Plataformas Digitais | Um novo modelo de negócio

+

1

Plataformas Digitais | Um novo modelo de negócio

Projeto n.º POCI-02-0853-FEDER-046457

Plataformas Digitais: novos modelos de negócio
FICHA TÉCNICA
Promotor

APCMC – Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção

Conteúdos
Data

2022

2

Plataformas Digitais | Um novo modelo de negócio

Índice
Introdução ........................................................................................................................ 4
O que é uma plataforma digital e como funciona? .......................................................... 5
Como implementar um modelo de negócio digital?........................................................ 6
Como promover e vender materiais de construção via plataformas digitais? ................ 7
1.

A importância das imagens e arquivos multimédia .............................................. 8

2.

Meios de pagamento e entrega ............................................................................ 9

3.

Segurança de dados nas vendas online ............................................................... 10

4. Informações de classificação, codificação e embalagem: a venda em
Marketplace ................................................................................................................ 11
5.

Boas descrições dos produtos para SEO e CRO ................................................... 11

6.

A importância das redes sociais .......................................................................... 12

Os contributos para a competitividade .......................................................................... 13
Maior alcance de clientes/parceiros........................................................................... 13
Melhoria nas comunicações entre utilizadores (clientes/fornecedores) ................... 14
Redução dos custos .................................................................................................... 14
Automatização dos processos .................................................................................... 15
Otimização dos recursos ............................................................................................. 15
Websites de venda online / promoção ........................................................................... 15
A plataforma digital APCMC Datacheck ......................................................................... 17
Nota Final........................................................................................................................ 18
Bibliografia ...................................................................................................................... 19

3

Plataformas Digitais | Um novo modelo de negócio

Introdução
O presente trabalho faz parte das atividades do projeto Speed Up: Materiais de
Construção 4.0, que visa sensibilizar e capacitar o tecido empresarial com o objetivo de
induzir mudanças nos processos de gestão, utilizando metodologias que permitam
aumentar os níveis de profissionalização e de eficiência nas empresas.
A transformação digital nas organizações é cada vez mais importante para o seu sucesso,
tornando-se relevante que as empresas do setor dos materiais de construção
acompanhem esta evolução, alterando a maneira como operam e criam valor nos seus
clientes.
A rápida evolução das tecnologias, as mudanças operadas nos novos perfis de consumo
e a necessidade de realizar atividades à distância em consequência dos impactos da
pandemia COVID-19 provocaram um enorme crescimento do volume de transações
através dos canais digitais (website, app, Marketplace) e estão a revolucionar a forma
como os negócios são encarados.
Aliás, com a emergente revolução industrial 4.0 torna-se ainda mais importante encarar
a integração digital dos processos como uma prioridade para promover a inovação e a
eficiência dos serviços e, assim, a competitividade da oferta.
Neste contexto, apesar de ainda se encontrarem pouco exploradas pelas empresas do
setor, as plataformas digitais de promoção e venda surgem hoje como uma componente
essencial da atividade económica, pois permitem ampliar exponencialmente o alcance
de público-alvo, a velocidade de resposta, os níveis de interação com os mercados, a
conveniência com efeitos de fidelização e, em última análise, a eficiência no serviço ao
cliente, com reflexos positivos na rentabilidade dos negócios.
A elaboração do miniguia “Plataformas digitais: novos modelos de negócio” encontrase suportada em vários estudos e experiências vividas no mundo empresarial, o que
proporcionou uma maior consistência nos conteúdos abordados.
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O que é uma plataforma digital e como funciona?
As plataformas digitais são modelos de negócio
baseados em tecnologias, mas, tratando-se de um
conceito bastante amplo, não se limitam apenas à
intermediação entre empresas e consumidores.
Numa perspetiva de gestão da atividade, as
plataformas são responsáveis por suportar a
execução de tarefas e facilitar os processos operacionais, através da criação de um
ambiente digital onde se encontram armazenadas informações relevantes para a
estrutura do negócio que poderão ser consultadas de forma remota por qualquer
utilizador.
Cada vez mais as empresas podem utilizar as plataformas digitais online para gerir o seu
negócio, com absoluta privacidade e segurança nas informações, e para estabelecer
ligações com clientes, sejam eles consumidores finais (B2C - Business to Consumer) ou
do segmento empresarial (B2B - Business to Business).
Veja-se o caso do teletrabalho, que obrigou à rápida adaptação das infraestruturas para
funcionamento remoto ou do contacto por videoconferência com o cliente e que se
tornou uma estratégia globalmente bem aceite.
E também as plataformas que servem para fazer a ponte
entre utilizadores que desejam um produto/serviço e
utilizadores
que
oferecem
exatamente
o
produto/serviço pretendido.
Neste ponto referimo-nos especificamente às
plataformas de promoção e venda digital - sejam lojas
próprias online ou Marketplace - como canais de distribuição
alternativos ou complementares à oferta em
estabelecimentos de venda física.
Em todo o mundo as empresas estão a despertar para as vantagens do online,
designadamente para o e-commerce no mercado B2B.
As plataformas digitais são cada vez mais o caminho para elevar a performance
empresarial, atuando como facilitadoras das relações que já aconteciam fora do
ambiente digital, mas que neste momento são fortemente potencializadas pela
inovação tecnológica, através da ascensão de tecnologias como o cloud computing e big
data, que vieram criar a necessidade de as empresas investirem em novas tecnologias
se quiserem manter a sua competitividade.
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Como implementar um modelo de negócio digital?
A implementação de uma plataforma digital numa
qualquer empresa do setor de comércio de
materiais de construção (SCMC) para a promoção
e venda de materiais ou serviços implica a
existência de negócio com uma base comercial e
logística sólida e com os objetivos para o negócio.
Contudo, para que a plataforma tenha um alto
desempenho precisa de estar suportada em:




Orientação estratégica transversal a toda a
organização;
Comunicação abrangente a todos os intervenientes;
Competências de forma a assegurar rapidez e eficiência na resposta às expetativas
dos clientes.

Para tal, importa assegurar metodologias de logística de distribuição associadas ao ecommerce que requerem:



Processos de gestão de inventários em tempo real;
Gestão integrada de encomendas, devoluções, transporte e logística de entrega,
entre outros.

É de assinalar que, apesar de o conceito de plataforma e-commerce estar mais associado
à Loja própria, a venda online poderá ser operacionalizada por outras vias ou canais:





Redes sociais (que podem ser redirecionadas para a loja própria ou marketplace);
Email marketing (nesta ferramenta a venda pode ser direta ou finalizada noutros
canais);
Comparador de preços: canais para divulgação de produtos que encaminham o
cliente para a loja virtual;
APP de comunicação instantânea, como o Whatsapp.

(Nota: A escolha dos canais deverá ser adequada ao nível de maturidade digital da
organização, aos recursos disponíveis e também à dimensão dos objetivos comerciais).
No caso de Loja própria, importa salientar os níveis de integração que permitem as
diversas tecnologias, como:
 Low-end: é uma alternativa utilizada especialmente por empresas em início da
atividade, por ter encargos reduzidos na utilização;
 High-end: plataforma personalizada, mais robusta, sem limite de anúncios e
produtos, potencia resultados mais expressivos, embora requeira maior
investimento;
6
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 Open source: plataforma livre e grátis (o download de código), mas requer
investimento elevado em instalação e adequação;
 SaaS: uma das mais conhecidas e utilizadas no mercado. Por meio do pagamento
de mensalidades, a empresa pode utilizar a plataforma enquanto a sua loja virtual
estiver ativa.
No caso de uma plataforma de Marketplace (meio de venda que concentra a oferta de
várias empresas de diferentes setores no mesmo ambiente. É uma espécie de centro
comercial digital).
O Marketplace cobra taxas e comissões sobre as vendas. É usado por gigantes do ecommerce, como Amazon, AliExpress e outros, como a nacional Dott (detida por Sonae
e CTT).
Isto é, seja qual for o meio digital a implementar (loja própria ou não), uma vez que o
processo de compra foi totalmente reformulado através da ascensão das plataformas
digitais - nos dias de hoje é possível comparar fornecedores, preços e vantagens de
forma rápida e eficaz através de um simples clique ou pesquisa na plataforma, fazendo
comparações entre os produtos/serviços oferecidos pelas diversas empresas -, a
estratégia comercial que a empresa adotar para atrair e fidelizar clientes será
determinante para se destacar da concorrência de preço e conquistar mercado.

Como promover e vender materiais de construção via
plataformas digitais?
A pandemia Covid-19 também fez sentir os seus efeitos no
setor dos materiais de construção, acelerando a
necessidade de digitalização do negócio e do processo de
venda online nas suas empresas.
A construção é o setor menos digitalizado da Europa, mas a
tendência é de implementação de ferramentas digitais (BIM
- Building Information Modeling, Smarthouses, impressão
3D, e-commerce, …) que irão rapidamente mudar toda a fileira.
Este foi um dos poucos setores que conseguiu crescer nos dois últimos anos e, no que
se refere a vendas no online, estudos indicam crescimentos muito significativos, uma
vez que se tornou relevante estabelecer contactos através do ambiente digital (online),
inclusive para resolver dúvidas ou para procurar soluções.
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Aliás, com a facilidade nos dias de hoje em aceder ao online, muitos profissionais
procuram informações e continuarão a adquirir materiais através de websites de ecommerce.
O comércio de materiais de construção tem algumas especificidades a ter em conta na
definição das estratégias de presença online, uma vez que, a nível nacional, os
fabricantes nacionais utilizam tradicionalmente a rede de distribuição e os
distribuidores de materiais de construção, que não vendem produtos próprios, têm uma
área de implantação sobretudo regional.
Como tal, a presença em Marketplace, sendo uma solução colaborativa, obriga a um
menor investimento, permite a partilha de custos e tem uma curva de aprendizagem
menor; por outro lado, tem maior exposição à concorrência de preços, sendo a
diferenciação mais difícil de alcançar, e implica dependência de terceiros no que
respeita à operacionalização da plataforma.
A opção por plataformas próprias pelos operadores permite-lhes desenvolver a sua
identidade visual, trabalhar mais o serviço ao cliente e personalizar a sua estratégia de
marketing, mas em contrapartida obriga a mais recursos financeiros (investimento na
plataforma, manutenção, …) e humanos (alimentação da plataforma, desenvolvimento
de campanhas, …)
Independentemente da opção, há aspetos que são transversais e fatores-chave para o
sucesso das estratégias digitais das empresas, como a experiência que é proporcionada
ao cliente na jornada de compra e a forma como são recolhidos e utilizados os dados
sobre clientes.

1. A importância das imagens e arquivos multimédia.
As informações colocadas nas plataformas digitais
deverão antecipar e responder às questões levantadas
pelos compradores para orientar a sua decisão.
O interesse dos utilizadores nas plataformas de ecommerce diminui cerca de 80% se os produtos no
website não tiverem imagens disponíveis. Partindo deste
pressuposto, ter imagens de qualidade garante uma boa
identificação do produto por parte do utilizador e revela-se um fator potenciador do seu
interesse.
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Para além disto, é fundamental:
 Ter fotografias dos produtos disponíveis sob várias perspetivas, com destaque

para os detalhes mais relevantes, como, por exemplo, os acabamentos ou as
ligações de determinado produto;
 Avaliar o peso dos ficheiros para garantir que são adequados a vários canais online,
tendo em conta que uma imagem para um catálogo online será diferente de uma
imagem para um catálogo impresso;
 Ter em atenção o tamanho, escala e a profundidade dos ficheiros que poderão ter
que ser alterados dependendo do local da publicação;
 Analisar as vantagens e as desvantagens de cada formato de imagem (JPG, PNG,
etc.) e a sua compatibilidade com as plataformas onde as imagens serão
colocadas;
 Fornecer informação relevante que ajude o
adquirente a entender o produto, como por exemplo
ficha técnica, manual de utilização, certificados e
vídeos sobre a sua aplicação e utilização, entre outros.

2. Meios de pagamento e entrega
O comprador online é exigente e valoriza opções, sendo neste ponto que muitos
negócios online encaram dificuldades.
Para ele, poder escolher como quer pagar uma compra ou o local e data de entrega é
relevante e determina o seu regresso ou não em compras futuras.
Importa lembrar que no e-commerce existe uma grande probabilidade de os clientes
abandonarem o seu carrinho de compras quando os meios de pagamento da sua
preferência não são disponibilizados.
Opções de pagamento mais utilizadas:







Referência Multibanco;
Cartão de crédito;
Paypal;
MB Way;
Transferência bancária;
No ato de entrega.

Nem sempre o preço é o único fator que determina a compra. Receber reiteradamente
uma encomenda na data acordada e poder acompanhar todo o processo de entrega são
variáveis importantes do serviço e fidelizam o comprador.
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Sistemas de entrega mais comuns:
 Logística própria: todo o processo de entrega é da responsabilidade do vendedor;
 Parcialmente subcontratada: o vendedor é responsável pelo armazenamento e
embalamento e subcontrata a entrega;
 Dropshipping: o comerciante apenas é responsável pelo marketing e venda,
enviando a encomenda para o fornecedor que tem os stocks e trata do
embalamento e entrega.
Neste setor em particular, em que o contacto físico com o produto pode ser relevante,
a disponibilização da opção de envio de amostras é valorizada.

3. Segurança de dados nas vendas online
Um dos principais problemas dos negócios de vendas online
é a segurança de dados, que deve merecer a mesma
atenção e dedicação que os esforços de venda e marketing.
As falhas na segurança de dados do e-commerce causam milhões de fraudes por ano e,
por isso, é um tema que deve ser tratado com atenção por todas as empresas.
A pandemia tornou também o cliente mais cauteloso e consciente dos riscos na
disponibilização de informação, pelo que deve ser dado especial cuidado no tipo e
qualidade de dados que lhe são solicitados ao longo de todo o processo de compra,
devendo ser solicitada apenas a informação indispensável à efetivação da compra e
garantida a sua devida autorização.
Por isso, o plano de implementação de uma loja online deve contemplar orientações
relativas ao comércio eletrónico à distância e lojas online e ao Regime Geral de Proteção
de Dados (convém recordar que o RGPD prevê coimas severas para situações de
incumprimento).
Algumas notas:
 Qualquer website deve integrar a Política de Privacidade,
informando os seus utilizadores dos dados que são
recolhidos, para que são utilizados, com quem serão
partilhados (se for o caso) e como é que podem exercer
os seus direitos;
 Os utilizadores do website devem ser notificados dos
sistemas de rastreamento, tais como Google
Analytics, o Facebook Pixel ou sistemas ou plugins de
deteção de localização;
 O utilizador deve ser informado sobre utilização de cookies;
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 Deve ser pedida autorização expressa ao cliente para envio da newsletter devendo
aquele exprimir a sua vontade através de uma ação (isto é, a caixa de confirmação
não pode estar previamente marcada);
 Se o website for alvo de um ataque, deve o mesmo ser comunicado à Comissão
Nacional de Proteção de Dados até 72 horas após o seu conhecimento;
 Deve ser disponibilizado o livro de reclamações eletrónico;
 Ter em atenção que a legislação sobre práticas comerciais com redução de preço
- a chamada “Lei dos Saldos, Promoções e Liquidações” - também se aplica nas
vendas à distância;
 Deve ser disponibilizada informação sobre resolução alternativa de litígios de
consumo, se exigível.

4. Informações de classificação, codificação e embalagem: a venda em
Marketplace
As vendas realizadas através de Marketplace requerem especial atenção nos seguintes
aspetos:
Os produtos devem ter um boa codificação e
classificação. O objetivo é identificar e localizar cada
tipo de material de construção para garantir que
não haja erros nas transações.
 A utilização destes códigos únicos, universais e
intransferíveis permitem oferecer várias opções de
compra para o mesmo produto e, para além disso,
auxiliam o processo de logística em armazéns;
 Os dados de embalagem e logística são fundamentais para este tipo de negócio e,
por isso, torna-se necessário uma partilha dinâmica de informações sobre as
dimensões e o peso dos produtos e respetivas embalagens. É ainda importante
conseguir calcular os custos de transporte associados a cada expedição e garantir
a forma mais eficiente de os transportar.


5. Boas descrições dos produtos para SEO e CRO
As descrições dos produtos devem ser cuidadas, uma vez que se encontram interligadas
a ferramentas de otimização de pesquisa e conversão (SEO e CRO) amplamente
utilizadas pelo marketing digital. O SEO (Search Engine Optimization) consiste no
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conjunto de ações destinadas a melhorar a posição de uma
plataforma nos principais resultados de pesquisa de
diferentes motores de busca, tendo por objetivo ampliar a
visibilidade da marca.
O CRO (Conversion Rate Optimization) é uma técnica usada
para melhorar o desempenho de uma plataforma e ajudar
o utilizador que chega até ela a concluir uma ação, ou seja,
é focada na conversão de visitas em vendas.
Identificar as palavras-chave associadas à pesquisa online de produtos e utilizá-las nas
suas descrições, assim como a oferta de conteúdo de qualidade, revela-se um dos
pontos-chave para que motores de busca (como o Google e outros) contribuam para o
aumento do número de visitas e o engagement da plataforma.
Recomenda-se ainda:
 As descrições dos produtos não devem conter abreviaturas e o tipo de produto
deve estar claro para que o mecanismo de busca identifique facilmente o produto;
 O contexto como os produtos são promovidos deve estar claro para o seu
fabricante/fornecedor;
 Por último, se nos referirmos a uma plataforma digital como a Amazon, será
recomendável que o fabricante destaque individualmente a sua marca em todas
as descrições dos produtos para maximizar a sua visibilidade na plataforma.
A falta de informação sobre os produtos representa um entrave ao e-commerce, sendo
necessário combater a assimetria de informação com o objetivo de potencializar as
vendas através deste novo modelo de negócio.

6. A importância das redes sociais
As redes sociais são amplamente utilizadas hoje em dia, o
que se revela uma oportunidade para as empresas, através
do digital, poderem promover os seus produtos junto de
um público alargado:
 disponibilização do seu catálogo de produtos;
 disseminação de campanhas publicitárias, em função
de determinado segmento;
 criação de conteúdo relevante (textos, vídeos, ebooks, posts, …) para atrair
potenciais clientes para a sua plataforma de e-commerce.
É importante adequar o uso das diferentes redes sociais ao modelo de negócio da
empresa.
12
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Por exemplo, se a empresa adotar um modelo de negócio B2C (Business to Consumer),
fará sentido o uso de plataformas mais informais, como Facebook e Instagram, entre
outras. Pelo contrário, se o modelo de negócio adotado pela empresa for B2B (Business
to Business), talvez seja mais adequado a empresa orientar a sua comunicação para o
LinkedIn, uma vez que se trata de um canal corporativo.

Os contributos para a competitividade
As plataformas digitais são um suporte fundamental
para estratégias de marketing de sucesso, porque
reconhecem que as vantagens competitivas deste
canal dependem do foco no conhecimento e
necessidades do cliente, na experiência que lhe é
proporcionada e na sua satisfação, como garantes
da sua fidelização.
A transformação digital a nível global é incontornável e,
por
isso, é fundamental que as empresas sejam capazes de responder a este desafio para,
não só sobreviverem, mas, acima de tudo, para se manterem competitivas.
São inúmeras as potencialidades para as atividades de promoção e venda, desde que
essa transição digital seja acompanhada por processos de inovação organizativa e do
marketing adequados, pois a adoção de canais online não é uma mera transposição dos
processos do modelo físico.
Desenvolver estratégias para o digital e ser capaz de as harmonizar com a venda
presencial (presença omnicanal) requer mais competências e recursos, investimento e
capacitação das equipas.
Vejamos de que forma as plataformas digitais poderão contribuir para os níveis de
competitividade da empresa.

Maior alcance de clientes/parceiros
A utilização de plataformas digitais amplia o campo de
atuação das empresas, indo além dos canais mais
“tradicionais” de captação.
Os benefícios para as empresas que utilizam este
modelo de negócios podem revelar-se bastante
significativos, como, por exemplo, o elevado alcance
geográfico da rede de contactos (clientes/parceiros),
13
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potencialmente à escala mundial, despertando o interesse dos utilizadores e
possibilitando às empresas a angariação de novos potenciais clientes.
Para além disto, o cliente, seja ele particular ou profissional, está a tornar-se cada vez
mais digital, dando cada vez mais preferência às compras online, o que se traduz numa
facilidade acrescida na adaptação a este novo modelo de negócio.

Melhoria nas comunicações entre utilizadores (clientes/fornecedores)
O uso das plataformas e tecnologias digitais enquadrase claramente na capacidade das organizações em
lidarem com os fatores do ambiente externo. As
mudanças verificadas com o avanço tecnológico
causam sempre grandes impactos nas atividades das
empresas e no seu relacionamento com a envolvente.
A expansão tecnológica veio acelerar mais do que
nunca a forma como os negócios se realizam e tem
importância acrescida no que diz respeito à comunicação e informação entre os
indivíduos.
Como tal, as plataformas digitais permitem uma melhor e mais rápida comunicação
entre os seus utilizadores (sejam eles distribuidores, fornecedores, clientes ou
parceiros), munindo-os de informação relevante, de qualidade.

Redução dos custos
O comércio online apresenta uma evolução extraordinária nos últimos anos e tem
permitido às organizações reduzir significativamente os gastos operacionais, em termos
de espaços físicos dedicados à armazenagem e venda física, e com isto reduzir encargos
com o pessoal e com a logística da loja, assim como os
gastos com o transporte de materiais para a mesma,
entre outros.
Por outro lado, e no que respeita à ação comercial, os
meios digitais permitem desenvolver campanhas de
marketing, com investimentos menores, passíveis de
rápido ajustamento e com melhores resultados, e,
simultaneamente, orientar a força de vendas para dinâmicas de maior efetividade.
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Automatização dos processos
A utilização de plataformas digitais permite uma maior automatização dos processos e
uma alavancagem das principais tarefas da atividade do negócio. É, de per si, fator de
adoção digital de fabricantes e distribuidores, na medida em que possibilita a otimização
dos processos, a diminuição de erros de operação (decorrentes da introdução manual
de dados) e a poupança de tempos de execução, que podem ser transferidos para ações
de melhoria interna, crescimento sustentável da atividade, desenvolvimento e
investigação e atenção ao cliente.

Otimização dos recursos
Por fim, as plataformas digitais permitem também que as
empresas otimizem os seus recursos (financeiros,
matérias e humanos), conduzindo a práticas de gestão
mais eficientes e maior produtividade da organização.
A otimização dos recursos, por um lado, e o maior alcance
da oferta da empresa, por outro, irão conduzir a uma
maximização
do
volume
de
negócios
e,
consequentemente, do lucro gerado.

Websites de venda online / promoção
As plataformas digitais surgem com a procura de soluções
alternativas ou complementares ao contacto presencial e
como forma de promoção das empresas e dos seus
produtos junto dos clientes e prescritores, potenciando a
sua visibilidade e a procura dos seus produtos.
É importante salientar as diferenças entre os tipos de
plataformas e também evidenciar que as mesmas poderão
estar interligadas entre si.
Não existe uma melhor ou pior plataforma digital, as empresas deverão adaptar a sua
escolha ao tipo de produtos que pretendem publicitar, ao seu mercado-alvo, ao tipo de
conteúdo multimédia que consideram adequado para os seus produtos e aos objetivos
pretendidos no uso deste tipo de estruturas.
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Para além de poderem optar por promoção nos websites próprios (e lojas online), os
comerciantes de materiais de construção têm ainda a possibilidade de optar por:
 Marketplace de vendas online generalistas especialmente direcionados para
consumidores finais, como é o caso da Amazon, eBay, Alibaba;
 Portais especializados para um público qualificado e de profissionais que
permitem publicação de catálogos e vendas diretas, como é o caso do
Archiproducts - Mobiliário, Design e Iluminação e eConstructionMart (India).
Uma outra estratégia de promoção que tem tido sucesso é a aproximação aos principais
prescritores internacionais da oferta do setor, como a arquitetura e design, mediante a
presença nos seus canais especializados.
Através do estabelecimento de parcerias, os comerciantes
poderão conquistar notoriedade por via da apresentação
dos seus produtos ou de projetos em que se encontram
envolvidos e nos quais foram aplicados os seus
produtos. Nestas plataformas geralmente é possível criar
uma página de apresentação fazendo a ponte de ligação
para os websites próprios da empresa.
Alguns exemplos:





ArchDaily | Arquitetura de radiodifusão em todo o mundo;
Architecture List - A Directory of Great Architectures;
SpecifiedBy - Building Product Search, Discovery & Comparison;
ArchiExpo - O mercado B2B para arquitetura e design: cozinha, banheiro,
iluminação, móveis, escritório, etc;
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A plataforma digital APCMC Datacheck
A APCMC Datacheck é uma plataforma digital de
gestão de informação desenvolvida pela APCMC
ao abrigo do projeto “Speed Up – Materiais de
Construção 4.0”.
Surge como a resposta dos materiais de
construção à nova realidade tecnológica e digital
dos modelos de negócio, reconhecendo que são
condições essenciais para o desenvolvimento do
setor.
A APCMC Datacheck é responsável pela garantia
da qualidade da informação sobre os produtos, informação esta que se encontra
diretamente carregada e atualizada pelos fornecedores em formato e com estrutura
standard a nível europeu.
Através desta plataforma web, os comerciantes,
clientes desses fornecedores poderão fazer de forma
simples o download de toda a informação, incluindo
fichas técnicas, preços e arquivos multimédia, assim
como as suas respetivas atualizações, numa vulgar folha
de Excel, permitindo ganhos de eficiência interna
relevantes pela digitalização dos processos
administrativos, logísticos e comerciais.
A APCMC Datacheck promove a utilização das
ferramentas BIM e o EDI entre fornecedores e clientes, melhorando a comunicação
entre os diferentes utilizadores, com reflexos ao nível de toda a fileira da construção.
Encontra-se disponível para uso de todos os distribuidores e fornecedores da fileira e é
sustentada numa plataforma web de gestão de Master Data de produtos da construção.
A sua forma estandardizada representa um fator facilitador relevante, sobretudo para
empresas exportadoras nacionais, mas também para empresas importadoras.
Links para a apresentação e webinar da APCMC sobre a plataforma APCMC Datacheck:

Canal Youtube APCMC;
APCMC Datacheck – Apresentação;
Webinar APCMC Datacheck Distribuidores.
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Nota Final
O principal objetivo deste estudo foi sensibilizar para a importância da adoção de
plataformas digitais na atividade das empresas do setor do comércio de materiais de
construção, como resposta às atuais tendências de crescimento do e-commerce.

Procurou-se demonstrar também que a adoção tecnológica é determinante na
eficiência e produtividade das organizações, que a colaboração dinâmica e eficiente
entre marcas e clientes nos diferentes canais valorizam o serviço prestado e que a sua
integração tem repercussões positivas na rentabilidade dos negócios.

Finalmente, e reconhecendo o valor da intervenção associativa na afirmação digital do
tecido empresarial, recomendamos às empresas do setor a adesão à plataforma de
gestão APCMC Datacheck.
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