
MARKETING

O
departamento
sumiu!

m muitas empresas
mundo afora, a ati-
vidade de marketing
está em franco declí-
nio. Na última década,
tem-se verificado uma

redução considerável na influência,
na magnitude e na importância
do departamento de marketing. A
tendência à integração da função
de marketing em uma única área
parece ter sido substituída pelo mo-
vimento rumo à desintegração.

Não é preciso ir longe para
perceber o que está acontecendo.
Há muito tempo os congressos e
workshops de profissionais de marke-
ting procuram fazer recomendações
sobre como determinar e demons-
trar o retorno sobre o investimento
na atividade. Os departamentos
de marketing têm sido palco de
demissões e os diretores da área
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permanecem, em média, menos de
dois anos no cargo.

Cada profissional de marketing
parece ter uma história para contar:
um presidente de empresa cortou
o programa de desenvolvimento
de marca do ano seguinte sem ne-
nhum tipo de debate ou discussão;
um vice-presidente sênior recebeu
sua equipe mundial para um "Dia
do Marketing" e foi demitido uma
semana depois.

De acordo com recente pesquisa
da revista Chief Executive, 35% dos
presidentes de empresa pedem
melhorias no departamento de mar-
keting. E um artigo do The McKinsey
Quarterly afirma que, hoje, mais da
metade dos presidentes de empresa
europeus tem uma visão negativa
dos profissionais de marketing
—acham que eles "não pensam como
homens de negócio".
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Pressões financeiras, mudanças
no poder dos canais de distribuição
e falta de capacidade da área de mar-
keting em registrar sua contribuição
para os resultados do negócio têm,
de forma combinada, reduzido os
gastos com a atividade e sua influên-
cia e acelerado as transferências de
fundos e responsabilidades para a
área de vendas.

Na prática, muitos elementos
centrais da atividade de marke-
ting vêm sendo "centrifugados",
passando a integrar outras áreas,
como vendas e desenvolvimento
de produtos, mais próximas dos
consumidores. Atualmente, em vá-
rias empresas, o marketing é menos
um departamento e mais uma diás-
pora de habilidades e capacidades
espalhadas por toda a organização
e mesmo fora dela.

No curto prazo, e diante dos
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O departamento de marketing tem perdido
orçamento e influência em muitas organizações.
A questão não é como reconstruí-lo, mas como
dispersar as competências de marketing por toda
a empresa e ter um centro de excelência, como
afirmam os especialistas Frederick E. Webster Jr,
Alan J. Malter e Shankar Ganesan

cortes de custo e da pressão da con-
corrência, o declínio do marketing
pode até não ser um problema,
mas, no longo prazo, muito se per-
de quando o marketing sofre tal
desintegração.

Profissionais técnicos e de ven-
das poderrTser chamados a assumir
várias das tarefas elementares do
marketing e muitos deles serão
capazes de fazê-lo. No entanto, as
características do marketing não
fazem parte de sua formação ou
de sua experiência e, por isso, eles
carecem de uma visão abrangente
sobre como a atividade pode contri-
buir para o negócio. Na falta de uma
voz clara que represente as caracte-
rísticas do marketing na empresa e
sem um "centro de excelência" da
área, perde-se parte da capacidade
de identificar e segmentar futuros
clientes e futuras necessidades dos

consumidores. Assim, a companhia
tenderá a ser menos eficiente para
criar, comunicar e levar valor a esses
clientes.

Apesar de tudo, tentar restau-
rar um marketing central bem
abastecido de recursos não deve
ser o objetivo agora. A burocracia
do marketing já foi um problema
no passado e claramente não é
uma solução para o futuro. Em vez
disso, os executivos responsáveis
pela organização e pelas unidades
de negócios deveriam enfrentar
questões problemáticas relativas
ao desgaste das competências de
marketing e encontrar formas de
restaurá-las.

Na série de entrevistas que reali-
zamos, executivos de marketing de
destaque no mercado e presidentes
de empresa apontaram oito fatores
que contribuem para o declínio da

influência do marketing. Estes, por
sua vez, levam a quatro grandes gru-
pos de questões determinantes para
o futuro da gestão de marketing.

A SITUAÇÃO ATUAL
O marketing afeta as operações

e o desempenho financeiro de uma
empresa de diversas maneiras: à me-
dida que a cultura organizacional se
concentra na satisfação dos clientes;
por meio das diretrizes estratégicas
de segmentação e posicionamento;
e mediante as dimensões táticas
de estímulo à demanda, entre elas
promoção e preço.

Em sua forma inicial, na década
de 1920, o marketing se desenvolveu
como apoio ao trabalho de campo
de vendas e como atividade rela-
cionada com o gerenciamento de
produtos e marcas nas companhias
de bens de consumo. Foram neces-

HSM Management 54 janeiro-fevereiro 2006 www.hsmmanagement.com.br 127



sárias três décadas para o marketing
emergir como função com vida
própria, absorvendo os conceitos
articulados por Peter Drucker nos
anos 50.

A gestão de marketing envolvia
decisões estratégicas essenciais sobre
segmentação e foco de mercado,
gestão de produto, precificação,
comunicação (inclusive posiciona-
mento e gestão de marca) e canais
de distribuição. Com o surgimento
do planejamento estratégico formal
na década de 1970, a gestão de
marketing passou a ficar entrela-

çada com as áreas de estratégia e
de desenvolvimento do negócio,
sofrendo perda de identidade ainda
maior nos anos 80.

Também foram muitos os fatores
ambientais que afetaram negativa-
mente a atividade de marketing nas
últimas décadas. Entre eles desta-
cam-se a globalização dos negócios,
com o aumento concomitante da
pressão competitiva, a tendência
ao corte de custos e ao downsizing,
a concentração em resultados finan-
ceiros de curto prazo, as possibilida-
des de terceirização e de alianças

estratégicas e a enorme gama de
novidades em telecomunicações e
tecnologia da informação.

Observadores da área de marke-
ting já foram mais otimistas sobre a
capacidade dessas forças de revigo-
rar a atividade. Por exemplo: havia
a crença de que a transição de um
modelo centrado no produto para
um modelo centrado no cliente
ampliaria a esfera de influência do
marketing, mas o que se verificou
foi um declínio constante. Para en-
tender esse fenômeno, oito fatores
merecem ser analisados.

1. Definição de marketing
pouco clara

Nossas discussões com os execu-
tivos que participaram da pesquisa
começavam, em geral, com con-
siderações sobre o significado da
palavra "marketing". Usualmente,
eles respondiam à primeira ques-
tão -"Como o marketing mudou
em sua empresa nos últimos três a
cinco anos?"- com um comentário
do tipo: "Isso depende do que você
entende por 'marketing'".

Essa definição tende a variar de
empresa para empresa, muitas vezes
segundo a visão pessoal do presiden-
te. O presidente de uma companhia
de bens de consumo nos disse: "Eu
sempre defini marketing como a
somatória de gestão de marca e
vendas". Outro explicou que seu
departamento de marketing migrou
da publicidade para se tornar parte
da divisão de vendas e serviços. A
maioria dos participantes afirmou
ser difícil identificar na organiza-
ção pessoas com responsabilidades
específicas de marketing.
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Diretores de marketing con-
cordam que a definição do que é
marketing é uma das questões mais
importantes a enfrentar. Segundo
eles, é difícil direcionar uma fatia
maior do orçamento para a área de
marketing se este ainda é um concei-
to ambíguo, com responsabilidades
pouco claras e contribuições incer-
tas para o desempenho financeiro
da empresa.

Parte da confusão deve-se às
múltiplas dimensões do marketing:
culturais, estratégicas e táticas ou
operacionais. Não é fácil para os
executivos enxergarem o marketing
ao mesmo tempo como um meio de
se comunicar com o cliente, uma
ferramenta estratégica para focar
e posicionar produtos e uma arma
tática na batalha diária de preços
e promoções. O conceito de que
"o marketing é importante demais
para ser deixado nas mãos do pes-
soal de marketing" dificulta ainda
mais definir a atividade como uma
área separada do management como
um todo.

Com a tendência à desintegração
do marketing, distribuindo-o por vá-
rias partes da organização, verifica-se
que duas responsabilidades típicas
da área parecem não se encaixar em
nenhuma outra: o desenvolvimento
de habilidades e competências de
marketing e o desenvolvimento
de novos negócios. Há o perigo de
essas duas funções serem significati-
vamente reduzidas como resultado
desse realinhamento.

Na alta direção das organizações,
o marketing corporativo tem sido
redefinido como desenvolvimento
mundial de marcas e estratégia

geral de comunicação com o mer-
cado. A maioria das outras tarefas
de marketing tradicionais, como
gestão de marcas diária, gestão de
contas-chave, desenvolvimento de
produto, precificação e distribuição,
está sendo redirecionada para as
unidades de negócios.

2. Tirania das perdas e ganhos
A gestão de negócios se tornou

fortemente concentrada nos parâ-
metros de desempenho financeiro
nas décadas de 1960 e 1970. O boom
do mercado acionário dos anos 90
voltou as atenções para os preços

das ações e para os fatores que
impulsionam esses preços. Um dos
participantes da pesquisa se referiu
ao domínio dos parâmetros financei-
ros de curto prazo como "a tirania
do balanço financeiro".

A maioria dos executivos con-
corda que a busca de resultados de
curto prazo determina suas decisões,
em detrimento do pensamento
estratégico, do foco no cliente e do
valor líquido da marca (brand equity).
Isso, por sua vez, afeta o desempe-
nho de longo prazo e a própria fun-
ção do marketing, especialmente no
que diz respeito à disponibilidade
de fundos para atividades como
pesquisa de mercado, publicidade
na mídia, desenvolvimento de pro-
dutos e trade shows. Alguns acreditam
também que a visão de curto prazo
prejudica a inovação e reduz investi-
mentos em marcas e novos negócios.
Conseqüentemente, oportunidades
são adiadas ou mesmo perdidas.

3. incapacidade de mensurar
a produtividade

Intimamente relacionada com
a predominância da visão de cur-
to prazo nas organizações está a
percepção generalizada de que o
marketing tem dificuldades em jus-
tificar seus gastos do ponto de vista
do retorno sobre o investimento,
especialmente porque os resultados
desejados são de longo prazo, não
mensuráveis com facilidade. Os
executivos de marketing que par-
ticiparam de nosso levantamento
criticaram a si mesmos por não
fazerem um trabalho melhor ao
vincularem ações de marketing e
parâmetros de lucratividade.
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Nesse aspecto, é complicado sepa-
rar causa e efeito. São marcas fortes
que impulsionam o investimento em
parâmetros para medir o desempe-
nho do marketing ou é a disponibi-
lidade de bons dados que permite a
melhor mensuração, levando, assim,
a ações de marketing mais eficazes e
à construção de marcas mais fortes?
Acreditamos que cada fator reforça
continuamente o outro.

Por exemplo: há a preocupação,
bastante relevante para os setores de
bens de consumo embalados e para
o varejo, de que a relativa facilidade
com que programas de marketing
de curto prazo podem ser mensu-
rados acarrete a utilização intensa
de recursos como promoções nos
pontos-de-venda e estímulos ao con-
sumo baseados em preço, desviando
recursos de iniciativas que contri-

buem para desenvolver e manter o
valor líquido da marca.

Nesse aspecto, a Ford e a Gene-
ral Motors são casos que merecem
atenção. A recente baixa na clas-
sificação de seus títulos de dívida
reflete, segundo a crença geral, a
falta de inovação de produtos e a
fraca atividade de desenvolvimento
de marcas, entre outras coisas.

A capacidade de mensurar o
desempenho da área de marketing
depende das circunstâncias de cada
setor de atividade. Um profissional
que atua no campo do marketing ao
consumidor observou que sua em-
presa pode medir a eficácia de seus
gastos promocionais diariamente,
rastreando os dados dos principais
pontos-de-venda.

Nos setores industriais, com
bem menos clientes e bem menos

transações, além de ciclos de decisão
de compra mais longos e relações
menos diretas entre ações de mar-
keting e resultados de vendas, é
muito mais difícil medir os efeitos
dos gastos com marketing.

4. Mudanças no poder dos
canais de distribuição

Esse fator é facilmente obser-
vável em grandes varejistas, como
Wal-Mart, Home Depot, Target e
Staples; nas empresas de e-commerce,
como Amazon; e nas operações ba-
seadas na internet de companhias
tradicionais, como Lands' End e
L.L. Bean. A força de alavancagem
dessas organizações levou a grandes
mudanças no poder dos canais de
distribuição.

Contribuíram para a redução
do poder das indústrias aspectos
catalisadores como a ampla con-
solidação dos pontos-de-venda, a
evolução dos leilões pela internet
para muitos bens e serviços, a forma-
ção de grupos de compradores em
vários setores de atividade, fusões
de distribuidores, entre outros.
Conseqüentemente, os fabricantes
passaram a dar mais importância à
gestão do relacionamento com os
clientes, a promoções e ao trabalho
de campo de vendas.

As mudanças no poder dos
canais de distribuição também
colocaram o papel das marcas em
um contexto estratégico diferente.
As marcas dos fabricantes são cada
vez mais vistas como um elemento-
chave na relação estratégica entre
indústria, revendedor e usuário, e
não mais apenas na relação entre
indústria e consumidor.

5, Demanda crescente de
gestão do relacionamento
com os clientes

Nossos entrevistados confirmaram
que nas empresas há uma tendência
significativa à gestão do relaciona-
mento com os clientes como preocu-
pação central da gestão de marketing.
Isso vale para companhias que atuam
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no setor de bens de consumo, em
que o cliente é hoje o varejista, não
o consumidor final, e para organiza-
ções em que um pequeno número de
clientes responde por mais da metade
do faturamento.

A importância crescente da
gestão do relacionamento com os
clientes e o risco cada vez maior de
ficar dependente de alguns poucos
grandes clientes são fatores que,
atuando em conjunto, levam respon-
sabilidades típicas do marketing para
a área de vendas. E o que acontece
na unidade de serviços globalizados
da IBM, em que os executivos de
vendas que estão à frente das prin-
cipais contas da empresa agora têm
responsabilidades relativas a ganhos
e perdas e ao orçamento.

6. Transferência de recursos
de marketing para vendas

Em um ambiente de escassos
recursos destinados ao marketing,
a tendência à gestão do relaciona-
mento com os clientes baseada nas
vendas tira fundos da publicidade
nos meios de comunicação de massa
e os transfere para atividades dire-
tamente relacionadas com a área
de vendas, como promoções nos
pontos-de-venda.

Essa não é meramente uma
questão de haver certa área cinzenta
entre marketing e vendas. Marca,
na verdade, a acentuada redução
da influência do marketing, assim
como a erosão das competências e
capacidades da área.

Para muitas empresas de bens
de consumo, o impacto dessa mu-
dança tem sido drástico. A gestão
de marcas tradicional se concentra
quase exclusivamente em acordos

comerciais e outros programas
relacionados com atividades nos
pontos-de-venda, visando resulta-
dos imediatos. Um executivo nos
disse: "O marketing hoje está mais
relacionado ao trabalho com os
varejistas e com as coisas relativas
ao interior das lojas. Mídia de massa
perdeu importância. Na verdade,
ninguém consegue definir mais o
que significa mídia de massa".

Essa mudança é cristalina na in-
dústria automobilística. A utilização
agressiva de incentivos de vendas
por essas companhias, inclusive com
a redução de taxas de juros, já é bem
conhecida. O que não é tão conhe-
cido é o abandono de competências
de marketing nessas mesmas em-
presas. Durante a década de 1990,
as companhias automobilísticas
fizeram de tais competências uma
prioridade. No entanto, pressões
de custo, exacerbadas por contratos
de mão-de-obra de longo prazo e
excesso de capacidade instalada no
setor, tornaram tudo mais difícil.
Vendas, serviços e apoio à revenda
passaram a dominar o marketing.
Em vez de desenvolver a marca

da empresa, os anúncios na mídia
provavelmente apresentarão a pro-
moção do próximo fim de semana
nas concessionárias.

7, Limites ao papel do
marketing

As equipes das empresas vêm sen-
do reduzidas significativamente nas
últimas décadas, com o objetivo de
ganhar eficiência e produtividade.
Entre as áreas mais afetadas estão o
planejamento estratégico e o marke-
ting —este, por sua vez, desde os anos
80 está cada vez mais identificado
com o planejamento estratégico.
"O marketing perdeu seu lugar à
mesa", afirmam os executivos que
participaram de nossa pesquisa.

Na maioria das empresas, a área
de marketing mantém suas respon-
sabilidades no que diz respeito à
gestão mundial de marcas e à comu-
nicação com o mercado. Os execu-
tivos de marketing da alta gerência
lideram hoje equipes reduzidas e são
em grande parte responsáveis pelas
políticas relativas ao uso das marcas
da empresa em todo o mundo, por
coordenar o desenvolvimento de
submarcas de linhas de produto
e por obter eficiência na compra
de espaço na mídia, o que inclui o
relacionamento com as agências de
publicidade.

8. Transferência do marketing
para as unidades de negócios

Dois terços dos executivos ouvi-
dos em nossa pesquisa apontaram a
transferência das responsabilidades
estratégicas de marketing para as
unidades de negócios. A atividade
permaneceu no nível corporativo
apenas nas empresas em que o pre-
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sidente possui acentuada orientação
para o marketing ou é proveniente
dessa área.

Os executivos relatam que em
suas organizações parece haver forte
compromisso com o foco no cliente
como valor -e mais hoje do que há
uma década. No entanto, alguns
deles observam que as empresas
continuam centradas no produto
e impulsionadas pela tecnologia,
faltando o desenvolvimento de uma
estratégia genuinamente focada no
consumidor e no mercado.

O declínio geral das competên-
cias de marketing fica claro quando
os executivos comentam que mesmo
nas unidades de negócios muitas
das decisões de marketing não são
mais domínio do departamento de
marketing. Um estudo publicado
em 1996 concluiu que os únicos
campos de atuação exclusivos do
departamento de marketing, nas
unidades de negócios, eram a publi-
cidade e as pesquisas de mercado,
concentradas em parâmetros de sa-
tisfação do cliente. Por outro lado, a
área de vendas havia-se separado do
marketing e detinha o maior grau
de influência dentro da unidade de
negócios no que dizia respeito a de-
cisões sobre estratégias de distribui-
ção, preços, serviços ao consumidor
e escolha de parcerias.

QUATRO DESAFIOS PARA
A GESTÃO DE MARKETING

Quem na organização deve es-
pecializar-se nos clientes presentes
e futuros e em seus padrões de con-
sumo? E preciso haver um "centro
de excelência" em capacidades e
competências centrais do marke-

ting, como gestão de portfólio de
marcas, preço, pesquisa de mercado
de longo prazo e segmentação de
consumidores? E quem advogará
a sustentação e o desenvolvimento
dessas competências?

Em muitas empresas essas ques-
tões são de difícil resposta. No ge-
ral, entretanto, há quatro grandes
desafios que devem ser enfrentados
por todas as organizações.

1. Produtividade do marketing
Esse é p problema mais premen-

te do marketing no caminho para
reconquistar "um lugar à mesa". No
entanto, o debate em torno da pro-
dutividade não poderá ser resolvido
até que os executivos da área tenham
a acesso a métricas melhores.

Tais parâmetros devem permitir
que se distingam metas de longo

e de curto prazos, assim como efei-
tos de longo e de curto prazos dos
gastos com marketing. Isso leva à
diferenciação entre marketing e
vendas. Atualmente, a fronteira
entre esses dois campos é nebulosa:
o marketing ficou parecido com ven-
das, com sua ênfase no curto prazo,
enquanto vendas passou a se preo-
cupar cada vez mais com relações
estratégicas com os clientes.

É claro que ajudaria haver um
acordo de que marketing cuida das
questões estratégicas e de longo pra-
zo, enquanto vendas se ocupa das
questões táticas e de curto prazo. O
sucesso de vendas seria medido por
mudanças no volume comercializa-
do cada dia, mês ou trimestre, por
exemplo. O sucesso do marketing
seria medido por tendências de lon-
go prazo no nível de conhecimento
e nas atitudes dos consumidores em
relação à marca, além de aspectos
como satisfação e retenção de con-
sumidores e lealdade à marca. Tam-
bém contribuiriam para o sucesso
do marketing mudanças de longo
prazo nos volumes comercializados,
percentual de lucro em relação ao
faturamento, fluxo de caixa, entre
outros.

No entanto, a queda contínua
da credibilidade do marketing é
acentuada pela crença de que os
efeitos das ações de marketing de-
veriam ser diretamente rastreáveis
nos resultados financeiros, sem
referências a variáveis como satis-
fação dos clientes, preferência ou
intenção de compra.

Há uma necessidade urgente
de desenvolver conceitos relativos
ao impacto dos gastos com marke-
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ting sobre essas variáveis e sobre
a relação delas com mudanças no
faturamento e nas margens de lucro.
E encorajador observar os estudos
acadêmicos sobre as relações entre
mercado, investimentos em marke-
ting e desempenho financeiro.

2, Longo prazo versus curto
prazo

Os executivos de marketing
acreditam que seus gastos mais
importantes representam investi-
mentos de longo prazo no cresci-
mento e na futura lucratividade do
negócio. Acham que reforçam o
valor da marca, colaboram para a
qualidade dos produtos, melhoram
o relacionamento com os clientes
e parceiros e fortalecem o preço.
Contudo, pensam também que
muitos executivos sêniores vêem o
marketing como despesas correntes,
facilmente cortáveis.

Qualquer mudança direcionada
a uma visão de longo prazo nas or-
ganizações depende da alta gerência
e dos investidores. Há evidências de
um leve movimento nessa direção.
Reconhece-se que os resultados de
curto prazo significam pouco para
a sustentabilidade dos preços das
ações se eles não forem parte de
um sólido padrão de crescimento
de longo prazo.

Os executivos de marketing
podem começar a trabalhar com
os especialistas financeiros de suas
organizações com o objetivo de
rastrear as conseqüências das ações
que enfatizam volumes trimestrais
de vendas em contraste com resulta-
dos de longo prazo impulsionados,
por exemplo, por investimentos de
desenvolvimento de marca.

rizados e para que as atividades de
pesquisa e desenvolvimento obte-
nham o suporte de que precisam.
A área de marketing deve redobrar
esforços para provar seu valor no
processo de inovação.

3, Inovação e estratégia
Muitos estudos têm demonstrado

que a inovação de produtos é o fator
de maior impacto sobre a lucrativi-
dade de longo prazo do negócio. E
freqüentemente encontramos presi-
dentes de empresa insatisfeitos com
o nível de inovação em suas organi-
zações, culpando em parte também
o marketing por essa situação.

Não é certo, porém, responsabi-
lizar o marketing pelas deficiências
de inovação. A inovação está sujeita
à mesma força que desvaloriza as
contribuições do marketing: pres-
sões financeiras de curto prazo. Na
verdade, deveria ser óbvio que as
possibilidades de sucesso na ino-
vação aumentam se os esforços são
guiados por estudos confiáveis a
respeito das necessidades, desejos,
preferências e comportamentos de
compra dos clientes. Essas são áreas
em que o marketing deveria assumir
a liderança.

Novos tipos de capacidades de
marketing dentro das empresas
e a valorização das competências
intrínsecas da área são necessários
para que esses estudos sejam valo-

4. Valor líquido da marca
Os assuntos relacionados com o

desenvolvimento e fortalecimento
de marcas são provavelmente os
principais sobreviventes das pressões
financeira e organizacional sobre os
executivos de marketing.

Há evidências de que grandes
fabricantes estão usando modelos
de valor líquido da marca para
desenvolver estratégias de marke-
ting e de construção de marca que
se encaixem em um ambiente de
pressão financeira e de parceiros
fortes nos canais de distribuição.
Um exemplo clássico é a campanha
"Intel Inside", da Intel, fabricante de
microprocessadores.

Além disso, há uma percepção
crescente de que a marca é mais do
que uma forma de relacionamento
com o usuário final; é também um
ativo poderoso para o varejista ou
consumidor industrial que incorpo-
ra um artigo daquela marca em sua
oferta de produtos.

Os executivos de marketing serão
desafiados a formatar estratégias de
gerenciamento de marcas à medida
que a função corporativa do marke-
ting continuar perdendo força. •
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