
Negociante,
estrategista

e especialista

O perfil ideal do gerente de marketing de hoje está

expresso na trilogia acima. Essa é uma das conclusões

do presente artigo, que passa em revista as mudanças

que estão ocorrendo na natureza e papel do marketing

entre nós. Como já ocorreu no passado, essas mudanças

refletem o panorama econômico e social do país e estão

exigindo uma revisão urgente de nossas próprias

convicções. O mercado precisa hoje, cada vez mais,

de pessoas que se sintam igualmente à vontade,

traçando os rumos de um plano qüinqüenal e montando

uma promoção que deverá dar resultados em 5 dias.
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"O fim do mês é mais importante
que o fim do mundo"
l. O mercado é o melhor
conselheiro

Li outro dia mais um artigo de autor americano so-
bre o que se convencionou chamar de "new marke-
ting", ou seja, um tipo de marketing que mais lem-
bra a ficção científica e que procura perscrutar a
mente das pessoas com a ajuda de complicados ins-
trumentos eletrônicos em busca de seus anseios se-
cretos. Faz-me lembrar uma outra moda parecida
que surgiu nos anos 60 e que consistia em mapear
as reações dos espectadores de comerciais de TV
com ajuda de câmeras que registravam a dilatação
ou contração das pupilas.
Essas modas esotéricas têm um grande apelo para
nós. Representam o "estado da arte" em nossa profis-
são e lhe conferem um novo status. É aí que está o
perigo, pois muitas vezes deixamos de prestar aten-
ção ao que realmente importa, isto é, às mensagens
que o mercado continuamente nos envia. Não deve-
mos ignorar o que ocorre em outras plagas, mas o
nosso marketing deve refletir, acima de tudo, as ne-
cessidades de nosso próprio ambiente de negócios.
Confesso que noto um certo descompasso entre as
preocupações do mundo acadêmico e os desafios
enfrentados no dia-a-dia pelos nossos gerentes de
marketing ou de produtos. Nas discussões acadêmi-
cas o marketing ainda é encarado como há 10 ou 20
anos, com um viés estratégico e uma ênfase exage-
rada nos resultados de médio e longo prazo. Como
disse certa vez o grande profissional de marketing
João De Simoni, isso é um grande erro. Nas condi-
ções de hoje, segundo ele, "o fim do mês tornou-se
mais importante que o fim do mundo" para os exe-
cutivos que precisam manter o bonde nos trilhos.
Nas grandes e médias empresas as mudanças vêm
ocorrendo lentamente, mas inexoravelmente. A fi-
gura sacrossanta do gerente de produtos, responsá-
vel pela estratégia de marketing, mas sem responsa-
bilidade direta sobre as vendas, deixou de existir há
muito tempo. De certa forma estamos assistindo à
volta do pêndulo, depois de um período de muitos
anos em que as vendas tiveram o papel claramente
secundário, como se fossem uma mera decorrência
de uma estratégia de marketing bem ou mal formu-
lada e implementada.
Mas as coisas não param por ai. As mudanças que
estão ocorrendo são muito mais profundas e decor-

rem das novas estruturas socioeconômicas do país,
do novo tipo de relacionamento entre fornecedores
e clientes e das novas formas de comunicação de
mercado que surgiram nos últimos anos. Neste arti-
go pretendemos analisar esses fenômenos e definir
os novos rumos que o marketing e a comunicação
estão tomando em nosso país. Repetimos: não se
trata de desprezar as novidades que vêm de fora,
mas, sim, de adaptar-se aos novos tempos em que
vivemos aqui mesmo em nosso mercado.

2. Um novo país está surgindo

As coisas não acontecem nem por acaso nem de re-
pente. As mudanças que ocorreram na estrutura so-
cioeconômica do país tiveram sua origem há cerca
de dez anos, com o lançamento do Plano Real.
Como todos se recordam, esse plano econômico pôs
fim à inflação galopante e ao ambiente surrealista
que predominava nas empresas e nos mercados.
Combinado com uma maior abertura ao exterior, o
Plano Real pôs ordem na casa e permitiu que as em-
presas voltassem a investir e a competir com serie-
dade no mercado. Com algumas variações provoca-
das pela incerteza de nossa economia, esse ambien-
te prevalece até hoje. As grandes marcas de produ-
tos de consumo encontram hoje muito mais dificul-
dades para manter a sua participação de mercado,
graças, justamente, às novas condições competitivas
que favorecem as empresas de menor porte. Ao mes-
mo tempo, o próprio mercado se modificou com a
perda de importância relativa da classe média e o in-
gresso no mercado de consumo de milhões de famí-
lias mais pobres que antes viviam marginalizadas.
De repente, uma nova realidade passou a desafiar as
empresas produtoras e os canais de distribuição e
varejo. De um lado, foi preciso racionalizar as ativi-
dades e reduzir os custos para se manter competiti-
vo no mercado. De outro lado, foi preciso alterar o
mix das linhas de produtos e partir para novos es-
quemas de distribuição e vendas, para atingir os no-
vos consumidores que se integraram à economia de
consumo.
Só para citar um exemplo, uma grande empresa de
produtos alimentícios, líder em suas categorias de
produtos, pôs de lado a ênfase no lançamento de
produtos mais sofisticados e alterou profundamente
o seu esquema de distribuição, passando a vender
60°/o do total por meio de atacadistas e jobbers,
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quando antes essa percentagem não passava de
40%. Exemplos como esse são comuns e fazem par-
te de estratégias mais complexas que envolvem o re-
lacionamento com os varejistas e com os próprios
consumidores.
De um modo geral, pode se dizer que o Brasil ficou
um pouco mais justo em termos sociais. As diferen-
ças que antes existiam entre as classes B/C e D/E são
hoje muito menores, graças a dois movimentos pa-
ralelos: enquanto a classe média empobreceu, as
classes D/E atingiram um novo patamar de consu-
mo. Isso não provocou apenas a necessidade de no-
vos produtos, mais adequados aos novos consumi-
dores. Provocou também o surgimento de novas es-
truturas de varejo, com ênfase no comércio popular,
do tipo Casas Bahia e Lojas Marabrás. As Casas Ba-
hia sozinhas vendem de 20% a 25% do total de te-
levisores produzidos no Brasil. Percentagens igual-
mente elevadas ocorrem com os demais eletrodo-
mésticos e eletroeletrônicos.
Agora, com a decisão recente de muitos bancos de
ampliar o volume de crédito oferecido ao consumidor,
é de se esperar que crescerá ainda mais a participação
das classes D/E nos mercados de bens duráveis.

3. Serviços em vez de produtos

Enquanto isso, a classe média tradicional também
passa por grandes transformações. Como já foi dito,
essa classe teve os seus rendimentos achatados pela
queda dos salários e pelo aumento desproporcional
dos impostos e tarifas dos serviços públicos. A situ-
ação não deixa de ser irônica, pois o governo fede-
ral compensou dessa forma a perda do imposto in-
visível representado pela inflação galopante.
Além disso, os anseios da classe média tradicional
também mudaram. Há uma geração, os sonhos des-
sa classe consistiam em ter a casa (ou apartamento)
própria e o carro da família, além dos eletroeletrôni-
cos que naquela época ainda eram novidades. Hoje,
os sonhos são diferentes e diversos estudos já mos-
traram que eles se concentram nessa trilogia: educa-
ção para os filhos, aposentadoria complementar
para o chefe da casa e plano de saúde para a famí-
lia. Como se vê, são sonhos caros e que desviaram
para essas áreas e serviços o dinheiro antes disponí-
vel para a compra de imóveis e bens duráveis. Mas
não é só isso: estudo recente da Federação do Co-
mércio do Estado de São Paulo mostrou que a per-
centagem do orçamento familiar da classe média
destinada a serviços já supera 2/3 da renda líquida.
É cada vez maior a demanda por serviços de todos
os tipos, desde o cabeleireiro até o celular. A pesqui-
sa revelou alguns resultados inesperados, como, por

exemplo, o fato de que as paulistas gastam no cabe-
leireiro mais do que as nordestinas na compra de
alimentos para a família.
Essa nova realidade está pegando de surpresa os es-
pecialistas de marketing brasileiros que tiveram a sua
formação baseada em produtos de consumo muito
mais do que em serviços ou bens intermediários
(B2B). Ainda hoje, nossos professores utilizam uma
percentagem desproporcional de "casos" de produtos,
quando os serviços já são o fator principal do mer-
cado. Mas o problema maior está nas próprias em-
presas vendedoras de serviços, que encontram mui-
tas dificuldades para garantir a qualidade e corres-
ponder aos anseios do consumidor. Não restam dú-
vidas de que esse é o principal problema do marke-
ting brasileiro, muito maior do que a falta dos apa-
relhos eletrônicos para decifrar a mente das pessoas.

4. O varejo toma consciência
de sua própria força

Ninguém ignora que está cada vez mais difícil o rela-
cionamento entre as grandes redes de varejo e as em-
presas fornecedoras. Ao contrário do que se poderia
esperar, a situação continua inalterada, após vários
anos de impasse. Só para citar um exemplo, a Asso-
ciação de Produtores de Flores de Holambra divulgou
recentemente que a dificuldade de se chegar a um
acordo com supermercados é o principal entrave a
uma maior popularização das flores em nosso país.
Evidentemente, não nos cabe tomar partido nessa
briga, mas não se pode deixar de notar que ambas
as partes têm muito a aprender. As grandes redes va-
rejistas (lojas e supermercados) já concentram mais
de 40% do total das vendas a varejo no Brasil. E
continuam a ganhar terreno, principalmente nas
vendas de bens duráveis. Essas grandes redes preci-
sam de fornecedores de igual envergadura, dispos-
tos a estabelecer parcerias estratégicas e operacio-
nais. Mas há também lugar para os fornecedores de
médio porte que entendam as mudanças que ocor-
reram no mercado e procurem posicionar-se em
segmentos ou nichos específicos. De um modo ge-
ral, grandes ou pequenas, as empresas fornecedoras
precisam rever os seus métodos e estruturas de ven-
das, adaptando-os a uma nova realidade.

5. Evolução no perfil do
executivo de marketing

O gráfico que anexamos (vide figura I) explica-se
por si mesmo. Nos últimos 40 anos, a partir de 1965,
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o perfil do gerente de marketing passou por sucessi- Talvez seja por isso que 46% dos diretores comerciais
vas transformações, que refletiram as exigências de
cada momento. Em 2005 precisamos de executivos
de marketing que sejam, acima de tudo, negocian-
tes, estrategistas e especialistas.

Figura I

das 500 empresas brasileiras são engenheiros, confor-
me revelou um estudo recente da revista Exame.

6, As sete arenas da
comunicação com o mercado

Negociantes
O gerente de marketing passou a deter responsabili-
dade total pela venda e pela rentabilidade. Isso aca-
bou com o relativo isolamento entre os especialistas
de marketing e os gerentes de vendas. Hoje, eles tra-
balham juntos e é difícil determinar de quem é o
mérito pelo sucesso alcançado. Na prática, isso está
levando muitas empresas a criar o cargo de gerente
de grandes contas, com atribuições e autoridade que
freqüentemente se sobrepõe às do antigo gerente de
grupo de produtos/serviços. Mais alguns anos serão
necessários para que tomem forma as novas estru-
turas resultantes dessas mudanças.
Estrategistas
Mas o gerente de marketing continua a ter respon-
sabilidade total pelo pensamento estratégico. Diría-
mos até que a importância de uma boa estratégia de
marketing, no contexto da estratégia geral da em-
presa, é hoje ainda maior do que antes.
Especialistas
Completando essa trilogia, espera-se hoje que o ge-
rente de marketing conheça profundamente não só o
seu negócio como também o negócio do seu cliente.
Só assim ele poderá estabelecer com esse as parceri-
as e alianças estratégicas que se tomaram indispen-
sáveis para um bom relacionamento a longo prazo.
Mas além dessas três qualidades, o gerente de marke-
ting de hoje deve ter um respeito profundo pelos nú-
meros. O maior desafio do marketing de hoje consis-
te justamente em administrar processos e reduzir os
custos, buscando sempre um maior grau de eficiência.

Para completar, faremos uma breve referência a esse
tema, já tratado em artigo anterior. O homem de
marketing de hoje não depende mais apenas da pro-
paganda para se comunicar com o seu mercado.
Além da propaganda, que ainda representa a forma
de comunicação mais importante, as empresas con-
seguem manter um relacionamento duradouro com
seus clientes e consumidores por meio de esquemas
promocionais que envolvem, além da propaganda,
outras seis arenas de comunicação, a saber:

Mundo do Entretenimento - desde Madonna até
o Rock In Rio
Esporte - patrocínio de esportistas e clubes
Mundo da moda - desde Gisele Bündchen a São
Paulo Fashion Week
Comunicação Promocional e Dirigida (merchandi-
sing, promoções, concursos, premiações, internet,
telemarketing, etc.)
Grandes eventos promocionais, como salões e feiras
Grandes cadeias varejistas

Para o executivo de marketing, a importância maior
desse novo panorama talvez esteja no fato de que
essas novas arenas de comunicação permitem uma
integração mais dinâmica com as vendas, resultan-
do em estratégias totalmente novas. A Coca-Cola
Refrescos, por exemplo, demitiu recentemente todo
o seu departamento de marketing para reestruturá-
lo de acordo com essa nova concepção.

Este é mais um prenuncio do chumbo grosso que
vem por aí.
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Fonte: Estudos ESPM, p. 33-36, jun. 2005.




