararem mais.

Robô de vendas
automatizado
Reuniões Virtuais

Apropriadas após uma primeira reunião do F2F para, por
exemplo, passar por ofertas, verificar informações
adicionais ou acompanhá-las.

Torna o processo de venda transparente para os
compradores.
Fonte: Adaptado de Kock and Rantala (2017).

Sistema de Ticket

Hoar (2015) em sua pesquisa avaliou as novas interações entre as empresas
e vendas: o contato pessoal está diminuindo e grande parte das atividades dos
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vendedores estão sendo substituídas por ferramentas digitais com Inteligência
Artificial, corroborando o pensamento com Dixon and Adamson (2011). A Figura 7
apresenta os resultados da pesquisa, considerando um processo reduzido de vendas
com apenas 3 etapas: (1) Pre-sales; (2) Sales e (3) Post-Sales.
Figura 7 – Modelo de venda B2B habilitado digitalmente

Fonte: Hoar (2015).

Portanto, existem muitos benefícios na utilização de Inteligência Artificial em
vendas B2B que podem influenciar diretamente o dia a dia das equipes de vendas,
porém algumas possíveis barreiras e limitações precisam ser consideradas para um
processo suave de utilização e adaptação dos empregados. Essas barreiras e
limitações são expostas a seguir.
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2.2.1 Possíveis barreiras e limitações ao uso de Inteligência Artificial para
vendas B2B

Devido a uma vasta quantidade de dados disponíveis e à grande mudança das
preferências dos clientes, um processo de vendas longo com múltiplos influenciadores
tomando decisões de compras, além de mudanças de mercado, as decisões podem
mudar rapidamente (Cotter, Guan, Mahdavian, Razzaq, & Schneider, 2018; Ingram,
Louis and Schroeder, 2004), podendo causar dificuldades na utilização da Inteligência
Artificial em vendas B2B, segundo Ferreira et al. (2020).
Além disso, sistemas com Inteligência Artificial necessitam de dados do
ambiente (entradas) e manipulação desses dados (processo), para gerar informações
(saída) de volta para o ambiente (Paschen et al., 2019). Os dados do ambiente são
gerados pela equipe de vendas, que necessita alterar o comportamento atual de
individualização das informações. Esse ponto pode gerar algumas barreiras,
dificultando a obtenção de resultados efetivos.
Essas barreiras ou resistências geradas pelos empregados que estão
envolvidos nesse processo de vendas ou algumas preocupações em suas posições
atuais que podem ficar obsoletas são possíveis, segundo Paschen et al. (2019). As
posições de liderança devem participar ativamente desse processo de mudança
(Seijts & Gandz, 2018), para suavizar a transição da utilização de Inteligência Artificial
em vendas B2B. Particularmente, as equipes gerenciais devem melhorar o
envolvimento com a equipe, nessa era de mudanças rápidas, com a digitalização
(Crittenden & Crittenden, 2015). Um ponto fundamental nesse aspecto, de acordo com
Paschen et al. (2019), é que a liderança deve deixar claro para a equipe que o contato
humano continua um fator crítico dentro do processo de vendas.
Outro ponto fundamental é a segurança dos dados: quando mais informações
são coletadas, armazenadas, ferramentas de segurança são extremamente
importantes (Santanen, 2019). A liderança precisa revisitar todas as políticas e
práticas internas para assegurar a privacidade e a segurança dos dados dos clientes
e da empresa.
O treinamento é extremamente importante nessa fase de adaptação. Os
colaboradores precisam desenvolver novas habilidades para extrair resultados
positivos dos sistemas com Inteligência Artificial (Kaplan & Haenlein, 2019), e o
treinamento é essencial para ajudar os empregados a ser adaptar segundo Pachen et
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al. (2019). A equipe de vendas precisa entender bem os benefícios e as limitações do
uso de Inteligência Artificial.
A Inteligência Artificial pode contribuir nos processos de vendas atuais, porém
é importante um período de transição e um suporte aos clientes nessa fase. A
Inteligência Artificial pode alterar a experiência do cliente, e cada empresa está numa
fase diferente de utilização da tecnologia. A equipe de vendas precisa identificar os
clientes que estão hesitantes em utilizar Inteligência Artificial e estão mais
acostumados com o atendimento tradicional de vendas. A gestão da experiência do
cliente é conceituada como um construto de maior ordem, que abrange certas
mentalidades culturais, direções estratégicas e capacidades firmes que estão focadas
em gerenciar cada ponto de contato em todo o escopo da jornada do cliente
(Homburg, Jozic, & Kuehnl, 2017).
Um sistema com Inteligência Artificial pode analisar dados, particularmente não
estruturados, normalmente em tempo real, e transformá-los em informações úteis.
Porém, a inteligência humana é fundamental nas tomadas de decisões. A Inteligência
Artificial é limitada na apresentação de competências emocionais e sociais (Canhoto
& Clear, 2020; Kaplan & Haenlen, 2019), as quais são particularmente importantes em
vendas B2B e continuarão a ser críticas nas tarefas dos humanos dentro do processo
de vendas com Inteligência Artificial.
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3 METODOLOGIA

3.1 Estratégia e Método de Pesquisa

A presente dissertação se propõe a realizar um estudo de caso de caso único,
de natureza qualitativa e perspectiva transversal. De acordo com Yin (2005), os
projetos de pesquisa devem conter 4 partes principais: A primeira parte é a questão
da pesquisa. Nesse estudo, a questão é: Como a Inteligência Artificial pode influenciar
nas atividades de vendas em empresas B2B?
A segunda parte está alinhado com as proposições do estudo de caso. Neste
estudo, é a contribuição da Inteligência Artificial nas atividades em empresas B2B,
possíveis desvantagens e nível de conhecimento dentro do processo de vendas. A
terceira parte destacamos a unidade de análise do estudo, nesse contexto,
apresentaremos a empresa Danfoss no contexto global com as suas atividades de
vendas.
Para finalizar, apresentaremos os critérios selecionados para interpretar o
estudo de caso. Estruturamos através da análise do relatório anual de resultados da
Danfoss onde são apresentadas as estratégias a curto e médio prazo, com as 22
entrevistas e na observação participativa, pois o pesquisador é funcionário da
organização estudada garantindo uma acessibilidade a empresa. Uma das maneiras
mais efetivas na observação é a possibilidade do pesquisador participar ativamente
nas atividades diárias locais e globais, que não são disponibilizadas aos estudos
científicos, segundo Yin (2005).
A abordagem de pesquisa utilizada no presente estudo foi a qualitativa
(Bonoma, 1985; Creswell, 2007; Meyer, 2001). Pesquisas qualitativas são
consideradas úteis para o entendimento de determinada situação ou fato social
inseridos em fenômenos amplos e complexos, os quais não podem ser estudados fora
do contexto em que ocorrem (Bonoma, 1985; Creswell, 2007). Quanto à finalidade do
estudo, sua natureza foi descritiva (Eisenhardt,1989; Ridder, Hoon, & McCandless,
2009; Yin, 2015), uma vez que buscou descrever como a Inteligência Artificial pode
contribuir nas atividades de vendas.
Eisenhardt and Santos (2002) descrevem esse método como uma estratégia
de pesquisa focada no entendimento da dinâmica de determinados fenômenos, os
estudos de caso podem ser utilizados de várias maneiras: testar ou gerar teoria ou
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simplesmente apresentar uma descrição. As atividades de vendas de uma empresa
global como a Danfoss são muito dinâmicas por envolverem muitas regiões e
mercados com maturidades diferentes, além de uma organização complexa, em seus
vários níveis.

3.2 Unidade Empírica de Análise

A unidade de análise específica para este estudo é a empresa Danfoss no seu
contexto global, fundada em 1933, na Dinamarca, por Mads Clausen (1905-1966). A
empresa tem a sede localizada na cidade de Nordborg, Dinamarca, com filiais em
mais de 100 países e cerca de 28.000 funcionários. No Brasil, a sede situa-se na
cidade de Osasco, São Paulo.
A Danfoss globalmente fechou o ano de 2019 com um faturamento de 6,3
bilhões de euros, com um crescimento de 1% em moeda local. A margem EBITA foi
de 12,3%, totalizando 771 milhões de euros com uma margem líquida de 502 milhões
de euros. Os principais mercados são: Europa Ocidental, América do Norte, ÁsiaPacífico, Europa Oriental, América Latina e África com Oriente Médio.
Para fins deste estudo, foram considerados membros da alta gestão, chairman,
presidentes regionais, presidentes de cada segmento, VP de recursos humanos
global, gerentes e diretores de vendas da América Latina e Brasil. Nesse âmbito, estão
incluídos gestores responsáveis por divisões ou unidades dispersas geograficamente
de uma organização, além de gestores funcionais, considerados como média gerência
(responsáveis pelos setores de marketing, recursos humanos e financeiros) e
executivos responsáveis por times ou projetos.

3.3 Estratégia de Coleta de Dados

O método do estudo de caso constitui-se numa análise intensiva de um ou mais
objetos de estudo, com o objetivo de promover a mais profunda e completa análise
desse objeto (Greenwood, 1973; Yin, 2005; Eisenhardt, 1989; Soy, 1997; Goode &
Hatt, 1973). As principais fontes de evidências em um estudo de caso são entrevistas,
documentos, arquivos, apresentações e materiais físicos (Yin, 2005). Um estudo de
caso gera dados de fontes diversas – entrevistas, entrevistas em grupo e documentos,
como relatórios de resultados anuais. Desta forma, sistematizar o processo de coleta
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é fundamental para manter o sentido inicial da pesquisa inalterado. A categorização,
a classificação e o armazenamento dos dados coletados num bando de dados textual
são fundamentais para o processo de análise (Soy, 1997).
A coleta de dados foi iniciada com a entrevista de um membro da média
gerência do Brasil e, na sequência, foram conduzidas entrevistas com outros
representantes locais do comitê executivo da América Latina, as quais foram gravadas
mediante autorização prévia dos entrevistados e de seus superiores. Tal
procedimento, além de facilitar a transcrição dos dados, trouxe maior fidedignidade
aos relatos dos entrevistados (Meyer, 2001; Yin, 2015). A gravação das entrevistas
também possibilitou a criação de um banco de dados da pesquisa, para acesso futuro,
caso necessário (Yin, 2015). Um termo de consentimento livre e esclarecimento foi
entregue aos membros da alta gestão antes da realização da pesquisa, no qual
constaram informações sobre o tema da pesquisa, além de salientar a importância da
cooperação dos entrevistados. Nesse termo, foi explicitada a confidencialidade dos
dados, garantindo total sigilo quanto à identidade das empresas citadas e dos
participantes. Tal termo foi enviado em

conformidade com procedimento

recomendado pela Fundação Dom Cabral, e redigido com base no modelo fornecido
por Yin (2015, p. 91). O texto de tal documento consta no Apêndice B desta
dissertação.
A entrevista semiestruturada em profundidade é considerada uma das mais
importantes técnicas de obtenção de evidências em estudos de casos (Voss,
Tsikriktsis, & Frohlich, 2002; Yin, 2015) e geralmente ocorre de forma fluida e não
rígida (Yin, 2015). Na presente pesquisa, as entrevistas foram realizadas de forma
presencial e através de sessões virtuais através da ferramenta Teams da Microsoft.
As entrevistas foram realizadas com membros da média e alta gerência de
diferentes regiões e posições (marketing, recursos humanos, vendas e gerência
geral), tendo em vista dois motivos principais. O primeiro seria compreender os
principais entendimentos de cada entrevistado de acordo com a posição geográfica e
segmentos. O segundo motivo, captar as percepções dos gestores em diversas
posições considerando as suas conexões com a Inteligência Artificial e as suas
contribuições no processo clássico de vendas (Dubinsky,1981) e nas atividades de
vendas segundo Singh (2019). As questões utilizadas nas entrevistas estão
disponíveis no Apêndice A desta dissertação.
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As questões da pesquisa foram direcionadas para captar, de forma detalhada,
o nível de conhecimento da Inteligência Artificial em cada nível e como a tecnologia
poderia influenciar: (i) percepção das oportunidades da utilização de Inteligência
Artificial processo de vendas e situação atual de entendimento atual das equipes; (ii)
verificação do nível atual de utilização da Inteligência Artificial e sua influência; (iii)
identificação de barreiras e facilitadores na implementação da Inteligência Artificial na
empresa e perfil da equipe de vendas atual. Foram cerca de 12 horas gravadas (378
laudas) com os 22 entrevistados e transcritas, de modo literal, em língua portuguesa
e inglesa com duração média de 35 minutos.
À medida que os dados foram sendo coletados, novas perguntas foram
incluídas aos roteiros, para contemplar observações importantes obtidas nas
primeiras entrevistas realizadas. A prática de realizar alterações subsequentes no
instrumento de pesquisa é suportada por vários autores, os quais a consideram de
grande utilidade para o aperfeiçoamento do roteiro previamente definido pelo
pesquisador (ver, por exemplo, Creswell, 2007; Eisenhardt, 1989; Voss et al., 2002;
Yin, 2015).

3.4 Estratégia de Análise de dos Dados

A técnica de observação direta (Bonoma, 1985; Creswell, 2007; Meyer, 2001;
Yin, 2015) foi empreendida de maneira informal e teve por objetivo a ampliação de
evidências advindas da técnica de entrevistas semiestruturadas. A utilização de tal
técnica teve por foco a atuação de todos os entrevistados no processo de
implementação de novas tecnologias digitais durante entrevistas em diversas áreas
da empresa assim como em outros países de forma pessoal ou através de entrevistas
virtuais. Foi realizado o registro das observações por meio de anotações logo após as
entrevistas (Creswell, 2007), compreendendo descrições adicionais aos relatos dos
entrevistados e, principalmente, comentários pessoais do pesquisador, especialmente
sobre comportamentos relevantes dos entrevistados (Yin, 2015). Considera-se que a
observação, quando combinada a outras técnicas de coleta de dados, imprime rigor à
pesquisa (Meyer, 2001).
A descrição e a análise dos dados obtidos nas entrevistas e observações de
campo foram realizadas mediante exame, categorização e análise entre casos
(Creswell, 2007; Eisenhardt, 1989; Yin, 2015).

Para o exame dos dados, foi
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empregada a técnica de análise de conteúdo (Bardin,1977; Bauer & Gaskell, 2002).
Tal técnica visa reduzir a complexidade de um amplo volume de dados, primeiramente
transformados em texto. É conduzida por meio de procedimentos sistemáticos de
classificação, com o estabelecimento de categorias (Bardin, 1977; Bauer & Gaskell,
2002; Creswell, 2007; Voss et al., 2002).
O processo de análise dos dados foi estabelecido desde o momento da
realização das entrevistas, por meio das anotações das observações de campo
(Eisenhardt, 1989; Yin, 2015). Tal processo continuou a ser feito durante a transcrição
das entrevistas e das observações de campo, bem como ao longo da categorização
dos dados, quando foram feitas outras anotações.
Ao redigir as seções de descrição e análise dos dados, vários insights
emergiram e foram utilizados para organização das informações, para a elucidação
de evidências relacionadas à literatura e, também, para as conclusões da pesquisa
(Voss et al., 2002). Conforme salientado por Creswell (2007), a análise de dados
qualitativos é um processo constante, pois envolve reflexões e inferências sobre a
relação entre a literatura e as evidências empíricas durante todo o estudo.
No tratamento de dados, foi utilizado o software NVivo, que demandou um
amplo envolvimento do pesquisador com os dados coletados, ampliando o alcance e
a profundidade das análises. No processo de codificação de dados, o NVivo contribuiu
no processo de categorização, ajudando no agrupamento e na busca de padrões e
informações emergentes contidas nos dados coletados. A estruturação é apresentada
no próximo capítulo de “descrição e análise dos dados”, iniciando com uma breve
descrição da empresa, as barreiras na utilização de Inteligência Artificial, as
desvantagens e os riscos assim como as contribuições na sua utilização, finalizando
com as percepções sobre o futuro das empresas.
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4 ANÁLISE DOS DADOS
4.1 Histórico da Contribuição da Inteligência Artificial na Danfoss

Com base na análise dos documentos cedidos pela empresa, como os
relatórios globais de vendas, apresentações e suas estratégias voltadas à
digitalização em todas as áreas, foi possível identificar que a influência da Inteligência
Artificial em vendas se iniciou a partir de 2014, quando os segmentos começaram a
utilizar ferramentas de vendas digitalizadas através da plataforma Sales Force,
iniciando um processo de digitalização no processo de vendas da Danfoss. A equipe
responsável pelo desenvolvimento global da ferramenta está na divisão denominada
Business Excellence, focada no desenvolvimento da plataforma para todos os
segmentos. Essa equipe, em conjunto com o time do Sales Force, desenvolve os
dashboards e algoritmos que são adaptados ao processo de vendas da Danfoss,
portanto, os especialistas de vendas suportam o desenvolvedor da ferramenta. Esse
tipo de desenvolvimento da aplicação com especialistas se iniciou com Buchanan et
al. (1969), com o programa Dendral, conhecido como primeiro software especialista.
Apesar do início em 2014, a Danfoss passou dois anos utilizando o Sales Force
sem o desenvolvimento das etapas de vendas, ou seja, a ferramenta era padrão sem
algoritmos e dashboards alinhados com os processos da Danfoss. Apenas em 2016,
a ferramenta começou a ser utilizada com alguns recursos mais alinhados com a área
de vendas da Danfoss com o desenvolvimento do MyPipeline (Figura 8). Tais ações
foram fundamentais para a promoção da utilização de ferramentas digitais,
incentivando a Danfoss a verificar a influência da Inteligência Artificial em vendas. As
principais ações foram:

I.

Criação de uma área de Business Excellence global, fazendo o papel dos
especialistas em vendas, corroborando com a literatura.

II.

Desenvolvimento da ferramenta para as necessidades da Danfoss.

III.

Diretores globais incentivando cada região e segmento.

IV.

Definição de metas regionais para utilização do Sales Force.

V.

Treinamentos periódicos para vendas nesse novo processo.

VI.

Reuniões periódicas com os líderes regionais.
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Figura 8 – Desenvolvimento do MyPipeline do Sales Force

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 8 apresenta o processo elaborado pela divisão de Business
Excellence para o desenvolvimento das ferramentas internas do Sales Force com os
seus devidos responsáveis. Esse processo é muito próximo à ideia de uma rede
neural, na qual os dados são a chave para a obtenção da informação e a tomada de
decisão, como proposto por Rosenbaltt (1962). Além disso, esse processo corrobora
com Bellinger, Castro and Mills (2004), em cujos estudos afirmam que somente
quando um dado é processado e analisado pode ser usado para uma tomada de
decisão. A Danfoss dividiu o processo de vendas em 4 etapas: (1) Identificação da
oportunidade, (2) Plano inicial, (3) Fase de Especificação da Solução e (4) Avaliação
da Solução. Porém, todas as contribuições da Inteligência Artificial propostas por
Ferreira et al. (2020), podem ser aplicadas nas etapas de vendas da Danfoss.
A utilização do Sales Force apresentou novas ferramentas que facilitaram o
processo de vendas através de um controle de leads, etapas de vendas em cada
oportunidade, dashboards de vendas e um processo digitalizado de forecast
corroborando Ferreira et al. (2020), que identificaram os benefícios da Inteligência
Artificial em cada etapa de vendas. O Sales Force utiliza modelos racionais que podem
ser matematicamente definidos e geram modelos de agentes que comprovam se irão
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atingi-los, segundo Poole et al., (1998) e Nilsson (1998), dentro da dimensão agindo
racionalmente. Portanto, esses modelos podem ajudar os vendedores a tomar a
melhor decisão dentro do processo de vendas. Os treinamentos periódicos e a
participação dos líderes incentivam os vendedores mais experientes a utilizar a
ferramenta. Apesar de manter as informações num formato digital, todas as
informações (dados) são inseridas pela equipe de vendas. Portanto, a participação de
vendas é essencial para que os dashboards apresentem informações corretas e que
sirvam de base para as decisões locais e globais. Os dashboards regionais podem
ser visualizados por todos os níveis da empresa.
Além do Sales Force, outra ferramenta de vendas com Inteligência Artificial é o
chatbots, que começou a ser utilizado no final de 2018 no segmento de Drives. O
objetivo é o suporte aos clientes, principalmente nas etapas de pré e pós-vendas
alinhado com os benefícios propostos por Weizenbaum (1966), com o seu programa
Elisa, e por Dale (2016), já com aplicações mais voltadas às vendas B2B.
Figura 9 – Danfoss Chatbots para suporte aos clientes

Fonte: Ferramenta da empresa (2020).

A Figura 9 apresenta o chatbots da Danfoss no segmento de Drives disponível
para todos os clientes no site da empresa para suporte aos produtos que pode ser
utilizado na etapa de pré-vendas, ou seja, definição do melhor produto para aplicação
ou na etapa pós-vendas, para aplicação e suporte aos produtos. Essa ferramenta está
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dentro da dimensão agindo de forma humana através de processamento de
linguagem natural, armazenagem de conhecimento, raciocínio automatizado e
aprendizado de máquinas, criando padrões. O chatbots ainda está em fase de piloto
e tem como objetivo melhorar a eficiência no suporte aos clientes, liberando os
técnicos para atividades em que seja necessário um suporte presencial.
Algumas outras ações foram tomadas por cada segmento, sem um alinhamento
global, por exemplo, na plataforma digital de compras, facilitando o processo de
vendas e diminuindo a interação entre as equipes de vendas e compras. No segmento
de Drives, a plataforma de compras on-line é chamada VLTshop e funciona como uma
ferramenta de compras com todas as interfaces de configuração de produtos e análise
de vendas, dentro da dimensão racional (agir de forma racional) da Inteligência
Artificial. Esse tipo de ferramenta foi aplicado em estudos nos anos 80 quando foi
apresentado o primeiro programa comercial através do estudo de McDermott (1982),
com um software para configuração de pedidos e depois amplamente aplicado em
vendas on-line. Em 2020, os processos já estão alinhados, porém com diversas
ferramentas de compras que inicialmente foram desenvolvidas para os distribuidores
da empresa. Como o lançamento do programa ONE ERP, a empresa alinhará todos
os processos em apenas uma plataforma.
O processo de digitalização de toda a empresa hoje é liderado pelo comitê
executivo e os presidentes dos segmentos, com a criação do programa ONE ERP,
iniciado em 2018, com finalização prevista para 2022. Esse programa tem como
objetivo utilizar apenas uma plataforma para todos os sites da empresa, digitalizando
todos os seus processos, chegando às atividades de vendas. A Figura 10 apresenta
as etapas de digitalização do programa ONE ERP. Esta pesquisa analisa a
contribuição da Inteligência Artificial na etapa de vendas e suas possíveis interações
com as outras áreas.
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Figura 10 – Programa One Erp Danfoss

Fonte: Elaborada pelo autor.

No caso Danfoss, é notória a influência da Inteligência Artificial em vendas por
meio de novas ferramentas digitais, além de um processo de digitalização de todas as
áreas que suportarão vendas até 2022. Nesta fase, diferentes projetos foram
apresentados, podendo ser usados em vários processos de vendas já descritos e
outros ainda em processo de implementação. Um ponto a se destacar no estudo, e
principalmente dentro da equipe de vendas, é a constante mudança dos profissionais
para outras regiões (até países), diferentes áreas de vendas dentro da empresa,
concorrentes e até atividades correlatas a vendas, tendo em vista o know-how
adquirido por esses profissionais. A Inteligência Artificial suporta a empresa mantendo
as informações em seus sistemas, diminuindo a necessidade de um vendedor
tradicional, mitigando essas mudanças. Além disso, a variedade de produtos e
aplicações diferentes altera a maneira de atuar em cada tipo de cliente.
No próximo tópico faremos uma breve apresentação da empresa, destacandose regiões, produtos, aplicações e segmentos onde a Danfoss atua globalmente e
enfatizando a importância da escolha de empresa devido a sua presença global e
suas diversidades. Em meio aos entrevistados, há colaboradores com menos de 5
anos de companhia (com experiência na concorrência), ou seja, que não participaram
do início da utilização da Inteligência Artificial em vendas na Danfoss, porém estão
contribuindo com a implementação das novas ferramentas utilizando a experiência
externa. Também há entrevistados que participaram de todas as mudanças nos
processos de vendas na Danfoss ao longo de 30 anos.
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4.1.1 Breve apresentação da Empresa Danfoss
A Danfoss é uma empresa multinacional, sediada na Dinamarca, com mais de
28.000 funcionários em todo o mundo, conforme pode ser visto na Figura 11. Foi
fundada em 1933 pelo engenheiro Mads Clausen, com sede em Nordborg,
Dinamarca.
Figura 11 – Número de funcionários por região

Europa
Ocidental
10.902
América do
Norte
4.217

Europa
Oriental
5.038
Danfoss

América
Latina
1.465

ÁsiaPacífico
6.002
África e
Oriente
Médio
247

Fonte: Adaptado do Relatório Anual dos Resultados da Danfoss (2020).

Em 1933, Mads Clausen (1905-1966) fundou a Dansk Køleautomatik- og
Apparatfabrik; no final de 1946, o nome da empresa foi alterado para Danfoss. O
primeiro produto foi uma válvula de expansão para unidades de refrigeração,
desenvolvida após o estudo de válvulas importadas dos EUA. Em 1941, as atividades
foram expandidas para produtos para aquecimento. A válvula termostática do radiador
foi inventada por Mads Clausen em 1943, posteriormente patenteada, e em 1952,
promovida como um dispositivo de economia de energia.
Em 1962, a empresa iniciou a produção de eletrônicos de potência. O primeiro
produto foi um retificador personalizado. Mais tarde, em 1968, a produção do
conversor de frequência VLT começou, a primeira do gênero no mundo. A empresa
também expandiu suas atividades na área de hidráulica. O primeiro componente
hidráulico foi produzido na fábrica de Nordborg em 1964.
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A expansão para outros países começou em 1956, quando a empresa começou
a construir uma fábrica em Flensburg, na Alemanha. A fábrica foi concluída em 1958.
Mads Clausen morreu em 1966, com apenas 60 anos. Os filhos ainda eram jovens
demais para assumir a empresa e, então, Bitten Clausen (esposa do fundador),
assumiu o papel de chefe do conselho. Naquela época, a empresa tinha vendas
anuais de 500 milhões de coroas dinamarquesas, e a fábrica havia crescido para
10.000 m2.
A China também é um mercado importante para a Danfoss. Em 2013, duas
novas fábricas foram abertas no mesmo dia, elevando o número para sete. Naquela
época, o mercado chinês era o terceiro maior da empresa.
A Danfoss fabrica produtos e fornece serviços usados em:
•

refrigeração de alimentos;

•

ar-condicionado;

•

aquecimento de edifício;

•

acionamentos de frequência variável;

•

compressores de gás;

•

equipamentos para hidráulica.
A senhora Bitten Clausen criou a fundação Bitten e Mads Clausen em 1971

como uma instituição autônoma. Hoje, a fundação é o maior acionista da empresa.
Atualmente, a liderança executiva é composta por executivos profissionais não ligados
a família: Kim Fausing, presidente e diretor executivo, e Jesper V. Christensen, vicepresidente executivo e diretor financeiro.
Seguem os resultados financeiros da empresa em 2019. Tais informações
constam no documento oficial da empresa, disponível no site global (Figura12).
Figura 12 – Resultado financeiro 2019

Vendas Líquidas
6.3 bEUR

Crescimento em
moeda Local 1%

Margem EBIT
12,3 %

EBITA 701 mEUR

Fonte: Adaptado do Relatório Anual 2019 (2020).
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A Danfoss globalmente fechou o ano de 2019 com um faturamento de 6,3
bilhões de euros com um crescimento de 1% em moeda local, a margem EBITA foi de
12,3%, totalizando 771 milhões de Euros com uma margem líquida de 502 milhões de
Euros. Os principais mercados, respectivamente, são: Europa Ocidental, América do
Norte, Ásia-Pacífico, Europa Oriental, América Latina e África com Oriente Médio.
4.1.2 As regiões e os principais segmentos da empresa:
A empresa Danfoss globalmente é dividida em 4 segmentos distintos: Danfoss
Power Solutions, Danfoss Cooling, Danfoss Drives e Danfoss Heating, com os seus
respectivos presidentes que exercem um trabalho com as 11 regiões destacadas na
Figura 13. Os 4 presidentes dos segmentos fazem parte do comitê executivo da
empresa.
Figura 13 – As quatro divisões da Danfoss
Segmentos

Danfoss Power
Solutions

Danfoss Drives

Danfoss
Cooling

Danfoss
Heating

Fonte: Elaborada pelo autor.

Todos os segmentos possuem participação relevante no mercado global, sendo
1° ou 2° em participação de mercado em cada segmento conforme a Figura 14:
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Figura 14 – As quatro divisões detalhadas
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Fonte: Adaptado do Relatório Anual da Danfoss 2019 (2020).

A estratégia global da empresa é direcionada através de 5 megatendências
globais que estão transformando o mundo contemporâneo. Portanto, todo o
desenvolvimento de produtos, aquisições e estratégias de cada segmento está
alinhado com elas. Segue uma breve descrição de cada megatendência.
A primeira megatendência definida pela Danfoss é a digitalização. De acordo
com a empresa, 90% de todos os dados foram criados nos últimos dois anos e existem
mais de 1 milhão de novos dispositivos on-line a cada hora. A empresa trabalha em
equipamentos que geram valor para o cliente, por exemplo, IoT economizará 1 trilhão
de dólares por ano em manutenção de equipamentos industriais. Na eletrificação,
segunda megatendência, a energia renovável tornará a energia a maior geradora de
energia, com isso, existirá a necessidade de capacidade de armazenamento para lidar
com cargas de pico. De acordo com os dados fornecidos pela Danfoss na sua
apresentação global, até 2040, 50% de todos os carros serão elétricos – balsas,
caminhões

e

outros

veículos

também

serão

elétricos,

impulsionando

o

desenvolvimento de produtos nessa área.
A terceira megatendência definida pela Danfoss é a Urbanização, as cidades
respondem por até 70% do consumo de energia e das emissões de CO2, e a
população mundial atingirá 8,6 bilhões de pessoas em 2030. Além disso, 70% das
pessoas morarão em cidades até 2050. Esses dados apresentados pela Danfoss
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impulsionam o desenvolvimento de produtos direcionados para essa megatendência.
A quarta megatendência é o suprimento de comida, hoje, de acordo com as
informações mencionadas pela Danfoss, um terço de toda a comida é perdida ou
desperdiçada. Esse desperdício é responsável por um terço de todas as emissões de
gases do efeito estufa. Para alimentar o crescimento da população, a produção de
alimentos teria que aumentar 60%. Produtos desenvolvidos para melhorar a
refrigeração com baixa emissão de CO2 são fundamentais nesse contexto. A quinta
megatendência são as alterações climáticas, os gases de efeito estufa aumentaram
50% desde 1990. Produtos que aumentem a eficiência energética, juntamente com as
energias renováveis diminuem a emissão de carbono. A eficiência energética, de
acordo com as informações da Danfoss, podem proporcionar as maiores reduções
nas emissões de gases de efeito estufa.
Portanto, as cinco megatendências direcionam as ações da Danfoss para o
desenvolvimento de novos produtos e lideram a empresa nas mudanças
organizacionais. A megatendência digitalização está conectada com o tema da
dissertação, a conectividade entre as empresas está aumentando, e a Danfoss
entende que o futuro das organizações está mais digital e precisa se adaptar ao novo
formato. A utilização de Inteligência Artificial em vendas está alinhada com esse novo
processo de digitalização da empresa em todos os níveis.

4.2 Perfil dos Respondentes

Para a realização desta pesquisa, foram escolhidos 22 profissionais da Danfoss
nas principais regiões, que trabalham diretamente com vendas, desde a estratégia
global até o contato direto com os clientes. Esta amostra levou em consideração
profissionais com diversos níveis hierárquicos da empresa e o filho do fundador da
empresa e presidente do comitê executivo global.
A pesquisa ainda contou com representantes globais da área de recursos
humanos e diretores responsáveis pela implementação de novas ferramentas de
vendas globais. Além disso, contamos com presidentes regionais e de segmentos da
América Latina e global. Os 22 entrevistados foram estratificados por cargo, área e
departamento.
Os sujeitos da pesquisa estão descritos no Quadro 3.
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Quadro 3 – Entrevistados

Entrevistado
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6
EP7
EP8
EP9
EP10
EP11
EP12
EP13
EP14
EP15
EP16
EP17
EP18
EP19
EP20
EP21
EP22

Nome
Presidente A
Diretor Regional A
Diretor Regional B
Diretor Global A
Vice-Presidente A
Diretor Regional C
Diretor Regional D
Gerente Região A
Gerente Região A
Presidente Segmento A
Vice-Presidente Global B
Diretor Global Inovação B
Membro do Comitê
Presidente Segmento B
Diretor de Inovação Global
Presidente B
Presidente C
Diretor RH Global
Diretor de Contas Globais 1B
Diretor Global B
Membro do Comitê
Diretor de Contas Globais 2B

Cargo
Presidente Região A
Diretor Região A
Diretor Região B
Diretor Global A
Vice-Presidente Região A
Diretor Regional C
Diretor Região D
Gerente Região A
Gerente Região A
Presidente Segmento A
VP Global Segmento B
Diretor Global Inovação B
Membro do Comitê Global
Presidente Segmento B
Diretor Inovação Global
Presidente Região B
Presidente Região C
Diretor Global
Diretor Global Segmento B
Diretor Global B
Membro do Comitê Executivo
Diretor Global Segmento B

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

O Quadro 3 apresenta os sujeitos da pesquisa divididos por cargo, regiões e
segmentos (área). As letras representam segmentos e divisões diferentes. Nesse
sentido, na amostra, veem-se dois dos quatro segmentos (Drives, Cooling) através
dos seus presidentes apresentados na seção anterior, e 3 regiões: América do Norte,
Europa e América Latina (representando todos os segmentos dentro das regiões)
através dos presidentes regionais e vendas locais. Além disso, algumas posições são
globais, representando todas as outras regiões e estratégias globais. Portanto, a
amostra apresenta uma dimensão global da empresa com os seus devidos níveis
hierárquicos, diferenças de segmentos e aspectos regionais.
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4.3 Análise das Entrevistas

Diante desse contexto empírico, o Quadro 4 retrata as dimensões, categorias
e subcategorias utilizadas na investigação da pesquisa. Para melhor entender o
modelo teórico relacionando a Inteligência Artificial dentro das atividades de vendas
da empresa Danfoss, o tratamento dos dados coletados foi feito com base nas
categorias de análise criadas (Bardin, 2011).
Quadro 4 – Categorias de Análise da Pesquisa

Dimensões
Contribuições

Categorias
Modificação de processos
internos
Eficiência em vendas

Possíveis
Desvantagens

Adaptação de vendas

Subcategorias
Novos canais digitais
Processo de vendas com IA
Ferramentas de CRM com IA
Diminuição da Interação e decisão
humana
Gerenciamento de tempo

Segurança dos dados
Momento Atual
Futuro

Mudança comportamento
Venda tradicional
Futuros vendedores
Futuro da empresa

RH na seleção e treinamento para
IA
Baixo conhecimento IA

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como forma inicial de exploração de conteúdo das entrevistas, pode-se
visualizar na nuvem, nas palavras (Figura 15) em português e (Figura 16) em inglês,
qual o nível de frequência das palavras encontradas nas entrevistas locais e na sede
da Danfoss na Dinamarca. Transparecem na nuvem os termos “Inteligência Artificial”,
“Vendas”, “Clientes”, “Pessoas”, “Informação”, “Processo”. Apesar de ser uma
percepção meramente estatística, as entrevistas em inglês também apresentam os
mesmos termos, demonstrando que, apesar de regiões diferentes, a nuvem de
palavras aponta para um discurso positivo em relação à Inteligência Artificial para
ideias de vendas, processo, pessoas e clientes. Contudo há de se entender que não
estão mostrando relação de conexão.
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Figura 15 – Nuvem de palavras mais citadas. Entrevistas em português

Fonte: Dados da pesquisa consolidados no Nvivo 11.0.

Figura 16 – Nuvem de palavras mais citadas. Entrevistas em inglês

Fonte: Dados da pesquisa consolidados no Nvivo 11.0.

Outra forma de se analisar o conjunto de dados é por meio de frequência de
citações das entrevistas codificadas no sistema. De forma geral, houve 379 citações
distribuídas pelas 4 dimensões com suas categorias e subcategorias. Como se pode
observar, a dimensão que teve o maior percentual de citações foi “as possíveis
desvantagens”, com 34%, Momento atual, com 29%, Contribuições, com 27%, e,
finalmente, com 10%, o Futuro da empresa, apresentado no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Distribuição das citações por categoria

Distribuições das citações por dimensão da Pesquisa

10%
27%
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34%
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Possíveis Desvantagens

Momento Atual
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Fonte: Dados da pesquisa consolidados no Nvivo 11.0.

O Gráfico 3 apresenta a distribuição da frequência acumulada das categorias
pelo número de citações, sendo que as relacionadas com o status atual da empresa
e o vendedor tradicional correspondem a 58,5% e foram citadas por todos os 22
entrevistados. Percebe-se que existe uma preocupação com uma transição entre o
momento atual e as próximas etapas da empresa com a utilização da Inteligência
Artificial.
A primeira categoria mais citada, adaptação de vendas, obteve citações
relacionadas a uma possível competição entre os vendedores atuais e a Inteligência
Artificial; os entrevistados EP19 e EP22 que possuem posições relacionadas ao
gerenciamento de contas globais mostraram preocupação em relação à alteração nas
tarefas de vendas globais com a utilização de ferramentas com Inteligência Artificial.
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Gráfico 3 – Distribuição das citações por dimensões

Distribuição de Frequência das Categorias
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Fonte: Dados da pesquisa consolidados no Nvivo 11.0.

A diminuição da interação humana e decisões através da Inteligência Artificial
foi citado 15 vezes, através de 14 entrevistados em todas as regiões e segmentos, em
posições locais e globais. A área de recursos humanos também citou a diminuição da
interação com os clientes como um fator de adaptação de vendas. Nesse sentido, a
área de recursos humanos e os diretores globais de vendas com atividades ligadas
ao processo de vendas e à utilização de CRM citam a necessidade de treinamentos a
todos os funcionários de vendas.
A terceira categoria mais citada, a eficiência em vendas, foi citada 54 vezes e
obteve relevantes números de citações nos entrevistados EP3, EP8, EP9, EP11 e
EP13. Destaca-se a citação do presidente do comitê executivo e número 1 da
empresa, apresentando a importância da melhoria na eficiência com a utilização da
Inteligência Artificial nas atividades. Os entrevistados EP8 e EP9, que têm mais
contato no atendimento ao cliente final, destacam que não possuem um conhecimento
muito grande nas atividades que poderiam ser beneficiadas com a Inteligência
Artificial, mas, de forma geral, a Inteligência Artificial poderia indicar, através de leads,
quais clientes os vendedores poderiam focar, ou seja, melhorando a eficiência da
equipe.
Ainda convém destacar o papel da área de recursos humanos no
desenvolvimento de pessoas, na categoria mudança de comportamento. O
entrevistado EP4, responsável global pela implementação de ferramentas de vendas
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globalmente, destaca a importância dos treinamentos nas novas ferramentas. Existe
um baixo conhecimento das aplicações da Inteligência Artificial em todos os
stakeholders (vendas, recursos humanos, clientes e concorrentes), destacado por
todos os entrevistados através de 68 citações. Após essa descrição de um panorama
geral da análise e perfil dos entrevistados, faz-se necessário regressar ao modelo
conceitual desenvolvido, a fim de evidenciar o volume e o conteúdo categorizados.

4.3.1 Adaptação de vendas

Identificada com uma categoria na dimensão de possíveis desvantagens, o item
foi citado 116 vezes. Para os entrevistados, na adaptação da área de vendas, essa
categoria está mais ligada ao domínio profissão vendas, o que, segundo Singh et al.
(2019), pode ser considerada uma desvantagem ou risco para a utilização de
Inteligência Artificial. O processo de adaptação da equipe de vendas é feito de uma
forma mais local, intensificando o papel dos diretores e gerentes regionais que estão
acostumados com as atividades tradicionais de vendas. Outro ponto importante da
análise está ligado ao tempo de experiência na Danfoss – o tempo médio dos
entrevistados é de 16 anos. Apesar da grande experiência nesse mercado tradicional,
isso pode gerar barreiras para implementações de novas tecnologias, impactando
nessa adaptação de vendas.
Ainda em relação às possíveis desvantagens dentro da categoria de adaptação
de vendas, a pesquisa em campo detectou dois pontos para análise: diminuição da
interação e decisão humana e gerenciamento de tempo. O fator humano deve ser
considerado nesse processo de adaptação para a utilização da Inteligência Artificial
em vendas, pois altera significativamente as tarefas da equipe de vendas nas
empresas industriais. De acordo com Paesbrugghe et al. (2016), os canais digitais
estão afetando as interações entre os compradores e vendedores B2B, e a
Inteligência Artificial modifica o processo de interação nos canais digitais. Segundo o
entrevistado EP22, um dos diretores de contas globais, um dos riscos é a equipe de
vendas visualizar as novas tecnologias como uma competição interna:
E as desvantagens são que a inteligência artificial não considera o fator humano, não
considera certos relacionamentos com os clientes, porque, no final do dia, as pessoas
estão comprando de pessoas, e eu acho que é um fato que precisa ser considerado
ao usar a inteligência artificial, e a outra coisa é que isso também pode levar à
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frustração de nossos funcionários se eles virem a inteligência artificial como uma
espécie de competição interna. Então, o fator humano é grande, acredito (Entrevistado
EP22).

O entrevistado EP1, presidente da região A, considera que a falta de
conhecimento das aplicações da Inteligência Artificial no mercado pode gerar um
problema na adaptação e, consequentemente, riscos. O mercado está mudando com
as novas tecnologias, e as empresas precisam se adaptar, porém o momento certo
para a mudança é um fator fundamental nesse processo. Portanto, a empresa precisa
entender o momento certo para adaptar a equipe de vendas, utilizando fatores
regionais nessa decisão, devido à maturidade regional das indústrias. Ele destaca:

Um risco muito grande no sentido de que o mercado muda para a utilização de
inteligência artificial. Se os clientes ficam mais confortáveis com utilizar ferramentas
digitais, utilizar inteligência artificial e você não utiliza, fica fora. Totalmente fora do
mercado e aí o negócio pode morrer, inclusive. Então eu acho que é um risco muito
grande. Muito, muito grande. (Entrevistado EP1).

Por sua vez, o entrevistado EP14, um dos presidentes globais de segmento,
corrobora que a adaptação é um fator de risco para a implementação de uma nova
tecnologia em vendas, ele considera a Inteligência Artificial como uma tecnologia
nova, considerando a sua aplicação em vendas B2B. O principal ponto destacado,
nesse contexto de adaptação, é a qualidade de dados devido à quantidade de
informações disponíveis. A equipe de vendas precisa ser bem treinada na inserção de
informações que sejam relevantes para o algoritmo:

(...) e talvez o tópico mais difícil para nós seja a qualidade dos dados. Porque é a chave
para a inteligência artificial. Se nossa qualidade de dados não é boa, então a IA não
pode nos ajudar. E é sempre bem, a tarefa no processo de vendas é manter a
qualidade dos dados alta. (Entrevistado EP14).

Portanto, verificou-se um alinhamento da percepção dos respondentes,
conforme as abordagens de Ferreira et al. (2020), de que a adaptação pode ser um
fator de dificuldades no processo de utilização da Inteligência Artificial, e a quantidade
de dados pode influenciar no resultado do algoritmo de vendas (Cotter et al., 2018;
Ingram et al., 2004).
O entrevistado EP19, diretor de vendas para contas globais, salienta a
diminuição da decisão humana em vendas. O processo de vendas tradicional é
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baseado na relação humana e na experiência de vendas; as tarefas são feitas de uma
forma espontânea. A influência da Inteligência Artificial pode diminuir o contato, e a
empresa pode virar refém da tecnologia. Ele destaca:

A desvantagem, que eu acho, da Inteligência Artificial é que ela não está só
relacionada ao processo de vendas, ou vendas B2B. A minha principal preocupação
sobre a Inteligência Artificial é que ela tome a capacidade de pensamento, de
raciocínio, de análise da gente, do ser humano. Fazendo uma analogia, é como você
aprender matemática já usando calculadora, sem nunca passar por um processo de
fazer uma conta. (Entrevistado EP19).

O entrevistado EP8, gerente de vendas regional para o segmento B, corrobora
com o entrevistado EP19, portanto, independentemente da região ou nível hierárquico
na Danfoss, existe um alinhamento de pensamento em relação à desvantagem para
vendas B2B na diminuição da interação dos clientes, destacando:

(...) a desvantagem é que estamos falando de uma ferramenta por vezes desprendida
da emoção da venda e do contato do face-to-face, do vendedor cliente, então acredito
que essa poderia ser uma das desvantagens da utilização da Inteligência Artificial.
(Entrevistado EP8).

Para o entrevistado EP4, diretor global responsável por implementações de
ferramentas de vendas, a comunicação é fundamental no processo de adaptação da
equipe de vendas com novas ferramentas que usam Inteligência Artificial. O
alinhamento entre a necessidade da tecnologia e o momento da equipe de vendas
pode ajudar nos outros fatores já apresentados, como qualidade de dados,
necessidade de interação com os clientes e o momento certo para iniciar a utilização.
Ele destaca:
(...) Qual o benefício que eu tenho? O que o CRM vai me dar hoje, que pode ajudar a
me programar na minha vida de vendas na próxima semana, no próximo mês? Então,
acho que isso está faltando. (Entrevistado EP4).

Portanto, apesar das vantagens percebidas pelos entrevistados que
destacaremos nas próximas seções, alguns riscos precisam ser considerados na
utilização de Inteligência Artificial. As empresas estão acostumadas a trabalhar num
processo tradicional em que o vendedor tem o principal papel na decisão de cada
oportunidade para os clientes. A Inteligência Artificial colocará mais informações
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nesse processo, alimentando os gerentes e diretores com dados que poderiam ter
sido esquecidos e, consequentemente, prejudicar a decisão final.
4.3.2 Venda Tradicional

A venda tradicional é uma categoria ligada à dimensão do momento atual da
Danfoss e foi citada 115 vezes pelos entrevistados, mostrando a relevância da
categoria para a análise da contribuição da Inteligência Artificial em vendas. Durante
a pesquisa foi levantado que o ponto principal para a análise é o baixo conhecimento
sobre a aplicação da Inteligência Artificial em vendas, não apenas para os vendedores
atuais como para todos os outros stakeholders dentro das atividades de vendas
(clientes, concorrentes e todas as áreas da empresa ligadas a vendas). Nesse sentido,
esse domínio está alinhado aos estudos sobre o indivíduo (Singh et al., 2019) e ao
processo de vendas clássico (Dubinsky,1981).
Em relação às barreiras culturais em empresas tradicionais que estão
acostumadas a um processo de vendas tradicional, conforme descrito por Dubinsky
(1981), apenas a presença do vendedor continua sendo essencial no processo de
vendas. As empresas industriais tradicionais possuem equipes de vendas
especializadas tecnicamente na venda de produtos “engenheirados”, e o papel do
vendedor tem um valor diferenciado na venda, quando a capacidade técnica pode ser
essencial dentro do processo de vendas. Esse processo tradicional pode criar uma
barreira na implementação de novas tecnologias, como a Inteligência Artificial e o
aprendizado de máquinas. O entrevistado EP20, membro do comitê executivo,
explicou que o processo de mudança da venda tradicional é uma jornada de
experimentação e destaca:
Então acho que será uma fase de interação, onde começamos, experimentamos algo,
às vezes falhamos, às vezes é bom, então vamos em frente. Será uma jornada.
Acredito que está chegando, é algo que não podemos conter e, se não continuarmos
nessa jornada, acho que perderíamos e perderíamos vantagem competitiva para
outros concorrentes que a usarão. (Entrevistado EP20).

Nessa jornada de experimentação, o conhecimento da tecnologia é
fundamental para que os vendedores entendam a nova tecnologia de uma forma
positiva e suportem as iniciativas de mudanças. Outros relatos dos entrevistados
também apresentam pontos que confirmam as dificuldades nas barreiras de
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implementação, porém ligadas ao conhecimento da tecnologia. Um dos presidentes
regionais da Danfoss destacou que uma das barreiras pode ser a falta de informação
e a desconfiança sobre a tecnologia:

Já falamos sobre muitos dos problemas pela natureza de suas perguntas. Uma seria
a objeção das pessoas que teriam que começar a trabalhar com ela. Eles não querem
ou não gostam, ou têm medo disso ou o que quer. (Entrevistado EP16).

Já um dos diretores globais responsáveis pela implementação de ferramentas
de vendas da Danfoss relatou que uma das barreiras para a implementação pode ser
a comunicação com a área de vendas tradicional. Ele explicou que vendedores
precisam entender o funcionamento da nova tecnologia.
(...) Qual é o benefício que o vendedor tem, porque ele vai ter que pegar meia hora do
dia dele, sair da reunião e já colocar aquela informação com isso... qual é o benefício
para ele? Nós precisamos definir esse benefício para ele, está certo? Esse é o ponto.
Porque se ele não vê benefício para ele, a gente é assim, ser humano. Se eu não vejo
um benefício do porquê eu tenho que usar o celular, por que eu vou usar o celular?
(Entrevistado EP20).

Complementando a citação anterior, os gestores têm papel importante nesse
processo, os vendedores precisam entender a tecnologia, e a comunicação tem um
papel fundamental nesse aspecto. Segundo o entrevistado EP4, um diretor global
diretamente ligado ao processo de implementação de ferramentas de vendas:

Estou trabalhando com esse projeto de melhoria de eficiência de vendas, de
opportunity management, pipeline management etc. Então, o que acontece: esse
projeto está rodando há três anos e você vê, é um problema para o pessoal usar. Os
conceitos, utilizar adequadamente, por exemplo, o CRM... não estou falando só aqui
no Brasil, porque estamos fazendo esse projeto globalmente. E é um problema, seja
em mercados muito maduros, como Europa, Estados Unidos etc., ou seja, em
mercados como Brasil, Índia, China. Então, a primeira coisa que eu vejo dentro da
Danfoss é que o pessoal utiliza o CRM muito mais porque o gerente está falando para
ele utilizar, que é uma ferramenta da companhia e que ele é obrigado a utilizar, do que
ele utilizar aquilo como uma ferramenta para auxiliá-lo no dia a dia de vendas.
(Entrevistado EP4).

Essa citação demonstra que a dificuldade na utilização da Inteligência Artificial
está mais ligada ao modelo tradicional de vendas enraizado na empresa e não tem
ligação com regiões ou mercados maduros. Os autores estudados nesta pesquisa não
relacionam as barreiras e dificuldades com regiões, alinhados com a percepção do
respondente EP4.
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Além disso, com a constante mudança em vendas na empresa, as informações
podem se perder com os vendedores tradicionais, a Inteligência Artificial pode criar
uma vantagem competitiva, mantendo as informações atualizadas e criando padrões,
ajudando o próximo vendedor a tomar a melhor decisão. Nesse sentido, os estudos
sobre a dimensão agindo de forma humana criaram ferramentas que já suportam as
empresas (Kurzweil, 1985; Bellmann, 1978), adaptando as circunstâncias e
armazenando conhecimento para a criação de padrões. Segundo o entrevistado
EP13, membro do comitê executivo global, a Inteligência Artificial traz grandes
benefícios nesse sentido:

Eu acredito que é uma grande vantagem, porque você tem muitos empregados com
muitos anos de experiência e eles se aposentam ou buscam outro emprego,
levantando a experiência com o cliente, através da Inteligência Artificial podemos
lembrar as ações boas e ruins e deixar um padrão para que o próximo vendedor
consiga usar, mesmo não conhecendo o cliente. (Entrevistado EP13).

Os entrevistados entendem que as pessoas têm papel fundamental no
processo de implementação de novas tecnologias, e alguns se adaptarão com mais
facilidade; outras pessoas precisarão de mais tempo ou serão enviados para outras
áreas. Portanto, os treinamentos sobre a Inteligência Artificial facilitam o entendimento
e a comunicação, sendo fundamental nessa jornada de utilização. A qualidade de
dados determina o funcionamento da Inteligência Artificial, por isso os itens citados
estão interligados e são complementares, já que os dados vêm dos vendedores que
estão diretamente conectados aos clientes.

4.3.3 Eficiência em Vendas

A eficiência de vendas é uma categoria presente na dimensão de contribuições
da Inteligência Artificial em vendas com 54 citações de todos os respondentes. Para
os respondentes não existe dúvida de que a Inteligência Artificial pode melhorar a
eficiência em vendas através de ferramentas de CRM, precificação, chatbots para
suporte e pós-venda, seleção de leads e forecast. Porém, não existe um consenso se
pode influenciar em todos os 7 passos do processo de vendas.
O processo de vendas pode ser mais eficiência com a utilização de Inteligência
Artificial, os vendedores podem tomar decisões baseados em dados. As equipes de
vendas estão cada vez mais jovens, e as informações dos clientes podem ser

70

armazenadas num sistema mais inteligente. Os vendedores da velha escola mantêm
as informações de vendas de uma forma pessoal. O entrevistado EP16, presidente da
região B, entende que existe um potencial muito grande, aumentando a eficiência em
vendas, destacando:

Eu acho que tem um tremendo potencial. Se garantirmos a entrega de ferramentas
melhores do que antes, e mais eficientes do que antes. Às vezes, esse nem sempre é
o caso. (Entrevistado EP16).

O entrevistado EP4, diretor global de vendas, enfatiza alguns passos do
processo de vendas em que a Inteligência Artificial pode contribuir de uma maneira
mais efetiva, destacando:

Eu acho que o maior impacto da inteligência artificial vai ser na área de eficiência, na
área de vendas. Então eu acho que com a inteligência artificial nós seremos mais
eficientes, nós seremos mais rápidos, mais precisos e com maior qualidade na área
de atendimento dos clientes. (Entrevistado EP4).

O entrevistado EP1, presidente da região A, enfatiza a simplificação dos
processos, corroborando com o entrevistado EP4:

As vantagens estão, logicamente, na simplificação dos processos. Todos os processos
seriam muito mais simples. (Entrevistado EP1).

A utilização de Inteligência Artificial pode ajudar as empresas a aumentar a
lucratividade, melhorando as relações entre os compradores e vendedores, em que
todos os lados podem adquirir os melhores produtos com os melhores preços. O
entrevistado EP8, um gerente regional de segmento A, destaca algumas contribuições
relacionadas à eficiência e ao processo de decisão baseado nos perfis dos
vendedores:

Não quero com isso dizer que a utilização das ferramentas de Inteligência Artificial que
elas são melhores ou menores do que um profissional experiente, a diferença é que a
Inteligência Artificial, no caso da Inteligência Artificial, o processamento de diversas
experiências do histórico das vendas, a utilização... como se diz, a utilização
combinada de diferentes perfis, o fato da própria ferramenta ser ensinada por todas
essas pessoas nós vamos ter aqui uma base de dados suficientemente forte para
aumentar essa assertividade. (Entrevistado EP8).
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Segundo Feldner (2016), além do processo de vendas, algumas outras áreas
serão impactadas pela IA dentro das organizações, melhorando as operações do local
de trabalho, oferecendo mais eficiência, precisão e produtividade. O entrevistado EP8,
gerente regional do segmento A, destaca o relacionamento com o cliente com uma
contribuição percebida, já que o match de perfil pode melhorar o contato com os
clientes, além de uma efetividade em todos os sete passos de vendas:

(...) não só se relacionando ao cliente, mas também, de uma forma geral, entender que
perfil de vendedores nós poderíamos ter para atender um determinado cliente.
(...) em todas as etapas de vendas, incluindo planejamento a longo prazo, você
consegue fazer. Eu utilizo ferramentas para planejar o que deveria ser meu Forecast.
Não só meu Forecast diário, mas também minha estratégia a longo prazo; (daqui a
cinco anos como deverá ser), com uma tendência, mais ou menos, que consigo com
a minha ferramenta. (Entrevistado EP8).

A previsão de vendas, também conhecida como forecast, pode ajudar a
empresa no seu gerenciamento diário através de um algoritmo de Inteligência
Artificial. Este trabalho diário dos gerentes de vendas é extremamente difícil, prevendo
os números de vendas de cada vendedor em cada trimestre, segundo Antonio V.
(2018). A melhoria no indicador de vendas ajudaria a empresa a administrar melhor
os inventários e os recursos humanos.

4.3.4 Modificações Processos Internos

As modificações dos processos internos foram citadas 39 vezes e estão
presentes na dimensão das contribuições da Inteligência Artificial em vendas. Os
entrevistados entendem que é necessária uma alteração dos processos internos de
vendas, como organização, e não apenas ferramentas especificas. Nesse sentido,
esse alinhamento está corroborando com os estudos de Singh et al. (2019), que
apresentam três domínios no seu framework: (a) sales profession: tarefas, (b) sales
profession: indivíduos e (c) sales profession: organização.
As atividades dos vendedores serão alteradas com as novas ferramentas
digitais, e a adaptação é fundamental com a utilização da Inteligência Artificial. Os
clientes estão se adaptando da mesma forma. Segundo Dixon and Adamson (2011),
recentes pesquisas sugerem que muitos compradores decidem sobre as suas
compras através de canais digitais mesmo antes de conhecerem os representantes
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de vendas. A abordagem tradicional de vendas está mudando numa velocidade muito
grande, e o tradicional método de vendas através de visitas periódicas, contatos
pessoais e decisões com base em sentimentos está, cada vez mais, desaparecendo.
A seguir um trecho do entrevistado EP1, presidente da região A, em que destaca a
utilização de ferramentas digitais alterando as atividades de visitas dos vendedores
atuais, ressaltando ainda que o face to face pode ser reinventado através de reuniões
virtuais:

As ferramentas digitais, eu acho, também que não é que... você vai ter um face-toface. Fazer um face-to-face digital, não presencial, mas eu acho que vai ter isso
também. (Entrevistado EP1).

Apesar de 39 citações, as contribuições dos respondentes foram bem
relevantes aos estudos. O EP12, diretor global de inovação, acredita que a Inteligência
Artificial pode modificar os processos internos, aumentando a eficiência da equipe de
vendas. As tarefas mais manuais podem ser feitas através da Inteligência Artificial,
deixando as mais nobres para os vendedores. A utilização de ferramentas estudadas
na dimensão que agem racionalmente, segundo Newell (1990); Laird et al. (1987),
podem ajudar nessa tarefa, criando agentes inteligentes que apresentem a melhor
solução possível para uma determinada tarefa:

Então, as máquinas podem cuidar das tarefas triviais e os vendedores com as funções
mais importantes. (Entrevistado EP12).

Dentro das modificações nos processos foi citada a utilização de chatbots para
suporte aos clientes, mesmo antes do início do processo de vendas na fase de leads,
alterando os processos internos. Essa ferramenta foi inicialmente desenvolvida por
Weizenbaum (1966) com o programa Eliza e apresentados os benefícios por Dale
(2016), já com aplicações mais voltadas as vendas B2B na dimensão, agindo como
humano. O entrevistado EP12, diretor de inovações do segmento B, destaca alguns
benefícios:
Um exemplo que vem a minha mente mesmo antes do processo de vendas iniciar,
quando um cliente entra em contato conosco ele não sabe muito sobre nós, então eu
estou pensando sobre, como exemplo, como a Inteligência Artificial (força do chatbots)
poderia na realidade ajudar nas boas-vindas a um novo cliente e tentar suportá-lo na
jornada através de outras ferramentas digitais (pontos de contatos) que nós temos
aqui. ((Entrevistado EP12).
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Hoje em dia, a importância de impulsionar os processos de inovação das
empresas usando fontes externas de conhecimento, como o conhecimento do cliente,
é notada (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2014).As vendas adicionais podem
ajudar as empresas a aumentar os faturamentos no mesmo cliente, a experiência de
vendas em outros clientes pode estimular os vendedores atuais a utilizar o portfólio
de uma maneira mais efetiva, a Inteligência Artificial pode indicar quais são os
melhores produtos para determinados clientes baseado em experiências anteriores.
Segundo Antonio V. (2018), uma das maneiras mais efetivas e econômica são os
Upselling e cross-selling como o objetivo de aumentar as vendas para clientes dentro
da base, ou seja, sem a necessidade de encontrar nossos parceiros de vendas.

4.3.5 Mudança de Comportamento
A mudança de comportamento foi citada 32 vezes pelos entrevistados e está
na dimensão do momento atual da Danfoss, tendo relação com o domínio do indivíduo
(Singh et al., 2019). Os entrevistados acreditam que para essa mudança de
comportamento são necessários treinamentos e uma participação efetiva da área de
recursos humanos, tanto na adaptação dos profissionais atuais como no processo de
contração de novos vendedores. Por outro lado, apesar da comunicação e de o
treinamento ser fundamental, a entrevistada EP21, diretora global de recursos
humanos e membro do comitê executivo, acredita que pode ser um processo
interativo, isto é, as pessoas se acostumam a utilizar uma nova tecnologia. Destaca
através de um exemplo:

Eu sempre uso a Amazon como exemplo, ninguém nos ensina como usá-la e 90% das
compras ou até 100 quase estão na Amazon no momento, e não crescemos com
Amazon. Então eu acho que a vida vai nos ensinar por si mesma. (Entrevistada EP21).

Os vendedores têm um papel fundamental nesse processo de mudança e
implementação da Inteligência Artificial no processo de vendas, já que a qualidade
dos dados influencia diretamente do resultado do algoritmo. O entrevistado EP10,
presidente do comitê executivo, relata a dificuldade no entendimento da tecnologia, o
que poderia impactar a comunicação para as demais áreas da empresa e,
consequentemente, a modificação de comportamento:
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Eu suporia que o sistema de inteligência artificial teria que saber tudo sobre seus
produtos, coisas técnicas, porque mesmo sabendo que é um motor, talvez ele tome
muitas decisões irrelevantes porque o motor só pode ser usado, talvez por um certo
tempo. tipo de aplicativo, mas o sistema de inteligência artificial pode levar você a usálo em casos totalmente irrelevantes, para que você possa perder muito tempo.
(Entrevistado EP10).

Nesse processo de adaptação dos vendedores mais experientes, um dos
entrevistados EP4, um dos diretores globais diretamente ligados ao processo de
vendas, acredita que o processo de adaptação dos vendedores experientes requer
treinamento:

Eu gostaria de acreditar que muitos deles serão capazes de se adaptar, se forem
apoiados da maneira certa, com as ferramentas, programas e treinamento certos, mas
é difícil dizer, porque ainda não sei como seria mudar, como a vida seria diferente, mas
geralmente sou otimista quando se trata de pessoas. (Entrevistado EP4).

Portanto, os entrevistados acreditam que é possível a adaptação de
vendedores atuais com a utilização de Inteligência, porém depende da característica
individual com mudanças de comportamento. Nesse sentido, o treinamento é
extremamente importante nessa fase de adaptação. Os funcionários precisam
desenvolver novas habilidades para extrair resultados positivos dos sistemas com
Inteligência Artificial (Kaplan & Haenlein, 2019), e o treinamento é essencial para
ajudar os empregados a ser adaptar (Paschen et al., 2019). A equipe de vendas
precisa entender bem os benefícios e as limitações do uso de Inteligência Artificial.

4.3.6 Futuro da Danfoss

A pesquisa mostra que os entrevistados não enxergam o futuro de vendas da
Danfoss sem a utilização de Inteligência Artificial, com 22 citações na dimensão
Futuro. As empresas ficarão a médio e longo prazos fora dos negócios e a curto prazo
já perderão muitos negócios, segundo a maioria dos entrevistados. O entrevistado
EP19, diretor global de contas segmento B, foca mais na competividade de mercado
no seu comentário:

Não acho que uma empresa vai conseguir ser competitiva no mercado, em qualquer
mercado, sem a utilização das ferramentas digitais, incluindo a Inteligência Artificial.
Eu não vejo essa possibilidade a médio e a longo prazo. (Entrevistado EP19).
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O entrevistado EP2, diretor regional A, comenta que as empresas e a Danfoss
necessitarão usar de alguma forma a Inteligência Artificial dentro dos seus processos
de vendas no futuro:

Eu acho que isso será um risco, porque eles ficarão para trás. Eu acho que a
inteligência artificial e a análise estão chegando, então acho que as empresas que
terão sucesso no futuro precisarão adotá-la de alguma forma. (Entrevistado EP2).

O diretor global de inovação do segmento B, EP15, acredita que as empresas
e a Danfoss podem perder oportunidades importantes, caso não utilizem Inteligência
Artificial a curto prazo:

Eu não acho que o futuro seria ótimo demais sem pessoas capazes de tirar proveito
da inteligência artificial. Eu acho que as empresas perderão essa oportunidade, ou se
embarcarem tarde demais, serão abandonadas em muitos aspectos. (Entrevistado
EP15).

Independentemente da região, posição ou segmento, existe um consenso entre
os entrevistados de que as atividades de vendas serão influenciadas fortemente e que
não existe um futuro sem a utilização de Inteligência Artificial. As empresas podem
perder oportunidades a curto prazo e muita competitividade, porém a longo prazo
existe um alinhamento entre os entrevistados de que a Danfoss não ficará fora dessa
jornada. Esse alinhamento corrobora os achados de Antonio (2018), que não acredita
no futuro de vendas B2B sem a utilização de Inteligência Artificial.

4.3.7 Futuros Vendedores

Futuros vendedores foi citado 15 vezes pelas entrevistas na dimensão Futuro.
Os vendedores passarão a focar em outras atividades dentro do processo de vendas.
Segundo Dubinsky (1981), as fases de prospecção e preparação podem ser deixadas
para a nova tecnologia, pois podem gerar resultados mais efetivos, baseado em
dados. Conforme o entrevistado EP7, diretor de marketing da região A, a equipe de
vendas pode investir mais tempo em outras fases:

Eu acho que o profissional de vendas vai ter um novo papel, o papel dele não vai ser
o mesmo que ele tem hoje, algumas tarefas dentro do ciclo de vendas, como a gente
comentou, prospecção, preparação, ele pode deixar de fazer, então acho que vai ter
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que se adaptar, mas eu acho que vai ter um papel importante, não tenho dúvida que
vai ter um papel importante. (Entrevistado EP7).

As fases de prospecção e preparação usam a dimensão mais racional da
Inteligência Artificial, deixando o contato humano com os vendedores. O entrevistado
EP9, gerente de vendas região A, considera que o contato humano sempre existirá,
alinhando com os benefícios levantados por Hoar (2015), que enfatiza que os contatos
diminuirão, mas sempre existirá o vendedor:

Eu acredito que a figura do vendedor é importante para manter a personalidade do
negócio, a inteligência artificial vai fazer o que a gente ensinar ela a fazer, talvez ela
tenha um pouco mais de inteligência que isso, mas não acredito que ela vai chegar no
ponto, ou pelo menos não nesse curto espaço de tempo, de conseguir ter toda a
flexibilidade de raciocínio que as pessoas tem, então acho que o profissional de
vendas do futuro vai ter muito mais ferramentas na mão, ele vai ter muito mais
possibilidades de interagir, de coletar informação, de transmitir informação, de
comparar resultados, comparar expectativas, diagnosticas alguma situação, tudo isso
com o auxílio das ferramentas. (Entrevistado EP9).

Portanto, os entrevistados apontam muitas contribuições da Inteligência
Artificial para vendas relacionadas ao suporte, alinhadas com os estudos da dimensão
racional e que o contato pessoal não deixará de existir. A curto prazo, essa jornada
pode mudar com o futuro e o desenvolvimento da Inteligência Artificial na dimensão
humana com novas ferramentas, com um aprimoramento do processamento de
linguagem natural.

4.3.8 Segurança de Dados

A segurança de dados é uma categoria ligada às dimensões de possíveis
desvantagens pelos respondentes. Apesar de ser um tema muito relevante, foi citado
apenas duas vezes por respondentes responsáveis por vendas no segmento A. O
segmento A possui como característica um atendimento direto aos clientes finais,
diferentemente do segmento B, que utiliza canais de vendas, como os distribuidores.
A diferença de modelos de negócios pode influenciar na percepção de segurança de
dados. O entrevistado EP11, vice-presidente global do segmento A, destaca o risco
da segurança de dados, mas confia no sistema de TI da empresa:
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Existem riscos em torno de todas as TI que estamos adaptando quando se trata de
segurança de dados e cibe segurança, mas confio que o pessoal que toma as decisões
em torno dos sistemas que devemos usar em nossa empresa tenha toda a sua
experiência e todas as suas qualificações para tomar a decisão certa, portanto, quando
estamos passando, ou quando isso está sendo usado em nossas empresas de
vendas, não vejo o risco de ser muito grande, por assim dizer. (Entrevistado EP11).

A segurança de dados é um ponto importante quando trabalhamos com
Inteligência Artificial. Os novos algoritmos dependem de muitos dados com qualidade,
e os sistemas devem ter capacidade de processar os dados de uma forma segura.
Segundo Feldner (2016), a segurança cibernética é um dos processos que serão
alterados nas empresas. O entrevistado EP3, diretor regional do segmento A, destaca
o risco do manuseio de informações relacionadas ao negócio:

Existe aqui na verdade o risco, existe um, se você for olhar de maneira bem direta,
inteligência artificial vai se basear aqui com muita informação, muitos dados, e um dos
riscos, talvez seja o manuseio desses dados, a segurança de dados aqui é algo
importantíssimo, cada vez mais e mais os nossos bancos de dados têm informações
extremamente detalhadas, que vão de níveis de negócio, de produto, condições
comerciais, contratos, acordos. (Entrevistado EP3).

Apesar de poucas citações durante a pesquisa, o tema se torna mais relevante
nessa jornada de utilização de Inteligência Artificial nos negócios da empresa
Danfoss. Um dos fatores que pode ter influenciado nesse tema é o baixo nível de
conhecimento relacionado ao assunto, já analisado nas seções anteriores.

4.4 Consolidação da Análise de Resultados

A análise exploratória por meio de Nvivo fornece os nós em cluster que indicam
o agrupamento de similaridade por codificação no total de 4 termos. Deste modo, os
nós funcionam como variáveis que reúnem informações descritivas do texto,
possibilitando a identificação de tendências e ramificações na similaridade das
narrativas, levando em consideração as palavras codificadas em cada nó e as fontes
dessas unidades de texto. Nesta análise foram consideradas as relações entre as
categorias por meio de diagramas de similaridade por codificação, conforme a
Figura 17:
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Figura 17 – Distribuição das citações por dimensões

Fonte: Dados da pesquisa consolidados no Nvivo 11.0.

Ao analisar o grupo total de entrevistas, percebe-se a formação de duas
ramificações na similaridade das narrativas. Há um grupo formado na primeira
ramificação com as contribuições e possíveis desvantagens e uma segunda
ramificação entre as categorias futuro e o momento atual. A primeira ramificação, com
uma quantidade maior de citações, apresenta narrativas que observam as
contribuições da Inteligência Artificial em vendas, porém com possíveis desvantagens
na sua aplicação.
Autores como Ferreira et al. (2020); Cotter, Guan, Mahdavian, Razzaq,
Schneider (2018) apresentam as mesmas conclusões em seus estudos, apontando
diversas contribuições em várias fases dos processos de vendas, porém destacando
alguns pontos de observações relacionados a barreiras internas, segurança de dados,
qualidade de dados. Apesar das possíveis desvantagens, os autores entendem que
os riscos podem ser mitigados dentro das empresas.
Nesse sentido, os entrevistados corroboram com os autores, apresentando
diversos benefícios, principalmente nas áreas de suporte, leads e follow-ups, porém
com muitas observações em relação à adaptação das práticas tradicionais e
aplicabilidade das ferramentas dentro das dimensões racionais e humanas da
Inteligência Artificial. Muitos entrevistados acreditam que a Inteligência Artificial pode
substituir vendas nas tarefas racionais, porém os pontos de contatos humanos (touch
points) não serão substituídos pela Inteligência Artificial, em curto prazo.
Na segunda ramificação, os entrevistados fazem uma relação entre o momento
atual com um baixo conhecimento da Inteligência Artificial e o futuro da empresa e
dos vendedores. Nesse ponto, a literatura dos apresentou estudos sobre a
aplicabilidade da Inteligência Artificial e o uso de especialistas no desenvolvimento
das ferramentas, destacando o primeiro software especialista com Buchanan et al.,
(1969), com o programa Dendral. A área de Business Excellence faz o papel dos
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especialistas em vendas no desenvolvimento das ferramentas, nessa conexão entre
o momento atual e o futuro da Danfoss com Inteligência Artificial.
Autores como Singh et al. (2019), Antonio (2018), Homburg et al. (2017),
consideram a contribuição da Inteligência Artificial como uma jornada de
experimentação e adaptação e não existe um futuro em vendas sem ferramentas com
Inteligência Artificial corroborando com os 22 entrevistados. Portanto, um bom
diagnóstico do momento atual ajudará nessa jornada de experimentação das
ferramentas com treinamentos para aumentar o conhecimento da equipe e
aplicabilidade das ferramentas na empresa.
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5 CONCLUSÃO
5.1 Principais resultados

A literatura sugere que a utilização de Inteligência Artificial mudará a maneira
de se fazer negócios em várias indústrias (Linch, 2017; Syam & Sharma, 2017), sendo
que o processo de vendas tradicional, segundo Dubinsky (1981), pode ser mais efetivo
utilizando a Inteligência Artificial em cada etapa: prospecção, preparação, abordagem,
apresentação, lidar com objeções, fechamento e follow-up, segundo Antonio (2018).
Nesse contexto, destaca-se a importância da utilização de dados de uma
maneira mais efetiva e um alinhamento do perfil de vendas (Kock & Rantala, 2017).
Além disso, a Inteligência Artificial pode melhorar o desempenho das equipes de
vendas através de uma melhor precificação, otimização de forecast, crosselling e
upselling (Antonio, 2018).
Esta dissertação teve como objetivo principal responder à seguinte pergunta da
pesquisa: Como a Inteligência Artificial pode influenciar nas atividades de vendas em
empresas B2B?
Para responder a essa pergunta e aos objetivos específicos, foi realizado um
estudo único de natureza qualitativa e perspectiva transversal, tendo como unidade
de análise o caso Danfoss de uma maneira global, considerando os níveis
hierárquicos e os 4 segmentos da empresa. A coleta de dados foi feita através de
entrevistas com gestores da Danfoss, assim como análise dos resultados globais,
perfazendo 22 entrevistas.
Em resposta à pergunta de pesquisa, em geral existe uma percepção positiva
em relação à influência da Inteligência Artificial em vendas. As principais vantagens
apontadas são melhor precificação, otimização de tempo, eficiência nos processos,
forecast e pipeline. Esse achado é condizente com os estudos que entendem que a
Inteligência Artificial pode aumentar a habilidade da empresa de gerar mais resultados
(Feldner, 2016; Antonio, 2018).
Em relação aos objetivos específicos, o primeiro consistia em identificar as
principais barreiras e facilitadores na utilização Inteligência Artificial. Os 22
entrevistados confirmaram que o nível de conhecimento da Inteligência Artificial na
Danfoss é muito baixo em todos os níveis e, principalmente, com os vendedores,
sendo uma das principais barreiras na utilização da Inteligência Artificial. A análise
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das respostas parece indicar que, apesar da utilização da Inteligência Artificial e da
implementação de novos CRMs na empresa, as iniciativas não focam na explicação
da tecnologia, apenas na implementação das ferramentas. Outro ponto muito
destacado foi a utilização de dados de uma forma correta. Os algoritmos necessitam
de informações externas, e os vendedores possuem papel fundamental nesse ponto,
corroborando com Paschen et al. (2019). Entretanto, a empresa criou uma área
dedicada ao desenvolvimento das ferramentas com Inteligência Artificial e existe uma
participação ativa de todos os níveis da empresa através de reuniões periódicas
globais e locais, funcionando como facilitadores dentro da Danfoss. Além disso, os
entrevistados entendem os benefícios e influências nos processos de vendas, apesar
do pouco conhecimento, facilitando o processo de utilização e influência.
O segundo objetivo específico consistia em analisar os possíveis ganhos e
limitações da utilização da Inteligência Artificial nas atividades de venda da empresa.
Os entrevistados elencaram diversos ganhos, desde ferramentas de atendimento aos
clientes utilizando chatbots, como um ganho de produtividade dentro do processo de
vendas desde a primeira etapa de leads, até o follow up, já num processo de pósvenda. Além disso, foi destacado o histórico de informações de vendas, já que existem
mudanças frequentes nas equipes de vendas da Danfoss. Entretanto, destacaram
algumas limitações. Um dos exemplos citados foi dos vendedores que poderiam não
ter autonomia nas decisões, funcionando como um intermediário entre as respostas
de um algoritmo de Inteligência Artificial e a necessidade do cliente final. Nesse
contexto, os vendedores começam a executar um papel de repasse das informações,
com a perda da experiência e histórico do vendedor com os clientes. Dependendo do
grau de utilização e da complexidade do algoritmo, pode gerar uma competição
interna entre os vendedores e a Inteligência Artificial, ocasionando lentidão, perda de
profissionais qualificados ou retrabalho.
Em relação ao terceiro objetivo, analisar as percepções dos entrevistados
quanto às principais diferenças entre as abordagens atuais e o futuro das equipes de
vendas da empresa com a adoção da Inteligência Artificial, o estudo apontou uma
grande diferença, principalmente na diminuição do contato pessoal de vendas com os
clientes. Os entrevistados entendem que essa diminuição pode impactar o
relacionamento pessoal, ocasionando uma grande mudança no comportamento dos
vendedores atuais e dos compradores mais acostumados com visitais presenciais.
Por outro lado, aumentaria a eficiência em vendas, já que os vendedores focariam em
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tópicos mais importantes para o fechamento de um negócio, e o contato presencial
seria mais efetivo. Os 22 entrevistados entendem que não existirão vendas B2B sem
a utilização de Inteligência Artificial, alinhados com Antonio (2018), em sua pesquisa.
A presente pesquisa corroborou os achados de Ferreira et al. (2020), que
ressaltam que a inteligência Artificial modificou o processo de vendas B2B bem como
a maneira de se relacionar com os clientes. Além disso, eles sugerem que o processo
de utilização em vendas é uma jornada de experimentação, ou seja, os autores
entendem a necessidade de treinamento e de uma participação de todos os níveis da
empresa alinhados com os respondentes das entrevistas.

5.2 Contribuições, limitações e sugestões de pesquisas futuras

Esta pesquisa apresenta argumentos na discussão sobre a contribuição da
Inteligência Artificial em vendas B2B em empresas industriais tradicionais que utilizam
um processo de vendas tradicional.
Parece um conhecimento consolidado que a Inteligência Artificial pode
contribuir para uma gestão mais otimizada em vendas para empresas industriais,
desenvolvendo novas competências em precificação, forecast e uma contribuição em
cada fase do processo de vendas. De acordo com Norvig e Russel (2010), existem
muitos campos de estudos em várias indústrias, a maioria está alinhada aos estudos
relacionados ao pensamento como humano, ou seja, atividades como tomada de
decisões, resolução de problemas e aprendizado, dentro da dimensão humana
(Bellman, 1978).
Esta pesquisa, entretanto, possui algumas limitações. Uma delas está
relacionada à metodologia de estudo de caso único. Segundo Yin (2015), apesar de
o estudo de caso permitir uma maior compreensão sobre o tema estudado, como foco
nos “porquês” e “comos”, um estudo desse tipo limita a generalização dos achados da
pesquisa. Outra limitação se refere ao processo de levantamento dos dados para o
estudo de caso e a observação participativa do pesquisador que também é funcionário
da empresa pesquisada, que são calcados nas percepções dos entrevistados sobre a
contribuição da Inteligência Artificial em vendas. Tais percepções podem ter vieses,
por exemplo, determinadas funções exercidas no seu dia a dia, ou determinado
assunto ou tópico que tenha sido alvo de uma discussão mais aprofundada entre as
partes.
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Considerando esse cenário de contribuições e limitações, esta dissertação
sugere como tema de novas pesquisas o aprofundamento das contribuições de uma
forma regional, considerando segmentos mais específicos, e uma participação dos
vendedores que estão diretamente em contato com os clientes.
Este trabalho trouxe a contribuição de que a Inteligência Artificial por si só não
garante um resultado efetivo em vendas, pois depende de uma boa gestão na sua
implementação com a mitigação de possíveis barreiras e limitações e não responde
quais os ganhos efetivos para esse resultado. Podem ser levantadas hipóteses, como
a falta de conhecimento da tecnologia na Alta Gestão, desconhecimento dos
benefícios sobre a contribuição na equipe de vendas ou questões puramente
relacionadas a uma boa comunicação entre os níveis e regiões da empresa, mas não
há elementos suficientes nesta dissertação para embasar qualquer conclusão a esse
respeito.
Outra contribuição seria mapear de forma quantitativa a influência dos
vendedores na adoção da Inteligência Artificial em vendas em cada segmento. Apesar
de as vantagens identificadas neste trabalho corroborarem a literatura sobre o tema e
jogarem um pouco de luz na utilização em algumas fases do processo de vendas, não
há ainda um estudo detalhado priorizando a utilização da Inteligência Artificial em
detrimento do processo atual de vendas.
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista

1) Em sua opinião, como a Inteligência Artificial poderia ajudar no processo de
vendas atual?
2) Considerando as etapas de vendas: prospecção, preparação e abordagem,
apresentação, objeções/fechamento e follow-up, em qual parte do processo a
Inteligência Artificial já poderia ser utilizada?
3) Quais são as vantagens e desvantagens percebidas pelo entrevistado na
utilização de Inteligência Artificial em vendas?
4) Como o entrevistado vê as dificuldades de implementação da Inteligência
Artificial no dia a dia da equipe de vendas?
5) Em sua opinião, como o profissional de vendas deveria se adaptar a novas
tecnologias, como Inteligência Artificial?
6) Como o entrevistado vê o futuro dos profissionais de vendas com a utilização
da Inteligência Artificial? É possível a adaptação de um profissional experiente,
acostumado a ferramentas manuais, a uma nova tecnologia, como a
Inteligência Artificial?
7) Como o entrevistado vê a adoção de novas ferramentas de CRM com utilização
de Inteligência Artificial?
8) Como o entrevistado percebe a utilização de Inteligência Artificial pelos clientes
nos negócios com a empresa?
9) Na percepção do entrevistado, qual é o nível de entendimento da utilização de
Inteligência Artificial pela equipe de vendas?
10) Para o entrevistado, qual é o risco da empresa na escolha da utilização de
Inteligência Artificial em Vendas?
11) Para o entrevistado, quais são as qualificações necessárias à equipe de
vendas para trabalhar com Inteligência Artificial?
12) Como o entrevistado vê o futuro de uma empresa sem a utilização de
Inteligência Artificial?

91

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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