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RESUMO 

Devido a concorrencia e ao advento da tecnologia, a forma de se tratar o cliente 
mudou. Desta forma as empresas passaram a tentar estabelecer urn 
relacionamento maior com seus clientes a fim de garantir a fideliza<;ao destes 
clientes. 
A tecnologia foi fundamental para a constru<;ao de bancos de dados dos clientes e 
que a partir dai fosse possivel planejar urn relacionamento diferenciado com cada 
urn dos clientes. A concorrencia tambem teve seu papel essencial, vista que sem 
ela nao seria necessaria o aprimoramento das rela<;oes entre a empresa e o 
cliente. 
0 mercado industrial tambem incorporou estas mudan<;as de relacionamento, 
entretanto algumas caracteristicas se tornaram mais acentuadas e outras nao. 
Para avaliar a mudan<;a comportamental do Marketing de relacionamento das 
empresas que praticam a venda industrial a pesquisa a seguir tomou como base 
uma importante empresa siderurgica do espirito Santo, esta empresa e a 
Companhia Siderurgica de tubarao (CST). 
Atraves desta muitas informa<;oes foram extraidas para mostrar como funciona a 
Gestae do Marketing de Relacionamento desta empresa. Ah§m disto foi feito uma 
pesquisa bibliografica para sustenta<;ao deste conteudo e analise posterior. Nesta 
analise final pode-se comparar e extrair as similaridades e adapta<;oes do 
Marketing de Relacionamento praticado pela empresa em rela<;ao ao que os livros 
dizem a respeito. 
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1. INTRODUCAO 

0 mundo esta em constantes mudanc;:as e o mercado por conseqOencia tambem. Os 

clientes ja nao sao mais todos. iguais, haja vista a progressiva mudanc;:a de 

comportamento do consumidor desde a Revoluc;:ao Industrial. 

Os lares mudaram muito apos a revoluc;:ao Industrial. Afinal, a concepc;:ao de familia, 

apos este evento, nao e mais a tradicional, ou seja, a de pai, mae e dois filhos. Muita 

coisa mudou, muitas familias nao tern mais filhos, muitas maes solteiras preferem viver 

sozinhas, por conta propria, e alem disto muitos lares se constituem de apenas uma 

pessoa. Por isso o termo desmassificac;:ao do mercado e utilizado para definir esta 

substancial mudanc;:a antropologica, ja que se tornara impassive! julgar o consumidor 

como uma figura (mica. 

Houve tambem urn declinio da fidelidade das marcas, vista o conceito da fragmentac;:ao 

do mercado em relac;:ao as decadas anteriores e a proliferac;:ao da concorrencia em 

detrimento das marcas absolutas. 0 consumidor ja nao compra mais o mesmo carro ou 

o mesmo cigarro, ele tern a opc;:ao de escolher o produto que melhor se identifica com 

ele. Aliado a este fato, o consumidor tern muitas formas de pagar e adquirir o produto 

desejado. Os cartoes de credito e as compras por telefone e via Internet, bern como as 

entregas em domicilio, mediante encomenda, deram uma nova dinamica a esta relac;:ao. 

Com isso, as empresas de hoje perceberam a necessidade de estabelecer urn 

relacionamento mais proximo com seus clientes. Este tipo de marketing que as 

empresas fazem atualmente e conhecido no campo academico como Marketing de 

Relacionamento. As empresas, entretanto, diferem na sua forma de se relacionar com 

seus clientes de acordo com diversos fatores que veremos ao Iongo da pesquisa e que 

influenciam significativamente este relacionamento. 

0 comportamento do consumidor foi estudado por diversos pesquisadores que 

tentaram decifrar os fatores que influenciam na hora da compra, entretanto nao se 
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chegou a urn consenso a respeito do assunto. Uma linha de pensamento por exemplo, 

desenvolveu uma lista de necessidades partindo de entrevistas feitas a jovens do sexo 

masculino. Esta inclui auto-realiza<;:ao; deferencia; exibi<;:ao; autonomia; afilia<;:ao; 

introspec<;:ao; dominio; aviltamento; mudan<;:a; agressao e heterossexualidade. Ja outra, 

elegeu as necessidades humanas em tres categorias: necessidade de realiza<;:ao; 

afilia<;:ao e necessidade de poder. Houve uma muito na qual foi elaborada uma 

"hierarquia de necessidades". Esta diz que a primeira necessidade basica a ser 

preenchida e a necessidade fisiol6gica como fome, sede e o sono. A partir do momento 

que estas estivessem supridas, a proxima preocupa<;:ao e a de seguran<;:a, seguida de 

participa<;:ao e afei<;:ao, estima e por fim auto-realiza<;:ao. Uma necessidade s6 se 

manifesta quando a anterior e satisfeita. 

Outros estudiosos contestam a hierarquia de necessidades dizendo que esta s6 seria 

valida em culturas individualistas como a norte-americana. As necessidades eram 

variaveis em rela<;:ao a cultura de cada Iugar, deste modo o autor coloca em discussao 

a questao cultural no comportamento do consumidor. Urn outro estudo realizado 

analisou o comportamento do consumidor ap6s a crise do petr61eo e constatou que o 

seu comportamento era adaptativo e era marcado por redu<;:ao de riscos, de forma a 

reduzir a vulnerabilidade financeira, alem da busca por gratifica<;:oes, de modo a facilitar 

a transi<;:ao para a nova realidade economica. Procurou-se tambem resumir as 

categorias desta hierarquia, em tres: existencia; relacionamento e crescimento. A 

primeira inclui tudo aquilo necessaria para viver incluindo as necessidades materials e 

psicol6gicas. A segunda inclui la<;:os significativos com pessoas importantes para o 

individuo, e por fim o crescimento que abrange o impacto positivo que o individuo pode 

ter sobre si e sobre seu ambiente. 

Ah3m destas teorias administrativas sobre a questao do consumidor outras analises 

devem ser consideradas, como a teoria psicanalltica. Esta avalia a personalidade 

humana em tres componentes: o id, o ego e o superego. 0 id e onde reinam os 

impulsos mais basicos do individuo, o ego e o responsavel por assegurar que as 

atitudes desejadas pelo id sejam administradas e o comportamento do individuo seja 
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social mente aceito. E o superego e o sensor do comportamento do individuo, avaliando, 

julgando e punindo violac;:oes das normas de conduta. Desta forma, as personalidades 

dominadas pelo id tern caracteristicas diferentes daquelas dominadas pelo superego. E 

alem disto o ego das pessoas varia de cultura para cultura conforme os habitos 

culturais que influenciam no momenta da compra. Por fim caracteristicas pessoais e 

coletivas sao agentes influenciadores no comportamento do consumidor. Outras teorias 

sao: a teoria cognitiva que enaltece a percepc;:ao, memoria e julgamento; e a teoria da 

atribuic;:ao onde se procuram entender de que forma as pessoas explicam os eventos, 

vista que a maioria das pessoas, mesmo sem conhecimento cientifico sabre o assunto, 

tentam eleger uma razao para o acontecimento de algum evento. 

A venda industrial por outro lado tern algumas caracteristicas comuns em relac;:ao a 
venda tradicional, e outras peculiarmente especificas e que, portanto, merecem ser 

observadas com cuidado, estas sao: grandes, porem poucos compradores; relac;:oes 

reciprocas, ou seja, neste tipo de relac;:ao empresarial o fornecedor tende a ser tambem 

comprador da outra empresa quando existe a possibilidade e a necessidade; 

concentrac;:ao geografica, ou seja, empresas do mesmo setor tend em a se aglomerar na 

mesma regiao geografica; demanda derivada, ou seja, a produc;:ao de urn fornecedor 

depende do fornecimento previa de outro fornecedor, gerando assim uma produc;:ao em 

cadeia; a demanda tende a ser inelastica, ou seja, a demanda sofre pouca influencia 

dos esforc;:os de marketing uma vez que os compradores tendem a comprar aquila que 

realmente precisam; demanda flutuante, ou seja; normalmente este tipo de mercado 

tende a sofrer variac;:oes de demanda conforme as flutuac;:oes do mercado; compra 

profissional, ou seja, compradores industrials tendem a nao comprar por impulso e 

haver pouca subjetividade na compra, pais esta e feita segundo criterios objetivos e 

com profissionalismo. Por fim a influencia de diversos agentes no processo de decisao 

da compra, que serao especificados a seguir. 

A decisao da compra nas industrias costuma contar com a participac;:ao dos seguintes 

agentes: o especificador, que determina as caracteristicas tecnicas do produto a ser 

com prado; o usuario, que deve ter seus desejos e expectativas ouvidas no momenta da 
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compra; o influenciador, que e uma pessoa de confianc;:a da empresa e em geral tern 

elevada experiemcia e conhecimento tecnico sabre a aplicac;:ao do produto a ser 

comprado; aquele que tern o poder de decisao e que pode ser o dono ou o diretor 

financeiro, dependendo da empresa; e finalmente os compradores, que sao os 

profissionais qualificados na consecuc;:ao do processo de compra propriamente dito. 

Dentro deste contexte propoe-se que para que haja uma compra industrial deve haver 

primeiro a identificac;:ao da necessidade, logo ap6s o estabelecimento de objetivos e 

especificac;:oes, depois identificac;:ao de alternativas de compra, avaliac;:ao das ac;:oes 

alternativas de compra e por fim a escolha do fornecedor. As fases do processo de 

compra sao: Reconhecimento do problema, ou seja, a necessidade de insumos, quebra 

de alguma maquina, percepc;:ao de uma proposta atrativa; a partir dai existe a descric;:ao 

da necessidade na qual se tern a noc;:ao exata da dimensao do problema; depois vern a 

especificac;:ao do produto onde se e padronizado o produto a ser comprado; busca de 

fornecedores e a proxima etapa; depois vern a solicitac;:ao de proposta aos 

fornecedores; e por fim a selec;:ao de fornecedores. 

Na compra industrial os fatores que sao determinantes no ato da compra sao os 

ambientais, os organizacionais, os interpessoais e os determinantes individuais. Quanta 

aos fatores ambientais, as empresas tern tendencia a ser influenciadas por fatores 

como panorama econ6mico e mudanc;:as politicas. Muitas vezes tambem por 

inseguranc;:a destes fatores prefere-se comprar com uma melhor garantia a Iongo prazo 

ao inves de uma proposta momentaneamente mais barata. 

Os fatores organizacionais tambem pesam na decisao da compra, sendo assim deve-se 

ficar atento as tendencias organizacionais da empresa tal como: a valorizac;:ao 

hierarquica do departamento de compras, vista que muitas empresas colocam este 

departamento em uma posic;:ao de menos destaque na divisao hierarquica; as empresas 

multidivisionais costumam centralizar as compras para ter maior poder de barganha nas 

negociac;:oes; entretanto os itens menores normalmente sao descentralizados,ou seja, 

as compras sao feitas por cada divisao individualmente; por fatores ambientais os 

contratos com fornecedores costumam ser de Iongo prazo e por fim muitas empresas 
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hoje em dia oferecem incentivos aos gerentes de compras pelos bons desempenhos e 

para isso existe urn monitoramento bern elaborado deste dados. 

Ah~m disto, estes autores acreditam que os fatores interpessoais sao aqueles que 

derivam da existemcia de varios individuos que interagem no processo de compra 

industrial, desta forma os relacionamentos entre os membros do centro de compras 

refletem em uma integra<;:ao entre objetivos pessoais e organizacionais da empresa. E 

por tim os fatores individuais que assim como os citados na compra individual tambem 

pesam e influenciam na compra industrial. 

Outros elementos importantissimos no processo de compra organizacional destacados 

por outros autores sao: a influemcia das fontes de informagao nas expectativas dos 

individuos que participam da decisao de compra; o conceito de risco percebido; a 

dimensao do tempo e a resolugao de conflitos em decisoes conjuntas. E alem disto, na 

analise dos fatores individuais deste tipo de compra existem cinco fatores que tambem 

sao relevantes: formagao dos individuos, fontes e tipos de informa<;:oes a que sao 

expostos ou tern acesso; participagao do individuo na busca ativa de informagoes para 

tomada de decisoes; distorgao perceptiva e satisfa<;:ao anterior a compra . 

Tendo em vista estas diferengas no processo de venda e consequentemente na forma 

de lidar com o cliente, a pesquisa propoe uma analise do que e dito nos livros a respeito 

do Marketing de Relacionamento e do que e feito na pratica empresarial. Para isto, a 

pesquisa tomou como referencia a Companhia Siderurgica de Tubarao (CST), uma 

grande empresa do Espirito Santo, e que pratica, segundo seus profissionais, o 

Marketing de Relacionamento em suas vendas industriais. 
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1.1. 0 PROBLEMA 

0 Marketing de Relacionamento tern sido estudado durante muitos anos por 

especialistas do meio academico e tern sido apontado por estes como sendo a uma 

grande tendencia da venda no futuro. 

0 marketing e a forma de se trazer o cliente para dentro da empresa e estabelecer 

algum tipo de relacionamento com este. 0 cliente e para a empresa urn fator 

indispensavel e nao adianta simplesmente assegurar uma qualidade operacional bern 

sucedida sem que se fa<;:a uma integra<;:ao correspondente com o cliente. 

0 marketing evolui a medida que a tecnologia se transforma. 0 advento dos chips de 

memoria tornou possivel armazenar uma grande quantidade de informa<;:oes, o que 

antes era dificil. Sendo assim urn grande banco de dados detalhado e individualizado 

dos clientes pode ser montado e a partir deste ponto de partida as empresas puderam 

estabelecer uma rela<;:ao diferenciada com cada urn de seus clientes. A medida que a 

tecnologia ganhou espa<;:o nos lares os meios de se atingir o cliente alva mudaram. A 

propaganda mudou a medida que foi possivel criar novas canais de divulga<;:ao da 

marca e distribui<;:ao (MACKENNA, 1993, p. 4). 

0 mundo informatizado vern ao encontro da complexidade do mercado moderno, vista 

que atraves de um Database se pode chegar mais proximo do perfil do cliente 

desejado, alem de permitir o registro e analise rapid a do retorno do cliente em rela<;:ao a 

investimentos em promo<;:ao e divulga<;:ao. Segundo os autores, o mercado, por nao ser 

mais massificado como a algumas decadas atras, nao reage uniformemente como 

antes ao apelo da propaganda na televisao. Embora seja uma alternativa natural dos 

produtores, muitas vezes isto pode levar a um desperdicio de verbas com propaganda, 

por nao conseguir atingir o seu publico alva (RAPP; COLLINS, 1988, p. 9). Alem disto, a 

concorrencia tern sido fator determinante para a globaliza<;:ao deste tipo de marketing. 

No mercado industrial, embora ele nao seja muito diferente, e conveniente que seja 
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analisado em que medida e aplicado o Marketing de Relacionamento, tendo em vista as 

peculiaridades associadas a venda industrial. 

Dentro deste contexte as empresas tiveram que se adaptar a esta nova forma de se 

relacionar com seus clientes e ao mesmo tempo veneer internamente as dificuldades 

naturais inerentes a implantagao de uma nova filosofia de trabalho. 

1.2. RELEVANCIA DO ESTUDO 

0 sistema de gestae do marketing de relacionamento da CST pode ser um interessante 

objeto de estudo quando se comparado aos livros academicos a respeito do assunto. A 

empresa e uma das maiores do Espirito Santo e se encaixa perfeitamente na qualidade 

de venda business to business, ou seja, vend a industrial. 

0 fato de a empresa ser uma das maiores do Espirito Santo constitui importante razao 

para sua escolha, pais a analise de sua gestae sabre o assunto e relevante para estudo 

academico regionalizado. Muitos estudos de caso sao mostrados nos livros, entretanto 

diversos exemplos nao traduzem com veracidade a realidade das empresas que estao 

mais proximo do estudante espirito-santense. Sendo assim este estudo pode vir a ser 

uma importante ilustragao do marketing de relacionamento que se e praticado por uma 

grande empresa de base no Estado do Espirito Santo. 

0 exemplo em questao trata de um tipo especifico de relacionamento que e o Marketing 

Industrial, e a este tipo de marketing, muito pouco foi escrito a respeito. A empresa que 

executa a venda industrial deve lidar com uma serie de variaveis que fogem a realidade 

da venda convencional, a qual merece um estudo mais bem elaborado sabre este tipo 

especial de relacionamento entre empresa e cliente. 
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Alem disto esta pesquisa tern credito academico ao se fazer o contraste direto entre o 

que e dito na teoria e o que se e feito na pratica. Ao se fazer esta analogia e possfvel 

entender as varia<;:oes e adapta<;:oes da teoria em virtude da realidade das empresas. 

Por fim, o assunto ja se demonstra ser uma tendencia forte atualmente e promete ser 

urn diferencial eliminat6rio no futuro para as empresas que almejam o sucesso contra a 

concorrencia, portanto deve-se ter especial aten<;:ao a algo que provavelmente logo se 

tornara uma realidade incontestavel. 

1.3. QUESTOES 

Como questao principal, e foco da pesquisa, tem-se a analise do sistema de gestao do 

Marketing de Relacionamento na CST comparada ao que os livros dizem a respeito. E 

inerente a esta questao e ao contexto, outras questoes de natureza secundarias foram 

propostas: 

• 0 que os livros dizem a respeito do Marketing de Relacionamento? 

• Qual e a eficiencia do sistema de gestao do Marketing de relacionamento da 

CST que tern como intuito estabelecer o relacionamento entre a empresa e a 

empresa-cliente? 

• Quais sao as razoes da empresa para implementa<;:ao deste sistema? 

• Como funciona o sistema? 

• 0 que a CST faz deve ser considerado Marketing de Relacionamento? 

• Quais sao as vantagens e as limita<;:oes do sistema? 
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1.4. OBJETIVOS 

Como objetivo principal, a pesquisa pretendeu analisar o processo de gestao do 

marketing de relacionamento nas organiza<;oes. De forma secundaria, procurou: 

• Sintetizar o que os livros dizem a respeito do Marketing de Relacionamento. 

• Estudar o Sistema de Gestao do Marketing de Relacionamento da CST. 

• Analisar a eficiencia deste sistema utilizado pela empresa. 

• Buscar quais sao as razoes da CST para implementa<;ao deste sistema. 

• Descrever como funciona o sistema. 

• Analisar sob o ponto de vista academico o Marketing de relacionamento 

praticado pela empresa. 

• ldentificar quais sao as vantagens e as limita<;oes do programa. 

1.5. METODOLOGIA 

1.5.1. Tipo de Pesquisa 

0 estudo realizado teve por base uma pesquisa descritiva cuja abordagem caracteriza

se como qualitativa. Tomou-se como base uma empresa que tern um Sistema de 

Marketing de Relacionamento e foi feito uma pesquisa bibliografica como sustenta<;ao 

do conteudo. 
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1.5.2. lnstrumento de Coleta De Dados 

0 levantamento de dados para analise na pesquisa foi realizado atraves de uma 

pesquisa de campo com entrevistas. Atraves de informa<;:oes de pessoas estrategicas 

pode-se ter um parametro seguro de validade dos dados que foram analisados. E alem 

disto, a utiliza<;:ao de livros auxiliou fundamentalmente na pesquisa bibliografica. 

A entrevista foi realizada junto ao Departamento de Vendas da Companhia Siderurgica 

de Tubarao com os analistas e executivos de vendas da empresa e aos gerente e ex

gerente respectivamente da area de Padroniza<;:ao/lnspe<;:ao e Vendas, alem de 

informa<;:oes adicionais que foram coletadas atraves de folders, folhetos, documentos, 

revistas, artigos e livros. 

1.5.3. Tratamento e Analise de Dados 

A partir das informa<;:oes coletadas nas entrevistas foi possivel sumariar o mais 

importante e registrar em analise. 0 material coletado da pesquisa bibliografica foi 

sintetizado e comparado as informa<;:oes colhidas das entrevistas na CST. Oeste modo 

foi possivel alcan<;:ar os objetivos propostos pela pesquisa. 
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1.6. ESTRUTURA DA PESQUISA 

Este relat6rio esta dividido em 5 capitulos. 

0 capitulo 1 aborda em que consiste a pesquisa descrevendo o problema a ser 

analisado, a importancia da mesma, as questoes relacionadas ao problema e os 

objetivos a serem identificados e a metodologia de pesquisa utilizada para levantar os 

dados necessarios para responder as questoes propostas. 

No capitulo 2 sao descritos o hist6rico da empresa, as caracteristicas da empresa, a 

politica de vendas e o tema central da pesquisa que e o Marketing de Relacionamento 

praticado pel a CST. 

0 capitulo 3 aborda a fundamentac;:ao te6rica, onde se fala sabre o que se e dito nos 

livros a respeito do assunto, a descric;:ao do marketing de relacionamento, do Marketing 

One to One e das fases do processo de vendas industrial alem de uma analise 

comparativa com a empresa em questao. 

No capitulo 4, os dados coletados foram tratados e analisados, de forma que se 

alcanc;:aram os objetivos esperados e sao relatadas as considerac;:oes finais, conclusoes 

com relac;:ao a pesquisa e, tambem, algumas sugestoes que pod em ajudar a melhorar a 

Gestao do sistema de Marketing de Relacionamento da CST. 

E por fim, no capitulo 5, encontram-se as referencias que foram utilizadas para a 

pesquisa deste relat6rio e que dao credibilidade ao mesmo. 
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2 FUNDAMENT ACAO TEO RICA 

2.1.PRE-VENDA E POSICIONAMENTO NO MERCADO 

A diversidade de produtos aumenta ate em pequenos segmentos de mercado, isto 

porque os mercados se segmentaram a tal ponto que cada nicho de mercado vive em 

seu universo de possibilidades que fogem a massificac;:ao dos produtos, tendo assim 

produtos exclusivos e cada vez mais proliferados. Desta forma, Mckenna (1993) coloca 

em seu livro Marketing de relacionamento que "Marketing e como ir a Lua" onde ele 

quer dizer que quando o astronauta vai de foguete a Lua o alva e o mesmo, porem ele 

esta sempre em movimento, e as fases da Lua nunca sao as mesmas. Esta e a 

analogia em relac;:ao as variaveis de se alcanc;:ar o objetivo no marketing. Estas 

variaveis partem da escolha do produto, a tecnologia, recursos financeiros, tempo, 

servic;:o de suporte, pessoal, relac;:oes estrategicas com os clientes, infra-estrutura de 

mercado, MID (Medo, incerteza e duvida), concorrencia, sequencia de adaptac;:ao e 

tendencias sociais. 

Houve tambem um declfnio da fidelidade das marcas vista o conceito da fragmentac;:ao 

do mercado em rela<;:ao as decadas anteriores e a prolifera<;:ao da concorrencia as 

marcas absolutas. 0 consumidor ja nao compra mais o mesmo carro au o mesmo 

cigarro, ele tem a op<;:ao de escolher o produto que melhor se identifica com ele. Aliado 

a este fato o consumidor tem muitas formas de pagar e adquirir o produto desejado. Os 

cartoes de credito e as compras par telefone bem como os transportes em casa via em 

comenda deram uma nova dinamica a esta relac;:ao (RAPP; COLLINS, 1988, p. 6). 

Marketing e uma questao de criar mercados nao participar do mercado. Mckenna 

(1993) questiona o posicionamento de empresas que almejam uma fatia de mercado 

quando entram na promo<;:ao de algum produto. Esta e uma pratica usual, porem o 

autor sugere que se erie mercado, desta forma o gerente de vendas e obrigado a criar 
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ideias e inovar, alem disto o posicionamento da empresa deve apostar na 

diferencia.;:ao. 

Segundo ele tudo come.;:a com o consumidor, isto e, todo o trabalho e as atividades 

relacionadas a produ.;:ao tem o inicio com o foco no cliente. Ele e a intercessao entre o 

mercado, o produto e a empresa como nos demonstra o posicionamento dinamico. 

Neste, tudo gira em cima do consumidor como pe.;:a inicial do processo. 0 prod uta deve 

conciliar a vontade dos consumidores, a empresa par consequencia deve tambem se 

aliar aos interesses comuns dos clientes. E par fim o mercado e turbulento e dinamico e 

par isso e importante criar um vinculo forte com clientes e fornecedores. A CST, 

segundo o Gerente de Vendas de Laminados a Quente, trabalha-se hoje com o 

conceito de ter o "foco do cliente" que supera o conceito tradicional de se ter o "foco no 

cliente", tirando assim o can~ter de marketing adversario para colaborativo (PEPPERS e 

ROGERS, 1994, p. 52). 

Segundo Mckenna (1993), a abordagem holistica indica o posicionamento do produto 

sendo assim, o mercado e quem realmente posiciona os produtos, as empresas devem 

enfocar fatores de posicionamento intangiveis, deve-se tambem desenvolver o prod uta 

complete com todas as caracteristicas tangiveis e intangiveis, deve-se almejar como 

alva um publico especifico, deve-se entender o que e sucesso e o que e fracasso, 

deve-se entender a diferen.;:a entre voltar-se para o mercado e voltar-se para o 

marketing, o valor da marca e diferente para produtos complexes e consume de baixo 

risco e a empresa deve estar disposta a experimentar. Logo o ambiente e que define o 

produto, ou seja, a concorrencia, tendencias economicas, tendencias sociais, posi.;:ao 

atual, dinamica de mercado, tecnologia e hist6ria. E o alva certo normalmente esta 

onde os outros nao estao, o posicionamento ideal e aquele exclusive. Assim como foi 

dito no capitulo anterior e interessante ressaltar o esfor.;:o de quase quatro anos da CST 

em estabelecer um relacionamento previa com os futures clientes de bobinas que 

representavam um outro nicho de mercado diferente ao de placas, no qual foi possivel 

conhecer bem aqueles clientes tidos como alvos em trabalho realizado par consultoria 

extern a. 
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Segundo o autor para o posicionamento da empresa so importa uma coisa: o sucesso 

financeiro. E para isso deve haver urn desenvolvimento de uma estrategia. Mckenna 

(1993) acredita que o desenvolvimento de uma estrategia de posicionamento tern tn3s 

etapas sendo que: na primeira a empresa deve-se conhecer muito bern, ou seja, deve 

conhecer seus pontos fortes, fracos, seus objetivos e sonhos. Uma auditoria interna e 

fundamental para conhecer a percepc;:ao da gerencia em relac;:ao a propria empresa e 

se esta corresponde a percepc;:ao de seus clientes quando comparada a auditoria 

externa. A segunda etapa parte justamente do conhecimento do mercado, ou seja, seus 

clientes e o setor o qual a empresa trabalha. Porem numeros nao bastam, deve-se ter 

uma percepc;:ao intuitiva de conhecimento de mercado e as pesquisas mercadologicas 

segundo o autor tern validade limitada. Por fim a empresa utilizara estas informac;:oes 

para definir uma estrategia de posicionamento, onde nao existe uma formula magica, 

existem tantas opc;:oes de produtos e servic;:os quanto estrategias de posicionamento. 

0 Marketing pode ser entendido tanto como uma FILOSOFIA empresarial, que 
parte da posir;ao de que uma organizar;ao deve desenvolver as suas 
estrategias a partir de uma avaliagao no meio ambiente externo, quanto como 
urn conjunto de instrumentos destinados a implementer esta filosofia (LEVITT, 
apud PEPPERS, 1994, p. 10). 

A economia de escala e aquela no qual o marketing de massa e baseado. Atraves da 

venda de produtos sem restric;:oes individuals a empresa usa a midia de massa 

tentando vender para o maior numero de clientes possivel os seus produtos. Desta 

forma a economia de escala age diferenciadamente da economia de escopo na qual o 

marketing individualizado e baseado, neste tenta-se vender o maior numero de 

produtos a cada cliente de cada vez. 0 futuro individualizado acredita que o mais 

importante nao sera o quanto se sabe sobre todos os seus clientes, mas o quanto se 

sabe a respeito de cada urn de seus clientes (PEPPERS; ROGERS, 1994, p. 131 ). 
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MARKETING DE MASSA MARKETING INDIVIDUALIZADO 

Exige gerentes do produto que vendam Exige gerentes de clientes que vendam 

urn produto de cad a vez ao maior a maior quantidade possivel de produtos 

numero de clientes possivel. para cada urn cliente de cada vez. 

Procura diferenciar os seus produtos Procura diferenciar os seus clientes 

Procura adquirir urn fluxo constants de Procura tambem conseguir urn fluxo 

novas clientes. constants de novas clientes junto aos 

clientes que ja possui. 

Concentra-se nas economias de escala Concentra-se nas economias de escopo 

0 paradigma do marketing de massa fortalecia a bandeira de que se devia diferenciar 

seus produtos a fim de se ter urn posicionamento estrategico em relac;:ao aos seus 

produtos, porem o marketing individualizado enfatiza que alem disto a empresa deve ter 

mecanismos de se diferenciar tambem seus clientes, pais cada urn deve ter urn 

tratamento individual especifico. Urn mecanismo abordado por Peppers e Rogers 

(1994) e a questao de se conseguir informac;:oes relevantes dos clientes ou de clientes 

em potencial atraves de bancos de dados universais que rastreiam o mundo todo. 

Algumas empresas trabalham somente com este tipo de informac;:ao, muitas vezes elas 

perguntam diretamente aos consumidores e depois as vend em. 

0 futuro individualizado reserve imensas implicaq6es a privacidade individual, 
a coesao social e a alienaqao e fragmentaqao que poderiam advir da 
interrupqao da midia de massa. Haven!! uma mudanqa definitive na maneira 
como buscamos as nossas informaq6es, a nossa educaqao e o nosso 
entretenimento (PEPPERS; ROGERS, 1994, p. 3). 

Para a empresa que deseja fazer o marketing individualizado ela deve fazer algumas 

perguntas elementares que a ajudaram a identificar novas clientes e selecionar os 

melhores a fim aumentar a fatia dos clientes: 

o Quais sao os seus clientes mais importantes? 

o Quais sao aqueles que lhe darao mais a ganhar indicando-lhe outros clientes? 
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o Dos seus clientes atuais quais sao aqueles que merecem ser preservados? 

o Quais sao seus possfveis clientes que voce mais gostaria de transformar em 

clientes? 

Que tipos de consumidores voce considera possiveis clientes de verdade? Segundo 

Peppers e Rogers (1994), alguns clientes tern valor negativo visto que alguns custam 

mais tempo e esfon;:o do que possivelmente tern condic;:oes de gerar em termos de 

lucro. Por isto a empresa deve tentar identificar o perfil do cliente ideal e acumular 

esforc;:ar para alcanc;:ar estes clientes. Por outro lado, alguns clientes geram outros 

clientes e por isso o esforc;:o em conquista-lo tera o retorno multiplicado quando a sua 

recomendac;:ao trazer novos clientes. 

0 que a CST pratica segundo ela e o Marketing urn a urn, mas a grande realidade e 

que o que e feito e urn bern sucedido Marketing de Relacionamento. Existem muitos 

pontos de convergencia entre o que Peppers e Rogers (1994) dizem em seu livro 

Marketing Urn a Urn e sua polftica de relacionamento com os clientes dai a possivel 

associac;:ao com o nome. 0 marketing Urn a Urn caracteriza urn marketing 

individualizado por cliente, tal fato que seria dificil imaginar em se tratando de uma 

relac;:ao comercial com empresas-clientes. Entretanto o grau de especificac;:ao e 

atualizac;:ao dos dados pessoais dos compradores e pessoas de relevancia na decisao 

da compra, especificac;:oes tecnicas e hist6rico do relacionamento com o cliente fazem 

com que o marketing de relacionamento praticado pela empresa nas suas devidas 

proporc;:oes seja comparado ao Marketing Urn a Urn e assim encarado pelos 

profissionais de Vend as da companhia e a Gerencia de modo geral. 

0 segundo ponto para se alcanc;:ar compradores desejaveis ap6s o objetivo maximizado 

e se ter uma midia maximizada. Com o mercado cada vez mais saturado e competitivo 

se torna cada vez mais essencial o investimento de midia. E cada vez mais tern se 

proliferadas formas de alcanc;:ar o cliente potencial sem ter que apelar para os metodos 

tradicionais, muitas vezes e possivel se conseguir retornos satisfat6rios de publico 

atraves de formas cada vez mais criativas. 0 vendedor moderno deve ser capaz de 
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identificar quais sao estas formas de alcan<;ar o cliente sem desperdicio de midia. 

Outras tecnicas interessantes de avaliar o sucesso das empreitadas de promo<;ao de 

vendas e propaganda sao os testes de eficacia destes atraves do marketing direto, ou 

seja, perguntando diretamente para o cliente. Desta forma, o custo com midia por mais 

que seja indispensavel, se reduz na medida em que se tern o retorno direto de quem 

realmente interessa, ou seja, o cliente (RAPP; COLLINS, 1988, p. 70). 

Com o sucesso da aplica<;ao dos itens anteriores, o vendedor conseguira enxergar a 

necessidade de se ter sua verba maximizada. lsto significa que os gastos com 

propaganda e promo<;ao provando ser rentaveis serao inevitaveis a maximiza<;ao da 

verba para este. A concorrencia, dentro de um contexto de satura<;ao dos mercados, ira 

trazer seguramente segundo os autores uma necessidade de se investir cada vez mais 

naquilo que se provou segundo o proprio marketing direto ser objetivamente rentavel 

(RAPP; COLLINS, 1988, p. 116). 

Os dez maiores concorrentes que aparecem do dia para a noite sao aqueles intangiveis 

(MCKENNA, 1993, p. 173). Logo, a constante preocupa<;ao dos gerentes executivos 

com as outras empresas fortes do segmento de mercado nao tern fundamento se 

comparadas a fatores internos da empresa, tal como: as mudan<;as; a resistencia as 

mudan<;as; consumidores bem-informados; a mente do consumidor; a mentalidade da 

pasteuriza<;ao; a mentalidade da grandeza; cadeias rompidas; o conceito do produto e 

"voce". Segundo o autor estes deveriam ser de fato os fatores de maior preocupa<;oes 

dos gerentes. No caso da CST nao existem muitas empresas que abastecem o 

mercado interno, a USIMINAS, CSN e a COSIPA que sao seus maiores concorrentes 

vendem preferencialmente para o mercado externo, sendo assim ja existia uma 

demanda no Brasil maior que a oferta. E muitos dos clientes da CST ate bern pouco 

tempo eram obrigados a apelar para a importa<;ao. 

0 proximo passo do MaxiMarketing e a conscientiza<;ao maximizada (RAPP; COLLINS, 

1988, p. 141). Esta se da atraves da utiliza<;ao de todo o cerebro para atrair o cliente 

potencial desejavel a comprar. Quando se diz no livro o lado direito e o lado esquerdo 
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do cerebra refere-se ao impulse racional e emocional do cliente de se comprar o 

produto. Sabidamente o cliente e estimulado muitas vezes pelo lado racional, ou seja, o 

quao vantajoso sera a aquisigao do produto e muitas vezes pelo lado emocional, ou 

seja, o impulse momentaneo que o consumidor tern de adquirir o produto. Muitas 

pessoas tern comportamentos individuais que tendem a determinados tipos de escolhas 

conforme o tipo de personalidade elas tenham, e a fim de se maximizar o potencial de 

venda do produto o autor sugere o apelo de todos os angulos no intuito de realizar a 

venda. Evidentemente que no Marketing industrial nao ha tantos espagos para compras 

por impulse (RAPP; COLLINS, 1988). 

A proxima etapa do modele de MaxiMarketing de Rappe Collins (1988) e a realizagao 

da venda que se constitui em ativagao, sinergia e articulagao maximizada. 

Primeiramente a ativagao maximizada sugere que se maximize todas as atividades de 

promogao de vendas e tudo o que a engloba. Para que realmente de certo o modele 

dos autores e imprescindivel que seja feita uma promogao de vendas eficiente, ou seja, 

que seja atrativa para o cliente e de fato o estimule a executar a compra. Esta ideia 

parte do principia maior da realizagao de vendas onde todo marketing deve ser capaz 

de transformar a vontade do cliente potencial desejavel em compra real. Assim todas as 

atividades pro-ativas do vendedor em relagao ao contato maior com o cliente 

constituem a atividade maximizada proposta por Rapp e Collins (1988), tais como 

quando o anunciante estabelece urn prazo para sua promogao, ou quando este solicita 

o resgate do cupom e coisas desse tipo. As atividades promocionais da CST vao desde 

ao marketing social . onde se faz atraves da midia de massa ate revistas tecnicas 

especializadas como a "Metalica" e a "Metalurgia". 

A sinergia maximizada e o proximo passo para atingir os objetivos do Maximarketing, 

neste Rapp e Collins (1988) sugerem a uniao de mais de urn fim na promogao de 

vendas. Pode-se, por exemplo, combinara conscientizagao com a promogao de vendas, 

ou seja, reforgar a marca atraves de urn anuncio e ainda sim estimular as vendas em 

urn unico esforgo de midia. Pode-se tambem promover dois canais de distribuigao, este 

se faz atraves de urn anuncio simples no qual estimula-se a compra por urn canal, como 
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via correspondencia e ah~m disto estimular secundariamente urn segundo canal, tal 

como colocar os telefones dos vendedores a varejo. Outra sinergia sugerida pelos 

autores e a de lucrar por fazer o bern, onde uma marca que esteja associada a uma 

causa nobre faz a propaganda onde tern dais fins nela mesma a ideia de lucrar para 

fazer o bern. Alem disto pode-se consolidar urn evento a venda de urn produto. Como 

uma testa de recorde de produyao de algum produto e de sacada promover a marca e a 

venda do produto. Outra forma de sinergia e dividir a propaganda e os custos com outro 

anunciante que venda produtos relacionados como urn anunciante de cafe e outro de 

ado9ante. A sinergia nao para por ai, apoiar urn meio enquanto se anuncia outro 

tambem e uma interessante alternativa, neste estimula-se, por exemplo, em paginas de 

revistas programas de TV com o mesmo fim. Promoyao da marca enquanto se promove 

urn centro de Iuera separado e outra estrategia de sinergia, nesta se associa a 

promoyao da marca a divulgayao e conseqiiente lucratividade de urn estabelecimento 

que promova a marca como o Hard Hock Cafe e o Planet Hollywood que sergicamente 

atingem o mesmo fim, tanto o estabelecimento como a propaganda. Alem disto pode-se 

construir urn database enquanto se constr6i a marca ou utilizar o nome da marca para 

vender urn premium e o premium para vender o nome da marca. Algumas propagandas 

da CST enaltecem a importancia do a9o no mundo e fortalece sua marca com clientes e 

a sociedade. Por fim Rapp e Collins (1988) sugerem anunciar a marca enquanto se 

anuncia o canal de distribui9ao. 

A articulayao deve tambem ser maximizada, afinal nao adianta fazer uma promo9ao de 

vendas farta e recheada de verbas e esta nao e capaz de encorajar os clientes em 

potencial interessados a comprar. Este e o fim da promoyao de vendas e um 

denominador comum do marketing. Sendo assim e essencial que o vendedor, ou o 

homem de marketing, ou mesmo o comerciante varejista consiga expor argumentos 

plausiveis que transformem a vontade consciente ou inconscientes do comprador 

potencial em compra real. Desta forma esta articulayao dentro de urn contexto 

competitive de mercado deve ser maximizada (RAPP; COLLINS, 1988, p. 227). 
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Se todos os passos anteriores forem bern executados teremos entao a venda 

maximizada, vista que o objetivo fim de todo o maximarketing e a maximiza<;:ao das 

vendas. E fato que mais do que isso o vendedor nao se de por satisfeito com a primeira 

compra do consumidor desejavel, este deve maximizar as vendas em cima deste 

primeiro passo (RAPP; COLLINS, 1988, p. 260). 

Para que a empresa seja capaz de atingir o objetivo de gerenciar nao s6 os produtos 

como os clientes, Peppers e Rogers (1994) sugerem que se fa<;:a uma mudan<;:a 

organizacional a fim de adaptar a empresa a esta nova filosofia de tratamento 

individualizado do cliente. 

Mudan<;:a no Organograma 

Diretor de 
Marketing 

I 
I 

Servii;:os de 
Marketing 

Comunica9oes 
I Pasta de 1.1 r- lntegradas Clientes A 

l Gerente do 
Produto A 

Gerenciade Gerente do ...... Marcas - -
Produto B 

- Gerente do 
Produto C 

I 
Gerencia de 
Clientes 

Pasta dell 
Clientes B 

Pasta de :I 
Clientes C 

Funt;i'ies da. Linha. 

" Organograma da Gerenc1a de 
Clientes 

Como explicado nos capitulos anteriores o organograma da CST se assemelha a este 

proposto por Peppers e Rogers (1994) vista que existe regionalmente uma divisao de 
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clientes onde as responsabilidades destes sao divididas por executivo de vendas, nao 

existe, entretanto urn departamento de marketing. 

2.2. TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE MARKETING DE RELACIONAMENTO 

0 mundo informatizado vern ao encontro a complexidade do mercado moderno vista 

que atraves de urn Database se pode chegar mais proximo ao perfil do cliente desejado 

alem de ter o retorno do proprio cliente em rela<;ao a investimentos em promo<;ao e 

divulga<;ao. Segundo os autores o mercado por nao ser mais massificado como a 

algumas decadas atras nao reage uniformemente ao apelo de propaganda na televisao 

Embora seja uma alternativa natural dos produtores, muitas vezes isto pode levar a urn 

desperdicio de verbas com propaganda por nao segmentar o seu publico alva (RAPP; 

COLLINS, 1988, p. 9). 

Deve-se utilizar urn database que a a alma do maximarketing para estabelecer 

caracteristicas relevantes dos clientes e a partir deste estimular vendas repetidas, 

aumentar a chance de sucesso das extensoes de linha, promover cruzadamente 

diferentes produtos da linha, construir lealdade duradoura com os melhores 

compradores, alem de ajudar a abrir novas canais de distribui<;ao. A CST utiliza o 

Vantive que como explicado anteriormente que e o aplicativo de CRM (Customer 

Relationship Management) adotado pela empresa e neste existe o registro obrigatorio 

de todos os clientes com os dados tecnicos, volume de compra anual, historico de 

relacionamento, compradores que ja estabeleceram vinculo assim como informagoes 

adicionais relevantes como registro de insatisfa<;ao que ja e encaminhada diretamente a 

areas afins atraves de follow-up. 

Para alcan<;ar o comprador potencial deve-se maximizar o objetivo, a midia a verba e a 

conscientiza<;ao. Segundo Rapp e Collins (1988), deve-se primeiramente ter urn 
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objetivo maximizado, atraves de urn database eficiente que possa fornecer mais do que 

names e enderec;:os, mas tambem informac;:oes realmente relevantes a venda do 

produto tal como a resposta a propaganda e promoc;:ao de vendas. Tais dados com o 

auxilio do advento do computador vao ser essenciais para se buscar os clientes 

desejaveis, isola-lo do consumidor de massa, trazendo assim urn menor custo de 

chegar ate ele, pais desta forma menos verbas se esvairao na tentativa estapafurdia de 

abocanhar o mercado inteiro haja vista o contexto fragmentado do mercado atual. 

Para traba/har com sucesso em um "mundo individualizado", voce tera que 
calcular o seu sucesso em re/agao a um cliente de cada vez (PEPPERS e 
ROGERS, 1994, p. 17). 

Outro recurso gerencial adotado pela CST e os dados relativos ao Wallet-Share, ou 

seja, sao dados dos clientes relativos ao percentual de participac;:ao da CST nas 

compras totais dos clientes desta forma e possivel saber o grau de fidelidade do cliente 

e a possivel progressao deste quesito. Aliado a estes dados a empresa tern usado o 

BSC (Balance Score Card) para agregar valor a database dos clientes. Os dados sao 

relativos aos prec;:os medias dos clientes, volumes medias despachados, Marketing 

Share, alem do Wallet-share. Estes dados sao fontes de informac;:oes para estrategia 

gerencial. 

Procurar aumentar a sua fatia de mercado significa vender a maior quantidade 
passive/ do seu produto para o maior numero passive/ de clientes. Voltar-se para 
a fatia de clientes, par outro /ado significa assegurar-se que cada cliente 
individual que compra o seu produto compra mais, s6 compra a sua marca e esta 
satisfeito com o seu produto, em vez de uti/izar qualquer outro para so/ugao do 
seu problema (PEPPERS e ROGERS, 1994, p. 17). 

A distribuic;ao maximizada e a ultima etapa do maxiMarketing e aborda a infinidade de 

possibilidades de distribuic;:oes de produtos que Rappe Collins (1988) ja previam que o 

homem de marketing deveria ser capaz de identificar qual e a alternativa mais viavel 

para si e facilitadora para o cliente, sempre procurando inovar e abrir novas canais a fim 

de aumentar as possibilidades de venda e a comodidade do cliente alva. Alem disso, 
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novos canais de distribuigao sao uma excelente sa ida para se alcangar aqueles clientes 

desejaveis que ainda nao fossem fisgados. Por fim os clientes desejaveis por mais que 

se enquadrem para o vendedor como urn bloco unico, eles se diferenciam em suas 

formas de comprar e pagar. As personalidades dos clientes se diferenciam na medida 

em que eles se desmassificam, ou seja, se isolam do cliente de massa, onde segundo 

os autores nao mais existem. Por isto a CST conta hoje com o recem langado portal do 

ciente que constitui mais urn recurso para o cliente poder monitorar e acompanhar seus 

produtos via internet. 

Alem deste recurso a CST conta com o programa chamado como Delivere Date, neste 

e possivel que o cliente possa organizar seu recebimento de material ao Iongo do mes. 

Segundo o analista de vendas da companhia, o programa faz uma previsao de entrega 

do material se baseando em urn encaixe no planejamento geral da produgao, desta 

forma o processo de planejamento da empresa como do cliente sejam agilizados. 

Por fim Peppers e Rogers (1994) colocam a transparencia a qual a Revolugao da 

lnformagao nos deu. Ele chega a comparar ao Big Brother o mundo onde as empresas 

vao ter que lidar com a transparencia das preferencias e caracteristicas do consumidor. 

Alem disso, a informatica nos fez ter que encarar o Marketing sobre outro parametro, 

atraves destes parametros da proliferagao da informagao e o armazenamento destas 

informagoes em bancos de dados o profissional de marketing de hoje tera que 

administrar a evolugao da sua empresa atraves de urn relacionamento bern sucedido 

com seus clientes em urn futuro individualizado. 
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2.3 VENDA PESSOAL 

Moreira (1989) diz que na comercializagao de bens industriais utiliza-se a venda

pessoal como carro-chefe. Nao havendo nada que possa substituir com vantagens 

realmente significativas um vendedor industrial. A pre-venda e a primeira etapa da 

venda industrial e esta termina com o recebimento do pedido. De varias formas uma 

venda pode comegar: atraves de uma conversa de expansao de uma empresa em um 

coquetel o presidente da empresa pode almeja-lo como um parceiro; um cliente 

satisfeito propoe um neg6cio incrivel ainda nao mencionado; ou em uma feira do setor 

aparece um cliente em potencial; lendo um Jornal econ6mico o diretor da empresa 

decide expandir seu mercado para novas regioes geograficas, etc. 

A venda industrial conforme dito e muito mais pessoal por isso o profissional 

responsavel para a tarefa deve ser treinado. Deve conhecer o produto que vende e o 

dos concorrentes. Deve conhecer o cliente, seu comportamento, suas necessidades, 

conhecer tecnicas de vend a, a cultura ambiental que o cere , dentro e fora da empresa 

onde presta seus servigos. As potencialidades individuai devem ser desenvolvidas 

atraves de treinamento (MOREIRA, 1989, p. 193). Confor e visto a CST lida com a 

venda pessoal pelos executives de venda e estes s o engenheiros e treinam 

periodicamente para aprimoramento da fungao e conhecimento tecnico do produto. 

A CST nao e diferente neste quesito. As empresas-clientes sao divididas entre os 

executives de venda de forma geografica, desta forma os clientes estao assim divididos: 

o Regiao Sui -+ Alexandre Zonzin 

o Sao Paulo - SP -+ Mauro Souza 

o Grande Sao Paulo -+ Gustavo Calvo 

o Interior de Sao Paulo -+ Flavio Lucki 

o Resto do Brasil -+ Anderson Marcus da Cunha 
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Desta forma os clientes sao atendidos pessoalmente por estes executivos que tem 

como meta a visita de 85% dos clientes por mes e a visita anual de pelo menos duas 

vezes, e estas visitas sao predominantemente realizadas com a participagao de um 

funcionaria da assistencia tecnica. E interessante ressaltar que o executivo Mauro e o 

executivo Flavio Lucki tem base respectivamente na cidade de Sao Paulo e Campinas. 

0 objetivo e estar perto de seus clientes de suas responsabilidades. 0 executivo Lucki 

inclusive tem um escrit6rio dentro de um dos maiores clientes da CST que e a Gonvarri. 

A companhia tem pretensao ainda de deslocamento do executivo do sui e o ultimo de 

sao Paulo tudo isto para maximizar o contato com seus clientes. Alem disto existe o 

executivo local tambem tem o carater de atendimento exclusivo a estes clientes s6 que 

estes estao divididos sob segmentos de mercado. 

o Centro de Servigos e Distribuigao -+ Marco Aurelio Subtil 

o Relaminagao e Construgao civil -+ Alcino Santos 

o Pegas automotivas/Tubos/ lmplementos Rodoviarios e agricolas -+ 
Reinaldo Queiroga 

Segundo Moreira (1989) a p6s-venda deve ser agil, de tipo pronto-socorro. L6gico que 

se um bom programa de manutengao foi efetuado, os riscos de pane serao reduzidos. 

Em cima desta afirmagao a CST lida com seus clientes externos da seguinte forma: sao 

organizadas "missoes" para determinadas regioes de concentra<;:ao de clientes, por 

exemplo, missoes a Asia na qual se visitam clientes da Tailandia, Taiwan e China ou 

Japao. As missoes sao compostas de um executivo de vend as, de um executivo da 

assistencia tecnica e de alguem da area metalurgica. E as pessoas que compoe estas 

missoes variam do grau de responsabilidade e das pessoas correspondentes na 

empresas dos clientes. Estas missoes normalmente ministradas pela Divisao de 

Vendas de Placas nao podem ser realizadas com a mesma frequencia que as visitas ao 

mercado interno devido ao custo do deslocamento, por isso sao planejadas missoes 

para que se maximizam os objetivos desta viagem. 0 carater destas viagens pode ser 

de urgencia na qual existe a disponibilidade real de deslocamento imediato de uma 

missao de emergencia ou o carater de verifica<;:ao da aplicagao do material vendido 
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pela empresa processado no cliente. Segundo o Gerente de Padronizac;:ao e lnspec;:ao 

da empresa, e possivel se organizar uma missao a Asia, por exemplo, em ate tres dias 

e esta caracteristica de zelo pela assistencia tecnica e percebida pelos clientes como 

diferencial competitivo. 

Em geral os clientes industrials valorizam nas atividades de compra: 

o Respeitar as escolhas tecnicas feitas pelos demais departamentos 

o Apresentar leque de opc;:oes de fornecimento 

o Comprar pelo menor tempo possivel sem afetar relac;:oes futuras 

o Administrar modelos ja utilizados pelos fornecedores para minimizar perdas 

o Administrar orc;:amentos de compras avisando com antecedencia a alta gerencia 

mudanc;:as de prec;:o 

o Fazer cumprir os procedimentos da empresa 

o Ser discreto com relac;:ao aos descontos obtidos em cada negociac;:ao 

o Lidar com lucidez e responsabilidade quanta ao recebimento de presentes 

Gerencia de Vend as ~ Ferramentas de Marketing : 

o lntimidade com o bern produzido 

o Profunda conhecimento do rol de beneficios que o bern pode prove 

o Relac;:ao de potenciais clientes montadores por segmento industrial 

o Portif61io de outros bens passiveis de fabricac;:ao pela empresa 

o Elenco possivel de operac;:oes e capacidade de maquinas e equipamentos 

disponiveis na fabrica 

o ldentificac;:ao dos clientes estrategicos e multiplicadores de opiniao 

o Avaliac;:ao da situac;:ao economica dos segmentos escolhidos 

o Selec;:ao dos clientes prioritarios segundo os objetivos maiores da empresa 

o Conhecimento razoavel, previa, do processo de produc;:ao/ produc;:ao 

empregados pelos clientes em foco 

o Objetivos de vendas co-estabelecidos coma Produc;:ao 
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o Analise de custos vis-a-vis aos prec;:os recomendados 

o Criterios de descontos varies; func;:ao da importancia de cada grupo de clientes e 

da relac;:ao concorrencial 

o Politicas complementares de venda, como: liberdade para a confecc;:ao de 

amostras, prot6tipos, produtos em teste, demonstrac;:ao. 

o Criterios quanta a despesas de quilometragem, viagens, refeic;:oes e demais 

despesas de representac;:ao. 

o Material impressa, tecnico, compativel com a qualidade do material a ser 

vendido. 

D Relac;:ao de quem e quem nos Clientes-alvo 

o ldentificac;:ao dos concorrentes provaveis: linha de produtos e lista de Clientes 

que atendem; ordem de grandeza de prec;:os exercidos. 

o Conhecimento de quem e quem na concorrencia 

o ldentificac;:ao previa de quem conhece alguem nos clientes que buscamos -

dentro ou fora da empresa 

o Avaliac;:ao previa da situac;:ao financeira do cliente 

o Cantatas telefOnicos previos marcando primeira entrevista 

o Visita no dia e hera marcados 

o Marcac;:ao, em principia, do proximo cantata, trazendo resultados. 

o Minuta de reuniao, pessoal, simples, para referencia posterior ou como base 

para relat6rio interne. 

o Analise de pre-projetos visando descobrir espac;:os do produto 

o Reestudo em casa junto com o departamento de engenharia, descobrindo a 

soluc;:ao 6tima. 

o Telefonemas comunicando aos clientes a respeito da evoluc;:ao do processo e 

dos novas passes que serao dados 

o Telex ou carta registrando o que foi combinado e reafirmando o prosseguimento 

das ac;:oes 

o Novas visitas de ajuste 

o Proposta pre-eliminar de fornecimento em varias circunstancias e niveis de 

profundidade 
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o Proposta final bern elaborada, clara e de acordo com o que o cliente demonstrou 

querer. 

o Amostra imediata, sea intuigao dovendedor sugerir. 

o Acompanhamento da entrega da amostra a seu funcionamento no cliente 

o Acompanhamento efetivo dos resultados 

o Ajustes junto coma engenharia ou area tecnica 

o Reavaliagao do elenco de servigos necessaries 

o Acompanhamento de processo no cliente 

o Estabelecimento imediato, em casa, de urn esquema rigoroso de comprimento 

das promessas feitas durante a pre-venda. 

o Acompanhamento das primeiras entregas e entrega tecnica 

o Mobilizagao da equipe de servigos para eventualidades logo no infcio 

o Acompanhamento interno de todo o processo de vendas, de forma a evitar que 

a area de Finangas mande o trtulo para o cart6rio, par culpa do fornecedor, ja no 

primeiro pedido. 

o Assumindo alteragoes no pedido original: encaminhamento e explicagoes para a 

nossa area tecnica 

o Agoes visando a proxima venda 

Caracterfsticas tradicionais do homem de vendas industrial: 

o Formagao tecnica 

o Enfoque racional do processo de vendas 

o Razoavel habilidade para negociagao 

o Pessoa que tern no produto o seu melhor aliado 

o Urn tfpico "faz tudo" 

Caracterfsticas aprimoradas: 

o Tern capacidade, vontade, prazer no trabalho em equipe 

o Possui talento para a organizagao pessoal 
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o E abridor de portas 

o Sabe manipular o instrumento de marketing disponivel 

o Sabe trabalhar a sensibilidade no processo de vend as 

o Aprofunda-se na discussao sabre novas aplicagoes do produto 

o Recicla-se em analise de custos 

o Livra-se criativamente das atividades de administragao e controle das vendas, de 

forma a estar mais presente em campo. 

o Discute as estrategias propostas. 

o lnsiste em novas relagoes pessoais com seus clientes. 

o Sao pessoas que se expoem 

A empresa que visa a promogao do relacionamento entre empresas-Ciientes e 

potenciais deve ter plena exercicio da venda pessoal com o suporte necessaria. Desta 

forma deve trabalhar com profissionais com imagens respeitadas nos diferentes 

mercados, devem haver obras testemunhais documentadas, visitas monitoradas a 

essas obras ou aplicagoes, cartas de referencia idoneas, manuais e catalogos tecnicos, 

recursos audio-visuais tecnico-comerciais, programas de simulagao em disquetes, 

visitas a fabrica com acompanhamento e participagao de todos os envolvidos, anuncios 

dirigidos em revistas especializadas, programas de marketing direto para clientes 

especificos como acompanhamento de vend as por telefone ou telex e teleconferencias 

via TV-executiva. Alem de promogao de Seminarios tecnicos de alto nivel, dirigidos a 

empresas selecionadas, organizagao de convengoes de clientes de urn mesmo 

segmento com o objetivo de estreitar a relagao horizontal. Outras atividades sao: a 

participagao em feiras e exposigoes que representem o clube das excelencias tecnicas 

do setor, produgao de brindes inteligentes adequados aos diferentes niveis de decisao 

de compras e distribuigao de presentes de alto valor artistico para os executivos-chave 

de seus principals clientes (MOREIRA, 1989, p. 218). 

Mckenna (1993) critica os profissionais de marketing que s6 conseguem raciocinar 

novas solugoes e ideias analisando numeros. lsto segundo ele e urn equivoco se a 
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empresa realmente deseja o sucesso. A empresa deve ter a sensibilidade humana de 

escutar o cliente e extrair dele o que ele deseja. 

0 profissional da area deve tambem, por fim, antever ou mesmo impedir a aprova<;:ao 

de leis que impe<;:am o seu desenvolvimento estrategico. 0 uso do lobby junto a 

profissionais do mesmo ramo e uma atividade que buscara prevenir-se contra atos que 

prejudiquem a atua<;:ao do mercado (MOREIRA, 1989, p. 193). 

2.4. CREDIBILIDADE 

A responsabilidade do produto e do fabricante sendo assim e fundamental que o 

servi<;:o ao cliente seja preservado. E not6ria a inseguran<;:a dos clientes neste tipo de 

compra por isso e importante que se posicione o bern num ambiente de seguran<;:a e 

confiabilidade. 

Segundo Moreira (1989) deve-se gerar beneficios ampliados aos clientes, e quanto 

mais a companhia conhece as caracteristicas de sua empresa-cliente, seus processos 

produtivos, seus desafios comerciais, mais chance tera de adequar o bern a ser 

transferido de complementos importantes para o born desempenho do cliente. 

Para se gerar e manter a lealdade da marca primeiramente a empresa precisa construir 

uma hist6ria de bons resultados, depois e necessaria lealdade de ambas as partes. 

Ap6s a isto toda a empresa deve se sustentar em uma poligamia comercial como seus 

sustentaculos afinal elas precisam se sentir seguras, e o papel do fornecedor e lutar 

para que seja pelo menos uma das favoritas (MOREIRA, 1989, p. 51). 

Um ponto importante para estabelecer um born relacionamento com o cliente e a 

credibilidade. "A credibilidade e a chave para o processo de posicionamento no 
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mercado". Afinal o posicionamento como proposto por Mckenna (1993) deve ser alga 

exclusivo e para isto deve-se estabelecer uma relagao de dialogo com o cliente e para 

tal e necessaria se ter credibilidade, sendo assim nao cabe estrategias propagandistas 

sem conteudo. Segundo ele o marketing boca a boca tem muito mais credibilidade do 

que o que a empresa tenta fazer, vista que estes provem de alguem mais proximo e em 

quem se tem confianga, logo tem mais efeito. 

Por fim deve-se estabelecer uma relagao estrategica com os clientes considerando 

fatores de ambiente, infra-estrutura e fatores financeiros. A empresa deve ter uma meta 

a atingir quando se pretende manter uma relagao com o cliente e a partir dai negociar e 

dialogar, buscando sempre os "clientes certos" ou ideais. A propaganda deve vir por 

ultimo como um chamariz da proposta da empresa em negociar, vista que o mon61ogo 

da propaganda praticado ate entao caira por terra quando as empresas sentirem a 

necessidade de avangar a comunicagao para um dialogo construtivo com o cliente. Um 

ponto importante para estabelecer um bom relacionamento com o cliente e a 

credibilidade. "A credibilidade e a chave para o processo de posicionamento no 

mercado". Afinal o posicionamento como proposto por Mckenna (1993) deve ser alga 

exclusivo e para isto deve-se estabelecer uma relagao de dialogo com o cliente e para 

tal e necessaria se ter credibilidade, sendo assim nao cabe estrategias propagandistas 

sem conteudo. Segundo ele o marketing boca a boca tem muito mais credibilidade do 

que o que a empresa tenta fazer, vista que estes provem de alguem mais proximo e em 

quem se tem confianga, logo tem mais efeito. Por fim deve-se estabelecer uma relagao 

estrategica com os clientes considerando fatores de ambiente, infra-estrutura e fatores 

financeiros. 

Nos outros t6picos de analise ja foi not6rio mencionar a preocupagao da CST em 

relagao a estes pontos, deste a assistencia tecnica como responsabilidade da empresa, 

como dialogo constante com os clientes e sem duvidas uma hist6ria de bans resultados 

que garantem a credibilidade da companhia frente a seus clientes e ao mercado de 

modo geral. 
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A empresa deve ter uma meta a atingir quando se pretends manter uma relac;:ao com o 

cliente e a partir dai negociar e dialogar, buscando sempre os "clientes certos" ou 

ideais. A propaganda deve vir por ultimo como urn chamariz da proposta da empresa 

em negociar, visto que o mon61ogo da propaganda praticado ate entao caira por terra 

quando as empresas sentirem a necessidade de avanc;:ar a comunicac;:ao para urn 

dialogo construtivo com o cliente. 

2.5. MARKETING COLABORATIVO 

Os clientes estao expostos as mensagens de propaganda que a empresa realiza sem a 

experiencia de utilizac;:ao do produto. Os antigos jargoes do marketing de massa mais 

parecem uma linguagem de guerra como "mirar" no "cliente-alvo" e "segmenta-lo" 

traduzem a relac;:ao de discordancia entre os interesses da empresa e dos clientes. Por 

mera comodidade estes podem preferir uma marca ou outra com o tempo, porem nao 

existe urn relacionamento de fato entre empresa e cliente. Cada compra e encarada de 

forma unitaria desprezando o contato previa ja realizado com o cliente. Este Marketing 

e intitulado por Peppers e Rogers (1994) como Marketing Adversario. 

Urn dos elementos indispensaveis de atendimento das necessidades de qualquer c/iente 
individual e conquistar a cooperac;ao desse cliente. Para atender as exigencias de urn 
individuo, voce primeiro tern que saber quais sao essas exigencias, e s6 existe uma 
maneira para isso: voce tern que lidar com o c/iente individualmente e colaborar com ele 
na escolha ou no projeto de urn produto ou servic;o a fim de atender as suas pr6prias 
especificac;oes pessoais. (PEPPERS e ROGERS, 1994, p. 52). 

0 desenvolvimento de novos produtos pode partir da partic;:ao do cliente como agente 

colaborador. As empresas como a AK STEEL e DONGKUK foram clientes que 

colaboraram muito com o crescimento tecnico das placas de ac;:o da CST. Durante 

muitos anos foram utilizadas as criticas destes clientes como estimulo ao 

aprimoramento dos servic;:os prestados pela a empresa. A assistencia tecnica da CST e 
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responsavel pela analise de reclamagao dos clientes e assim o fluxo se da da seguinte 

forma a reclamagao e feita atraves da Divisao de vendas de placas ou bobonas, esta e 

registrada em sistema e processada pela assistencia tecnica que toma as medidas 

cabiveis de pre-analise e satisfagao ao cliente ou encaminhamento do problema ao 

Departamento de Metalurgia, e a partir do problema e solucionado segue o fluxo 

inverso. Este servigo e considerado pelos clientes como diferencial tamanha a agilidade 

deste fluxo. Outro ponto relevante e o descaso dos concorrentes a este importante 

ponto. Segundo os autores estudados como Moreira o produto comprado pelo cliente e 

a soma do produto mais os servigos prestados principalmente no mercado industrial e 

como dito por Peppers e Rogers (1994) o produto e a soma dos valores tangiveis com 

os intangiveis. Sendo assim a empresa pratica esta filosofia de trabalho no quesito 

assistencia tecnica. 

A segunda etapa e durante a venda e termina quando o cliente recebe o produto e e 

marcada por 70 % dos conflitos desgastantes com os clientes industrials. No entanto a 

impressionante desarmonia entre o dinheiro abundante gasto no pre-venda comparado 

ao durante a venda. A fase em seguida e a p6s-venda e e nesta fase que o cliente ira 

ver se o produto foi entregue como combinado, entretanto existem alguns riscos para 

tal: desempenho tecnico insatisfat6rio; erros eventuais de especificagao; interferencias 

tecnicas que o cliente pode fazer desavisadamente; exposigao aos concorrentes de 

nossas falhas; sentimento de abandono do cliente pelo fornecedor, etc. A venda 

industrial nao termina nunca, a fase do p6s-venda de uma termina com a pre-venda de 

outra (MOREIRA, 1989, p. 133). 

Segundo a pesquisa realizada pela Canadian Management Association, in MOREIRA 

(1988), 68 % das empresas entrevistadas deixavam de comprar em virtude da 

indiferenga dos funcionarios do fornecedor em seus diversos niveis. Quanta as 

atividades de Marketing envolvidas nesta fase estao quase todas focadas no 

relacionamento pessoal de uma empresa para outra sendo a parte tecnol6gica mera 

coadjuvante do processo. Logo, qualquer sentimento de esperteza por parte da 
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gerencia ou descomprometimento nos niveis mais baixos comprometem o sucesso da 

empresa. 

0 relacionamento que a empresa tern com seu cliente tendo um tratamento 

individualizado deve ter o carater vitalicio, sendo assim quanta maior for o tempo e a 

parceria estabelecida entre a empresa e o cliente mais duradoura devera ser a relac;:ao, 

porem a satisfac;:ao do cliente em relac;:ao aos produtos e servic;:os prestados pela 

empresa deve vir em primeiro Iugar. Deve-se ter um produto de qualidade, um servic;:o 

de alta qualidade e a capacidade de satisfazer plenamente o cliente (PEPPERS e 

ROGERS, 1994, p. 62). 

0 seu sucesso depende do sucesso do seu cliente, desta forma a empresa deve ter um 

comportamento colaborativo reciproco ao comportamento do cliente para que ambos 

consigam atingir seus objetivos de forma convergente. Colaborar com os clientes e 

essencial (PEPPERS e ROGERS, 1999, p. 52). 

A insatisfac;:ao do cliente pode servir como um importante instrumento colaborativo a fim 

de melhorar os produtos e servic;:os conforme a necessidade e as expectativas dos 

clientes. Muitas vezes a empresa que nao recebe reclamac;:oes nao e aquela que nao 

tern problemas, muitas vezes nao existe relacionamento suficientes entre os clientes 

que permitam esse tipo de feedback. A empresa deve ser capaz de facilitar as 

reclamac;:oes no intuito de progredir com elas. Deve-se elaborar um questionario de 

satisfac;:ao para se descobrir possiveis reclamac;:oes dos clientes sem que estes tenham 

que por iniciativa propria o fazer. Tal como a assistencia tecnica da CST realiza no 

minima duas vezes ao ano e os dados sao comparados tanto aos valores absolutes 

quanta a dados comparatives com a concorrencia. Depois se deve pedir que o cliente 

se identifique para que uma resposta seja dada o mais rapido passive!, em seguida 

deve-se responder ao cliente para que este se sinta plenamente satisfeito em relac;:ao 

as suas questoes. E por mais que seja dificil encontrar ou falar com o cliente nao se 

pode desistir antes que isto seja feito para que o cliente nao se sinta duplamente mal 

atendido. Alem disto Peppers e Rogers (1994) sugere que toda embalagem de um 
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produto vendido em loja deveria constar urn formulario para comentario do produto. Urn 

cliente plenamente satisfeito com a resoluc;:ao do problema evitara recomendac;:oes 

negativas e este podera se tornar urn recomendador da loja. Esta simples iniciativa de 

atender positivamente a uma reclamac;:ao do cliente ira render muito mais do que o 

dinheiro irris6rio aplicado nesta soluc;:ao, este passa ser o primeiro passo para uma 

relac;:ao duradoura com o cliente. 

Os programas de marketing de freqilencia sao uma tatica, e nao uma estrategia. 
Quando utilizados em conjunto com uma estrategia por fatia global de clientes, 
eles fazem sentido, mas a menos que sejam parte de um programa 
individua/izado, podem facilmente representar nada mais do que mais uma 
onerosa promor;ao de marketing .(PEPPERS e ROGERS, 1994, p. 54). 

Mckenna (1993) diz que a relevancia da captura do cliente e irris6ria frente a toda 

relac;:ao p6s-venda. A propaganda vende urn pacote fechado que pode seduzir ou nao o 

cliente, no entanto a relac;:ao com o cliente depois da compra induz a urn dialogo 

continuo e progressive com este a fim de urn objetivo comum entre eles. 

Muitos profissionais de Marketing enaltecem a relevancia do dialogo com o cliente e a 

importancia de seu feedback a respeito de seus produtos e servic;:os, porem o que estes 

profissionais chamam de dialogo muitas vezes nao e. Par exemplo, questionarios de 

satisfac;:ao do cliente sao importantes e indispensaveis, mas s6 isso nao constitui urn 

dialogo. Correspondencia aos clientes tambem nao quer dizer dialogos, muitos das 

mensagens de marketing de massa colocados nas correspondencias nao passam de 

mon61ogos e ainda mais quando sao enviados para uma parcela infera. Para que haja 

dialogo Peppers e Rogers (1994) sugerem algumas regras: 

1. Todas as partes do dialogo devem ter condic;:oes de participar dele. 

2. Todas as partes de urn dialogo precisam querer participar dele. 

3. Os dialogos podem ser controlados par qualquer participants. 

4. 0 seu dialogo com urn cliente individual mudara o seu comportamento 

em relac;:ao a esse unico individuo, e mudara o comportamento desse 

individuo em relac;:ao a voce. 
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Para que se leve o produto ao cliente e nao o cliente ate o produto sugere-se que se 

coloque a Loja no computador domestico. Em vista do advento das facilidades e 

comodidade que o computador da ao consumidor e uma estrategia interessante que se 

erie esta janela ao consumidor. Alem disso, ele sugere a entrega em domicilio de 

produtos alimenticios (PEPPERS e ROGERS, 1994, p. 253). 

Peppers e Rogers (1994) tambem colocam a preocupa<;:ao em rela<;:ao ao marketing 

individualizado que a questao da privacidade a ser respeitada dos consumidores. Muito 

alem das correspondencias, hoje em dia o maior tormento da invasao de privacidade e 

os telefonemas espontaneos que agridem aqueles mais reservados e tambem aqueles 

que sao incomodados com urn volume muito grande de liga<;:oes ou urn volume muito 

grande de lojas o ligando. Mas este tipo de preocupa<;:ao cabe mais ao Marketing de 

vendas individual. 
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3. EMPRESA ANALISADA (CST) 

3.1. HISTORICO E DESCRIQAO DA EMPRESA 

Estrategicamente localizada na regiao da Grande Vit6ria, Estado do Espirito Santo, no 

sudeste brasileiro, a CST possui uma area total de 13,5 mil hoes de m2
, sendo que a 

usina ocupa 7 milhoes de m2
. 

A Companhia e servida por uma bern aparelhada malha rodo-ferroviaria: Estrada de 

Ferro Vit6ria-Minas e Ferrovia Centro- Atlantica (antiga Rede Ferroviaria Federal) e 

Rodovias BRs- 101/262. 

Tambem e ligada a um excelente complexo portuario dentre os mais eficientes do 

mundo, em que se destaca o porto de Praia Mole. 

Essa infra-estrutura favorece o recebimento das principals materias-primas e insumos -

principal mente minerio de ferro e carvao mineral - e facilita o escoamento dos produtos, 

sendo fornecida por um terminal para exportac;:ao de produtos siderurgicos, com 

capacidade para 5,8 Mt/ano. 

A CST foi constituida em junho de 1976, como uma "joint-venture· de controle estatal, 

com a participac;:ao minoritaria dos grupos Kawasaki, do Japao, e llva (ex-Finsider), da 

ltalia, tendo iniciado a operac;:ao em novembro de 1983. 

Em julho de 1992, a empresa foi privatizada, sendo desde entao control ada por grupos 

nacionais e estrangeiros. Desde a sua privatizac;:ao, a CST tern realizado um vigoroso 

programa de investimentos na ordem de US$ 1,8 bilhao, ate 2002, voltado 

especialmente para atualizac;:ao tecnol6gica, aumento e enobrecimento do mix de 

produc;:ao e melhorias operacionais e ambientais. 
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Em 2002, A CST diversificou a sua produc;:ao, com a implantac;:ao de urn Laminador de 

Tiras a Quante (L TQ) que in corpora a mais avanc;:ada tecnologia disponivel no 

mercado. (Dados extraidos do proprio site da companhia, 2004). Com este novo 

advento a empresa pode ampliar seu leque de produtos ah3m de agregar valor ao 

mesmo. Este equipamento, segundo o proprio catalogo de produtos da CST, e capaz 

de produzir o ac;:o a uma espessura 666 vezes menor que a placa de ac;:o, vista que a 

espessura minima de produc;:ao de uma placa na CST e 800 mm, enquanto que com o 

novo produto, a bobina de ac;:o, e possivel se produzir a espessura de 1 ,2 mm. Esta 

diferenc;:a bruta de espessura fez com que a CST chegasse mais proximo ao cliente 

final do produto. A propria placa serve de materia-prima para abastecer o L TQ e se 

produzir bobinas, sendo assim o custo agregado ao produto nao e alto e o retorno 

relative a obtenc;:ao de novas mercados e compensatorio. 

Para isto, entretanto a empresa sentiu necessidade de repensar sua forma de 

relacionamento com os novas clientes. Com a implantac;:ao do L TQ a CST passou a ter 

que atender urn novo mercado que ao contrario do mercado de placas e muito mais 

complexo e dinamico. Os clientes de placas de ac;:o sao em geral grandes clientes 

mundiais que fazem parceria de Iongo prazo com a companhia como a CSI, Eregil, Ak 

Steel, Sidmar, Dofasco, So/lac, US Steele a Dongkuk. Esta ultima, por exemplo, ja se 

ultrapassou a barreira das 7milhc5es de toneladas fornecidas pela CST desde 1984. Na 

venda de placas nao se vendem propriedades mecanicas, somente propriedades 

quimicas e qualidade superficial, portanto a empresa fornecedora de placas nao tern 

necessidade de conhecer tao detalhadamente quanta a de bobinas a aplicac;:ao do 

produto final a ser obtido a partir da placa de ac;:o vend ida. 



9.200.000 t- California Steel (CSI) 

7.100.000 t- Dongkuk 

4.900.000 t- Eregil 

3.100.000 t- Nasca, AK Steel 

2.300.000 t- Sidmar 

2.100.000 t- Dofasco 

1.500.000 t- Cosipa, Halyvourgiki, Sahaviriya, Weirton 

1.400.000 t- CSN, Kawasaki 

1.100.000 t-An Feng, Usiminas, Finsider, Sollac, APM 

700.000 t- National, Beta Steel, Yieh Loong, Siderar 

600.000 t- US Steel, Duferco Farrell 

Fonte: Site Oficial da CST(2004 ) 
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E como a quase totalidade das placas de ac;o vendidas e destinada a exportac;ao, as 

negociac;oes se caracterizam par ser de grande volume e cantata distante com os 

metalurgistas dos clientes. 
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3.2. IMPLANTA<;:AO DO SISTEMA DE MARKETING DE RELACIONAMENTO DA CST. 

Desde o inicio do planejamento de Vendas de Laminados a Quente em 1997 a 

empresa de consultoria Arthur D Little ja idealizava que a CST tivesse um Marketing de 

Relacionamento com seus clientes adequado a nova situagao. A empresa costuma 

chamar o seu relacionamento com seus clientes de Marketing One to One, segundo o 

proprio gerente de Divisao Emerson Duarte Faria. Uma serie de dados sabre os clientes 

alvos foi coletada, segundo ao proprio acervo bibliografico das pastas da Arthur D Litle 

na da Divisao de Laminados a Quente. Estas informagoes sao: estrutura acionaria; 

receitas liquidas; situagao financeira; volume de ago comprado; mercados e produtos 

alem de alguns dados adicionais tais como intengao de crescimento e restrig6es 

tecnicas. E a partir destes o Departamento de Vendas projetou e desenvolveu uma 

relagao especifica com cada um deles, sendo que muitos ainda sao clientes ate hoje, 

como a Apolo, Confab e Zamprogna. Apesar do Order Book seletivo (lista de clientes 

preferenciais) da CST ser de cerca de 75 clientes, atualmente a empresa atende cerca 

de 40 clientes de bobinas e os mais importantes sao a Gonvarri, Vega do Sui, a CSN, 

Gerdau e a Maxion. 

Segundo o Gerente de Divisao de Padronizagao e lnspegao Cicero Machado e 

Silva, a opgao de atender o mercado interno se deve ao fato de que: a maioria dos 

clientes de placa da CST ja comercializarem o produto no exterior, sendo assim este 

canibalismo de mercado por parte da empresa nao seria saudavel para seu 

relacionamento com seus antigos clientes que ja estabeleceram uma relagao de 

parceria com a empresa ha muito tempo. Por outro lado existe a opgao de exportagao 

para alguns lugares aonde ha deficiencia de demanda do produto como a China e o 

Mexico. Segundo o gerente, o equipamento L TO ainda nao foi testado suficientemente 

para abranger o mercado internacional em sua totalidade. 0 mercado automobilistico 

europeu ou o norte-americana, por exemplo, exigem os maiores graus de exigencia e 

valores agregados ao produto do setor, e por enquanto fica inviavel se arriscar a perder 
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uma relac;:ao duradoura com este tipo de cliente, que compra e paga por este 

diferencial, enquanto nao se aprimorarem o desenvolvimento de novas produtos, alem 

de fortalecer o Kown-how da empresa. Segundo o site oficial da CST, a visao da 

empresa e de ampliar a lideranc;:a, atraves de seu crescimento, como fornecedor 

preferencial de semi-acabados de qualidade para a industria siderurgica mundial. 

Em 2000, foi realizada uma nova consultoria pela empresa chamada Andersen 

Consulting que ajudou a CST a consolidar dentre outras coisas o Marketing de 

Relacionamento praticado pela empresa. 

Como diretriz do relacionamento com seus clientes a CST determinou que: ela deveria 

prover de servic;:os excelentes de pre e p6s-venda para o mercado de BQ's, que 

apresentasse novas necessidades e maior numero de clientes; o rastreamento do 

pedido esta disponivel na Internet para consulta de clientes, desde as etapas de 

produc;:ao ate as de beneficiamento e distribuic;:ao(tal tecnologia pode ser utilizada pelos 

clientes a partir de setembro de 2003); haveria a definic;:ao de pacotes diferenciados 

para grupos de clientes distintos e a execuc;:ao da analise de credito seria feita por 

empresas especializadas. 

o+Principais Atividades: 

o Desenvolvimento De Novos Neg6cios 

Coleta de informac;:oes de clientes potenciais e atuais, competidores e mercado 

atraves de visitas peri6dicas obrigat6rias dos executives de vend as regionais aos 

clientes potenciais e atuais e a analise dos competidores e do mercado cabe aos 

executives locais de venda que tambem o fazem periodicamente. lsto serve para 

a base de dados da CST em relac;:ao a possiveis oportunidades. Como meta da 

empresa e importantes que os executives de vendas regionais visitem 85% dos 

seus clientes todo mes e 2 ao ano todo ano todos eles, diz o executive de 

vendas Gustavo Calvo Geronimo. 



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CVQ 
DIVISAO DE VENDAS DE LAMINADOS A QUENTE 

Responsaveis por 
analises de 
segmentos de 
mercado e 
atividades de 
interliga1;fi.o da 
divisl'i.o com o resto 
da companhia 

GERENTE 

Responsaveis pela 
rela~;l'i.o direta como 
cliente 

ANALISTAS 
DE VENDA ESTAGIARIOS 

Responsaveis pela Responsaveis por 
parte operacional de tarefas 
coloca~;l'i.o de complementares 
pedidos no sistema 
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OBS: Dados obtidos atraves de Relat6rios lnternos da Divisao de Laminados a 

Quente da CST. 

Estratificagao de clientes-alvo atraves do registro de informagoes das visitas aos 

clientes feitas pelos executivos regionais a tim de qualifica-los. Toda vez que 

uma visita e feita o executivo tern a obrigagao de registra-la no sistema, pois esta 

e a (mica forma da Gerencia e da Assistencia Tecnica gerenciarem as 

manifestagoes e objetivos dos clientes. Alem disto, com este registro em sistema 

e possivel padronizar o atendimento aos compradores conforme as suas 

preferencias pessoais. 

Elaboragao de plano de agao, com cronograma, prioridade, status e 

responsaveis feitas pelos executivos locais. Existe tambem acesso remota e 

c6pia off-line das bases de clientes e pianos de relacionamentos. Com base nas 
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oportunidades se e desenvolvido urn plano estrategico especifico para cada 

cliente. 

Registro de razoes de perda/ganho das oportunidades no Vantive (Programa de 

CRM) pelo executive regional e posterior analise do executive local. 

Acompanhamento do processamento dos pedido, no Centro de Servic;:o e no 

cliente feita pelos analistas de vend as via sistema. 

IJ Desenvolvimento e Cultivo de Relacionamentos 

Reavaliac;:ao e classificac;:ao do cliente. Todo mes os clientes sao reavaliados a 

fim de negociar a carteira de clientes do mes respective. Esta reavaliac;:ao e feita 

pela diretoria ou pela gerencia Geral do Departamento, a partir de dados 

relatives aos clientes, obtidos pelos executives de vendas, seguindo criterios 

previamente estabelecidos, tais como: saude financeira do cliente, pontualidade 

de pagamento, perspectivas de volumes de compras de media e Iongo prazo 

(salvo a algumas excec;:oes estrategicas, a empresa s6 admite o volume de 

compra mensal minima de 1 OOOt), disposic;:ao do cliente em se tornar parceiro de 

Iongo prazo da CST, etc. 



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CST 
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A identifica((ao de novas Oportunidades e dever de todo o Departamento de 

Vendas e em especial pelo seu Gerente Geral. Com base nas oportunidades o 

executivo local e responsavel por registrar pianos de relacionamento para cada 

cliente, com metas estrategicas de relacionamento, oportunidades, pianos de 

a<(aO, cronograma de visitas, etc. 

Consenso do plano com o Cliente. 0 executivo de Vendas regional responsavel 

pelo cliente deve negociar estrategias convergentes com o mesmo a fim de 

permitir a companhia desenvolver produtos e servi((os com o foco do cliente. A 

esta rela((ao com o cliente a empresa denomina polftica do ganha/ganha entre a 

empresa e o cliente. 

Atualiza((ao dos indicadores· de performance do plano de relacionamento e do 

cliente. Os indicadores de performance bern como os hist6ricos de performance 

sao atualizados automaticamente para informa((ao gerencial. 
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Divulgac;:ao dos resultados para corporac;:ao e feita atraves de acesso remota. 

Evidentemente que esta divulgac;:ao se restrings a gen3ncia e aos especialistas 

responsaveis. Bimestralmente os resultado do questionario de satisfac;:ao do 

clients realizada pelos executives de venda sao apresentadas aos mesmos. A 

partir desses dados se utiliza um grafico aranha que ajuda a ilustrar a percepc;:ao 

do clients quanta as suas virtudes e deficiE3ncias em relac;:ao aos seus 

concorrentes e a si propria. 

o Gerenciamento de Reclamac;:oes de Clientes e Desvios 

Avaliac;:ao da necessidade de reposic;:ao de bobinas. Registra-se a reclamac;:ao do 

cliente/desvio, usando o grafico espinha de peixe(lshikawa). Ap6s o registro a 

assistencia tecnica avalia a necessidade de reposic;:ao das bobinas e monitora a 

analise da reclamac;:ao. 

Notificac;:ao no sistema de contra-medidas. Migram-se relat6rios de analise de 

reclamac;:oes manuais para base eletronica. Por fim exists a notificac;:ao 

automatica de registro/conclusao de reclamac;:ao. 

A comunicac;:ao ao clients das contra-medidas adotadas e feita atraves do 

executivo de vendas regional responsavel direto pelo clients. 

Muitos dos procedimentos de gerenciamento de desvios ainda estao sendo 

padronizados. Pelo fato de que muitos desses desvios nao fazerem parte da rotina 

diaria e aos poucos conforms as problemas venham aparecendo e tentando se 

antecipar a outros, esses procedimentos vao sendo padronizados diz o analista de 

venda Fabio Curto Pereira. 

Para que isto fosse realizado a empresa precisaria de uma estrutura tecnol6gica 

adequada e de um treinamento especifico de seus executores. 0 aplicativo de 

informatica adotado pela CST para a implantac;:ao de seu CRM foi o Vantive. Nele e 
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possfvel registrar as especificac;:oes do cliente, principais produtos, principais 

caracterfsticas de seus equipamentos e instalac;:oes, suas manifestac;:oes e os relat6rios 

de visitas aos mesmos. Conforme o analista de venda Fabio Curto Pereira e pelo 

executivo de vend a regional Anderson Marcus da Cunha, por ser extremamente pratico 

os pr6prios executivos de vendas, bem como os analistas de vendas o utilizam com 

muita freqiiencia. 0 sistema e constantemente adaptado pelo Departamento de 

Informatica da empresa (CPO) para atender as necessidades que surgem no dia-dia de 

sua utilizac;:ao, conforme o analista de venda Rodrigo Soares Rocha enfatiza. 

Para garantir a qualidade de seus produtos a CST exige de todos os seus fornecedores 

atenda a determinadas especificac;:oes tecnicas que garantam a qualidade do produto 

comprado, exige-se que todos estejam certificados ate dezembro de 2004. Os 

certificado podem ser internacional da ISO 9001 :2000 ou o certificado das grandes 

empresas do Espfrito Santo chamado PRODFOR. 0 primeiro e uma entidade 

certificadora internacional que cobra mais alto pela manutenc;:ao e o segundo e uma 

entidade certificadora alternativa criada pelas grandes empresas do estado para que se 

garanta a qualidade dos fornecedores sem que estes, normalmente de menor porte, 

ten ham que arcar com custos exorbitantes que fujam a realidade destas empresas. 

Em contra partida a exigencia da empresa a seus clientes, os clientes da empresa 

tambem tem criterios quanta as suas escolhas e exigencias de certificac;:ao. 

Normalmente os clientes exigem a certificac;:ao do sistema de qualidade (ISO 

9001 :2000); Certificac;:ao de Aplicac;:ao do produto, por exemplo, a certificac;:ao de 

aplicac;:ao da industria naval ou a certificac;:ao de aplicac;:ao dos vasos de pressao; e por 

fim a utilizac;:ao de ferramentas especfficas da ISO TS 16949 como no caso da industria 

automobilfstica, como o produto vendido pela empresa nao e o produto final entao a 

empresa deve atender a algumas regras de certificac;:ao desta norma. Alem disto 

algumas empresas estrangeiras e nacionais fazem auditorias por si pr6prias a CST para 

garantir a qualidade dos servic;:os prestados e a entidade certificadora da empresa, ou 

seja, a ISO faz sua auditoria de seis em seis meses por uma empresa credenciada 

internacional. A CST conta ainda com uma sec;:ao na Divisao de Padronizac;:ao e 
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lnspec;:ao chamada de Controle de aualidade e esta e a responsavel pelas auditorias 

peri6dicas internas em todas as areas da empresa. 

Alem disto os executivos tern facilidade para configurar o pedido do cliente em campo, 

utilizando laptop e internet, vista que a maior parte do tempo o executivo esta viajando 

em visita tecnica aos clientes. E relevante ressaltar que entre a criac;:ao da Divisao de 

Vendas de Laminados a auente ate a venda da primeira bobina se passaram quatro 

anos dos quais foram utilizadas para treinamento dos funcionarios e principalmente as 

visitas aos clientes-alvo a fim de estabelecer urn previa relacionamento, conhecer o 

cliente e saber de suas projec;:oes futuras, diz o ex-gerente de Divisao de Laminados a 

auente Jose Carlos Lacerda e atual consultor do Departamento de Metalurgia. A 

principal dificuldade segundo ele, foi a adaptac;:ao a venda de urn produto que eles 

nunca haviam produzido e muito menos comercializado. Foi preciso que fosse feita a 

imersao dos futuros executivos de vendas a empresas que ja realizavam tal operac;:ao 

alem de treinamentos especfficos desenvolvidos por profissionais do ramo, como a 

Fundac;:ao Dom Cabral e a ABM (Associac;:ao Brasileira de Metalurgia). 

Os acordos comerciais e hist6ricos estao disponiveis para o auxilio de tomada de 

decisoes e para operacionalizac;:ao da entrada de pedidos. Todos estes dados estao 

arquivados nos arquivos da eva (Divisao de Laminados a auente) no Departamento 

de vendas, o que facilita o monitoramento e controle do hist6rico da relac;:ao com o 

cliente. Alem disso, os catalogos de produtos e prec;:os tambem se encontram 

arquivados no Departamento, isto complementa o banco de dados do CRM com 

material impressa dos clientes. Revistas de segmento de mercado se encontram a 
disposic;:ao nos arquivos pessoais dos executivos de vendas locais, os outros itens 

mencionados estao no arquivo geral da eva. 

0 treinamento dos executivos de Vendas para executar o Marketing de Relacionamento 

almejado foi desenvolvido pela Fundac;:ao Dom Cabral em Belo Horizonte - MG que 

inclui em seu treinamento tal conteudo. Segundo o executivo de Vendas Flavia Lucki, o 

treinamento vern sendo realizado desde a criac;:ao da Divisao de Laminados a auente 
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da CST, ou seja, desde 2000 e constantemente os executives sao atualizados por meio 

de treinamentos especificos, alguns dos quais realizados fora do estado. A maioria dos 

quais e promovido pela Associac;:ao Brasileira de Metalurgia que fornece treinamentos 

orientados ao segmento e com conteudo atual sobre o Marketing de Relacionamentos e 

sobre negociac;:ao e gestao de clientes de modo geral. Segundo o atual gerente de 

Divisao da CVQ e imprescindivel que 4% da carga horaria de trabalho seja destinada a 

treinamento. 

Hoje ja faz mais de urn ano que a empresa comec;:ou a comercializar seu novo produto, 

as bobinas de ac;:o, e os procedimentos da Divisao ainda nao foram todos padronizados. 

Como era de se esperar, a venda de bobinas se diferenciou muito da venda de placas e 

o Vantive vern sendo continuamente carregado com novas informac;:oes dos clientes, de 

modo a permitir aos executives lidar cada vez melhor com esta diferenc;:a de mercado e 

de clientes. A empresa ja considera muitos de seus clientes como preferenciais e 

dispensa aos mesmos urn tratamento VIP, sendo estes justamente aqueles que desde 

o inicio da operac;:ao foram seus parceiros. 0 objetivo da empresa e ter poucos, mas 

fieis clientes que tenham relac;:ao duradoura com a empresa e a considerem como 

fornecedor preferencial. 
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4 CONSIDERACOES FINAlS E CONCLUSAO 

4.1. CONSIDERA<;OES FINAlS 

Durante todo o estudo foi analisada a relac;:ao entre a empresa e seus clientes. Considerou

se o comportamento do consumidor como base para o estudo do consumidor 

organizacional. As caracterfsticas relativas a estas e outras peculiaridades da empresa 

analisadas em questao foram analisadas e comparadas. Entretanto alguns fatores 

especfficos da empresa CST fogem a as caracterfsticas tradicionais da compra industrial e 

da relac;:ao com seus clientes. lsto porque existem aspectos que sao exclusivos as 

circunstancias (micas de cada empresa. 

A CST e uma empresa que foi criada como estatal e se tornou privada depois com o capital 

estrangeiro e brasileiro. 0 fato de ela ter sido estatal e ate hoje muitas pessoas estao Ia 

desde a sua fundac;:ao e ocuparem cargos de relevancia na empresa faz com que sua 

cultura organizacional seja ainda carregada de caracterfsticas estatais. Porem o fato de ela 

ser de capital mixto faz com que a gerencia tenha uma forma peculiar de administrar sob 

estes interesses. 

As empresas de origem e controle estrangeiro adotam a seguinte postura - "como agradar 

a matriz sem prejuizo serio aos clientes domesticos". Elas optam pelo zelo nos aspectos 

legal e grande cuidado com a assistencia tecnica, predominantemente no p6s-venda. As 

empresas privadas brasileiras associadas majoritariamente a grupos estrangeiros preferem 

adotar a filosofia "vendas acima de tudo e assistencia tecnica quando requerida", alem 

disto e marcada por praticas comerciais permeadas de abordagens de marketing de 

consumo onde a pre-venda domina; ha tambem maior liberdade no processo de vendas e 

certa dose de servic;:os personalizados dirigidos(mas nao como norma). Nas empresas 

governamentais produtoras de bens ou servic;:os industriais raramente se preocupam com 

seus clientes, procuram assim mercados cativos sem opc;:ao, ou seja, sao monopolistas. 
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Nessas empresas nao existe Marketing, nem vendas, s6 administrac;:ao da carteira de 

pedidos, apesar de ja existir segundo o autor estudos academicos e participac;:ao em 

Seminarios com esse objetivo. E o aprimoramento pessoal s6 e feito com o intuito de 

conseguir urn cargo melhor fora da empresa. 

0 mercado siderurgico e diferente de muitos mercados. Este e dominado por grandes 

grupos siderurgicos que cada vez mais se apoderam de outras empresas. A fusao de 

empresas e compra de outras faz com que as estrategias economicas e de relacionamento 

com os clientes se altere. Naturalmente se existe urn valor comercial mais lucrativo para o 

grupo dominante este nao pensara duas vezes em manipular as relac;:oes de compra com 

os clientes do mesmo grupo economico. A Arcelor e a fusao de tres dos maiores grupos 

siderurgicos do mundo a Usinor, a Arceralia e a Arbed. Sendo quie a ultima ja era uma 

fusao antecessor entre duas outras empresas. A Arcelor e o grupo economico de maior 

influencia na CST e junto a ACESITA somam 37.3% da empresa seguido da Vale do Rio 

Doce com 22.9%, desta forma a relac;:ao de parcerias empresariais e grande tal como a 

influencia destes grupos. A Vale, por exemplo, e fornecedora principal de minerio de ferro e 

coque. A Arcelor e s6cia majoritaria de Veja do Sui e da Gonvarri e sao os maiores 

compradores dos produtos laminados a quente da CST. Na verdade o mercado industrial e 

uma cadeia de etapas do processo de produc;:ao do ac;:o e o que estes grupos economicos 

fazem e lucrar em todas as etapas. Porem o que e interessante ressaltar e que estes 

fatores tambem sao relevantes, alem dos criterios mencionados anteriormente de escolha 

dos clientes alvo. 
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4.2 CONCLUSAO 

Existe uma convergencia de ideias dos autores em relac;:ao ao marketing de 

relacionamento industrial e o marketing de relacionamento praticado pela Companhia 

Siderurgica de Tubarao (CST). A companhia combina perfeitamente com o perfil 

industrial mencionado em Marketing Industrial de Moreira. Em muitos pontos, salvo as 

devidas proporc;:oes existem semelhanc;:as marcantes entre o Marketing de 

Relacionamento de Mckenna (1993) e o Marketing Urn a Urn de Peppers e Rogers 

(1994). A essencia do relacionamento da CST com seus clientes deveria ser aplicada 

desde as grandes empresas ate as microempresas. 

0 perfil da companhia eo mesmo descrito por Moreira (1989) em Marketing Industrial e 

abordado superficialmente por Kotler (1980), Cobra e Rocha e Christensen (1999). 

Caracteristicas de mercado como ter poucos, porem grandes clientes, os fatores 

organizacionais que pesam no momenta da compra industrial, bern como outras 

caracteristicas. 0 zelo pela assistencia tecnica expressada por Moreira e explicito na 

empresa como uma de suas maiores preocupac;:oes, alem disso, as caracterfsticas da 

venda pessoal e as caracteristicas pessoais dos executores desta bern como o 

empenho na tecnologia como ferramentas indispensaveis sao outros pontos de 

convergencia entre o que e dito nos livros e o que e praticado pela companhia. 

Por fim, em muitos pontos existem semelhanc;:as em o que o Marketing Urn a Urn diz e 

tambem o Marketing de Relacionamento e o modo como a CST se relaciona com seus 

clientes. Peppers e Rogers (1994) mencionam a questao de individualizar o 

atendimento ao cliente e vender o maior numero de produtos ao mesmo cliente e nao 

vender o mesmo produto para muitos clientes, assim a empresa trabalha, construindo 

uma database forte para praticar urn atendimento personalizado ao cliente e fortalecer a 

parceria entre a empresa e o cliente e a partir dai fabricar novas produtos tendo em 

vista os objetivos dos clientes. Desta forma a empresa abole o ultrapassado Marketing 

adversario para seguir o marketing colaborativo. A empresa tenta se diferenciar em 
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rela9ao aos seus concorrentes e cria mercados antes nao aproveitados por seus 

maiores concorrentes, esta estrategia e enfatizada por Mckenna (1993) em Marketing 

de Relacionamento. A empresa poderia, no entanto, trabalhar com uma divisao ou uma 

sessao de Marketing agregada ao Departamento de Vendas da empresa, isto porque 

muitos dos profissionais deste departamento sao eminentemente engenheiros e nao 

dao conta de vender e empreender ao mesmo tempo. 

Contudo a essencia do Marketing de Relacionamento praticada pela CST deve ser 

praticada por todos os nfveis de empresa, tanto as grandes empresas quanta as 

microempresas. A empresa pratica tal filosofia com criteria e responsabilidade, sabendo 

da real necessidade dessas atividades para o sucesso da companhia. Evidentemente a 

tendencia e o fortalecimento das rela96es com seus clientes alva no mercado recente 

de bobinas quentes e que este tenha o mesmo sucesso que o antecessor mercado de 

placas, mas o esfor9o de anos que se tem feito para garantir a qualidade deste tipo de 

servi9o prestado tem dado retorno palpaveis a empresa. E uma grande empresa que 

lida com clientes mais exigentes deve ter este tipo de mentalidade para assegurar um 

destaque em seu segmento. E em rela9ao as microempresas deve-se praticar estas 

a96es de marketing considerando as propor96es, porem tendo a mentalidade moderna 

de se fazer o que ha de mais novo sob o ponte vista academico e o que e de fate feito 

pelas empresas de sucesso como a CST. 
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