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Aos observadores mais atentos não escapam as transformações que estão ocorrendo na 
natureza e no lugar ocupado pelo marketing. Não nos referimos às mudanças provocadas pelo 
universo digital, mas sim às causadas pela inserção do marketing num contexto mais amplo 
que alguns já chamam da branding. 
 
O processo ainda levará muitos anos, mas já é visível em muitos setores do mercado. Suas 
consequências serão profundas e é preciso entendê-las e preparar-se para elas. Façamos um 
retrospecto. O conceito atual de marketing espalhou-se a partir dos Estados Unidos, nos anos 
50 do século passado. A sua difusão coincidiu com dois outros fenômenos que mudaram a 
sociedade contemporânea: a explosão da propaganda na mídia e o surgimento dos 
supermercados. Era uma combinação perfeita para a expansão das grandes marcas de 
produtos de consumo e o marketing foi a resposta encontrada para garantir o domínio da 
mente do consumidor - através da propaganda na mídia; e do ponto de venda, por meio das 
promoções em lojas e supermercados. 
 
Mesmo assim, ò marketing foi visto a princípio como um mero coadjuvante das vendas que 
continuavam a ser o ponto mais alto na hierarquia das empresas. Naquela época, eram 
comuns os grandes vendedores que faziam questão de preservar a sua autonomia e que se 
pautavam pela fórmula dos três Rs: sua própria Reputação pessoal, seu Relacionamento com o 
cliente e os Resultados que ajudavam o cliente a obter. Entre nós, por exemplo, o gerente de 
marketing estava no início subordinado ao diretor de vendas e a sua função consistia em 
apoiar as vendas, através dos chamados serviços de marketing - propaganda, promoções e 
levantamento ou pesquisas de mercado, entre outros. 
 
Foi só mais tarde, no início dos anos 70, que se popularizou a figura do diretor de marketing 
como responsável por toda a área comercial, inclusive o planejamento, vendas e serviços de 
marketing. Para conseguir essa ascensão hierárquica nas grandes empresas o marketing teve 
a ajuda inesperada das práticas de planejamento estratégico que começavam a se tornar 
comuns na época. De início, o planejamento estratégico tinha um viés estatístico e financeiro e 
isso o tornava extremamente limitado. Aos poucos, compreendeu-se que o verdadeiro sentido 
do plano estratégico era a definição de vantagens competitivas e isso era função obrigatória do 
marketing. Surgiram então os chamados planos estratégicos orientados para o mercado 
(Strategic Market Planning) e a figura mais indicada para a nova tarefa era, naturalmente, a 
direção de marketing. Aos poucos ela foi ganhando status, até transformar-se no centro de 
pensamento estratégico da empresa, ligado diretamente à presidência. O diretor de marketing 
e seus assessores diretos, os chamados gerentes de produtos, passaram a dar as cartas na 
área comercial das empresas. 
 
A VOLTA DO PÊNDULO 
 
Mas como não há bem que sempre dure, o pêndulo da história já começou o seu percurso de 
volta. Quem presencia as reuniões da área comercial das empresas, nos dias de hoje, percebe 
cada vez mais a ascensão dos gerentes de vendas. Em mercados extremamente competitivos, 
torna-se cada vez mais necessário ouvir a opinião de quem está em contato com o cliente. 
 
Em segundo lugar, ocorreu o fenômeno da convergência de imagens (antes com dupla 
percepção - a imagem institucional e a imagem de marca do produto), de tal forma que hoje o 
consumidor percebe uma única imagem unificada. Isso se deu pelos avanços da tecnologia que 
tornaram muito parecidos os produtos concorrentes, nas grandes categorias de consumo. 
Restou ao consumidor a confiança que lhe inspira o nome do fabricante, seja ele Nestlé, 
Unilever ou Volkswagen. Assim, as campanhas específicas de cada produto perderam 
intensidade, enquanto ganhava força a preocupação com a defesa da marca. 
 
Na prática, os consumidores ainda estão dispostos a pagar uma pequena diferença para ter o 
aval da empresa em que confiam, mas a influência do varejo no processo de decisão é hoje 



muito grande. Por exemplo, as pessoas tendem a valorizar o endosso do Pão de Açúcar, ou do 
Walmart, tanto quanto prezam a garantia da Nestlé ou da Johnson & Johnson. 
 
Olhando para frente cremos que o marketing nunca mais será o mesmo. As grandes batalhas, 
em torno de produtos isolados, são coisas do passado e hoje a luta se trava entre as grandes 
marcas, sob a égide da própria presidência das empresas. Curiosamente, a defesa da marca 
deixou de ser função apenas do marketing, para se transformar em questão de sobrevivência 
da empresa, no seu todo. Completou-se o ciclo iniciado há meio século e espera-se da 
propaganda que desempenhe um novo papel. 
 
Na verdade, dois novos fenômenos, ocorridos nos últimos 15 ou 20 anos, ajudam a entender o 
que está acontecendo. Em primeiro lugar, o varejo mudou e as cadeias de lojas e 
supermercados são hoje tão poderosas que até mesmo as grandes marcas nacionais devem 
bater na porta, antes de entrar. Em muitos países, cerca de 40% do mercado de produto de 
consumo é dominado por marcas próprias e no Brasil essa percentagem já chega a 15%. 
 
Para completar, é preciso saudar a volta da fórmula dos três Rs (Reputação, Relacionamento e 
Resultado) agora com nova roupagem. A Reputação não é mais do vendedor e sim da 
empresa. O Relacionamento também não é individual e sim coletivo, entre a empresa e o 
cliente. E os Resultados prometidos ao cliente são frutos do esforço de toda a empresa 
fornecedora, não apenas do amigo vendedor. 
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