


nante, a globalização eliminou os limites para a expansão
da economia de mercado. Tudo, ou quase tudo, que ainda
não era mercado transformou-se nele. Renomados autores

argumentam então que não há limites para o marketing,

dentro e fora da empresa. Esse apogeu é ilustrado por
numerosas novidades na área, tais como: marketing cultu-

ral, de redes, de países, verde, social, pessoal, educacional,
esportivo, jurídico, político, viral etc.

Porém, autores menos lidos afirmam que a era da glo-

balização representa o ocaso do marketing. O desapareci-
mento do Departamento de Marketing representa o retorno
à pré-história da área. Eles afirmam que a questão central é
que o marketing continua não sendo capaz de promover

mudanças organizacionais profundas e de liderar processos
estratégicos dentro da grande empresa; por isso, a discipli-
na precisa ser reformada com urgência.

antagônicas temos que entender como emergiu a noção de
marketing estratégico. A história do marketing não é exata-

mente a de uma ciência objetiva e "imaculada", mas sim de

um campo que foi construindo e disseminando "discursos
oficiais" sobre seu papel e valor para empresas, consumido-

res, sociedade e acadêmicos.
Essa história começou quando a disciplina prescreveu

o Departamento de Marketing como principal responsável
pela implantação dos seus fundamentos. Poucos sabiam o

que era marketing e, conseqüentemente, havia muitas

dúvidas sobre a importância da satisfação do cliente para o
desempenho das empresas.

Para viabilizar a construção e o fortalecimento do
Departamento de Marketing, foi necessário inventar a profis-

são do gerente de marketing, com base no discurso de que
"o cliente é o rei". A literatura especializada construiu e dis-
seminou o modelo dos 4Ps, cuja simplicidade extrema aju-
dou a atrair novos profissionais para a área e popularizá-la,

primeiramente nos EUA e em seguida em diversos países.
Como um dos primeiros discursos oficiais da área, o

modelo dos 4Ps foi de central importância para enfraquecer os

discursos que descreviam o marketing como uma atividade em
que o blefe, a ilusão, a mentira e a falsificação ajudam a vender

valores e produtos inúteis, desnecessários ou alienantes.
Contudo, à medida que muitas empresas foram se

apropriando do modelo dos 4Ps e do princípio de sobera-
nia do cliente para finalidades distintas das concebidas

originalmente, a reação da área foi a construção de um
novo discurso. Esse discurso enfatizava que a orientação
estratégica em marketing é mais efetiva que a orientação

para o produto e a orientação para a venda.

primeiros textos focados em estratégia de marketing. Os

discursos correspondentes a descreviam como responsável
pelo desempenho de longo prazo e também por responsa-
bilidades mais amplas na sociedade.

Nessa mesma época, surgiu a disciplina de estratégia
empresarial nas escolas de Administração dos EUA. Seu
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propósito era integrar o currículo da Administração. Os
acadêmicos convergiram em torno do modelo de planeja-

mento estratégico, assim como as grandes empresas de
consultoria e a alta hierarquia das grandes empresas.

O Departamento de Marketing das grandes empresas pas-

sou a ser responsável pela implementação da estratégia corpo-
rativa e pela formulação de planos estratégicos, nesta ordem. A
estratégia de marketing se alinhou aos interesses da alta hierar-

quia, e a literatura abandonou os discursos focados nas respon-
sabilidades mais amplas do marketing na sociedade.

Mais adiante, devido à substituição do planejamento

estratégico pela gestão estratégica, autores e instituições
acadêmicas passaram a usar as denominações "gestão estra-
tégica de marketing" e "gestão estratégica de mercado", em

adição ao termo "planejamento estratégico de marketing".

globalização, a área de Marketing "entrou em parafuso" por

causa das inúmeras oportunidades criadas pelo extraordi-
nário processo de expansão da economia de mercado.

A área começou a se enfraquecer à medida que seus
conceitos-chave pareciam não atender mais às demandas da
globalização e da alta hierarquia. Veja-se o caso do conceito de

satisfação do cliente — um dos discursos oficiais centrais da
área. Em meados dos anos 1990, George Day, um renomado
autor de marketing, admitiu que a satisfação do cliente não
resulta necessariamente em desempenho superior da empre-

sa. Apressadamente, a área construiu então o discurso da
fidelização do cliente e reforçou o de marketing estratégico.

Esse discurso segue dois pressupostos: empresas vitoriosas

são aquelas em que todos os níveis e escalões estão comprome-
tidos com responsabilidades e com a execução do marketing, e
o marketing não se restringe mais à satisfação do cliente.

A alta hierarquia aproveitou esse discurso para elimi-

nar o departamento e se apropriar do marketing. Marketing

estratégico tornou-se um discurso poderoso para camuflar
estratégias de invasão e captura de mercados baseadas em
lobbies e controle da opinião pública, inclusive a de acadê-

micos. Esse truque ajuda a explicar o surgimento do para-
doxo contemporâneo e o retorno dos discursos que asso-
ciam o marketing a blefe, mentira, ilusão e "enganação".

tem construído discursos tanto para iludir diferentes audiên-

cias quanto para promover a construção de uma realidade mais
virtuosa. O maior desafio é que os truques discursivos de
marketing criaram ilusões perigosas que ficaram mais evidentes
e problemáticas a partir do advento da globalização.

A grande esperança hoje para a área é transcender a
estratégia baseada em truques discursivos e encontrar

outros recursos para promover a construção de uma reali-
dade mais virtuosa. A história tem mostrado que o resulta-
do final vai depender em grande parte do modo como a
alta hierarquia vai lidar com isso.
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