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São Paulo 16 de outubro de 2009.  
 
FGV/IDE – Marketing Empresarial 

Caso de Marketing Industrial e de Relacionamento 

General Electric – A&ESO -  Vila Leopoldina/SP 

 
Sinopse 

O objetivo deste caso é ilustrar a transição de um negócio industrial (B2B) 
administrado com foco em técnicas de vendas do século XX para uma 
administração centrada em marketing de relacionamento no século XXI. 
 
Antecedentes 

Inexistia a área de marketing até o início de 1983 na operação denominada 
Apparatus & Engineering Sales Operation – AESO - unidade de negócios de 
prestação de serviços de manutenção industrial para terceiros da GE Brasil na 
Vila Leopoldina S.Paulo capital. O marketing industrial estava em larga medida 
iniciando no Brasil (começo da década de 80). Algumas multinacionais com 
presença local na área industrial já praticavam o “marketing industrial” 
(negócio para negócio ou “business to business” B2B) desde as décadas de 60 e 
70 como IBM, Xerox, Owens Corning Fiberglas e outras, mas isso não era uma 
prática generalizada. 
 
A visão de marketing na GE cresceu muito na década de 80 com a ascensão em 
abril de 1981 de um novo presidente da GE mundial que se tornou o executivo 
mais reverenciado e admirado do século XX – Jack Welsch (gestão 1981 – 2001; 
nome verdadeiro John F. Welch Jr.) - mas vale ressaltar que a GE foi a principal 
introdutora do modelo de planejamento estratégico no mundo ainda na década 
de 70 na gestão de Reginald H. Jones (1972-1981). 
 
Escopo de serviços oferecidos aos clientes 

A unidade de negócios da Vila Leopoldina (A&ESO GE Brasil) vendia cerca de 
cinqüenta tipos diferentes de serviços industriais para clientes que tinham 
unidades fabris tais como: centrais elétricas, portos, refinarias da Petrobrás, 
Vale, Rede Ferroviária Federal, Fepasa, fabricantes de cimento, siderúrgicas, e 
indústrias leves de todo tipo. Administrava a manutenção do aeroporto do 
Galeão no Rio de Janeiro e prestava serviços de manutenção corretiva e 
programada em todo o Brasil com equipes de campo. 
 
Os serviços oferecidos incluíam reparo de motores elétricos, bombas, válvulas 
industriais, análise termográficas, usinagem de campo, soldas especiais, reparo 
de instrumentação, reparo de turbinas, geradores, transformadores, paradas 
programadas de manutenção, instalações industriais e diversos outros serviços 
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de engenharia. Cada uma dessas unidades de serviço contava com um 
engenheiro chefe e uma pequena equipe de execução. 
 
Administração com foco em vendas 

A equipe de vendas de serviços de manutenção se reportava a um gerente de 
vendas, o qual por sua vez se reportava ao Gerente Geral da unidade de 
negócios (A&ESO). O trabalho de prospecção de negócios era feito através de 
visitas aos clientes, a partir de rotas geográficas pré-definidas, e a área 
comercial atendia chamados de clientes em casos emergenciais principalmente 
para reparar equipamentos de origem GE. 
 
Toda segunda-feira pela manhã havia uma reunião de vendas na qual o Gerente 
de Vendas exortava os vendedores a fazerem um bom trabalho de campo na 
semana que se iniciava. Visitar os clientes na rota geográfica que cada um era 
responsável e trazer serviços para a oficina. Alguns desses vendedores 
viajavam para atender clientes em outras regiões do Brasil. 
 
Todos os negócios pendentes eram também revisados nessas reuniões, bem 
como os objetivos de vendas em curso, o que foi realizado até a data e as 
principais pendências comerciais. 
 
Uma rota geográfica de vendas, por exemplo, era a rodovia Anhanguera. O 
vendedor visitava o lado direito da rodovia, na qual havia várias fábricas e 
voltava à tarde pelo lado oposto em direção à São Paulo, visitando outras tantas 
fábricas. 
 
Em cada fábrica era a mesma rotina: visitar os departamentos de manutenção 
elétrica, preventiva e corretiva, para saber se havia serviços de reparo para a GE 
e conversar com os principais decisores de serviços de manutenção em cada 
cliente. Havia também o “follow up” (seguimento) de trabalhos em curso. A 
rotina de vendas semanal era basicamente essa. 
 
A eficácia do esforço de vendas a partir desse modelo era relativamente 
modesta. Os chamados dos próprios clientes eram mais importantes e geravam 
mais negócios que o esforço de vendas de campo. 
 
Introdução do “marketing industrial” 

A transformação da organização administrada a partir do foco em vendas para 
o foco em marketing (demos o nome de “marketing industrial” a essa mudança 
de postura, copiando o termo que era então usado nos Estados Unidos) ocorreu 
progressivamente durante 1983 até o final de 1985 com a adoção das seguintes 
práticas e iniciativas: 
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Base de dados computadorizada dos clientes 

Empregando na época o recurso do DB-III organizamos uma base de dados 
computadorizada com o nome de todos os clientes, endereços (de cada unidade 
industrial) e nome de todos os decisores de compra relevantes em cada 
unidade, segregados por área de atuação, ou seja, separando manutenção 
elétrica preventiva, corretiva, manutenção mecânica preventiva e corretiva, 
manutenção de instrumentação, e assim sucessivamente.  
 
Para esse trabalho a cooperação de todo o pessoal comercial foi decisiva visto 
que todos os dados comerciais dos clientes estavam nas caixas de cartões de 
visitas do pessoal de campo e na gerência de vendas. Cerca de 5000 contatos 
comerciais relevantes de todo o Brasil foram digitados e formaram a primeira 
base de dados informatizada dessa unidade de negócios da empresa. 
 
Toda clientela foi segmentada com base nesse critério acima e também 
cruzando com os diversos serviços que a unidade de negócios da GE oferecia. 
Essa base de dados permitia obter uma lista de etiquetas para correspondência 
segmentada por área de interesse. Na época foi necessário fazer um programa 
em DB-III para obterem-se as referidas etiquetas. Inexistiam laptops. Havia 
poucos micros de mesa com HD próprio. Quase todo sistema de informática era 
centralizado.  
 
Análise dos serviços prestados pelas equipes internas de engenharia 

Durante os três meses seguintes todas as unidades internas de serviços (reparo 
de motores, bombas, usinagem de campo e outras) foram analisadas para obter-
se do engenheiro que liderava cada área um relato detalhado do que sua área 
fazia bem, exemplos de sucesso e soluções encontradas para os clientes que 
valiam a pena ser divulgadas. Dezenas e dezenas de casos foram documentados 
inclusive com fotos e detalhes técnicos. 
 
Mala direta para os clientes 

A partir da base de dados acima e dos casos de sucesso iniciamos um programa 
de mala direta seletiva para os clientes contando o que a unidade de negócios 
A&ESO fazia bem feito e como poderia ajudá-los nos eventuais problemas de 
manutenção. O sucesso foi imediato. Muitos clientes ligaram solicitando visitas 
técnicas para tratar de assuntos abordados nas malas diretas. Foi necessário 
mesclar a visitação geográfica dos vendedores, que ocorria por rota geográfica, 
e o atendimento aos chamados gerados pela mala direta. Começávamos a 
deixar de sair para vender (por rota geográfica) para atender demandas geradas 
por uma iniciativa de marketing. Foi o início de uma fase de grandes mudanças. 
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Eventos com clientes na Vila Leopoldina 

Combinamos com os engenheiros chefes das unidades de serviços encontros 
com clientes atuais ou potenciais, na Vila Leopoldina, sede do A&ESO, para 
apresentações técnicas de interesse dos clientes em várias áreas que a unidade 
de negócio tinha especialização. 
 
Enviávamos os convites pelo sistema de mala direta do DB-III, que gerava as 
etiquetas segmentadas de acordo com cada evento. Essa iniciativa foi 
novamente um sucesso com a adesão de um grande número de clientes. Por 
iniciativa da área comercial também convidávamos algumas empresas que 
ainda não eram clientes, ou com baixo nível de relacionamento com nossa 
unidade de negócios. 
 
Colocávamos em contato direto com o cliente todo o pessoal que prestava 
serviços de manutenção de certa área, de modo que profissionais de serviço que 
tinham pouco contato com os clientes passaram a ter, e essa interação trouxe 
muitos benefícios para todos. 
 
Convidávamos palestrantes da GE americana para criar mais interesse pelos 
eventos locais, que passaram a ocorrer várias vezes por ano (áreas variadas) e 
essa foi outra iniciativa de marketing que contribuiu para as vendas e gerou 
negócios. 
 
Visitas Técnicas a clientes 

Organizávamos também um “mutirão” reunindo algumas áreas técnicas 
internas relevantes para um determinado cliente (Siderúrgica de Ouro Branco 
em Minas, ou pólos de usinas de álcool, por exemplo) e fazíamos o “dog and 
poney show” (show de cachorrinho e poney) na casa do cliente quando valia a 
pena (clientes de grande envergadura e interesse comercial). Essas visitas 
tinham o objetivo de apresentar nossas capacitações de serviços e muitas vezes 
resultavam em várias consultas técnicas e negociações comerciais na seqüência. 
 
Pesquisa de mercado nacional – grandes equipamentos 

Entre 1983 e 1984 organizamos uma pesquisa nacional catalogando todos os 
equipamentos industriais de grande porte em uso nos principais clientes no 
país. Essa pesquisa serviu de referência no setor durante alguns anos e foi 
acrescida de novos dados e informações relevantes durante os dois anos acima. 
Ela incluía grandes motores elétricos, número de motores de médio porte, 
grandes transformadores, número de transformadores de média potência, 
turbinas especiais, e todos os equipamentos especiais de grande porte em uso 
em cada umidade industrial de cada cliente. Toda equipe de vendas ajudou 
coletando dados para a pesquisa, alem do signatário que saiu inúmeras vezes a 
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campo para coletar dados, entender as dificuldades e verificar como organizar 
esses dados melhor. 
 
Essa pesquisa uma vez finalizada foi transferida para todos os engenheiros 
chefes das unidades de serviço com o propósito de analisar oportunidades de 
negócios tendo em vista a manutenção preventiva e corretiva de grandes 
equipamentos. Novamente, muitos negócios surgiram a partir dessa iniciativa 
de marketing: uma pesquisa de mercado industrial, que até então não era uma 
prática difundida no Brasil. 
 
Pesquisa de satisfação com os serviços recebidos 

Visitamos uma grande quantidade de clientes do A&ESO por todo o Brasil e 
realizamos uma pesquisa informal (sem critérios técnicos fortes) para entender 
os principais pontos que os clientes davam valor no relacionamento comercial e 
como avaliavam os serviços do A&ESO. Elaboramos uma lista de fatores 
críticos de sucesso, que segue abaixo: 

• Preços e condições comerciais dentro da realidade do mercado 
competitivo 

• Qualidade na execução dos serviços, confiabilidade, garantia 
experiência. 

• Velocidade de atendimento e solução do problema 
• Preferência para a GE fazer a manutenção de equipamentos de origem 

GE. Ao mesmo tempo aceitavam a GE Brasil reparar equipamentos de 
terceiros. 

• Preferência para fazer serviços mais complexos com oficinas de 
manutenção externa especializadas, e preferência para serviços internos 
mais simples, de menor risco. Possibilidades de terceirização de várias 
oficinas cativas. 

 
Identificar os fatores críticos de sucesso em cada indústria é sempre 
fundamental para focar os esforços de marketing naqueles pontos que os 
clientes valorizam mais. 
 
Boletim técnico para clientes 

Criamos na área de marketing da Vila Leopoldina na época um boletim técnico 
mensal que era enviado a todos os clientes relatando casos de sucesso em 
reparo de equipamentos industriais, que ajudava a firmar a unidade de 
negócios A&ESO da GE Brasil como uma prestadora confiável e de qualidade 
de serviços de manutenção industrial corretiva e preventiva. 
 
Programa conjunto com empresa de seguro 

Considerando que as seguradoras têm interesse em unidades industriais com 
boa manutenção elétrica (para evitar risco de incêndio) desenvolvemos um 
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programa conjunto com uma seguradora para vender serviços preventivos para 
redes elétricas industriais, que também teve sucesso. Foi mais um exemplo de 
uma abordagem de marketing para ajudar nas vendas. 
 
Finalizando 

Todas as iniciativas acima ajudaram a transformar a administração da A&ESO 
da GE Brasil de uma unidade de negócios voltada para vendas para uma 
unidade de negócios industrial que valorizava mais o “marketing industrial”. 
As várias iniciativas tiveram sucesso e cumpriram seu papel. 
 
Conclusões (olhando-se para o passado) 

Por que uma abordagem de marketing é superior na prática a uma mera 
abordagem de vendas para o sucesso de um negócio (industrial no caso)? 
 
A abordagem de marketing atinge muitos clientes ao mesmo tempo; pode ser 
dirigida com foco (segmentação) e gera demanda, que é respondida pela força 
de vendas e pelos dirigentes do negócio. 
 
A abordagem puramente de vendas é uma abordagem de oferta, que não é 
precedida de um trabalho de mercado mais inteligente. O modelo de decisão de 
compra do cliente não é considerado seriamente (ver abaixo) e tampouco os 
fatores críticos de sucesso do negócio. A ação de vendas fica restrita ao 
vendedor e sua interação comercial com o comprador. Isso pode ser um fator 
limitante sério se o vendedor for mal treinado ou se não consegue passar para o 
cliente tudo aquilo que é essencial e que o cliente valoriza. O apoio de materiais 
de marketing para vendas também é inexistente ou muito pobre nesses casos 
(gestão por vendas e não por marketing). 
 
O processo de decisão de compra dos clientes é fundamental e também precisa 
ser levado em conta. No caso de compra de serviços de manutenção industrial 
os clientes passam pelo seguinte processo de decisão de compra racional: 
  

• Conhecimento inicial (awareness)  
• Conhecimento mais profundo (comprehension) 
• Decisão de compra racional (decision) 
• Recompra com base na experiência bem sucedida (importância do 

relacionamento de longo prazo no presente caso) 
 
O marketing ajudou no conhecimento inicial, levando informações importantes 
aos clientes sobre o escopo de prestação de serviços da A&ESO. Esse passo 
inicial a área de marketing pode fazer com mais amplitude e profundidade que 
a força de vendas, principalmente se essa não for bem treinada e amparada em 
recursos adequados para apresentar os serviços aos clientes. Treinamento 
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sistemático e bem planejado costuma ser outra ferramenta de marketing 
relevante para toda força de vendas de toda organização (industrial ou não).  
 
O marketing também ajudou a aprofundar o conhecimento dos clientes sobre os 
serviços prestados pelo A&ESO da GE Brasil através de malas diretas técnicas, 
eventos com clientes e boletins. O cliente após a fase de conhecimento inicial 
(fase de awareness) deseja aprofundar esse conhecimento (fase do 
comprehension) e deseja poder comparar o que um fornecedor de serviços 
oferece em relação a outros, para avaliar quem pode atendê-lo melhor em cada 
caso (preço, condições comerciais, riscos, qualidade, tempo de reparo, e outros 
fatores relevantes para a decisão). 
 
O entendimento dos fatores críticos de sucesso nos permitiu focar na qualidade, 
na competência para encontrar soluções para o cliente, na garantia, 
cumprimento de prazos e relacionamento técnico e comercial de alto nível de 
longo prazo. Decisores de nível mais alto do cliente vinham participar dos 
eventos técnicos do A&ESO e isso era sabido pelos decisores de nível médio e 
baixo. Gerava respeito e comentários internos positivos no cliente e farta 
distribuição de material técnico de suporte, que o cliente valorizava. Os 
decisores do cliente querem decidir bem informados. Querem conhecer mais. 
 
Como a unidade de prestação de serviços de manutenção da GE (A&ESO) 
estava centralizada em São Paulo, capital, não era possível um contato mais 
próximo com os clientes mais distantes, que só recebiam visitas de vendedores 
e do pessoal técnico. O marketing ajudou a aproximar os clientes mais distantes 
da operação em questão (considere a complexidade da distribuição geográfica 
dos serviços no composto de marketing no presente caso). 
 
A decisão de compra dentro de cada cliente (no caso de manutenção industrial) 
pode ser um processo simples ou mais complexo dependendo do equipamento 
a ser reparado, criticidade do item e do valor do reparo. Um item simples é 
decidido pelo supervisor da área, no máximo pelo gerente. Um reparo mais 
complexo será decidido pelo gerente e pela diretoria. Assim sendo, era 
importante que todos esses níveis conhecessem bem o A&ESO para uma boa 
decisão. 
 
Nesse caso podemos dizer que a decisão de compra segue um modelo racional 
e pouco emocional (não se trata de compra por impulso no caso), mas é 
fundamental entender que toda decisão racional inclui um fundo emocional e a 
pergunta: “como me sinto em relação a esse fornecedor?” é muito importante. 
Isso traz a questão da imagem, que essa unidade de negócios passa para seus 
clientes, que pode ser trabalhada melhor através do marketing, desde que 
tenhamos claro o que queremos atingir. 
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A imagem de marca tem que ser forte para abrandar eventuais problemas e 
dificuldades, que no relacionamento de longo prazo com o cliente sempre 
ocorrem. Quando a percepção geral é positiva, os problemas particulares são 
equacionados melhor. Quando a imagem é ruim, os problemas particulares são 
pedras grandes adicionais importantes e de difícil solução. Uma abordagem de 
marketing trabalha isso melhor que uma abordagem puramente de vendas. 
 
Observe como o marketing só pode ser eficaz a partir de investigações e 
levantamento de dados precisos e objetivos (internos e externos), modelos 
conceituais bem estabelecidos, entendimento de fatores críticos de sucesso, 
criatividade nas soluções, forte entrosamento com as demais áreas operacionais, 
foco de atuação (não podemos ser tudo para todos, o tempo todo) e o mais 
importante: geração de resultados que trazem credibilidade e aceitação para a 
atividade de marketing, que passa a ser bem vista e ganha apoio de todos para 
novos ciclos de atuação mais sofisticados e profundos em busca de melhores 
resultados para o negócio (busca da melhoria contínua).  
 
Marketing de Relacionamento (olhando para o futuro) 

As soluções de marketing industrial que foram descritas acima já fazem parte 
do passado. O mundo atual da tecnologia aliado aos novos conceitos de “gestão 
do conhecimento” e “marketing de relacionamento” apresentam novas 
possibilidades para o marketing do futuro. Vejamos abaixo algumas dessas 
oportunidades. 
 
Valor-em-uso 

Um novo conceito fundamental no relacionamento comercial B2B (a exemplo 
do mercado de consumo) é o seguinte: O cliente realiza o valor (em uso) dos 
bens e serviços que adquire de nossa empresa em suas práticas diárias. Não 
realiza esse valor no momento que adquire os bens e serviços de nossa empresa 
(valor-de-troca). 
 
Como esse “valor-em-uso” é muito superior ao “valor-de-troca” abre-se aqui 
um enorme campo de cooperação econômica com os clientes, muito maior que 
o anterior. 
 
Foco nos serviços prestados ao cliente 

Qualquer que seja nosso setor de atuação industrial, o foco de relacionamento 
com nossos clientes no futuro será menos material e mais centrado em nosso 
relacionamento de serviços com nossos clientes. Entender e praticar esse 
relacionamento será fundamental para o sucesso de qualquer empresa B2B 
(independente de produzir bens materiais ou não). Só dessa maneira 
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poderemos ajudar nossos clientes a realizar o “valor-em-uso” em suas práticas 
diárias. 
 
Comunidades de relacionamento 

O novo papel da empresa (B2B) é estar o mais próximo possível de seus clientes 
nos momentos que realizam esse “valor-em-uso” para assessorá-los nesse 
processo (co-criação de valor com o cliente). 
 
O entendimento desse modo como os clientes realizam valor econômico em 
suas práticas diárias nos leva à proposta de criar uma “comunidade de 
relacionamento” (virtual e pessoal) com nossos clientes para ajudá-los nesse 
processo de co-criação de valor. 
 
Essas comunidades não só incluem “o cliente e nossa empresa”. Incluem 
também “nossos clientes entre si” com nossa intermediação e ajuda. 
 
Tecnologia da informação  

Ajudar os clientes na formação dessas “comunidades de relacionamento” no 
espaço virtual é responsabilidade de nossa empresa, visto que “mobiliar” esse 
espaço é tarefa nossa de acordo com o “expertise” que temos de nossa própria 
indústria. 
 

Facilitador do conhecimento 

O conhecimento viaja hoje em dia em tempo real nas redes de relacionamentos. 
Cabe-nos ajudar nossos clientes em suas práticas diárias de adquirir, 
intercambiar, armazenar e usar o conhecimento nas áreas de nosso interesse 
conjunto (interseção do nosso foco de negócio e do cliente). 
 
A partir dos vários focos de negócios que nossa empresa tem podemos ainda 
ajudar nossos clientes a fazerem parte de várias redes de relacionamento 
centrais e complementares, conforme as necessidades do negócio do cliente e de 
suas práticas diárias de realização de valor-em-uso.  
 
Compartilhando valores 

Os clientes (ou não clientes) não vêm fazer parte efetiva de “espaços virtuais de 
relacionamento” somente a partir de interesses econômicos. É preciso que exista 
confiança mútua, respeito, comprometimento, sentir-se bem nesse espaço e o 
compartilhamento de uma visão de mundo. Entender a “razão de ser” de cada 
organização e estabelecer trocas, em um projeto de “sustentabilidade”, que 
transcende o puramente econômico é fundamental na construção desses 
“espaços”. 
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Foco estratégico do cliente 

Nossa empresa, em uma relação B2B, precisa aprender a olhar o mundo com os 
olhos de cada cliente e entender suas prioridades estratégicas. A partir desse 
olhar ajustamos nossa oferta com uma visão “macro” da realidade “deste 
momento” do nosso cliente.  
De pouco serve uma visão “de cá para lá” com foco exclusivo no que queremos 
e podemos oferecer. Temos que aprender a ajustar nosso marketing caso-a-caso 
a partir de demandas, que se encaixam numa visão estratégica dos negócios do 
cliente, e não exclusivamente a partir de nossa oferta. 
 
Novas formas organizacionais 

A organização do passado era centrada em si mesmo. Organizava-se a partir de 
lógicas internas e a partir de departamentos que refletiam essa lógica. 
 
A organização do futuro se organizará para melhor servir às necessidades de 
seus clientes e a partir de uma lógica de serviços aos clientes. Quando o foco é o 
serviço todos fazem marketing (de uma forma ou outra) e já não faz sentido que 
os papéis do velho “departamento de marketing” sejam os mesmos.  
 
Os resultados econômico-financeiros têm que ser medidos de novas formas 
para ajudar a empresa saber quais serviços e clientes são rentáveis e quais não. 
O suporte da área financeira é muito distinto daquele prestado no século XX. 
 
Os conceitos de “qualidade de produto” já não são suficientes e temos que 
considerar também os conceitos de “qualidade de serviços” que são outros. 
 
Os processos (principalmente o comercial) tem que ser repensados a partir de 
uma realidade de foco em serviços e não em bens materiais, que deixa de ser 
predominante, independente da indústria B2B que estejamos considerando. 
 
Iniciativas de marketing do século XX 

Como ficam todas as iniciativas de marketing citadas acima como “originárias 
do século XX”? – Desaparecem? – Por certo que não. Terão que ser consideradas 
como parte dos novos modos de relacionamento e de fazer negócios (B2B) do 
século XXI, e não de forma isolada, sem um modelo conceitual mais amplo 
como surgiram no século XX. O novo foco em serviços é necessário e os 
conceitos 4P’s do marketing convencional passam a ser complementares no 
caso do marketing de relacionamento B2B. 
 
Luiz M. Flores 

Consultor de empresas 
Professor de Marketing Empresarial 
Fundação Getúlio Vargas/IDE - SP 
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Notas adicionais e bibliografia:  
O prof. José Carlos Teixeira Moreira é um dos precursores do marketing 
industrial no Brasil e fundou em 1983 o IMI – Instituo de Marketing Industrial 
que pode ser visitado na web pelo site: www.imi.org.br . É um instituto que 
recomendo pela seriedade de trabalho para aqueles interessados no marketing 
industrial. 
 
A Tecnomics Ltda. então liderada pelo Sr. Franklin Feder, hoje Presidente da 
Alcoa Brasil, foi uma das primeiras empresas de consultoria especializada em 
pesquisa de mercado qualitativa industrial e que nos prestava muitos serviços 
na General Electric na época. 
 
Para aqueles que conhecem bem inglês e se interessam pelo marketing 
industrial do século XX o livro de Frederick Webster – Industrial Marketing 
Strategy é uma boa pedida e pode ser encomendado pela Amazon.  
Fred Webster publica livros e atua no “marketing industrial” a muitos anos. 
http://search.barnesandnoble.com/Industrial-Marketing-Strategy/Frederick-E-
Webster/e/9780471119890/?itm=5  
 
Quanto ao marketing de relacionamento, gestão do conhecimento e quanto ao 
marketing do futuro recomendo os seguintes livros e site: 
 

• Marketing de Relacionamento Total – Evert Gummesson - Elsevier 
• Marketing de Serviços – Christian Grönroos - Elsevier 
• www.hanken.fi (Hanken School of Economics – Finland)  
• Gestão do conhecimento -  Takeuchi e Nonaka Editora Bookman 
• O inovador modelo japonês de gestão do conhecimento – Pierre Fayard – 

Editora Bookman  
• www.sbgc.org.br – sociedade brasileira de gestão do conhecimento 


