
Plataforma para Comércio Eletrônico 



B2B – Significado: Business-to-Business 

Tradução: empresa para empresa (B2B é uma abreviação em inglês). 
 
Conceito: vender ONLINE produtos ou serviços para outra companhia. 
 
Exemplo: Um exemplo clássico é o mercado de peças de carros. A Fiat, por 
exemplo, compra o aço da Usiminas. Portanto, o mercado entre a Fiat e a 
Usiminas acontece entre duas empresas. Ou seja, é uma operação B2B.  
 
No e-commerce também é possível ter o modelo B2B. 



Tamanho de mercado do e-commerce B2B 

As principais pesquisas sobre dados financeiros deste segmento vem da 
Forrester. Dados de mercado mostram que empresas americanas 
venderam para outras empresas (B2B) 889 bilhões de dólares em 2017 
através de portais de e-commerce B2B. 
 
E para o futuro? Em sua mais recente revisão, a Forrester estima que até 
2021 este número chegue a impressionantes 1.18 trilhão de dólares. Isto 
vai representar 13,1% de toda a venda B2B americana. 
 
Olhando para números mundiais, a previsão é que o e-commerce B2B gere 
6,7 trilhões de dólares de venda neste período. 
 
Fonte: e-commercebrasil 



B2B – Projeção 



B2B - Crescimento das transações digitais 

Segundo a Forrester Research, o mercado de e-commerce B2B tem o 
potencial de crescer duas vezes mais do que o B2C. Eles estimam para o 
mercado dos EUA em 2019 vendas de US$1,1 trilhão. 
 
Outros números da pesquisa que impressionam: 71% dos compradores das 
empresas iniciam seus processos de compra com buscas no Google. Eles 
realizam em média 12 buscas antes de escolher o vendedor. O ticket médio 
é 3 vezes maior do que no B2C. 30% dos compradores corporativos fazem 
mais da metade de suas compras online hoje. Em 3 anos, 56% farão mais 
da metade de suas compras pela internet. A idade média dos compradores 
está abaixo de 35 anos.  
 
Fonte: e-commercebrasil 



Vantagens do B2B - Business-to-Business 

Expansão dos negócios   
A primeira grande vantagem ao se criar um e-commerce B2B é a 
possibilidade de vender para mercados antes inatingíveis. A a internet dá 
grande visibilidade para que outros clientes em potencial conheçam a 
empresa e possam se relacionar com ela, fechando negócios mesmo à 
distância. 
 
Diferencial competitivo 
Como o e-commerce B2B ainda é menos desenvolvido no Brasil, quem 
começar primeiro tem boas chances de se consolidar na dianteira do 
mercado. “Empresas de importação, indústrias atacadistas, fornecedores 
de softwares, entre outros, são algumas das empresas que podem 
facilmente se destacar nesse ramo”, diz. 



Vantagens do B2B - Business-to-Business 

Ciclo de vendas mais ágil 
“O tempo que a equipe de vendas leva para fazer contato com um novo 
lead e nutri-lo com informações até que ele esteja pronto para fechar a 
compra pode ser significativamente reduzido com um e-commerce B2B”. 
 
Quem está em busca de produtos e serviços na internet já tem a intenção 
de compra e pode se decidir mais rapidamente se puder fazer isso de 
maneira automática, sem que haja a necessidade de ligar, ir até a empresa 
ou qualquer outro contato direto. 



Vantagens do B2B - Business-to-Business 

Otimização de processos e controles 
Outra facilidade que a empresa poderá perceber ao criar um e-commerce 
business-to-business é a otimização de processos e controles de vendas.  
 
“Com uma plataforma integrada ao CRM, ERP e ferramenta de automação 
de marketing, é possível criar um repositório de informações confiáveis 
sobre o público e agilizar os processos internos para efetivar vendas com 
mais facilidade”, assinala. 



Vantagens do B2B - Business-to-Business 

O universo mobile também atinge as empresas B2B 
O mercado está praticamente dominado pelos smartphones, sendo que a 
compra em dispositivos mobile só crescem nos últimos tempos. Por isso, se 
a intenção é ter um e-commerce B2B, o recomendado é uma oferecer uma 
experiência única de compra em um site de vendas com design responsivo. 
 
O marketing digital também é para o mercado B2B 
O marketing digital também gera bons resultados para as empresas B2B. “É 
uma forma interessante de escalar o fluxo de vendas sem elevar o 
orçamento de marketing. Basta utilizar os recursos e estratégias certos e 
ver a empresa crescer e aparecer na internet”, diz. 



Agilizando processos de negócios e de vendas da sua empresa 



Leve, enxuta e com excelência em usabilidade 

Um distribuidor de valor é aquele que oferece a seus revendedores um 
portfólio de produtos e serviços que compõe uma solução mais 
completa. 
 
Neste mercado, ter uma plataforma de e-commerce B2B (business to 
business) para trazer informações de pedidos, comissões é a base 
estrutural para deixar seus vendedores focados em negociações que 
realmente tragam valor ao seu cliente, é um diferencial competitivo. 
 
Seja sob o ponto de vista de redução de custos ou do ponto de vista da 
eficiência nos processos de compra e venda, o e-commerce B2B 
(business to business) proporciona diversas vantagens para as 
empresas que o adotam e praticam, além de ampliar mercados e 
consequentemente receita. 



Plataforma B2B ClickTools 

Nossa plataforma é formada por dois ambientes distintos: 
 
Front-End - ambiente totalmente web que é acessado pelos clientes e 
onde os negócios são realizados. 
 
A partir do Front-End, os clientes poderão visualizar toda a lista de 
produtos, incluindo imagens, descrições, preços, promoções, quantidades 
disponíveis em estoque, quantidades mínimas de compra e etc.  
 
No Front-End os clientes também podem verificar o status e o histórico 
de seus pedidos e até mesmo realizar recompras tendo como base 
pedidos anteriores. 



Plataforma B2B ClickTools 

Back-End - contempla módulos administrativos e operacionais da 
plataforma com diversos recursos. 
 
Neste ambiente toda a administração, operação e configuração da 
plataforma é realizada, estatísticas da plataforma, inclusive com disparos 
de campanhas.  
 
Em contínuo desenvolvimento, sempre buscamos desenvolver e inserir 
novos recursos e funcionalidades que proporcionem informações úteis ao 
planejamento e a tomada de decisões. 



Funcionalidade da Plataforma B2B ClickTools 

A avaliação e evolução contínua da plataforma B2B ClickTools confere sempre 
novas funcionalidades, tornando-a ainda mais completa. 
 
• Aplicação multi empresa 
• Atende às regras de negócio da empresa 
• Tela para login do cliente 
• Tela para recuperação de senha 
• Tela para geração automática de senha quando do primeiro acesso do cliente 
• Atualização de dados em tempo real 
• Menu por marcas ou grupos 
• Vitrine de promoções 
• Lista de produtos contendo valor, descrição, compra mínima e imagem 
• Lista de produtos ou kit em promoção 



Funcionalidade da Plataforma B2B ClickTools 

• Sistema de busca inteligente filtrando conteúdo a partir de 3 caracteres 
• Tela individual de produto contendo descrição, compra mínima, valor e imagem 
• Cesta de compras com opção de exclusão ou alteração de quantidade de produtos 
• Confirmação do pedido e registro automático no ERP 
• Pedidos persistentes até a confirmação ou cancelamento do mesmo pelo cliente 
• Status dos últimos pedidos 
• Recompra a partir de pedidos anteriores 
• Aplica condições de pagamento por cliente 
• Layout responsivo, ajustando-se a notebooks, tablets e celulares 
• Painel de administração 
• Sistema de administração para gestão de usuários e senhas 
• Emissão de cupons de desconto geral, por marca ou individual 
• Acompanhamento da evolução de clientes 
• Estatísticas da plataforma 



Integração com Site 









Front End B2B ClickTools 



















Admin B2B ClickTools 

























Gestão de Cupons de Desconto 



















Infraestrutura 

A plataforma foi desenvolvida para operar também em ambiente de baixo 
custo operacional (softwares free) e em ambientes corporativos tradicionais 
com a mesma performance. 

Ambiente Windows 
Sistema operacional Windows Server 
Servidor Web IIS 
PHP 7.0 ou superior 
SQL Server / Oracle 

Ambiente Linux 
Sistema operacional Linux 
* Debian, Ubuntu, CentOS 

Servidor Web Apache 
PHP 7.0 ou superior 
SQL Server / Oracle 



Telefone: (11) 3379-0155 
Whatsapp: (11) 97970-2461 
Skype: agenciaclicktools 
E-mail: clicktools.br@gmail.com 
Site: www.clicktools.com.br 
 
Rua Delfim Moreira, 255 
Jundiaí SP 


