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Saiba o que é o marketing industrial e veja porque uma boa estratégia ajudará sua
indústria a se posicionar nesse setor tão competitivo.
Você já ouviu falar sobre marketing industrial?

“

Porque sou eu que conheço os planos que tenho para
vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não
de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um
futuro.
Jeremias 29:11
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Mesmo sendo um termo essencial para o atual
contexto, ele é ainda pouco conhecido e, por
isso, uma estratégia que poucas indústrias
investem. Essa forma de fazer marketing visa
uma comunicação focada na área industrial,
direcionando as ações de uma empresa para
outra empresa, ou B2B (do inglês, business to
business). Pode parecer confuso, mas o marketing
industrial visa promover um produto ou serviço
não apenas para atender a clientes individuais,
mas também a outros negócios, empresas
ou organizações. Mas, o que é realmente o
marketing industrial? E como ele contribui para
que a indústria consiga comunicar seu serviço ou
produto da melhor forma?
O que é marketing industrial?
Por definição, o marketing industrial é um nicho
específico de marketing que tem seu foco voltado
para atender empresas da Indústria. Assim,
é uma solução criada para que companhias
consigam direcionar sua mensagem para outras
companhias de uma forma mais estratégica.
O objetivo da estratégia é proporcionar, para
empresas do setor industrial, ações inteligentes
que gerem resultado, agregando valor para
os produtos ou serviços oferecidos e visando
a venda e a conquista de melhores posições
no mercado, como ressalta Anderson Luis
Lorenzini, CEO e Co founder da Agência LABRA
e especialista em marketing digital no setor
industrial:
“O marketing industrial é uma forma de posicionar
as indústrias no seu segmento, tornando-as
referências no assunto e consequentemente
gerando novas oportunidades de negócios”.
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Lorenzini explica, ainda, que o marketing
industrial, quando bem aplicado, ajuda no
desenvolvimento das indústrias desde a concepção
de um novo produto até a forma com que ele
é colocado no mercado, inclusive ajudando a
comercializá-lo. “Por essa razão, é de suma
importância que o departamento de marketing e
de vendas andem sempre interligados na gestão
das indústrias”, completa.
Benefícios e objetivos do marketing industrial
O especialista ressalta que, na maioria das
vezes, os objetivos desse nicho do marketing se
resumem em posicionar a marca como referência
de mercado no seu segmento, permitindo, assim,
aumentar as vendas e os lucros.
Porém, o marketing industrial possui diferenças
significativas em relação ao tradicionalmente
adotado. Nesta forma de fazer marketing, não
é mais o cliente que precisa ter sua atenção
conquistada, mas, sim, outras empresas.
Por isso, é preciso que sejam desenvolvidas
estratégias mais racionais, diferenciadas e
realmente capazes de agregar valor a outras
empresas. Quando isso é atingido, alguns
benefícios do marketing industrial serão bastante
claros.
O primeiro benefício que podemos listar é
aprimorar a relação de confiança. Outro ponto
positivo é a possibilidade de controle e análise
de indicadores que o marketing industrial
B2B permite. Além disso, Lorenzini explica
que é possível posicionar estas marcas como
referências dentro do setor, permitindo aumentar
as vendas e trazer transformações ao setor. “Além
de trazer a tão desejada referência, o marketing
industrial permite também aumentar as vendas
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da indústria, ou até muitas vezes transformar a
forma de como a indústria vende seus produtos”.

mais importantes, para quem quer começar a
investir em marketing industrial.

Conjunto de ações são essenciais para o
marketing industrial funcionar.
Assim como acontece no B2C, o B2B deve
começar sempre com a devida identificação
do público-alvo. Somente assim será possível
formular a melhor estratégia a ser desenvolvida.

Por isso, quando for fazer a estratégia de
planejamento da indústria, vale apostar em uma
pesquisa para observar em que meio a persona
desse negócio interage. Definido esse canal,
ofereça conteúdos institucionais, dicas e outros
posts informativos para marketing industrial B2B.

Com sua experiência na área, Anderson Lorenzini
crê que a melhor forma de fazer um bom
marketing industrial é atuar em todos os canais
possíveis, sempre em conjunto: “precisamos
atuar em todos os canais, desde os digitais, bem
como alguns off-line, que ainda ajudam muito
na estratégia”.

Neste contexto, Lorenzini acredita que a adoção
da estratégia do marketing de conteúdo é
indispensável, pois “possibilita que a indústria
atinja um bom posicionamento orgânico da sua
marca e dos produtos que ela oferece”.

Além do mais, para que a estratégia realmente
traga bons ganhos, o CEO da Labra ressalta que
é de extrema importância que o time comercial
abrace a causa e trabalhe em conjunto. Esteja
presente nas redes sociais e use softwares de
automação de marketing.

Em relação ao uso de softwares de automação
de marketing, o especialista explica que eles
são indispensáveis nas estratégias de marketing
digital para Indústrias. “Com a utilização destes
softwares, temos um ganho significativo na
otimização do trabalho, geração de dados para
tomada de decisão e, principalmente, no controle
total de toda a estratégia”.

No atual contexto do marketing, em que o meio
digital é extremamente importante, as redes
sociais se tornaram o primeiro passo, e um dos

https://avozdaindustria.com.br/inovao/
marketing-industrial-como-posicionar-suaindstria
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Depoimentos dos colaboradores
Participe e marque nas redes sociais #souagpr5
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L

ouvai ao SENHOR. Louvarei ao SENHOR de todo o meu coração, na
assembléia dos justos e na congregação.
Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas
tomam prazer.
A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.
Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso
é o Senhor.
Deu mantimento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua aliança.
Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos
gentios.
As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus
mandamentos.

#souagpr5 #ServiçosGerais #OrgulhodeSerAGPR5
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Recordações AGPR5
Datas Comemorativas

2019 - Outubro Rosa

26/10/2020 - Dia da Cruz Vermelha
26/10/2020 - Dia do Trabalhador da
Construção Civil
29/10/2020 - Dia Nacional do Livro
31/10/2020 - Dia das Bruxas (Halloween)

Feliz Aniversário

Marketing Digital

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e
que seus sonhos se realizem sempre!”
José Antonio Pedroso

26/10

Bruna Zanette da Rosa

01/11

Ramon da Cruz Roque

27/10

Santos Fabris

01/11

Acompanhe os aniversariantes do dia no Instagram: @agpr5a5group
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

003-JBS Criciúma-SC
017-Coocam Campos Novos-SC
031-JBS Dourados-MS
032A-Estrela Alimentos Ijuí-RS
034-JBS Rolândia-PR
049-Agrogen Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

C014 - BRF Brasil Foods SA - Nova Mutum/MT
C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C164 - Rivelli - Barbacena/MG
C174 - Nutrisoma - Patrocínio/MG
C201 - BsBios - Marialva/PR

C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C284 - Agroval - Coromandel/MG
C286 - Louis Dreyfus - Rio Verde/GO
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR

090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
099-Farben Içara-SC
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
115-Copacol Cafelândia-PR
178-JBS Guapiaçú-SP
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
303-Prodap Barra do Garça-MT
1010-Italcol Girón-CO

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

C014 - BRF Brasil Foods SA - Nova Mutum/MT
C034 - JBS - Rolândia/PR
C049 - Agrogem - Montenegro/RS
C057 - Granja Alvorada - Angatuba/SP
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C073 - GT Foods - Indianópolis/PR
C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C115 - Copacol - Cafelândia/PR

C231 - Indukern Jundiaí/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C275 - Zaffari - Porto Alegre/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

Projetos e Indústria Mecânica

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
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DS - Diálogo de Segurança
DORES NAS COSTAS
Segundo o ranking de auxílios-doença concedidos pelo INSS, a dor nas costas é a doença que
mais afasta trabalhadores no Brasil por mais de 15 dias. Em 2016, 116.371 pessoas tiveram de
se ausentar do emprego por, no mínimo, duas semanas em razão dessa enfermidade. O número
representa 4,71% de todos os afastamentos. O segundo motivo que mais afastou trabalhadores
no ano passado foram fraturas de perna e tornozelo, seguidas das de punho e mão.
Dados do Ministério do Trabalho apontam que não são as atividades pesadas que mais afastam
trabalhadores com dores nas costas, e sim o serviço público, onde há um grande número de
pessoas realizando funções repetitivas. Em segundo lugar, estão as atividades relacionadas ao
comércio varejista, em especial supermercados, seguidos dos ramos hospitalar, de construção de
edifícios e transporte rodoviário de cargas.
A coordenadora-geral de Fiscalização e Projetos do Ministério do Trabalho, Viviane Forte, diz que
nessas atividades consideradas mais leves, as dores nas costas são menos evidentes do que na
construção civil, por exemplo, porém também são graves. “No comércio, a dorsalgia é comum
nas pessoas que trabalham como estoquistas, porque elas levantam caixas, fazem movimentos de
agachar e levantar e acabam não prestando atenção na postura.
Esse mesmo descuido ocorre com quem trabalha em escritório por muito tempo sentado na
mesma posição”, explica. Assim como ocorre com doenças como estresse e depressão, é difícil
diagnosticar se as dores nas costas são causadas pela atividade profissional ou por algum outro
problema externo. Mas Viviane entende que, independentemente da causa original, a postura no
trabalho influencia no adoecimento.
“As pessoas passam muito tempo do seu dia no trabalho. Se não tiverem o devido cuidado na
maneira de se sentarem e realizarem suas atividades, ou se não respeitarem as pausas necessárias
ao longo da jornada de trabalho, vão adoecer, independentemente de como e onde tenha surgido
a dor”, alerta.
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