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1 Sumário Executivo

Este trabalho tem como objetivo analisar e sugerir ações para implementação 

de  uma  melhor  política comercial  na  empresa  PFERD  do  Brasil,  com  base 

acadêmica, científica e com base na experiência dos integrantes da equipe a equipe 

deste trabalho.

A política atual da empresa ainda está muito baseada em ações individuais de 

colaboradores  e  limitada  a  praticas  que  dependem  muito  da  competência  das 

pessoas integrantes da equipe de vendas, e não permite um correto controle das 

prospecções  e  vendas  e  da  aplicação  de  uma  política  comercial  completa  na 

empresa.

Nosso trabalho  busca mostrar  algumas ferramentas  ou  sistemáticas  como 

CRM, BI, Endomarketing dentre outras podem ser utilizadas na empresa de forma 

simples  e  direta  para  evoluir  e  sistematizar  de  forma  positiva  o  departamento 

comercial.

Esperamos que todos os temas abordados nesse trabalho sirvam na prática 

para auxiliar o crescimento sustentável da empresa e profissionalizar mais a Gestão 

do negócio com a aplicação desta política comercial. 
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2 - VIsão, Missão e Descrição da Empresa

2.1 Visão

“Ser  uma  marca  reconhecida  nacionalmente  por  seu  alto  desempenho  e 

capacidade de solucionar e simplificar processos de beneficiamento e acabamento 

na indústria metal-mecânica.”

Resumindo: “Ser conhecida como a empresa Consultora de Soluções”.

2.2 Missão

“Prover soluções completas ao mercado de beneficiamento e acabamento na 

indústria metal-mecânica para clientes que valorizam alta qualidade e rendimento”.

2.3 Valores

Tradição (Empresa bicentenária)

Qualidade (Ser Premium)

Inovação (Estar à frente no desenvolvimento do produto e serviços)

Parceria (Relação de longo prazo e com benefícios mútuos com seus diver-

sos públicos)

Cooperação (Trabalho em equipe)

Seriedade (Respeito aos contratos, integridade, ética profissional)

Determinação (Perseguir objetivos e metas)

Sucesso (a empresa e seus clientes sempre bem sucedidos)

Confiança (Confiar nas pessoas: colaboradores, clientes, representantes, for-

necedores, etc.)
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Progresso (Melhoria contínua em seus processos)

2.4 Definição do Negócio

“A PFERD Rüggeberg do Brasil Ltda, começou a sua operação como filial no 

Brasil no ano de 2000 e desde então busca trazer soluções completas através de 

consultoria, aplicação e comercialização de ferramentas abrasivas para a indústria.”

Historicamente o nome “PFERD” significa “CAVALO”, em alemão, a empresa 

iniciou suas atividades na Alemanha em 1799 com a fabricação de Grosas para o 

casqueamento  de  cavalos  e  essa  é  de  forma  resumida  a  origem  do  nome  da 

empresa.

2.4.1 Produtos e Serviços

A gama de produtos pertencentes à linha de produtos PFERD abrange mais 

de  sete  mil  itens  diferentes,  sendo  estes  divididos  em nove  catálogos  que  são 

enumerados de 201 até 209. Os catálogos mais relevantes que correspondem a 

mais de 90% dos itens comercializados são 202 (Limas Rotativas de metal duro), 

204 (Produtos para acabamento fino e polimento), 206 (Discos abrasivos de corte e 

desbaste) e 208 (Escovas de aço e escovas técnicas). No capitulo Quatro item 4.8-

Características do Produto, serão detalhados os catálogos de produtos PFERD.

2.4.1.1    Estrutura organizacional

A PFERD hoje atua com o departamento técnico/comercial com uma equipe 

de 13 (treze) Engenheiros de Aplicação espalhados pelo país e que residem em 

suas respectivas regiões e atendem seus Distribuidores, e completam essa equipe 

externa  mais  seis  representantes  comerciais  que  atuam  em  grandes  contas  de 

forma direta. Além dessa equipe externa a empresa conta com mais dois Gerentes 
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de  Produto  responsáveis  pelas  linhas  de  abrasivos  rígidos  (exemplo  discos)  e 

abrasivos flexíveis (exemplo lixas) e sua equipe, um Diretor Geral da operação no 

país  que  também é  o  diretor  Comercial,  mais  13  (treze)  pessoas  divididas  nas 

funções  internas.  Dessas,  quatro  em  RH,  Financeiro  e  Controladoria,  duas  em 

Marketing,  três  em  Importação  e  Exportação  e  quatro  responsáveis  pelo 

atendimento comercial aos clientes. Completam o total de 50 (cinquenta) pessoas na 

equipe,  os  colaboradores envolvidos  entre  funções de recebimento,  expedição e 

estoque,  conforme  pode  ser  visualizado  abaixo  no  organograma  da  empresa 

mostrado na figura 1.
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Figura 1 – Organograma da empresa.

Fonte: PFERD do Brasil 2012
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2.5 Competência Distinta

As  qualificação  e  competências  dos  Consultores  PFERD  aliado  à  alta 

qualidade  e  tecnologia  dos  produtos  garantem a  rede  de  distribuição  PFERD e 

consequentemente ao usuário final um grande diferencial se comparado aos seus 

concorrentes.

Essas  competências  dos  profissionais  PFERD  podem  ser  resumidas 

principalmente  em  conhecimento  aprofundado  dos  produtos  PFERD  e  suas 

aplicações práticas, o que é obtido por treinamentos no Brasil ou na Alemanha e 

com a experiência prática da equipe externa de Consultores. As pessoas certas, 

com as habilidades necessárias para um atendimento comercial Premium e solução 

de problemas práticos é outra característica importante e distinta nessa equipe. E 

finalmente a motivação pessoal e pessoas com atitudes proativas e engajadas nos 

objetivos  principais  da  PFERD completam esses requisitos  para  tornar  a  equipe 

diferenciada e competente.

2.6 Mercados Alvo

O setor metal-mecânico é hoje o foco principal de atuação da PFERD, dentro 

dele  podemos  especificar  empresas  como  Fundições,  Metalúrgicas,  Indústria 

automobilística, Petrolífera, e muitas outras. Porém a cada dia que passa esse foco 

vem sendo  ampliado para  outros  mercados que  não se  imaginava  antigamente, 

como por exemplo, indústria têxtil, química, alimentícia dentre outros.

2.6.1 Distribuidores

A  grande  maioria  das  vendas  realizadas  de  produtos  é  feita  através  de 

Distribuidores  que  tem  ou  desejam  ter  um  perfil  para  trabalhar  com  produtos 
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Premium aonde se exige um forte trabalho de campo e há a necessidade de provar 

relação  custo  &  beneficio.  Nesse  negócio  somente  as  vendas  de  balcão  não 

consolidariam sucesso nas vendas.

Essa equipe dos Distribuidores hoje é treinada de forma intensa e cobrada ao 

mesmo  tempo,  o  grande  sucesso  no  mercado  se  dá  principalmente  por  se  ter 

excelentes  profissionais  trabalhando  nesta  função  de  venda  técnica  nos 

Distribuidores chamados de “Parceiros” pela PFERD.

2.6.2 Consumidores Finais

Estas são as empresas que se interessam em reduzir custos e potencializar 

seu  processo  produtivo  com ferramentas  mais  modernas  e  ergonômicas.  Essas 

empresas  são  em  grande  parte  atendidas  por  nossos  Parceiros  e  em  casos 

específicos  de  grandes  contas  diretamente  através  de  nossos  Representantes 

Comerciais.

2.7      Capacidades e Limitações

Todas as ferramentas são produzidas nas fábricas pertencentes à PFERD 

pelo mundo, sendo elas duas na Alemanha e duas na Espanha, uma na África do 

Sul  e  uma  nos  Estados  Unidos.  Dessa  forma  há  a  possibilidade   de 

desenvolvimentos  de  ferramentas  especiais  para  clientes  do  Brasil,  porém  a 

empresa tem um  lead time, nesses casos, que não favorece muito em termos de 

agilidade. Os seus números/metas de crescimento são agressivas e a estrutura fabril 

possui capacidade para tal.

2.8      Orientação para o Marketing

O novo departamento de Marketing da PFERD iniciou suas atividades em 

2010, dessa forma existem muitas novas ações e desenvolvimentos a serem feitos 

com esse  departamento  que  é  de  total  importância  para  esse  tipo  de  negócio. 

Podemos citar algumas ações de marketing existentes hoje como, por exemplo, o 
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programa de incentivo dos Parceiros PFERD que são cobrados por metas e por pré-

requisitos importantes de Marketing, mas que podem ser premiados com benefícios 

de bonificações e viagens internacionais em todo fechamento de ano. Alguns desses 

pré-requisitos são possuir carro envelopado (pintado) com nossa arte gráfica, ter 

nossa logo em sua papelaria e documentação, participar de eventos regionais de 

divulgação como feiras, sites na internet, blogs e outros.
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3 Objetivos e Estratégias Corporativas

A  PFERD  August  Rüggeberd  GmbH,  tem  sua  matriz  na  cidade  de 

Marienheide, na Alemanha, e hoje possui mais de 3000 funcionários no mundo todo 

tendo um faturamento de mais de 350 milhões de Euros. Em todos os mercados no 

mundo a empresa é reconhecida como pela mais alta qualidade e segurança em 

seus produtos e pelas inovações criadas principalmente nos últimos anos.

No Brasil a empresa apesar de nova no mercado, pouco mais que 10 anos, já 

possui  um  market share estimado de 5% e objetivos estratégicos bem definidos, 

alguns deles (somente os que tivemos acesso) são mostrados na tabela 01 abaixo.

OBJETIVO OBSERVAÇÕES
Dobrar o faturamento em cinco 

anos

De 2009 a 2013. Deseja-se tem um 

faturamento bruto em 2013 que seja o 

dobro do faturamento de 2009
Ter a equipe PFERD no Brasil 

toda qualificada e competente 

para exercer as respectivas 

funções

Treinamento da equipe, avaliação 

pessoal e individual com promoções e 

gratificações são as formas práticas de 

se caminhar para o objetivo. 
Margem sobre as vendas de 

produtos devem ser superiores a 

40% bruto

A equipe de vendas sempre procura 

objetivar as vendas sustentáveis. 

Eliminando ou evitando ao máximo as 

vendas com margens baixas. 
Reduzir os custos operacionais 

ou administrativos para menos 

de 27% até o fim de 2013.

Com incremento nas vendas e redução 

de despesas fixas a empresa busca 

fechar o ano de 2013 abaixo dos 27%, 

pois fechou 2012 acima de 30%.

      Tabela 01 – Principais Objetivos estratégicos da empresa.

       Fonte: PFERD do Brasil

Outros diferenciais importantes da PFERD além de se trabalhar com produtos 

diferenciados no mercado, devido a sua alta performance e segurança, e investir 

constantemente  em  sua  equipe.  Os  profissionais  de  vendas  da  empresa  são 
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constantemente treinados primeiramente na matriz na Alemanha e posteriormente 

no Brasil com os gerentes de produto. E estes são responsáveis diretamente pela 

reprodução desse treinamento perante os técnicos dos Parceiros que por sua vez 

estão diariamente  em contato  com o usuário  final  dos produtos  abrasivos.  Além 

disso,  esses  mesmos  Gestores  de  regiões  da  PFERD  respondem  por  seus 

Parceiros e direcionam as atividades e novas Parceiras a serem criadas no mercado 

a fim de obter cada vez mais cobertura de trabalho.

O  objeto  e  desafio  vivido  diariamente  pelos  profissionais  de  vendas  da 

PFERD é solucionar  problemas em seus clientes  e sempre apresentar  soluções 

trabalhando no conceito de Custo & Benefício. 

Periodicamente a PFERD lança suas novidades mais fortes em feiras pelo 

mundo e no Brasil. Aqui no país as feiras mais importantes em nível de abrangência 

de publico para divulgação são as realizadas no Parque Anhembi em São Paulo. 

Feira da MECÂNICA E FEIMAFE. E a cada dois anos a MERCOPAR no Rio Grande 

do Sul.

Ao longo desses quase 12 anos de existência no Brasil teve um crescimento 

considerável  iniciando  as  suas  atividades  com 5  pessoas  diretamente  ligadas  a 

empresa e hoje conta com 45 colaboradores teve o seguinte crescimento em suas 

vendas no país:

Gráfico 01 – Evolução em vendas 2001 a 2012
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Fonte: PFERD do Brasil

Investimento  em  Marketing  e  capacitação  da  equipe  são  os  principais 

objetivos da PFERD para seguir no ritmo de crescimento que vem e ultrapassar 

suas metas estipuladas no seu planejamento estratégico.
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4 Mercado

4.1 Histórico

Desde a época pré-histórica o ser humano já conhecia uma forma de afiar sua 

ferramenta ou sua arma,  trabalhando-a primeiro e esfregando-a com uma pedra 

depois, para obter um melhor acabamento. Há 4.000 anos a.C. já era usado, pelos 

egípcios, um processo para corte de grandes blocos de pedra, de forma similar ao 

usado hoje nas marmorarias para o corte de grandes blocos de granito com fios de 

aço e pó de diamante. Em 1500 d.C. Leonardo da Vinci inventou uma máquina de 

afiar com um rebolo de pedra talhado à mão.

Já  depois  que  ocorreu  a  Revolução  Industrial  os  progressos  de 

desenvolvimento de ferramentas evoluíram muito rápido. Especialmente nos últimos 

60  anos,  devido  aos  grandes  esforços  industriais  das  Guerras  Mundiais,  que 

forçaram as pesquisas, tanto na Europa como nos EUA e Japão. A necessidade de 

fabricar peças de reposição motivou o aparecimento das tolerâncias dimensionais e 

criou condições ótimas para o desenvolvimento técnico da indústria dos abrasivos. O 

crescimento  da indústria  de  automóvel  também foi  um dos grandes propulsores 

deste desenvolvimento.

No  ano  de  1953  a  Carborundum  S.A.  inaugura  sua  fábrica  de  lixas  em 

Vinhedo, no estado de São Paulo. Em 1954 a 3M inicia em Sumaré a fabricação de 

abrasivos no Brasil. Em 1957 a Norton incorpora a empresa Irmãos Meyer & Cia, 

uma das pioneiras em fabricação de lixas no Brasil. Em 1990 a  Norton Company 

passa a  fazer  parte  do  grupo Saint-Gobain  e em 2000 é criada a  Saint-Gobain 

Abrasivos,  fusão  da  Norton,  Carborundum e  outras  empresas.  Estima-se  que  a 

Saint-Gobain chegou a ter  mais de 70% do mercado nacional  em abrasivos até 

poucos anos atrás.

Para atender todo o mercado nacional, Norton, Carborundum e 3M criaram 

uma  grande  rede  de  distribuição.  Atualmente  os  grandes  distribuidores  destas 

marcas, principalmente nos grandes centros, são antigos funcionários de cargos de 

gerência das fábricas. 
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Nos anos 2000 muitas filiais de empresas européias como a PFERD, SIA, que 

foi  comprada pela  Bosch,  SAIT e KLINGSPOR se instalaram no Brasil  trazendo 

novidades em produtos para um mercado que era dominado pela Saint-Gobain. Em 

apenas 10 anos estes entrantes conseguiram um market share em torno de 12% do 

mercado de abrasivos.

Somando  essa  entrada  de  empresas  de  ponta  muitas  outras  fábricas  de 

abrasivos nasceram no país, sendo que muitas delas na região conhecida como vale 

do  Abrasivo  ou  a  região  de  Vinhedo  –  SP.  Grande  parte  desses  empresários 

nacionais  também  foram  funcionários  desses  precursores  de  mercado  como  a 

NORTON ou a 3M e começaram a produzir seus abrasivos nessa região do interior 

de SP e hoje se acredita que existam mais de 50 fabricantes somente ali. Isso tudo 

somado  a  chegada  dos  concorrentes  externos  ao  país  reduziram  muito  a 

participação  da Saint  Gobain  que  hoje  se  estima que tenha menos  de  35% de 

participação.

Em resposta a isto a Saint-Gobain e 3M têm investido em desenvolvimento de 

tecnologia na produção nacional, importado produtos de suas fábricas na Europa e 

EUA, reduzido preço de mercado drasticamente e atendido o mercado consumidor 

em forma de vendas diretas.

4.2 Tamanho do mercado

Segundo  dados  do  SINAESP  (Sindicato  da  Indústrias  de  Abrasivos  dos 

Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa 

Catarina e Pernambuco) o mercado total de abrasivos em 2011 no Brasil é estimado 

em R$ 800 milhões. Os segmentos do mercado abrasivo dividem-se principalmente 

em Lixas, Discos, Rebolos e Superabrasivos.

Como o catálogo mais representativo da PFERD no Brasil é o catálogo 206 

Discos de Corte e Desbaste, pois representa quase 50% das vendas da empresa, 

pudemos concluir  que  a  PFERD nesse  segmento  tem aproximadamente  5% de 

participação se comparado com todas as maiores empresas atuantes no mercado 

nacional.
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Nem todos os números somos autorizados a divulgar, porém o resultado do 

ano de 2011 das vendas em Reais das principais empresas de abrasivos que são 

filiadas  a  SINAESP  e  pudemos  ter  acesso  ao  faturamento  anual  de  Corte  e 

Desbaste, são mostrados na Figura 02.

Figura 02 – Mercado nacional de abrasivos em reais (Corte e Desbaste).

Fonte: SINAESP 2012.

Não encontramos estudos que estimem o futuro do mercado de abrasivos, 

porém,  essas  informações  para  os  fabricantes,  são  geralmente  estimadas  no 

crescimento do PIB Industrial. Além dessa variável existem outros concorrentes aos 

abrasivos que é a mecanização dos processos industriais em determinados tipos de 

indústrias. Sendo assim, mesmo com o crescimento do PIB, não se pode considerar 

o mesmo número para o mercado de abrasivos, ou seja, é muito complicado avaliar 

com precisão a tendência real desse mercado.
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4.3 Ciclo de Vida do Mercado

O mercado de abrasivos no mundo vem caindo ano após ano, especialmente 

nos países desenvolvidos. Devido ao avanço tecnológico dos abrasivos, que tem 

atualmente  muito  maior  rendimento,  e  avanço  dos  processos  nas  indústrias 

consumidoras,  que  dispensam  a  abrasão  em  muitos  processos  onde  ela  era 

indispensável há alguns anos. 

Este é mais um motivo para que o mercado de abrasivos esteja caminhando 

para  um  mercado  com  abrasivos  PREMIUM,  com  excelente  rendimento  e 

especializados.

No Brasil  este ciclo de vida do mercado está atrasado.  Um bom exemplo 

disso é o grande consumo de discos de corte “grossos” no Brasil. Discos não mais 

utilizados  no  mercado  Europeu  devido  ao  corte  deixar  um  acabamento  pior  e 

demorar mais tempo para o corte. E no nosso país essa diminuição de mercado não 

é percebida, temos mais crescimento do país ou instalações de novas fábricas do 

que proporcionalmente a substituição de ferramentas abrasivas antigas por novas 

tecnologias.

4.4  Sazonalidade

Algumas linhas de produtos e em especial para alguns segmentos de mercado 

tem seu consumo extremamente elevado em determinadas épocas. Podemos citar 

dois  exemplos  claros  nos  quais  a  PFERD  atua,  um  deles  é  o  segmento  de 

empreiteiras.  Isso  ocorre  de forma aleatória,  mas o consumo é grande somente 

enquanto durar a obra. E outro exemplo são as usinas de Cana de Açúcar que em 

sua tem seu pico de consumo de abrasivos durante as paradas para manutenção 

que  ocorrem  geralmente  nos  finais  de  ano,  nessa  época  toda  a  equipe  de 

manutenção trabalha intensamente para garantir que a usina irá trabalhar o ano todo 

sem problemas mecânicos.
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4.5    Impacto da Tecnologia

Analisando a tendência de migração do mercado de abrasivos Europeu para 

produtos  PREMIUM, pode-se citar que o Brasil está seguindo o mesmo caminho. 

Sendo  assim  a  tecnologia  envolvida  na  fabricação  e  em  P&D  de  produtos 

específicos e com maior rendimento para este mercado é fundamental.

Um  exemplo  do  impacto  dessa  tecnologia  que  pode  ser  constatado  na 

PFERD é o sucesso com ferramentas mais ergonômicas que a empresa teve nos 

últimos dois anos. A tecnologia empregada em ferramentas que garantam vantagens 

na saúde do ser  humano é  o que é  a  forma mais  evidente  de que o  mercado 

nacional está nesse caminho e as empresas que investem em inovação serão as 

empresas bem sucedidas no futuro. 

4.6 Concorrentes

A  PFERD  tem  hoje  no  Brasil  mais  de  cem  concorrentes  no  seu 

segmento, sendo que a maioria é focada em discos de corte e desbaste. A Saint-

Gobain é atualmente o maior player no mercado brasileiro de abrasivos. A entrada 

desta, tradicional fabricante de vidros, no mercado de abrasivos brasileiro, ocorreu 

em 1990, quando adquiriu a americana Norton. Pontos fortes a serem destacados 

deste  concorrente  são  a  fabricação  nacional  de  muitos  produtos,  que 

consequentemente dá à Norton algumas vantagens logísticas e de custo de produto, 

forte marketing e equipe de vendas pulverizadas em todo país e a separação de 

grandes  linhas  de  produtos  distintas  para  cada  ramo de  atuação.  Por  exemplo, 

abrasivos  para  construção  Civil  ou  para  indústria  metal-mecânica  com  linhas 

distintas. Por outro lado tem-se uma fraqueza na política comercial sem regras de 

áreas de atuação e descontos diferenciados, o que faz com que seus Distribuidores, 

a todo momento, estejam concorrendo entre sim próprios com os mesmos produtos.

Outro grande concorrente que podemos citar que também fabrica seus 

produtos fora do país é a empresa WALTER. Podemos destacar como vantagens a 

alta qualidade e performance que buscam fazer parte de seu portfólio, e dessa forma 

23



atuando principalmente com produtos  Premium,  mas a grande desvantagem é a 

questão de custo dos produtos que, são de maneira geral, verificam-se muito acima 

do mercado e as vezes acima até mesmo dos produtos da PFERD. 

Além  dessas  empresas  existem  muitos  outros  concorrentes  como 

KLINGSPOR, TYROLIT, SAIT, SIA, ALCAR, ICDER, ITAMBÉ, WENDT, BOSCH, 3M 

e outros que tem menores participações, porém não menor importância. Mas fato 

interessante é que até o momento não há empresas de origem Chinesa que tenham 

conseguido espaço em nosso mercado. Muitos asiáticos já adentraram ao mercado, 

mas  com  políticas  erradas  ou  com  produtos  baratos,  mas  que  barraram  suas 

aprovações  devido  ao  alto  nível  de  exigência  sobre  segurança  nesse  tipo  de 

ferramenta. 

Pode-se dividir o mercado nacional em uma pirâmide, na fatia superior estão 

presentes poucas empresas com produtos Premium e a PFERD é uma delas (se 

estima que essa parte seja 20% do todo). O meio da pirâmide, chamado de main 

stream, tem a maior fatia do mercado e estão os maiores fabricantes, como Norton e 

3M (essa fatia é praticamente 45% do mercado). E a base dela com 35% do todo 

aonde se  tem muitas  empresas principalmente nacionais  que focam mais o seu 

negócio  na  venda  de  produtos  com  preços  atrativos.  Essa  famosa  pirâmide  é 

avaliada  por  todos  os  fabricantes  nesse  mercado,  porém  não  encontramos 

referenciais teóricos ou dados medidos de mercado, ela foi  criada pelos próprios 

fabricantes com bases estimadas de mercado e de concorrentes.

4.7 Segmentação de Mercado

Há  aproximadamente  6  anos  os  Engenheiros  da  PFERD  na  Alemanha 

perceberam que se segmentassem o mercado consumidor dos produtos PFERD 

conseguiriam muitos benefícios em termos de aproveitamento de oportunidades e 

de solução completa dos problemas dos clientes. Dessa forma a empresa criou uma 

segmentação que é representada conforme a Figura 3 com o símbolo da empresa 

como base e para cada um dos segmentos ela desenvolveu um catálogo PRAXIS 

específico para tal. 
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GF1 – Manutenção Industrial
GF2 – Indústria Metalúrgica
GF3 – Fundições
GF4 – Indústria de Moldes
GF5 – Estaleiros
GF6 – Indústria Automotiva
GF7 – Estruturas Metálicas
GF8 – Manutenção Industrial de Turbinas
GF9 – Fabricantes de Máquinas

Figura 3 – Segmentação de Mercado
Fonte: PFERD do Brasil – 2012

Para cada visita técnica bem feita todas as alternativas dentro daquele tipo de 

negócio podem ser mais bem exploradas pela equipe comercial quando se utiliza a 

metodologia  de  segmentação.  O  comportamento  de  compra  está  diretamente 

vinculado à apresentação de pacotes completos de soluções, muitas empresas hoje 

valorizam isso.

Além  disso,  a  Segmentação  ajuda  muito  os  profissionais  externos  a  não 

cometerem erros em determinada visita investindo tempo ou aplicando soluções que 

não se aplicam para aquele caso. Como exemplo disso podemos citar uma visita  

onde o consultor PFERD está testando disco de desbaste no GF3 (fundição) e o 
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cliente se depara pelo catálogo PRAXIS que a PFERD possui inúmeras soluções em 

Limas Rotativas especialmente para a aplicação em Ferro Fundido. 

4.8 Características do P de Produto

A linha PFERD é dividida nos seguintes catálogos:

a) 201 – Limas mecânicas e de precisão;

b) 202 – Limas rotativas;

c) 203 – Pontas montadas;

d) 204 – Produtos para lixamento fino e polimento;

e) 205 – Ferramentas diamantadas;

f) 206 – Discos de corte e desbaste;

g) 208 – Escovas técnicas;

h) 209 – Máquinas.

i) VSM (Coated) – Cintas e discos de lixa.
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Figura 4 – Capas dos catálogos de produtos PFERD.
Fonte: PFERD do Brasil

Todos os catálogos (figura 4) apresentam produtos de alto desempenho e 

tecnologia  de  ponta  voltada  para  cada  segmento  de  mercado,  esse  é  um  dos 

maiores diferenciais da empresa.

As linhas de produtos por catálogos têm concorrentes específicos também. 

Alguns concorrentes importantes em cada linha podem ser citados como: para a 

linha_202_as  empresas  estrangeiras  MA FORD,  SGS,  KENAMETAL,  que  tem o 

marketing focado em Custo & Benefício, porém se destacam pela política agressiva 

nos preços; para a linha_204_os maiores concorrentes são 3M e WALTER, cujos 

departamentos de marketing usam muito bem o seu nome reconhecido no mercado 

para atingir o publico alvo, têm produtos de alta qualidade nacionais e importados; 
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Para  a  linha_206_tem-se  também  WALTER,  NORTON  e  SAIT,  e  todas  essas 

empresas  possuem  boa  participação  no  mercado  e  estratégias  de  marketing 

diferentes; para linha VSM a concorrência maior seria com 3M, NORTON e SIA, 

todas  por  trabalharem  com  abrasivos  flexíveis  (coated),  necessitam  de  uma 

estratégia muito mais completa de desenvolvimento, os produtos são mais técnicos 

e não vale somente o nome da marca, aqui a solução tem que ser completa para o  

cliente ter sucesso; e para o catálogo_208_ empresas como WEILER, OSBORN e 

SUISSA são os maiores concorrentes, destacando a OSBORN que pode ser dita 

como  líder  nesse  mercado.  Para  os  demais  catálogos  as  vendas  são  menos 

consideráveis e o portfólio está focado desses catálogos complementares.

Concorrentes  europeus  também  têm  importância,  pois  têm  produtos  com 

qualidade  similar  à  da  PFERD.  Porém não  tem a  estrutura  de  distribuição  bem 

consolidada como a PFERD.

Os demais  concorrentes  nacionais  não  têm a  qualidade  e  diversidade  de 

produto como a PFERD, na prática isso é ótimo para a empresa pois se torna um 

diferencial de marketing também.

4.9     Características do P de Pontos de Distribuição 

Hoje a distribuição indireta corresponde a 85% das vendas da PFERD. Cada 

distribuidor parceiro da PFERD tem pelo menos um técnico especialista, treinado 

pela fábrica. Isto facilita muito o contato com o cliente final e o conhecimento de 

suas necessidades para que a melhor solução em abrasivos possa ser oferecida.

Testes  no  cliente  final  para  comprovar  produtividade  e  relação  Custo  & 

Benefício,  reduzindo  os  custos  na  utilização  abrasivos  no  cliente  final  e 

incrementando a produtividade, são tarefas essenciais dos técnicos para que seja 

possível a venda dos produtos PFERD.

A grande dificuldade está em fazer com que este atendimento diferenciado 

seja realizado por toda a rede de distribuição, sendo fator decisivo na ocasião da 

venda, ao longo de todo o território nacional.

Os  demais  15%  das  vendas  são  feitas  de  forma  direta  da  PFERD  aos 

usuários  finais.  Estes,  por  serem  grandes  contas,  são  atendidos  pelos 
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representantes PFERD e não geram conflitos comerciais entre a Força de vendas 

regional através dos Distribuidores Parceiros.

4.10 Características do P de Promoção (Comunicação) 

Os dois maiores players do mercado têm a seu favor uma grande estrutura e 

um nome muito conhecido no mercado: Norton, (marca da Saint-Gobain) e 3M. A 

divulgação desses dois nomes na mídia é massiva. Revistas especializadas, grande 

divulgação nos pontos de distribuição e até campanhas televisivas dessas marcas 

são utilizadas na comunicação com os clientes. 

A promoção de mercado mais frequente são descontos adicionais a clientes 

específicos e brindes. A 3M também utiliza sua grande linha de outros produtos para 

“blindar” principalmente seus distribuidores.

O nível de investimento em comunicação destes dois concorrentes é muito 

alto,  comparando-se  com  a  PFERD.  Não  tendo  como  concorrer  neste  tipo  de 

comunicação, a PFERD atua principalmente no relacionamento com o distribuidor e 

seus clientes diretos. Convite para feiras em São Paulo visita a fábrica na Alemanha 

e feiras na Alemanha sempre combinados com treinamentos são importantes para 

estreitar esse relacionamento. Além dos treinamentos na filial em Curitiba.

4.11 Características do P de Preço

Em sua grande maioria, os concorrentes de mercado estão posicionados com 

preços mais baixos que a PFERD, independente do canal  de distribuição.  Estes 

preços  são  formados  por  tabelas  de  produtos,  com  seus  respectivos  valores  e 

descontos são aplicados de acordo com volumes de compra, região ou importância 

estratégica do cliente. Uma característica que vem ocorrendo no mercado, realizada 

pela concorrência,  é  atuar  com venda direta,  sem importar-se com o distribuidor 

regional. Com isso os preços praticados podem ser muito mais baixos que os da 

PFERD  por  meio  da  distribuição.  Em  contra  partida  as  margens  aplicadas  por 
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praticamente todos esses concorrentes é muito pequena incomparável à margem 

que tem os Parceiros PFERD em alguns casos. Isso é um grande diferencial entre 

os distribuidores de ferramentas abrasivas no mercado.

Devido a esse ataque direto ao mercado ou em algumas regiões aonde a 

PFERD  não  tem  distribuidores  pode-se  dizer  que  há  uma  reorganização  para 

atendimento direto da empresa de forma transparente e coerente, principalmente 

com relação à linha de produtos VSM.

4.12 Projeções de Mercado e Comentários 

Considerando  uma  situação  de  crescimento  do  país  para  este  ano  e  a 

estabilidade  cambial,  que  é  uma  variável  muito  importante  para  o  negócio  da 

PFERD, é possível  afirmar que o mercado de atuação da empresa segue sendo 

promissor e em crescimento.

Outros  dados  importantes  são:  a  projeção  de  produção  para  indústria 

automobilística,  novos  investimentos  para  empresas  do  setor  metal-mecânica  se 

instalando no país e a movimentação devido às obras de infraestrutura para a Copa 

do mundo de 2014 e as olimpíadas.

Outro fator importante é que a participação nas vendas da PFERD em cada 

estado do Brasil tem muitas lacunas para crescer. Um estado como Rio de Janeiro, 

por exemplo, que tem o segundo PIB nacional e hoje é somente o sétimo estado no 

faturamento da empresa mostram que ainda tem muito mercado a ser conquistado.

Com este  cenário  em expansão  econômica  aliado  a  grandes  lacunas  em 

determinadas regiões é possível afirmar que as possibilidades de crescimento da 

empresa são muito otimistas.
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5 Consumidores

5.1  Perfil do Consumidor

O setor metal mecânico é o grande mercado que consome a maior parte dos 

produtos  abrasivos  comercializados  pela  PFERD.  Os  segmentos  e  tipos  de 

empresas dentro do setor que são os principais clientes hoje são:

a) Usinas de cana de açúcar;

b) Manutenção Industrial

c) Indústria Metalúrgica;

d) Frigoríficos;

e) Fundições;

f) Indústria de Moldes;

g) Estaleiros;

h) Indústria Automobilística;

i) Fabricas de Estruturas Metálicas;

j) Fabricação e Manutenção Industrial de Turbinas;

k) Fabricantes de Máquinas.

O que mais caracteriza o perfil do consumidor de abrasivos  PREMIUM  é o 

conhecimento  e  entendimento  da  relação  custo  /  benefício,  dar  importância  à 

segurança e interessar-se por produtividade.

Dentro  dessas  empresas  consumidoras  os  responsáveis  por  tomada  de 

decisão podem ter vários cargos como Diretoria, Gerência, Compras, Proprietários 

de empresas, setores técnicos, segurança entre outros. E devido a essa diversidade 

de cargos e empresas de mercado, encontram-se diferentes perfis psicológicos e 

também praticamente todos os perfis sociais e culturais.
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5.2 Desejos e Necessidades do Consumidor

As  necessidades  do  perfil  de  consumidor  PFERD  são  também  variadas 

devido  as  grandes  variedades  desse  perfil.  Podemos  citar  algumas  que  são 

facilmente notadas como:

a) Necessidade de Produtividade: A empresa em questão tem no processo 

de fabricação um “gargalo” no uso de uma ferramenta abrasiva. Consegue 

resolver seu problema com uma ferramenta PFERD. 

b) Busca por segurança: Utilizar um produto de qualidade, certificado por um 

órgão de segurança europeu, reduzindo o risco de acidentes na utilização 

do produto;

c) Necessidade técnica: é possível resolver um problema no processo com 

uma novidade para o cliente que faz parte da linha de produtos PFERD, 

ou simplesmente um produto traz a melhor relação custo & benefício para 

aquele processo em questão.

d) Necessidade de atendimento: Muitos dos sucessos da empresa se devem 

a casos aonde se trabalha o cliente de forma diferenciada, atendendo com 

soluções  em  produtos  Premium e  com  atendimento  Premium.  Essas 

necessidades  de  relacionamento  estão  sendo  cada  vez  mais  um 

diferencial em um mercado tão competitivo.

Um grande diferencial para qualquer profissional de vendas é como avaliar 

corretamente  as  necessidades  dos  seus  clientes  e  potenciais  oportunidades.  As 

visitas  profissionais  “B2B”  feitas  pelos  Consultores  PFERD  visam  além  de 

proporcionar um atendimento “Premium” avaliar corretamente as necessidades dos 

clientes  da  empresa.  Esse  relacionamento  criado  durante  as  visitas  permite 

monitorar a assertividade e sucessos para replicar e ao mesmo tempo corrigir erros 

e trabalhar as fraquezas que vão de encontro aos desejos dos consumidores.
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5.3 Hábitos de Uso e Atitudes do Consumidor

Os  compradores  de  produtos  abrasivos  geralmente  possuem  em  seus 

sistemas de compras os produtos homologados pelo departamento responsável na 

produção.  Essa compra é feita  periodicamente de acordo com o consumo e em 

alguns casos existem contratos de fornecimento com clausulas importantes para os 

dois lados.

As  homologações  dos  produtos  abrasivos  geralmente  são  feitos  após  as 

visitas  técnicas e  dos testes  comparativos  entre  produtos.  A PFERD possui  um 

padrão de relatórios comparativos em que todos os seus Consultores técnicos ou 

seus Distribuidores Parceiros são capazes de realizar e documentar esse tipo de 

teste  criando  um documento  muito  importante  para  a  comprovação  de  custo  & 

benefício para o Consumidor.

5.4 Papéis de Compra

A  variedade  de  perfis  de  compradores  é  muito  grande  como  citada 

anteriormente, mas o que se observa nesse segmento aonde o envolvimento de 

mais de um departamento na decisão da compra é importante e assim a PFERD tem 

chances maiores de sucesso. Em casos opostos aonde somente o Departamento de 

compras tem contato com os consultores PFERD e estes estão com foco em preço 

unicamente, a possibilidade de fidelização com produtos desse tipo é praticamente 

impossível.

Existem  também diferentes  pessoas  que  mesmo  não  sendo  compradores 

podem ter ligação direta na compra. Entre esses muitas vezes estão os usuários dos 

produtos ou até mesmo a segurança no trabalho. Isso é fato dentre os usuários de 

produtos abrasivos PFERD por serem Ergonomia e Segurança dois dos principais 

pontos fortes e argumentos de venda.
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6 Política Comercial

6.1 – Definição das Suposições Fundamentais

Como  citado  no  capítulo  segundo  item  2.1  Visão,  a  PFERD  quer  ser 

conhecida no mercado como a empresa Consultora de Soluções em seu segmento 

de atuação.  E para que isso se torne cada vez mais real  é necessário que sua 

equipe esteja hábil para transmitir essa premissa de forma prática ao mercado.

Com esse  foco  a  empresa  não  deve  buscar  expansão  através  de  ações 

massivas  com  preços  baixos  ou  abertura  de  muitos  distribuidores  focados 

exclusivamente em venda de produtos, mas sim atender um público exclusivo que 

está interessado nas vantagens e de olho no futuro. Empresas que buscam sempre 

economia  através  de  aumento  da  produtividade  ou  empresas  que  querem  ter 

diferenciais em seu produto perante o mercado é o perfil  ideal de cliente que as 

soluções PFERD podem atender.

 Os principais segmentos de mercados, já definidos anteriormente no capítulo 

quarto,  item 4.7,  têm formas de desenvolvimento  diferentes,  grupos de produtos 

diferentes e que são agrupados por catálogos PRAXIS e canais de comercialização 

diferentes em alguns casos. Se tomarmos como exemplo o segmento de Estaleiros, 

isso se  torna bem claro.  Só é possível  ter  chance de sucesso nesse segmento 

quando se faz parcerias com os profissionais que possuem conhecimento e abertura 

nos clientes em específico.

Outro desafio da empresa é o conhecimento do mercado de forma detalhada, 

atualmente o maior contato com o mercado se dá através da rede de distribuição de 

terceiros,  o  que  dificulta  o  levantamento  e  a  veracidade  dos  dados  levantados, 

podendo comprometer todo o planejamento feito pela PFERD.

Mas o principal fator crítico para o sucesso do negócio da PFERD é trabalhar 

com uma equipe Competente e de alto desempenho.  Não somente os Gestores 

PFERD,  mas  também  os  técnicos  dos  Distribuidores  Parceiros  treinados 

internamente na PFERD precisam ser profissionais que dominem não somente o 

lado técnico, que hoje em dia já não é mais um diferencial, como o lado comercial e  
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de  relacionamento.  Grande  parte  do  sucesso  obtido  no  mercado  hoje  pode  se 

vincular  além  de  uma  excelente  comprovação  de  Custo  &  Benefício  um  bom 

relacionamento  comercial  e  um  excelente  atendimento  a  esses  clientes.  Muitas 

empresas concorrentes buscam somente a venda de um produto e nada mais, mas 

para obter sucesso nesse tipo de negócio é fundamental em muitos casos que a 

consultoria não acabe na venda do produto e sim vá além. Vender uma solução 

Premium não é possível  por  profissionais sem conhecimento do negócio de seu 

cliente ou sem capacidade de realizar um atendimento Premium.

6.2 - Estipulação das Metas de Vendas 

Para a PFERD do Brasil a meta geral é definida pela Diretoria do Brasil junto 

com a matriz na Alemanha. Nessa reunião são determinadas as esperadas para 

ano, porém muitas vezes estes números podem sofrer variações cambiais contra ou 

a favor dos resultados.

A meta atual da PFERD no Brasil é crescer 15% sobre o ano anterior em 

vendas. Essa meta é repassada para os Gestores técnicos responsáveis por cada 

região, incluindo distribuidores e clientes finais, este faz uma análise detalhada por 

produtos, catálogos e por clientes e distribuidores. Depois dessa análise detalhada 

do Gestor os números são documentados e servem de base para as decisões de 

compras  com  a  Matriz  e  previsões  de  vendas  de  produtos.  Além  disso,  a 

assertividade do planejamento dos gestores com relação a suas metas é também 

um dos tópicos de avaliação desses profissionais e é parte da remuneração variável 

dos mesmos.

O acompanhamento mensal do real versus o orçado no ano anterior é feito 

pelos gestores através de uma planilha em Excel chamada “Sales Budget”, com a 

planilha  eles  podem se  auto  gerenciar  e  se  organizar  com relação  ao  foco  de 

trabalho nas prioridades. 

A avaliação anual da empresa é feita em reuniões de fechamento do ano e 

em reuniões comerciais trimestrais.

O  crescimento  absoluto  da  PFERD  no  Brasil  nos  últimos  anos  é  fato 

comprovado,  mas  não  é  necessariamente  proporcional  ao  crescimento  de  sua 
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participação  no  mercado  como  um  todo,  em  virtude  principalmente  da  saída  e 

entrada de outros concorrentes todos os anos.

Análises  setoriais  ou  dos clientes  finais  são limitadas para  a organização, 

umas vez que a maior parte das vendas é feita por Distribuidores, porém cada vez 

mais  a  aproximação  a  eles  vem sendo  buscada  para  poder  entender  melhor  o 

mercado e poder  junto  com a matriz  alinhar  a  demanda e  oportunidade real  do 

mercado consumidor com a expectativa dos acionistas.

Após a análise de como é realizado o estabelecimento de metas da PFERD, 

entendemos que a sistemática atualmente utilizada é suficiente e necessária para o 

desenvolvimento  sustentável  da  empresa,  não  sendo  necessários  ajustes  nesta 

etapa.

6.3  - Atividades que Precisam ser Exercidas para Serem Alcançadas as Metas 

A equipe externa de vendas de maneira geral não cria grandes limites ou fica 

presa  em  idéias  de  prospecção  limitada  por  tipo  de  cliente.  Mas  os  casos  de 

sucesso que são documentados e compartilhados para todos como bom exemplo de 

sucesso,  acabam acontecendo  geralmente  em empresas  com perfil  semelhante. 

Empresas que buscam melhorar produtividade, empresas que se preocupam com a 

saúde  dos  seus  funcionários  e  querem  melhorar  seus  produtos  com  o  uso  de 

ferramentas  com  tecnologia  superior,  sem  falar  dos  que  realmente  estão 

interessados no conceito custo & benefício. Esse perfil é geralmente o foco para os 

clientes que busca a área comercial.

Baseado no tipo de venda da empresa, na maior parte consultiva, a equipe de 

vendas, incluindo todos os vendedores, sejam funcionários PFERD ou distribuidores 

devem passar por treinamentos constantes para que possam oferecer as melhores 

soluções. Além do treinamento, é fundamental o desenvolvimento de um programa 

de benefícios  para os melhores,  objetivando premiá-los  não apenas pela  venda, 

mais sim por cada etapa da venda, desde um cadastro até á efetivação de novos 

clientes.

Os testes comparativos com produtos são fundamentais para a equipe externa 

de vendas consiga provar custo & benefício em suas demonstrações nos clientes. 
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Além  de  uma  ótima  demonstração  e  comparação  a  elaboração  correta  do 

documento  e  proposta  comercial  aos clientes  é  fato  crucial  para  o  sucesso nas 

vendas.

A integração da área comercial e dos demais departamentos já acontece hoje na 

PFERD de forma natural.  O objetivo da empresa está muito claro para todos na 

empresa o que facilita as atividades das pessoas e pode ser considerado como um 

ponto forte da organização.

O Plano de Incentivo dos Parceiros PFERD (PIPP - figura 8) é um projeto muito 

importante e é acompanhado de perto por todos os Gestores. Além de organizar 

todas  as  atividades  entre  a  PFERD  e  seus  Distribuidores  garante  benefícios  e 

pagamento  de  premiações  caso  as  premissas  sejam  cumpridas.  Uma  delas 

obviamente é a meta anual de compras.

Erro: Origem da referência não encontrada

Figura 8 – Imagem da Capa PIPP 2013
Fonte: PFERD do Brasil

6.4 - Canais de Comercialização

Atualmente 85% das vendas da PFERD no Brasil são de forma indireta, através 

de distribuidores regionais, principalmente os distribuidores que participam do PIPP 

que são chamados de “Parceiros” que revendem os produtos para o usuário final ou 

em menor  escala  para  pequenas  revendas.  Outros  15% das  vendas  são  feitas 

diretamente  para  a  indústria,  assim  sendo  podemos  classificar  a  sistema  como 

modelo híbrido.

Figura 9 – Canais de Comercialização
Fonte: PFERD do Brasil

37



Devido ao tipo de produto ser muito técnico e especializado e devido ao fato de a 

empresa ainda ser nova no mercado, ela atua com o tipo de venda pessoal, face a 

face ou de telemarketing.

Equilibrar e administrar as vendas diretas e indiretas deve ser encarado como 

desafios diários dos Técnicos e Representantes PFERD. Como a empresa vende 

soluções em produtos Premium, a equipe de vendas deve também buscar sempre 

um atendimento Premium para seus clientes.

6.4.1 - Canal Indireto

As vendas através de distribuidores hoje é o principal canal da empresa é 

feita principalmente de forma exclusiva e por regiões de atuação.

Acredita-se que essa seja realmente a melhor forma para o foco do negócio 

da  empresa,  isso  em  virtude  de  a  empresa  contar  com  estrutura  pequena  se 

comparado com seu faturamento.  Com Distribuidores  Especializados e  treinados 

pela  empresa consegue-se multiplicar  muito  a área de cobertura  e atender  uma 

quantidade muito maior de clientes finais, os quais seriam fisicamente impossíveis 

com  vendas  diretas  da  estrutura  atual  da  PFERD  do  Brasil.  Esses  Parceiros 

comerciais devem seguir uma política de área de atuação também deve fazer parte 

do documento maior que é o PIPP assinado por todos os Parceiros no inicio da 

Parceria. 

Todo final de período os Parceiros devem ser avaliados e dentro do programa 

contempla pontuações e diferentes status perante os demais. O nível máximo de 

pontuação e atingimento dos pré-requisitos dá ao Parceiro nível  Platinum depois 

seguido do Ouro, Prata e Bronze. As premiações devem ser proporcionais ao status 

atingido pelo Parceiro naquele ano em questão.
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Figura 10 – Premiação dos Parceiros no PIPP
Fonte: PFERD do Brasil

Limitações de conhecimento e domínio de sua região e clientes são limitações 

tanto da equipe de Gestores como de seus Parceiros regionais, o que acaba sendo 

um fator ruim para o crescimento dos negócios.

6.4.2 - Canal Direto

As vendas diretas devem ser  restritas exclusivamente aos Representantes 

comerciais  e  também  a  grandes  contas.  A  razão  principal  de  existirem 

representantes comerciais é esse atendimento, esses profissionais devem possuir 

grande experiência comercial e de mercado e ótimo relacionamento com as pessoas 

que  influenciam  ou  tomam  as  decisões  nos  grandes  negócios.  Montadoras  de 

39



automóveis e grandes Fundições são dois exemplos ideais para venda Direta via 

Representante Comercial. 

6.4.3 – Sugestões de melhoria para os canais de comercialização

Os Gestores comerciais PFERD que cuidam principalmente das vendas com 

canal  mais longo,  vendas indiretas, devem trabalhar constantemente avaliando a 

sua região de trabalho. A força de atuação e penetração na indústria de cada região 

por parte dos Parceiros deve ser medida constantemente e se constatado que existe 

falha de cobertura ou problemas de atendimento o Gestor deve buscar corrigir  o 

problema junto ao Parceiro. Se essa prática se repetir por mais de duas vezes em 

um curto prazo, deve ser sugerido que o Gestor procure uma segunda opção de 

Distribuição que venha a somar nas vendas da região ou então em caso estremo a 

troca de um Distribuidor antigo e com muitos problemas por outro mais ativo e que 

resolva esse problema. 

Outra  sugestão  para  problemas  de  cobertura  por  parte  do  Distribuidor  é 

reduzir a área de atuação e abrir novas parcerias comerciais nas lacunas abertas. 

Se a atuação do Distribuidor for realmente competente e ainda tiverem casos, 

em grandes contas que por motivo de preço não é possível concretizar negócio, é 

sugerido que se negocie com a PFERD uma venda direta com comissionamento 

para o Distribuidor. 

Uma das atribuições dos Consultores PFERD deve ser a avaliação constante 

do cumprimento  das metas  estabelecidas  por  ele  nos seus  Distribuidores.  Se o 

Distribuidor escolhido não atinge os objetivos estipulados em comum acordo, suas 

condições de parceria devem ser revistas. Desta forma o Consultor PFERD não atua 

somente como uma figura importante para o negócio do Distribuidor, mas também 

um Gestor de região muito importante para o negócio da PFERD.

6.5 - Formação de Preços

Para o cálculo do preço de tabela da PFERD deve-se levar em consideração 

principalmente os custos de importação, que considera todos os impostos para cada 
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NCM (Nomenclatura  Comum do  Mercosul)  mais  a  situação  cambiária  e  mais  o 

fundamental elemento margem. Essa última deve ser definida pela diretoria para que 

a operação no país seja rentável.

Reajustes nos preços são anualmente repassados pela Matriz e devem ser 

retransmitidas ao mercado pela criação de nova lista de preços, ou ainda variação 

muito grande de câmbio podem levar a PFERD a reajustar os preços.

6.5.1 – Política de Descontos e Condições Comerciais

Descontos aplicados pelos Gestores nos seus Distribuidores são feitos de 

forma aleatória e decidida por cada Gestor. O limite de desconto de um Parceiro é 

40%.

Descontos especiais para negócios especiais ou clientes Diretos devem ser 

calculados pelos Gerentes de Comercial que tem acesso aos custos de todos os 

produtos comercializados. 

Os  Distribuidores  para  início  de  Parceria  devem  começar  com  25%  de 

desconto e a medida que mostram perfil de trabalho alinhado com o perfil da PFERD 

eles podem progredir o desconto até chegar ao teto de 40%.

A tabela de preços da PFERD utiliza como base um prazo de pagamento de 

30  dias.  Nos  casos  de  adiantamento  de  pedidos,  ou  pedidos  para  estoque  no 

distribuidor o prazo de pagamento pode ser alterado, inclusive podem ser oferecidos 

descontos adicionais ou prazos especiais para grandes volumes de compra, essa 

decisão deve ser feita entre o Gestor e o Gerente Comercial.

6.6 - Política de Determinação de Serviços Complementares

Somente a venda do produto da empresa não é suficiente para atender ao 

mercado e satisfazer seus clientes. É preciso agregar serviços complementares ao 

que é oferecido visando tanto a conquista como a manutenção dos clientes.
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Dessa forma o atendimento deve ser feito na forma de um pacote completo 

de Consultoria,  aonde uma parte  dela  é  a  venda do produto.  As demais  partes 

podem envolver diversos itens como treinamento sobre uso e sobre segurança dos 

produtos  abrasivos.  Orientação  de  rotações  corretas  ou  de  máquinas  de 

acionamento indicadas para cada operação a se trabalhar. Sugestões de melhoria 

no processo produtivo do cliente devem ser repassadas sempre que por possível 

não somente visando a venda do produto PFERD mais principalmente ao sucesso 

do cliente em questão, afinal, um produto  Premium envolve toda a experiência de 

uso do mesmo.

Os  Consultores  PFERD  devem  ser  capazes  de  identificar  quais  serviços 

complementares são necessários ou recomendados para cada cliente com base em 

seu  treinamento  e  experiência  prática  adquirida.  Essas  recomendações 

necessariamente  devem  ter  embasamento  técnico  e  financeiro,  confiáveis  e 

adequados para cada situação.

 Como  a  PFERD  prestará  uma  consultoria  completa  nos  seus  clientes 

somando com produtos de altíssima segurança e performance, a política de preços 

previamente  determinada já  deve  contemplar  a  solução toda  e  o  preço final  do 

produto deve conter margens saudáveis também considerando esse fator.

6.7 - Política de Relacionamento com os Clientes

O objetivo da política de relacionamento deve ser de aumentar o nível  de 

interação e troca de informações com estes clientes PFERD no intuito de gerar mais 

volume  de  vendas  com  mais  lucratividade.  Por  este  motivo,  a  implantação  do 

sistema de CRM se faz necessária para que todas as informações de clientes e do 

mercado  estejam  atualizadas  e  bem  estruturadas  proporcionando  assim  a 

possibilidade de antecipar-se às necessidades dos clientes.

Com  a  implantação  do  sistema  CRM,  hoje  inexistente  formalmente,  a 

empresa  poderá  organizar  a  rotina  de  trabalho  e  visita  com  seus  Consultores, 

planejar de forma organizada suas previsões de vendas, ter organizado sistemática 

de relatórios de visita, registros e histórico de cada cliente, mapear problemas como 
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reclamações e problemas de riscos e ameaças, avaliar potenciais de crescimento, 

outras aplicações de produtos e oportunidades para novos investimentos.

Torna-se  importante  que  o  cliente  PFERD  tenha  o  seu  perfil  monitorado 

constantemente para que possa ser avaliado o seu potencial,  sua localização no 

mercado, meta a ser atingida, dados culturais, necessidades latentes e outros que 

sejam  importantes  de  serem  mapeados.  Dessa  forma  poderá  se  trabalhar 

exatamente  nas  necessidades  do  cliente  podendo  lhe  atender  de  forma  mais 

personalizada e com mesmo pensamento dele, gerando mais foco ao negócio.

Deve-se  trabalhar  com  uma  classificação  ABC  dos  clientes  identificando 

principalmente os que têm maior potencial de compra (CMP), os clientes de maior 

valor (CMV) e os Below Zeros (BZs), cujo atendimento é mais caro que o lucro. Com 

isso poderá ser realizado um trabalho de vendas mais focado e direcionado a cada 

tipo de cliente e para os de maior potencial deve haver propostas de trabalho mais 

personalizadas e que agreguem mais valor.

A equipe de atendimento interno é fundamental para um bom relacionamento 

dos clientes com a empresa. Essa equipe deve ter treinamentos de base comercial e 

relacional para prestar também um suporte de atendimento Premium completando o 

atendimento prestado pelo Consultor PFERD.

As informações sobre os clientes finais devem chegar à empresa por meio 

dos  Consultores  PFERD  e  Representantes  comerciais.  Além  do  atendimento 

comercial os Consultores devem ser capacitados para oferecer suporte no cliente 

final, estimulando as vendas dos distribuidores. Assim a PFERD terá acesso a um 

bom número de clientes finais atendidos pelos distribuidores, tendo capacidade de 

coletar e passar informações diretamente do consumidor.

Promoções da PFERD devem ser dirigidas aos distribuidores que recebem as 

informações e repassam aos consumidores finais e diretamente aos consumidores 

que assim são atendidos. As informações sobre produtos e marketing da empresa 

devem  ser  realizadas  através  de  revistas  especializadas,  feiras  de  divulgações 

regionais  e  especificas,  mailing de  distribuidores  e  end  users e  expositores  de 

ferramentas que devem estar presentes em todas a lojas de Distribuidores PFERD.
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6.8 - Política de Recrutamento e Seleção de Profissionais da Área Comercial

O  Recrutamento  da  PFERD  hoje  é  feito  de  forma  terceirizada  por  uma 

empresa de RH especializada nisso.

O  departamento  de  RH  da  PFERD  deve  compartilhar  para  a  empresa 

Headhunting,  todos os  pré-requisitos  e  os diferenciais  que são importantes para 

contratação  dos  profissionais  da  área  comercial  da  empresa  mesmo  para 

departamentos internos.

Consultores externos PFERD devem tem formação em Engenharia Mecânica 

ou cursos semelhantes, domínio de uma segunda língua, inglês ou alemão e um 

diferencial seria experiência profissional do ramo de atuação da PFERD. Além disso, 

outras  características  pessoais  devem  ser  exigidas  e  avaliadas  nas  entrevistas 

prévias,  como  pró-atividade,  boa  comunicação  verbal,  comprometimento  e 

dedicação ao trabalho, integridade e ética.

Toda avaliação prévia dessas características devem ser feitas pela empresa 

contratada mediante testes dos conhecimentos específicos, gerais e pessoais além 

da avaliação de um profissional de psicologia na própria empresa de RH.

As  demais  funções  internas  pertencentes  a  área  comercial  da  empresa 

também devem ter seus pré-requisitos bem definidos para a empresa de RH que 

deve fazer uma bateria de entrevistas iniciais e deixar a decisão final ou a última 

entrevista para ser feita na PFERD com o seu futuro Superior.

A estrutura comercial completa da PFERD do Brasil pode ser visualizada na 

figura 1 no capitulo 2 item 2.4.2 - Estrutura organizacional.

6.9 Política de Remuneração

A remuneração de cada profissional  é  definida  pela Diretoria  da Área em 

conjunto  com  o  departamento  de  Recursos  Humanos.  Para  a  formação  desta 

remuneração, levam-se em consideração as qualificações exigidas pela empresa e 

média  salarial  praticada  pelo  mercado  em  funções  similares.  Compõe  a 

remuneração  da  área  comercial  um salário  fixo  e  mais  um variável  vinculado  a 

metas de vendas e metas pessoais que pode chegar a quatro vezes o salário fixo.

44



Deve ser definida uma política de cargos e salários que seja referencial para 

organizar e posicionar cada profissional de acordo com seu tempo de casa e com a 

sua competência avaliado nas reuniões de fim de ano com fechamento e avaliação 

individual de cada profissional.

6.10 - Política de Avaliação e Remuneração por Desempenho

Todos  os  funcionários  da  PFERD  devem  ter  um  plano  de  incentivo  e 

Remuneração de acordo com seu desempenho. Para o setor comercial esse plano 

deve ter alguns fatores importantes para operar de forma correta. Esses fatores são:

• A empresa deve fechar o ano com lucro na operação;

• A remuneração máxima não dede ultrapassar quatro salários;

• Para área comercial essa política deve ser aplicada aos Gerentes Comerciais 

e aos Técnicos e Engenheiros de aplicação (Consultores);

• Os  indicadores  para  cada  cargo  devem  ser  definidos  separadamente  e 

avaliados individualmente pelo Superior imediato a cada função.

Para os Técnicos e Engenheiros de Aplicação os itens a avaliar devem ser:

• Metas nos clientes atendidos – real contra o que foi orçado;

• Relatórios técnicos, de visita, organização e planejamento do trabalho;

• Despesas individuais com viagens e outros custos (manter ou reduzir)

• Aumento de SKUs faturadas no ano contra o ano anterior

• Avaliação e Feedback pessoal do gestor

• Idéia ou projetos novos considerados lucrativos para a organização.

Os itens diferentes para os Gerentes de Produto são:

• Metas totais da linha de produtos;

• Nível do estoque entre 90 e 180 dias;

• Ações bem sucedidas envolvendo Marketing;

• Feedback e idéias são semelhantes ao mostrado acima.
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Todas  as  avaliações  devem  ser  feitas  tomando  como  base  planejamento 

entregue no ano anterior ao Gestor da pessoa. 

Para os profissionais que produzirem muito abaixo do planejado devem ser 

feitas  avaliações  mais  aprofundadas  com  o  RH  para  buscar  treinamentos  de 

reciclagem ou melhoria dos pontos fracos. E em caso de reincidência o profissional 

deve ser convidado a ocupar outra função na empresa caso esta esteja disponível 

no momento.

Além do reconhecimento financeiro no caso dos profissionais que apresentam 

os melhores resultados a empresa pode também buscar outras gratificações que 

não necessariamente envolvem dinheiro para o funcionário. Reconhecimento como 

o funcionário do ano, ou premiações com símbolos e exposição dessa informação 

para outras empresas PFERD no mundo podem trazer grandes focos motivacionais 

para toda equipe comercial.

6.11 - Política de Treinamento

O grau de importância dos treinamentos da equipe é muito grande, pois os 

produtos  comercializados pela  empresa possuem características  técnicas que os 

diferenciam dos produtos da concorrência, bem como maneira correta de utilizá-los 

visando  a  sua  máxima  performance,  isto  garante  o  diferencial  dos  produtos  no 

mercado  e  justifica  o  preço  do  produto,  que  é  posicionado  como  de  alto  valor 

agregado.  Juntamente  com  a  forma  correta  de  se  atender  os  clientes 

comercialmente  buscando  sempre  o  atendimento  Premium  deve  ser  um  dois 

maiores diferenciais da PFERD perante os concorrentes.

Os módulos de treinamentos devem ser Comerciais e Técnicos e aplicados 

para todos os Consultores e todos os técnicos dos Parceiros. A determinação da 

necessidade de outros treinamentos deve ser avaliada por cada Gestor sobre seus 

técnicos que trabalham juntos nos momentos de prospecção.

Os  treinamentos  devem  ser  realizados  dentro  do  laboratório  da  PFERD 

juntando a parte teórica sobre o produto em questão com a aplicação prática pelos 

alunos logo em seguida. Essa metodologia permite um grau de aprendizado muito 

superior que somente a teoria. E ao final de cada treinamento avaliações em forma 
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de  prova  tem  que  ser  feitas  para  medir  se  o  conhecimento  foi  transmitido  e 

entendido de forma adequada.

Avaliação da necessidade de treinamento é constante, pois os distribuidores 

possuem seus próprios funcionários, e os mesmos estão em constante processo de 

renovação.

6.12 - Programas de Endomarketing

É sugerido que seja implantado com urgência um programa de endomarketing 

avaliado com um ponto passível de melhoria para a organização, visto que hoje não 

existe  praticamente  nenhuma prática  estruturada  para  este  fim.  As  duas  únicas 

ações que auxiliam a este objetivo são quadros informativos que são atualizados 

semanalmente em toda empresa e eventos anuais, como por exemplo, a semana 

SIPAT.

Sugerimos  que  todos  os  funcionários  internos  participem  diretamente  do 

programa.  Os  colaboradores externos podem ocasionalmente  apoiar  as  ações e 

estar  envolvidos  esporadicamente  nos  eventos,  mas  não  há  necessidade  da 

participação desses que hoje já tem um nível avançado nessa questão.

Os principais objetivos com a campanha são:

• Fazer  todos os funcionários internos conhecerem no mínimo quais são os 

produtos que a empresa comercializa e sua aplicação, de maneira simples e 

geral;

• Explicar a todas as áreas internas qual é a política comercial de atuação da 

PFERD do Brasil

• Promover  um  maior  comprometimento  dos  colaboradores  com  suas 

respectivas funções motivando os mesmos valorizando cada uma de suas 

funções;

• Estimular  e  motivar  todos  os  funcionários  a  serem  cada  vez  mais 

competentes;

• Criar  um sentimento nos funcionários de que eles “pertencem” à empresa 

para que os mesmos estejam sempre motivados.
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Na pratica algumas ações são sugeridas para buscar os objetivos gerais:

• Semanalmente  realizar  treinamentos  relâmpagos,  não  mais  de  uma  hora, 

para todos os funcionários internos. Em cada um desses encontros um dos 

catálogos PFERD deve ser explorado de forma resumida e além de módulos 

técnicos  outros  comerciais  e  de  marketing  devem  ser  constantemente 

explorados e com repetição semanal;

• Implementar  programa  de  gratificação  de  acordo  com  erros  cometidos. 

Quanto menos erros o funcionário cometer em sua função melhor será sua 

pontuação  e  gratificação.  Não  somente  erros,  mas  produtividade,  ideias 

novas, pontualidade e outros devem fazer parte desta mesma avaliação;

• Palestras motivacionais para toda equipe, inclusive nos eventos aonde se tem 

todos os externos reunidos no escritório, buscar colocar toda empresa junta 

para este evento.

O responsável pelo gerenciamento do programa deve ser o Departamento de 

Marketing juntamente com a Gerência Comercial.

Os custos envolvidos para aplicação do plano de endomarketing podem ser 

considerados baixos para empresa. Praticamente é resumido na contratação dos 

profissionais para a palestra motivacional. Outro fator que é fundamental e tem a ver 

com investimento é o tempo dedicado dos profissionais envolvidos. Não somente 

nos que organizarão o evento, mas também nos que assistirão.

As  inscrições  para  os  treinamentos  devem ser  feitas  de  forma voluntária, 

acreditamos que dessa forma podemos avaliar melhor o interesse do funcionário e 

os  horários  devem também ser  escolhidos  juntamente  com os  supervisores  das 

áreas para não ausentar o funcionário de sua rotina diária.

Durante todos os eventos os funcionários com grau de envolvimento direto 

nas  vendas  devem  ser  informados  da  evolução  perante  a  meta  da  empresa  e 

também devem ter avaliação pessoal de acordo com as metas de forma semelhante 

aos Gestores externos.
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Ao final dos encontros todos os funcionários receberão fichas com pesquisa 

sobre  a  opinião  dele  com  relação  à  empresa.  Tudo  que  pode  ser  criticado  ou 

elogiado devem ser questionados nesses documentos.

6.13 - Administração de Vendas 

O Sr. Cezar Antunes, diretor e gerente comercial, faz hoje a administração 

geral de venda da PFERD e é responsável pela gestão da força de vendas e por  

assegurar o cumprimento das metas e objetivos gerais da organização.

O gerente comercial tem a missão de transmitir para sua força de venda, o 

seu estilo, seus valores e a sua liderança, e fazer com que os profissionais o sigam 

não  por  imitação,  mas  pela  sua  força  indutiva.  Cabe  a  ele  criar  autoconfiança 

suficiente  para  delegar  a  sua  força  de  venda  as  suas  reais  responsabilidades: 

vender e fidelizar clientes.

O Diretor geral conta com o apoio direto do Gerente de Produto que hoje é o 

Sr. Ricardo Blum que além de tratar todos os aspectos técnicos relativos a todos os 

Produtos  PFERD  e  VSM,  tem  envolvimento  direto  no  repasse  e  nas  decisões 

comerciais  com relação  à  precificação  no  engajamento  da  equipe  comercial  no 

caminho do cumprimento das metas.

Deve ser considerada responsabilidade do Gerente Comercial:

• Definir as metas gerais

• Recrutar profissionais para área comercial

• Atuar com liderança

• Implementar a política comercial

• Promover o trabalho e espírito de equipe com motivação da equipe

• Administrar despesas e orçamento geral da PFERD

• Cobrar resultados esperados

• Avaliação do desempenho da equipe comercial

• Privar pelo bom relacionamento com os clientes externos e internos
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• Avaliar constantemente os canais de vendas

• Apoiar os Consultores, sempre que solicitado, em grandes negociações.

Deve ser considerada responsabilidade do Gerente de Produto:

• Liderar

• Apoiar a equipe de vendas nas questões técnicas com a fábrica, tanto de 

reclamações quando de desenvolvimento de produtos

• Investir no relacionamento com os clientes externos e internos;

• Administrar todo o departamento de treinamento e treinar a equipe de vendas 

e Distribuidores tanto treinamentos técnicos quanto comerciais

• Trabalhar  constantemente  auxiliando  a  manter  o  nível  e  a  qualidade  do 

estoque aceitáveis

• Avaliar constantemente produtos e ações dos concorrentes;

• Elaborar Lista de preços e auxiliar a equipe comercial nas decisões relativas a 

preço para as vendas

• Decidir e implementar ações de marketing e de vendas em conjunto com o 

Diretor Comercial

6.14 – Orçamento

Por motivos estratégicos não puderam ser disponibilizados os dados reais de 

formação de orçamento.

No  quadro  1  é  indicada  uma  sugestão  de  orçamento  para  a  empresa, 

contemplando custos e investimentos, com base mensal, para o acompanhamento e 

controle das despesas da empresa.
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Descrição de Despesas JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Pessoal - - - - - - - - - - - - -
Salários Fixos -
Comissões -
Bonificações / PPR -
Férias -
Plano de saúde -
Plano Odontológico
Seguro de vida -
Telefone Móvel -
Ajuda de Custo -
Vale Refeição/Alimentação -

Encargos Sociais - - - - - - - - - - - - -
Fgts -
Inss -

Viagens - - - - - - - - - - - - -
Combustível -
Hospedagem -
Alimentação -
Locação de carro -
Passagens Áreas e Terrestres -
Pedágios -

Marketing - - - - - - - - - - - - -
Anúncios -
Catálogos -
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Feiras -
Amostras -
Palestras e Seminários -
Treinamentos
Brindes -
Veículos - - - - - - - - - - - - -
Combustível -
Manutenção e Reparos -
Seguro -
IPVA -
Km Rodados
Locação de carro (Mensal) -

Bens de Utilidade Pública - - - - - - - - - - - - -
Aluguel do Imóvel -
Luz -
Água -
Seguro do Imóvel -
Manutenção/Conservação do Imóvel -
Telefone Fixo -
Internet / Comunicação de Dados -

Administrativas - - - - - - - - - - - - -
Material de Expediente -
Material de Limpeza -
Material de Informática -
Material de Segurança e Saúde -
Despesas Postais -
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Diversas - - - - - - - - - - - - -
Alarme Monitorado -
Despesas com Confraternização -
Ferramentas -
Jornais. Revistas e Livros -
Ônibus, Táxi e Assemelhados -
Frete
Uniformes

Total Mensal - - - - - - - - - - - - -
Quadro 1 - Modelo de Orçamento Departamento Comercial - PFERD do Brasil 

Fonte: PFERD do Brasil
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6.15 - Controle, Análise e Avaliação. 

Para  controle,  análise  e  avaliação da aplicação da política  comercial  pela 

força de venda, é indicada a instalação de um programa BI (Business Intelligence), 

onde  a  qualquer  momento  será  possível  explorar  as  informações  da  atividade 

comercial. O acesso será exclusivo ao gerente comercial e gerente de produto.

Coletando esses dados no sistema da PFERD, que deve  ser  passível  de 

prover informações de controle e análise, deve-se periodicamente analisar:

• Vendas por catálogos e por produtos;

• Taxa de conversão de orçamentos versus vendas e de visitas e testes versus 

vendas;

• Relatórios de visitas e testes comparativos documentados pelo Gestor;

• Prazos de pagamento;

• Margens de produtos e de linhas de produtos;

• Vendas individuais dos Consultores ou vendedores e vendas regionais;

• Nível do estoque por catálogos e por produtos;

• Evoluções por períodos de vendas de novos produtos;

Periodicamente nas reuniões técnicas e comerciais devem ser feitas análises 

das vendas por regiões detalhando casos de sucesso e insucesso com todo o grupo. 

Nesse momento adequações individuais ou coletivas na estratégia comercial,  nas 

metas planejadas, na equipe comercial ou outros podem ser feitas para buscar o 

cumprimento dos objetivos.

Um  dos  maiores  objetivos  de  reuniões  comerciais  trimestrais  deve  ser  a 

criação desse fórum de análise interno, onde os profissionais podem contribuir com 

suas opiniões e dificuldades individuais e compartilhando idéias com a equipe. Além 

de auxiliar  no  sucesso da empresa esse fórum ajuda a criar  um maior  grau de 

envolvimento das pessoas o que as torna mais importantes e automaticamente mais 

motivadas.
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A função de controle de vendas deve ser responsabilidade mensal de cada 

integrante da equipe comercial e o controle geral de orçamento deve ser atribuição 

do gerente comercial, que com dados da contabilidade pode avaliar se o resultado 

final da operação está dentro do que a Matriz busca para a operação no país.
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7 Análise Crítica

7.1 - Introdução

A produção desta análise crítica visa  trazer  um  estudo  com  embasamento 

teórico sobre o tema relacionamento com clientes, revelando a sua importância para 

as empresas, suas vantagens quando bem praticada, quais são necessidades dos 

clientes,  os  passos  para  uma  boa  política  de  relacionamento,  a  importância  de 

possuir  informações  sobre  o  consumidor,  o  caminho  para  construção  de  uma 

relação  de  confiança,  mostrando  que  uma  organização  pode  se  diferenciar  das 

demais por se relacionar, conhecer, conquistar e fidelizar seus clientes.

É importante entender o papel do vendedor neste processo e quais são as 

habilidades necessárias para garantir um bom relacionamento, compreender o que 

significa o marketing de relacionamento, como a empresa deve se portar e qual o 

foco principal deste para que se apresente uma considerável melhoria.

Outro assunto tratado é o Customer Relationship Management,  apresentando 

como esta ferramenta pode auxiliar as empresas a se relacionar com seus clientes e 

a  oferecer  o  melhor  atendimento  possível  para  os  mesmos,  formando  assim 

parcerias.

Além disso, a proposta é fazer uma conexão entre o estudo e as escolhas 

feitas  na  política  comercial  da  PFERD,  neste  mesmo  trabalho,  acerca  do 

relacionamento  com  clientes,  revelando  o  motivo  da  escolha  de  determinadas 

políticas e como isto pode trazer a excelência para a organização no que se trata de 

relacionar-se com seus clientes e no aumento de seus resultados.

Em um mercado competitivo, onde a preocupação com o valor da empresa é 

essencial, a organização não pode se manter distante de seus clientes, e é neste 

aspecto  que  a  empresa  PFERD  encontra  dificuldades  por  possuir  o  seu 

relacionamento  direto  com os consumidores vindo de distribuidores,  este  estudo 

propõe-se a expor soluções para que a PFERD tenha seus clientes em seu poder, 

evitando  riscos  de  perda  de  relacionamento,  garantindo  os  lucros  futuros  da 

organização e buscando o crescimento.
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7.2– Desenvolvimento

Devido a forte concorrência atual o produto já não é um fator diferencial, a 

não  ser  que  seja  algo  único,  inovador,  por  isso  cada  vez  mais  as  empresas 

necessitam migrar o foco de dentro para fora e olhar para quem é o motivo da sua 

existência: os clientes.

Segundo Kotler (1998) os clientes de hoje são mais difíceis de agradar. São 

mais  inteligentes,  mais  conscientes  em  relação  aos  preços,  mais  exigentes, 

perdoam menos  e  são  abordados  por  mais  concorrentes  com ofertas  iguais  ou 

melhores. 

Por  este motivo,  torna-se imprescindível  construir  um relacionamento forte 

com o cliente, fazer com que este veja o diferencial da empresa no relacionamento, 

conhecer a fundo o cliente, saber e solucionar seus problemas, antecipar desejos e 

necessidades daquele que desfruta do produto da empresa, mostrar preocupação e 

muitas vezes vestir a camisa de seu cliente e tomar suas dores, pois como relata 

McKenna (1992) somente uma relação pessoal é capaz de manter a fidelidade do 

cliente e a empresa competitiva deve estar sempre orientada para o mercado.

A empresa deve se preocupar com o que ela irá transmitir ao seu consumidor 

quando vender o seu produto, nesta transação, o dinheiro, muitas vezes é o que 

menos  importa,  se  a  empresa  conseguir  demonstrar  valor,  agregar  ao  cliente, 

superar as expectativas não só quanto a qualidade mas também quanto ao pré e 

pós venda, será de maior valor para a organização, pois abrirá caminho para futuras 

compras deste cliente. 

Na concepção de Madruga (2006) as empresas com foco no cliente estão 

atentas  a  suas  necessidades  e  às  diferentes  formas  com que  os  consumidores 

adquirem valor, isto é, não compram apenas mercadorias, mas esperam que elas 

agreguem mérito a suas vidas.

“O que realmente importa é como os possíveis clientes e os já existentes 

vêem uma empresa em relação aos concorrentes”  (McKENNA,  1992,  p.45).  Um 

atendimento inovador, uma sensação nova ao cliente, trabalhar com a emoção e o 

sentimento do consumidor podem ser o ponto chave para fidelizar clientes e atrair  

novos consumidores, segundo Bernd Schmitt (1999) o marketing da emoção ou da 

57



experiência é uma nova linha de atuação que tem sido o segredo do sucesso em um 

período em que a globalização transformou produtos e serviços em commodities. 

Para  Kotler  (1998)  o  custo  de  atração  de  novos  clientes  é  cinco  vezes 

superior ao custo de mantê-lo satisfeito. Muitas vezes, pode-se perceber gestores de 

vendas cobrando de sua equipe de vendas para buscar clientes que nunca haviam 

comprado da empresa antes, cadastrar novos clientes, visitar  prospects,  não que 

isto  não  seja  importante,  de  fato  esta  cobrança  tem que  estar  presente,  porém 

muitos desses gestores focam somente na busca de clientes e esquecem dos que já 

atendem, tendo uma pequena carteira de clientes fiéis, pecando no atendimento, e 

não satisfazendo por completo os devidos consumidores ativos da empresa. 

Neste caso a qualidade dos clientes é mais importante do que a quantidade, 

vale mais vender sempre para um cliente do que vender uma vez para diversos, 

clientes fidelizados trazem garantia de vendas, já ter inúmeros clientes sem fidelizá-

los  é  viver  na  incerteza.  Para  Kotler  e  Keller  (2006)  a  melhor  maneira  de  reter 

clientes é entregar um alto grau de satisfação a ele.

A satisfação do cliente é um grande passo para tornar este um consumidor 

fiel de determinada empresa “A medida que a satisfação aumenta, também aumenta 

a fidelidade” (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p.477). 

Para Kotler (1998) a satisfação é o resultado do sentimento de ter sido bem 

atendido pelo produto ou serviço que vá além de suas expectativas. A satisfação 

não está apenas focada em um produto de qualidade, que não apresente defeitos, 

que seja melhor do que o consumidor espera, muitas vezes, satisfazer o cliente é 

atende-lo da melhor maneira possível, estar sempre disposto para um pós-venda, 

fazer  com  que  o  cliente  conte  suas  experiências  boas  para  sua  rede  de 

relacionamentos, caso contrário, se o consumidor sair insatisfeito de uma troca de 

valores com a empresa, o resultado pode ser devastador pois segundo Cardoso e 

Filho  (2001)  um cliente  insatisfeito,  conta  sua experiência  para  pelo  menos  oito 

pessoas. 

Resolver  o  problema  do  cliente  é  de  suma  importância  para  um 

relacionamento concreto,  o  cliente deve ser  compreendido,  problemas e defeitos 

sempre irão acontecer em qualquer empresa e disso todos os consumidores sabem, 

porém vai da empresa contornar a situação, muitas vezes a organização se prende 
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apenas a vender a maior quantia possível sem dar muita atenção para uma possível 

reclamação do cliente, tratando até, em alguns casos, com indiferença para com 

esta situação, o que é um erro, pois este cliente que não teve o suporte, a atenção 

do fornecedor,  não voltará  a  comprar,  por  outro  lado,  segundo Cardoso e  Filho 

(2001) 70% dos clientes que fazem uma reclamação farão negócios novamente, se 

o seu problema for resolvido e para Kotler e Keller (2006) o percentual chega a 95%, 

se os clientes sentirem que a reclamação foi atendida rapidamente.

O relacionamento com o cliente é como um relacionamento de amizade, é 

preciso conhecer a fundo, saber as preferências, surpreender antecipando desejos, 

a  comunicação  deve  ser  exclusiva,  mostrar  preocupação,  defender,  gerar  e 

depositar confiança tomando atitudes a favor do cliente, mas também, assim como a 

amizade,  pode acabar  quando ocorrem decepções,  quando a confiança termina, 

quando a empresa deixa o seu cliente na mão, agindo de maneira diferente a como 

sempre agiu. Este relacionamento é difícil de ser construído e concretizado, porém 

basta um erro para ser destruído.

O  papel  do  vendedor,  seja  ele  um  representante  comercial,  uma  equipe 

interna de vendas,  um distribuidor,  é  de suma relevância para este  caminho do 

relacionamento com o cliente. 

O  vendedor  será  a  ponte  entre  a  empresa  e  o  cliente,  ele  que  será 

responsável  pelo  relacionamento  direto,  que  buscará  as  melhores  soluções  ao 

consumidor e também será ele que trará as informações do cliente para dentro da 

empresa, em síntese, o vendedor é que será capaz de fidelizar e reter a clientela 

diretamente. “Os clientes esperam também que os vendedores cuidem de tudo para 

que possam consumir o produto com segurança, recorrendo a eles caso haja algum 

desvio.” (MADRUGA, 2006, p. 191)

É necessário que quem esteja a frente da empresa quanto ao relacionamento 

com clientes seja um profissional que não conheça apenas do produto, mas também 

possua habilidades interpessoais,  precisa saber se comunicar da melhor maneira 

possível,  se  expressar  de  forma  clara  e  demonstrar  confiança  no  que  fala, 

assegurando o cliente de uma boa negociação. Cabe aos vendedores a capacidade 

de saber  ouvir,  lidar  com conflitos,  dar  e receber  feedback quando necessário  e 

personalizar atendimento.
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A  empatia  é  fundamental  para  qualquer  pessoa  que  está  lidando  com  o 

cliente, este profissional precisa se colocar no lugar do cliente e buscar entender 

quais  são  suas  reais  necessidades  e  procurar  atende-las  da  melhor  maneira 

possível,  para  aí  sim,  pensar  em  satisfazer  os  seus  desejos  na  negociação. 

Segundo  Cobra  (1994)  o  cliente  e  o  vendedor  são  pessoas  opostas,  que  têm 

necessidades diferentes. Conseqüentemente, para que o vendedor tenha melhores 

chances  de  sucesso  neste  relacionamento  ele  precisa  procurar  enxergar  as 

necessidades sob a ótica do cliente.

Outra capacidade que este comunicador deve possuir é a flexibilidade. Ele 

deve perceber que os relacionamentos não seguem um padrão lógico e o que é bom 

para um cliente pode ser ruim para outro,  o que é vantagem para um pode ser  

desvantagem  para  um  segundo,  são  objetivos  e  valores  que  diferem  entre  os 

clientes,  alguns  são  formais,  outros  informais,  uns brigam por  preço,  outros  por 

qualidade  e  bom  atendimento,  e  cabe  a  este  profissional  de  frente  adaptar  a 

comunicação e as propostas a cada cliente, se tornando um vendedor moderno.

Caso estes profissionais não estejam aptos a ter uma excelente forma de 

relacionamento, cabe a empresa buscar treinamentos para estes profissionais, para 

que  se  tornem ótimos  comunicadores.  É  importante  que  toda  a  empresa  esteja 

preparada para lidar com os clientes, qualquer atendimento fora do padrão pode 

comprometer um trabalho de anos para a conquista.

A empresa também precisa ter a interação com seu cliente, muitas vezes as 

informações e o relacionamento com o cliente ficam apenas na mão dos vendedores 

ou distribuidores,  o  que pode ser  muito  prejudicial  para  a  empresa,  pois  se  em 

determinado momento, o responsável pela interação com o cliente for desligado da 

empresa,  ou  se  o  distribuidor  parar  de  vender  os  produtos  da  mesma,  todo  o 

relacionamento criado cai por terra junto com o vendedor. A empresa não pode se 

distanciar  de  seu cliente  final,  é  necessário  que esteja  sempre em contato,  que 

possua  todos  os  dados  do  cliente  para  que  este  relacionamento  dure  por  mais 

tempo.

Possuindo estas informações, fica mais fácil para a empresa monitorar seus 

vendedores  e  distribuidores,  identificando  se  os  mesmos  atendem  de  maneira 

correta os determinados clientes, podendo também estabelecer planos e ajudar os 
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vendedores  nas  estratégias  de  relacionamento  e  conquista  de  novos  clientes, 

melhorando a relação empresa/cliente.

Visando esta interação impecável com o cliente juntamente com a percepção 

de valores dos mesmos e obter vantagem nos mercados de concorrência acirrada, 

se  torna  crucial  adotar  a  ferramenta  de  gestão do marketing  de  relacionamento 

direcionado ao cliente, Madruga (2006) assegura que o marketing de relacionamento 

privilegia a interação com seu cliente, com o objetivo de desenvolver um conjunto de 

valores  que  levarão  à  satisfação  e  longevidade  do  seu  relacionamento  com  a 

empresa. 

Madruga (2006) afirma que o marketing de relacionamento focado no cliente 

pode  gerar  pelo  menos  oito  benefícios  mútuos:  Aumento  da  longevidade  do 

relacionamento, aumento da produtividade dos canais de relacionamento e vendas, 

redução do  gap entre os produtos e as expectativas do consumidor,  redução da 

barganha  por  preços,  redução  do  timing dos  negócios,  redução  das  decisões 

incorretas,  redução  dos  custos  de  relacionamento  e  sustentação  de  vantagens 

competitivas.

O marketing de relacionamento faz com que a empresa pense a longo prazo 

e deixe de lado aquele pensamento vender seu produto naquele instante, para o 

maior número de clientes, segundo Kotler (1998) o marketing de relacionamento é 

deixar  de se concentrar  em transações para se preocupar com a construção de 

relacionamentos lucrativos de longo prazo com os clientes.

É  imprescindível  que  as  organizações  conheçam  com  quem  estão  se 

relacionando, principalmente quando se trata de clientes, não há como satisfazer, 

prever  desejos e demanda,  solucionar  problemas,  personalizar  atendimento se a 

empresa não identificar e possuir informações necessárias sobre o seu cliente, como 

sua  localidade,  freqüência  de  compra,  quantidade  comprada,  preferências, 

exigências, reclamações. 

Para  uma  empresa  com  uma  quantidade  pequena  de  clientes,  estas 

informações podem ser guardadas na cabeça ou até mesmo em um caderno de 

anotações, porém quando se trata de uma empresa de maior porte é necessário o 

auxilio da tecnologia, ou seja, a implantação de um software de CRM (customer 

relationship management). “O CRM proporciona melhores oportunidades para o uso 
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de  dados  e  informação  para  entender  os  clientes  e  coproduzir  valor  com eles” 

(PAYNE; FROW, 2005, p.5). 

“O  CRM trata-se  do  gerenciamento  cuidadoso  de  informações  detalhadas 

sobre cada cliente e todos os pontos de contatos com ele, a fim de maximizar sua 

fidelidade” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 151).  Utilizando o CRM a empresa pode 

separar muito bem sua carteira de clientes, tendo todas as informações em mãos a 

qualquer momento, isso acarreta a possibilidade de personalizar atendimento, ter o 

maior controle desta carteira e também localizar prospects. 

Contando  com  estas  informações  detalhadas  torna-se  mais  fácil  para  a 

empresa praticar um melhor acompanhamento, aumentando seu volume de vendas 

e conseqüentemente seu lucro, além disso, auxilia na elaboração de relatórios e no 

alinhamento da agenda de visitas, mapear os problemas, ou seja, o CRM ajuda na 

organização  da  empresa  para  com  seus  clientes.  “O  CRM,  possibilita  que  as 

empresas  reúnam  rapidamente  os  dados  mais  valiosos  ao  longo  do  tempo; 

possibilitando  também  aumentar  a  fidelidade,  oferecendo  produtos  e  serviços 

personalizados” (MADRUGA, 2006, p. 27)

Kotler  e  Keller  (2006)  afirmam que  maximizar  o  valor  do  cliente  significa 

cultivar um relacionamento de longo prazo com ele. Nada melhor para maximizar o 

valor do cliente do que customizar os produtos e serviços a ele, fazendo com que 

compre mais e procure diversas vezes esta empresa. O CRM pode ser um grande 

auxilio  para  a  customização.  “o  CRM  permite  que  as  empresas  ofereçam  um 

excelente atendimento aos clientes em tempo real. Com base no que sabem sobre 

cada um deles as empresas podem customizar seus produtos, serviços, programas, 

mensagens e mídia” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 151)

Utilizando o CRM pode-se também identificar os clientes de maior valor para 

a empresa, os que trazem mais lucro, os que tem maior frequência de compra, os 

que compram em grandes quantidades, os que estão comprando da empresa a mais 

tempo, podendo também identificar os clientes que geram mais custo em atende-los 

do que receita. Desta maneira, a empresa pode diversificar o atendimento, dando 

mais  atenção,  preocupação  e  tempo  para  os  que  tem  maior  valor  e  também 

podendo  cortar  clientes  que  não  geram  o  retorno  esperado.  “Visar  a  clientes 

lucrativos é um objetivo valioso. A eficiência é uma maneira de economizar recursos 
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financeiros  e humanos,  mas também de fornecer  à  sua organização os  clientes 

certos a serem atendidos pelos produtos ou serviços certos.” (SWIFT, 2001, p.17).

Kotler e Keller (2006) afirmam que é imprescindível no CRM de uma empresa 

adquirir o cliente certo, elaborar a proposta de valor certa, implementar os melhores 

processos, motivar funcionários e aprender a reter clientes. Estes não são objetivos 

fáceis de serem alcançados, exige um planejamento detalhado, demandando tempo 

e precisão e com a ajuda de todos que participarão da implementação do CRM 

dentro da empresa.

Para  Kotler  e  Keller  (2006)  a  empresa  só  consegue  de  fato  isso  quando 

identifica seus clientes  mais  valiosos,  calcula  a  participação de seus produtos e 

serviços  na carteira  de seus clientes,  estuda de quais produtos  e serviços  seus 

clientes precisam hoje e precisarão amanhã, pesquisa quais produtos ou serviços 

seus concorrentes oferecem hoje e oferecerão amanhã, identifica quais produtos ou 

serviços deveria oferecer,  estuda a melhor maneira de entregar seus produtos e 

serviços para os clientes, sabe quais ferramentas são necessárias para que seus 

funcionários cultivem bom relacionamento com os clientes, identifica os sistemas de 

RH que precisa implementar para fomentar a fidelidade do funcionário, descobre por 

que os clientes partem e como reconquista-los, analisa o que seus concorrentes 

estão fazendo para adquirir clientes de alto valor e sua alta administração monitora 

os índices de perda de clientes.

De  fato  o  CRM  é  uma  ótima  ferramenta  para  o  relacionamento  com  o 

consumidor, porém não é simples de ser implantado. Sandra Regina da Luz Inácio, 

Ph.D em Administração de empresas pela Flórida Christian University,  afirma em 

seu artigo CRM – Gestão de relacionamento com o cliente (2008) que CRM tem a 

ver com uma nova forma de ver e tratar o cliente e portanto tem mais a ver com a 

mudança de cultura do que com a implementação de um novo sistema.

Mudar a cultura de uma empresa é um processo complicado e exige tempo, 

deve-se preparar os colaboradores para um foco no cliente, todos os funcionários 

devem  estar  engajados  neste  processo  e  dispostos  a  mudar,  no  mesmo  artigo 

Sandra Regina da Luz Inácio (2008) revela que é fundamental que todas as pessoas 

atingidas na iniciativa, direta ou indiretamente, tenham completo entendimento do 

processo e das mudanças organizacionais.
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Todos dentro da empresa devem ter a visão voltada para o cliente para uma 

boa  política  de  relacionamento,  não  adianta  a  empresa  investir  milhões  em um 

software  de  CRM  se  as  pessoas  que  o  utilizarão  estiverem  com  a  maior 

preocupação nos processos e tarefas internas, todos devem ter a consciência de 

que é uma ferramenta que irá voltar a organização para o melhor atendimento do 

seu público alvo.

Outro passo importante para que o CRM seja implantado de maneira correta 

é o foco no cliente, a organização deve deixar um pouco de lado a preocupação com 

software e se voltar para o consumidor, o sistema deve ser moldado de acordo com 

as necessidades do cliente e não apenas para facilitar tarefas da empresa, Peppers 

e Rogers (2000) indicam que 35 a 40% das implantações de CRM falharão por ter o 

foco excessivo em tecnologia e aplicações e pouca preocupação real com o cliente.

Para que a empresa adquira uma cultura de CRM é necessário o apoio da 

alta  gerência,  foco  no  cliente,  o  envolvimento  de  todas  as  áreas  e  também,  é 

significativo  o  constante  treinamento  e  suporte  aos  funcionários.  Com  isto 

estabelecido o software trabalhará em prol do cliente e suas necessidades.

Com o CRM devidamente implantado os benefícios são muitos, para Kotler e 

Keller (2006) a tecnologia CRM pode ajudar a analisar dados sobre receita e custo 

com o cliente para identificar clientes de alto valor atual e futuro, direcionar melhor 

os esforços de marketing direto, capturar dados relevantes sobre o comportamento 

de  produtos  e  serviços,  criar  novos  canais  de  distribuição,  desenvolver  novos 

modelos de determinação de preço, construir comunidades, processar transações 

mais rapidamente,  fornecer  informações melhores para linha de frente,  gerenciar 

com  mais  eficiência  a  logística  e  cadeia  de  suprimentos,  catalisar  o  comércio 

colaborativo,  alinhar  incentivos  e  indicadores,  disseminar  sistemas de gestão  de 

conhecimento, monitorar os índices de perda e retenção de clientes, monitorar os 

índices de satisfação do atendimento ao cliente.

Em um mercado competitivo as informações trazem o diferencial, porém não 

são só informações do cliente para a empresa, a empresa também necessita ter um 

bom marketing direto para que as informações da empresa cheguem até o cliente, 

fazendo com que o mesmo conheça toda a linha de produto, promoções, vantagens, 

ou  seja,  o  cliente  deve  ter  todas as  informações  da  empresa  em suas  mãos.  . 
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“Informação transformada em conhecimento é fator diferenciador para o sucesso”. 

(SWIFT, 2001, p. 3).

Toda e qualquer empresa deve estar atenta quanto à troca de informações 

com seus clientes, muitos deles deixam de fazer determinada compra por não ter 

informações  suficientes  e  necessárias,  é  do  dever  da  organização  manter  esse 

contato direta ou indiretamente, deixando a par o seu cliente sobre seus produtos e 

serviços e todas as novidades que estão envolvidos a eles. É importante também 

que o relacionamento com o cliente possua um bom pós venda e assistência, para 

que o consumidor se sinta seguro ao comprar, sabendo que todas as informações 

estarão disponíveis no momento que precisar.

A informação pode ser o ponto chave para a conquista de novos clientes, a 

empresa que consegue levar a informação correta e manter um bom relacionamento 

com possíveis clientes possui maior chance de conquista-los. Em muitas das vezes 

os consumidores não procuram a empresa por falta de conhecimento sobre ela. É 

de responsabilidade do vendedor da organização saber a melhor forma de abordar 

este  possível  cliente,  mostrando-lhe  as  vantagens  da  empresa  e  exalando 

segurança e confiabilidade.

É fundamental criar vínculos fortes tanto com os clientes que acabam de ser 

conquistados  quanto  aos  que  já  existem,  Kotler  e  Keller  (2006)  revelam  que 

empresas que desejam criar estes vínculos devem observar algumas práticas, tais 

como:  organizar  e  disponibilizar  um banco de  dados com informações sobre  as 

necessidades, as preferências, os contatos, a freqüência de compras e a satisfação 

individual de cada cliente, além disso, deve também facilitar o acesso dos clientes 

ao  pessoal  apropriado  da  empresa  para  expressarem  suas  necessidades, 

percepções e reclamações.

O banco de dados dos clientes é essencial para um melhor relacionamento, e 

o mesmo só se constrói a partir de informações coletadas. Para que este banco de 

dados se torne cada vez mais completo, todas as pessoas da empresa devem estar 

aptas  a  preenche-lo,  buscando informações  de diversas  áreas,  formando assim, 

uma espécie de manual para melhor atender determinado cliente. “Nas empresas 

inteligentes, cada vez que um cliente entra me contato com qualquer departamento 

são capturadas informações sobre ele.” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 161).
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O relacionamento com o cliente não auxilia apenas no aumento dos lucros da 

empresa,  muito  mais  que  isso,  o  relacionamento  aumenta  o  valor  da  empresa, 

potencializa o valor da marca, chamado de ativo intangível, é um valor imensurável. 

O  relacionamento  pode  valer  muito  mais  do  que  qualquer  estrutura,  máquina, 

dinheiro em caixa, capital intelectual, pode atingir valores astronômicos fazendo com 

que uma empresa sem estrutura física possa valer mais do que uma empresa com 

fábricas em diversos países. “Os relacionamentos são os únicos bens verdadeiros 

da empresa” (GORDON, 1999, p. 15).

Portanto, torna-se eficaz para uma empresa voltar-se para a construção de 

relacionamentos para se tornar exemplo em seu segmento, não adianta ter um lucro 

considerável  se  todas  as  vendas  foram  apenas  transacional,  pois  a  venda 

transacional  não garante o futuro da empresa, é um pensamento de curto prazo 

enquanto o relacionamento é o longo prazo da empresa, é garantir que este lucro 

estará presente nos próximos meses,  além de construir  um grande valor  para a 

empresa.

Em  1997  a  Unilever,  empresa  multinacional  anglo-holandesa  de  bens  de 

consumo como produtos alimentícios, de higiene e de limpeza, realizou a aquisição 

da  empresa  brasileira  Kibon  (produtora  de  sorvetes).  Muitas  pessoas  na  época 

ficaram espantadas com o valor da transação, que girou em torno de 930 milhões de 

dólares, achando um tanto quanto exagerado e que não teria o retorno desejado 

pela empresa, pois no ano anterior, a Kibon havia obtido um lucro líquido de 75 

milhões de dólares. 

Porém, o que muitos não perceberam é que o interesse principal da Unilever 

não era o lucro líquido, nem as máquinas, tampouco a sua estrutura, a Unilever 

estava comprando o relacionamento com clientes e o banco de dados da Kibon, seu 

ativo  intangível,  o  que  permitiria  a  empresa  anglo-holandesa  utilizar  este 

relacionamento para seus diversos produtos do ramo alimentício, podendo também 

praticar vendas casadas.

Este case revela o gigantesco valor e importância que o relacionamento com 

os clientes possui, revelando que vai muito além de simplesmente vender produtos 

ou serviços, o relacionamento é a cara da empresa, é o que a organização possui de 
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mais precioso e por isso deve ser o foco para uma empresa que busca a excelência 

em seus negócios.

“Quando um relacionamento de um cliente com uma companhia aumenta, os 

lucros sobem” (SWIFT, 2001, p. 76). A fidelização com o cliente está intimamente 

ligada com os resultados da empresa, um bom relacionamento com seus clientes 

traz  para  a  organização  resultados  de  curto  e  longo  prazo,  além  de  gerar  um 

aumento nos lucros, o que seria o curto prazo, ele aumenta o valor do ativo da 

empresa a longo prazo. 

Deve-se perceber que o relacionamento começa com o primeiro contato com 

seu cliente ou  prospect,  e que a partir  daí,  é construção ou destruição, e o que 

define esta seqüência são as duas partes. O vendedor ou qualquer responsável pela 

comunicação  com  os  clientes  deve  buscar  ao  máximo  construir  um  bom 

relacionamento entendendo as necessidades da outra parte, tentando atende-las da 

melhor maneira com os recursos que a empresa oferece, algumas das vezes,  a 

empresa não está apta a atender tal necessidade, neste caso, o ideal a ser feito é 

tentar encaminhar para quem atenda, ou omitir-se ao relacionamento.

O  que  é  visto  em  algumas  negociações  é  o  tempo  perdido  tentando 

convencer o cliente de que sua necessidade é outra, o que pode aumentar os custos 

para a empresa, cabe ao comunicador do relacionamento perceber o que realmente 

vale a pena para a empresa e pensar em não prejudicar o cliente, fazendo-o perder 

tempo.

O relacionamento deve procurar sempre a vantagem mútua, o que é bom 

para as duas partes, a partir daí, ele começa a ser uma construção, algo que vai  

crescendo na medida em que as necessidades são atendidas e o retorno para a 

empresa seja maior que o custo para atende-las. Para Porter (1993) o marketing de 

relacionamento é o processo pelo qual as duas partes, o comprador e o fornecedor, 

estabelecem um relacionamento eficaz, eficiente, agradável, entusiástico e ético: um 

relacionamento gratificante, pessoal, profissional e lucrativo para as partes.

Segundo  Madruga  (2006)  o  que  se  espera  a  partir  do  relacionamento 

produtivo  entre  clientes,  parceiros  e  empresas  é  entregar  produtos  e  serviços 

superiores recheados de proximidade e ações pós-venda e entregar valor ao invés 

de  mercadorias.  A  proximidade  e  o  pós-venda  são  tão  importantes  quanto  a 
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qualidade do produto,  no  pós-venda  é  que pode-se passar  a  segurança  para  o 

consumidor,  e  ter  segurança  pode  trazer  consigo  a  fidelidade  do  mesmo,  é  o 

momento de mostrar que a empresa não abandona o cliente após a venda,  ela 

estará ali para dar a garantia para o seu cliente.

Basicamente o que o cliente espera da empresa que está se relacionando é 

muito mais que uma transação, ele busca segurança, confiança, atenção, ou seja, 

sentimentos e emoção. Os clientes precisam cada vez mais de parcerias com seu 

fornecedor,  querem  poder  contar  com  um  único  fornecedor  que  supra  suas 

necessidades, que seja franco, direto e aberto a negociações, a troca de informação 

não é apenas importante para a empresa, o cliente carece de informações. Se todas 

as expectativas forem supridas por uma empresa, este cliente será fiel e seu volume 

e freqüência de compras aumentará, e essas expectativas só serão supridas com 

excelência em relacionamento por parte da organização.

O relacionamento com clientes, se bem desenvolvido, gera maior lucro para a 

empresa, o valor da organização aumenta, fideliza, retém e recupera clientes, faz 

com que as informações estejam sempre disponíveis  para a personalização das 

vendas e antecipação de desejos, diminui os custos com clientes que não trazem o 

retorno esperado, supera as expectativas dos clientes, coloca o emocional em suas 

vendas, garante vendas futuras, desenvolve parcerias e pode trazer o diferencial 

para a empresa. O relacionamento pode ser sua marca registrada.

7.3– Conclusão

As necessidades da empresa PFERD em relação ao relacionamento  com 

seus clientes são, basicamente, obter maior número de informações, aumentar a 

interação com o cliente final, antecipar-se as necessidades, organizar visitas de seus 

consultores,  mapear riscos e reclamações,  diminuir  custos com clientes que não 

trazem o retorno esperado, monitorar clientes e não deixar os clientes nas mãos 

apenas de seus distribuidores.
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Diante  destas  necessidades,  a  proposta  feita  na  política  comercial  deste 

trabalho visa a implantação de um sistema de CRM, hoje inexistente na empresa, 

para corrigir estes aspectos cruciais e somar no melhor atendimento e diferenciação 

da empresa.

O CRM é capaz de formular um banco de dados contendo todos os clientes 

PFERD, suprindo a necessidade de informações que a empresa possui.  A partir  

deste banco de dados, a organização pode apresentar um atendimento diferenciado, 

não dependendo apenas de seus distribuidores, que muitas vezes não é possível 

controlar, podendo também atender seus clientes através de seus consultores e da 

força de vendas interna, que por sua vez, deve passar por um treinamento de cunho 

relacional para apresentar um atendimento premium.

Através do software de CRM a PFERD pode construir uma classificação ABC 

de seus clientes, possibilitando assim personalizar seu atendimento ao consumidor, 

determinando maior tempo e preocupação com os clientes potenciais e uma atenção 

menor para os clientes que não trazem o retorno esperado. Esta diferenciação no 

atendimento  ao  cliente  é  fundamental  para  que  a  empresa  deixe  de  ser  uma 

organização transacional e passe a ser relacional, agregando valor a cada venda 

feita aos seus clientes.

Outro  aspecto  importante  é  a  possibilidade  de  ter  o  feedback  e  mapear 

através  do  software  as  reclamações  dos  clientes,  podendo  através  destas 

informações criar ações para melhorar internamente a empresa, diminuindo assim 

os  riscos,  evitando  problemas  futuros  e  consertando  os  problemas  que  foram 

informados,  o  que  tornaria  cada  vez  mais  os  consumidores  da  organização 

satisfeitos e tornando mais fácil a busca pela fidelização de seus clientes.

Com  o  sistema  implantado,  a  PFERD  pode  planejar  melhor  o  seu 

atendimento,  pois  há  a  possibilidade  de  criar  relatórios  instantâneos  de  visitas, 

obtendo a informação naquele momento sobre quais clientes visitar, em qual horário 

e qual o motivo da visita.

O software de CRM possibilita a todas as pessoas da empresa, ou envolvidas 

com  ela,  complementarem  as  informações  sobre  os  clientes.  Os  consultores  e 

representantes comerciais devem trazer informações de contato direto com o cliente 

ou de distribuidores para atualizar o sistema, fazendo com que as ofertas sejam 
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cada vez mais personalizadas e antecipando as necessidades, formando parceiros 

ao invés de clientes, contando com a fidelidade, conseqüentemente, gerando maior 

volume de vendas e com maior lucratividade.

A escolha da implantação de um software de CRM para a PFERD tem como 

objetivo aproximar o cliente final da empresa, trazer ele para perto, pois só assim há 

a  possibilidade  de  formar  parcerias  e  atender  da  melhor  maneira  possível,  é 

necessário para a PFERD conhecer seu cliente, ter este relacionamento em suas 

mãos e somente o CRM pode permitir isso, uma vez que a organização trabalha 

com grade parte de suas vendas através de distribuidores, o software pode recolher 

informações para que, se um dia, algum distribuidor deixe de ser parceiro PFERD, a 

empresa não perca todo o relacionamento que possuía com os clientes daquela 

região.

A organização tendo as informações em seu poder traz consigo o aumento de 

seu valor e ativo intangível, além de auxiliar seus distribuidores a melhor maneira de 

atender os clientes, a dificuldade de controlar os distribuidores pode ser sanada com 

o controle dos clientes finais, tendo conhecimento da satisfação ou reclamação dos 

mesmos. Além disso, há a possibilidade de saber se seus consumidores finais tem 

conhecimento  das  promoções  PFERD,  que  deve  ser  de  responsabilidade  dos 

distribuidores  divulgar,  caso  estes  clientes  não  tenham  conhecimento,  pode-se 

cobrar a ação dos distribuidores.

A empresa PFERD necessita de mais informações sobre seu cliente final para 

melhorar  seu relacionamento,  aumentar  seu valor  e  lucro e a solução para esta 

necessidade é a implantação do software de CRM.
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