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O marketing de relacionamento é adotado pelas empresas não só quando os negócios acontecem 
diretamente com o consumidor final. A KSR Distribuidora, uma divisão de negócios da Votorantim 
Celulose e Papel (VCP), por exemplo, este ano reservou R$ 1 milhão para gastar em ações cujo o 
foco principal são os segmentos gráfico e de editoras, os quais movimentam o maior volume de 
vendas da companhia. "Relacionamento é um processo que envolve cultura e tecnologia de 
sistemas. É justamente nesse caminho que estamos apostando", comenta o diretor da 
distribuidora, João Lalli Neto.  
 
Dentro desse processo de marketing de relacionamento -em que o maior objetivo é fidelizar o 
cliente oferecendo um diferencial- está a reapresentação do KSR Card, que será ativado pela 
terceira vez, agora com novidades. A primeira experiência aconteceu em 1994. Trata-se de um 
programa de bônus conseguido por meio de um cartão de vantagens. "O cliente não paga para 
adquirir esse cartão. Os que se cadastram contam com benefícios adicionais", conta o diretor. 
Com o cartão também é possível negociar compras, já que o pagamento é realizado diretamente 
para uma instituição bancária.  
 
O segundo ponto a ser tratado na política de marketing de relacionamento é o Programa de 
Encontro com os Gráficos. A KSR contrata profissionais especializados num determinado tema 
para dar palestras a clientes de várias regiões do Brasil. "Nossa meta é fazer de dez a 15 eventos 
por ano, sendo que em 2003 estamos dando uma atenção especial ao tema ‘marketing de 
relacionamento’. Isso porque esse segmento gráfico se concentrou bastante em tecnologia e 
algumas empresas acabaram esquecendo o outro lado, da importância do marketing", diz o 
diretor da KSR Distribuidora. Vale ressaltar que esse programa acontece há vários anos, mas 
recentemente com algumas inovações, como o fornecimento de diploma, realização de coquetel, 
entre outras ações complementares.  
 
O reforço no relacionamento com o cliente acontece ainda com a Copa de Futebol 7 Society, que 
neste ano, segundo a KSR, poderá reunir 5 mil pessoas, durante quatro meses, em 
aproximadamente 500 jogos. Nesse campeonato acontecem disputas regionais. Ou seja, a gráfica 
forma um time ou várias gráficas se unem para compor uma equipe. "Existe até uma logomarca e 
um hotsite que traz informações sobre a copa, com regulamento e premiações”. 
 
A KSR diz ter sucesso com as suas ações de marketing de relacionamento. Em nove anos, informa 
ter registrado um índice de fidelização de 27%. "Nos programas de recuperação de clientes, o 
retorno é de 30%”.A empresa atua em 18 estados e 80% do que distribui é produzido pela 
Votorantim.  
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