
“Hey, anos 80. Charrete que perdeu o condutor”. O 
verso faz parte da música Anos 80, composta por Raul 
Seixas em uma época que ninguém gosta de lembrar. 
Consumida pela inflação, a década que consagrou 
clássicos da propaganda, como “O primeiro sutiã”, da 
marca Valisère, e “Não esqueça a minha Caloi”, entre 
tantos outros, formou uma geração de profissionais 
de marketing que atuou principalmente como uma 
extensão das áreas financeiras das companhias.  

Os principais anunciantes daquela fase eram as 
multinacionais, como Gessy-Lever (atual Unilever), 
Nestlé, Johnson & Johnson, entre outros, que já traziam 
raízes banhadas pela utilização do marketing para a 
construção de marcas fortes. O poder de influência da 
propaganda logo foi percebido e os gastos cresciam 
por aqui, mas ainda assim, a crise econômica do País 
não deixava brechas para que os executivos exercessem 
plenamente as funções inerentes ao marketing.

Na tentativa de elevar a taxa de juros, o governo 
acabava favorecendo grandes investimentos, o que 
encobria as deficiências. “A competição, na maior parte 
dos casos, restringia-se a players locais e os resultados 
das ações mercadológicas eram mais difíceis de ser 
mensurados devido à alta volatilidade de preços”, explica 
o professor Luis Carlos Sá, coordenador do MBA em 
marketing da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

“O foco era para a área financeira, e não para o 
marketing”, reforça a professora e coordenadora de 
pós-graduação em marketing da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), Daniela Khauaja. Na 
década de 80, ela gerenciou o plano de marketing de 
diversas marcas como Brahma, Unilever, Ceras Johnson 
e Boehringer-Ingelheim, além de acumular experiência 
também em agências. “Antigamente, era comum que 
os profissionais de marketing tivessem que refazer 
todos os cálculos de um plano de mídia, por exemplo, 
em vez de pensar na estratégia da marca. O trabalho 
era mais tático e em curto prazo”, lembra a especialista.

As agências também voltaram no tempo para 
registrar as suas percepções e engrossam opiniões 
unânimes. “Nos tempos de inflação, o cliente sempre 
procurou dar respostas rápidas para evitar o aumento 
de custos de produção e mídia”, ressalta Luiz Lara, 
presidente da Associação Brasileira das Agências de 
Publicidade (Abap) e CEO da Lew’Lara\TBWA. O temor 
com os preços enterrava qualquer possibilidade de se 
ter uma estratégia sólida de marca. 

“A inflação não serviu para nada e não nos ensinou 
nada de bom”, declara Dalton Pastore que, ao longo dos 
seus 35 anos de carreira, já ocupou cargos de liderança 
em agências e nas principais entidades do setor. Atual-
mente, Pastore preside o ForCom (Forum Permanente 
da Indústria da Comunicação), o Conselho Superior da 
Abap e é ainda conselheiro da ESPM. Ele lembra que 
o fim da inflação acabou com a prática detestável do 
“vamos comprar logo porque vai sair uma tabela nova”.

Pouco se falava em globalização e os consumidores, 
além de mal informados, eram pouco exigentes, sim-
plificando bastante a rotina dos executivos que, muitas 

Especialistas reavaliam as competências dos profissionais de marketing num mundo dominado pelos consumidores
Janaina Langsdorff

vezes, tinham sua atuação confundida com vendas. A 
definição de “marqueteiro” é outra distorção gerada na 
época da inflação. O termo ganhou conotação pejorativa 
justamente por causa da preocupação em “fazer caixa”. 
“Abomino esse nome, que não representa a essência 
genuína da profissão”, defende Marcos Felipe Maga-
lhães, que foi diretor geral de refrigerantes da Coca-Cola 
entre 1986 e 1990, mesma época em que presidiu a 
Associação Brasileira de Anunciantes (ABA).

Diante da valorização das habilidades financeiras, 
economistas e engenheiros recém-formados, vindos 
especialmente de universidades renomadas, tinham 
lugar certo na área de marketing das companhias pela 

sua capacidade analítica e pensamento pragmático. “Os 
executivos das maiores empresas brasileiras tinham 
formação em engenharia com especializações feitas 
depois nas áreas de finanças e marketing”, conta Renato 
Borgheresi, diretor executivo do Ibope Educação. 

Marcelo D’Emidio, chefe do departamento de mar-
keting da ESPM, é um dos profissionais que iniciaram 
carreira a partir de uma graduação em engenharia, se-
guida de especializações em marketing e administração, 
que o transformaram num dos melhores especialistas 
do mercado. “O problema é que muitos executivos não 
conseguiam enxergar a necessidade de se criar um plano 
de comunicação, com o posicionamento e a formação da 
identidade da marca”, destaca D’Emidio, que hoje atua 
também como consultor de empresas como Bradesco, 
Votorantim, Avon, Roche, Banco do Brasil, entre outras.

Novos tempos
“O sonho de um sonhador”, verso que encerra a 

música de Raul Seixas, se tornaria realidade em 1994, 
quando o então presidente Fernando Henrique Cardo-
so instaurou o Plano Real. A inflação deu lugar à tão 
esperada estabilidade econômica, que provocou uma 
revolução no perfil de muitas profissões, entre elas, a do 
marketing. “A principal mudança de cenário foi provoca-
da pela tecnologia da informação e da comunicação, que 
mudou a dinâmica da sociedade e dos mercados”, conta 
Ricardo Guimarães, presidente da Thymus, empresa 
especializada em branding. Ele chama a atenção para 
algumas estratégias e ferramentas que deram certo no 
passado, mas que hoje já não funcionam mais. “Veja 
os mestres famosos revendo seus livros, reembalando 
e requentando seus ensinamentos. É uma ruptura 
profunda no modelo mental e na cultura de gestão de 
todo o comércio”, reflete Guimarães.

Verdade é que os profissionais de marketing bra-
sileiros ganharam fama, inclusive internacionalmente, 
por seu “jogo de cintura”, sua capacidade de adaptação 
a situações inesperadas, flexibilidade e rapidez na to-
mada de decisões, características forjadas em tempos 
de inflação e instabilidade econômica, baixa demanda 
e concorrência acirrada. A lista de novas competências 
inclui maior capacidade estratégica. “Conseguimos ter 
hoje uma visão mais de longo prazo na gestão das 
marcas”, comenta Luiz Lara. 

A estabilidade aumentou expressivamente as exi-
gências, tanto técnicas como em termos de resultado e 
preparação. Além de dominar as bases do marketing, o 
profissional deve manter o alinhamento da marca, monito-
rar tendências, manter-se atualizado, entender o segmento 
de atuação do produto local, regional e globalmente, além 
de saber desenhar e executar uma estratégia.

Mas é no relacionamento com o consumidor que 
está o impacto mais significativo. “A mudança vai além 
da questão da economia estável. Junto com a esta-
bilidade, veio um consumidor mais bem informado, 
autônomo, ágil e conectado”, constata Guimarães (veja 
matéria na pág. 16). Novas oportunidades surgiram 
para as empresas que souberam acompanhar o 
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aparecimento desse novo con-
sumidor, muito mais exigente. 
Antes soberanas, as marcas 
perderam o controle da situa-
ção. Armado com as inúmeras 
possibilidades de interação 
trazidas pela tecnologia, o 
consumidor passou a ditar as 
regras no novo território do 
“consumer empowerment”. 
Ele substituiu as estratégias 
antes impostas pelos produtos 
e empresas por ações puxadas 
pelos consumidores, reconfi-
gurando toda a cadeia de ofer-
tas para a cadeia de demandas. 
“Agora, é o próprio consumidor 
que participa do processo 
de criação dos produtos, por 
meio do compartilhamento de 
ideias, design e produção da 
empresa”, afirma o professor Sá, da FGV.

As marcas passaram a conhecer melhor os seus 
consumidores e, ao personalizar estratégias, dão a eles 
maior controle sobre o que é feito. Já os consumidores 
passaram a tratar as marcas como pessoas com as 
quais eles vão se relacionar. O desafio é saber gerenciar 
a marca junto a todos os públicos que cercam o negócio 
do cliente. “Marca hoje é ativo estratégico valorizado em 
Bolsa de Valores e representa a razão da confiança de 
todos os públicos. A combinação sustentável entre os 
recursos sociais, econômicos e ambientais é fundamen-
tal para a sua perenização”, avalia Luiz Lara. 

Descompasso
Os estudiosos sugerem que o novo gestor construa 

um marketing centrado em valores, o que Philip Kotler, 
reconhecido como a maior autoridade mundial em 
marketing, chama de Marketing 3.0. A comunicação 
e o marketing vivem um momento de desconstrução. 
“Crenças tradicionais já ficaram ultrapassadas, mas a 
geração atual de líderes ainda não sabe exatamente o 
que funciona, como medir os retornos e lidar com as no-
vas demandas”, alerta Sá, referindo-se a empresas que 
só visavam o lucro a qualquer preço, não minimizavam 
seus impactos ao meio ambiente, veiculavam campa-
nhas superficiais e descoladas de sua real essência. 

É preciso marcar presença em plataformas trans-
midiáticas, conciliar o brand equity com as vendas e 
se preparar para relações inesperadas entre o custo de 
aquisição de um cliente e o resultado obtido com as 
ações de marketing, que distorcem toda a lógica vigente 
até então. Hoje, o diferencial reside na colaboração e na 
interatividade com o público. Nesse novo ciclo de gestão 
da marca, o primeiro passo é conhecer o consumidor, 
escolher os canais mais pertinentes para se comunicar 
com ele, conquistá-lo, diferenciar o produto, satisfazer o 
cliente e ousar. “O novo profissional precisa se arriscar 
mais, inovar mais e, sobretudo, participar mais das múl-
tiplas conversas que estão acontecendo no ambiente 
digital”, complementa Sá, introduzindo o debate sobre 
o papel da internet e das redes sociais.

O marketing de conquista deu lugar à época do 
relacionamento e da experiência com as marcas. Os 
consumidores não querem só receber conteúdo de forma 
passiva. Eles querem participar da sua produção e é no 
Twitter, Facebook, Orkut, entre outras redes sociais, que as 
pessoas soltam cada vez mais a voz. O consumidor que 
reclama, por exemplo, se tornou um risco para a reputação 
da marca, fazendo com que agências e clientes tenham que 
mensurar as interações feitas com os internautas. As em-

presas ainda estão aprendendo 
a ouvir e a responder também. 
“Não é difícil encontrar posturas 
equivocadas, que fogem do 
padrão do marketing, sendo 
tomadas para tentar solucionar 
o problema com o consumidor”, 
aponta Borgheresi.

Uma das explicações para 
essas falhas pode estar no 
conflito entre as gerações. 
Hoje, há gestores predomi-
nantemente jovens — per-
tencentes, portanto, à geração 
Y (entre 20 e 29 anos), que 
carregam espontanea mente o 
dinamismo da web e reagem 
rapidamente às interações 
estabelecidas com o consu-
midor. Mas essa velocidade 
de decisão faz com que, em 

alguns casos, as respostas não consigam apresentar 
uma solução estruturada. Já a geração X (entre 30 e 
40 anos) tem um pensamento mais consistente, porém 
mais lento. 

O Ibope Media realizou uma pesquisa sobre a con-
vivência de diversas gerações no mercado de trabalho, 
incluindo os Baby Boomers (entre 50 e 64 anos) e 
Young Boomers (45 e 54 anos), além das gerações X 
e Y. Atualmente, os cargos de direção são ocupados 
pela geração X (30%), seguidos pelos Young Boomers 
(29%), Baby Boomers (27%) e pela geração Y (16%). As 

posições se invertem quando consideradas as posições 
médias e gerenciais, que são representadas pelas gera-
ções X e Y (cada uma com 32%), seguidas pelos Young 
Boomers (19%) e pelos Baby Boomers (16%). A geração 
X é a que abriga a maior quantidade de donos de em-
presas (33%). Depois, vêm os Baby Boomers (29%), 
seguidos dos Young Boomers (25%) e da geração Y 
(15%). Realizado em 2010, o estudo somou 18.884 
entrevistas em todo o País, o que representa 45% da 
população brasileira entre 12 e 64 anos (ver quadro). 

Transformação
O diálogo vem amadurecendo na tentativa de har-

monizar as relações e extrair o melhor de cada geração. 
E não há outro caminho. São respostas rápidas e con-
sistentes que alimentam um relacionamento saudável 
e abastecem a lealdade do consumidor. É nessa relação 
de confiança que está a capacidade de diferenciação de 
produtos e serviços. “Hoje, está tudo muito igual”, repara 
Borgheresi. Pastore concorda: “A disponibilidade de 
tecnologia  e de capital faz com que os produtos sejam 
muito mais parecidos do que há dez ou 20 anos. Hoje, é 
muito mais difícil conquistar mercado do que nos anos 
70 ou 80.” A dispersão no consumo dos canais de mídia 
é outro fator que interfere na conquista de mercado. 
Está cada vez mais difícil e mais caro atingir o consu-
midor com a frequência necessária para convencê-lo 
a experimentar um produto. “Nunca antes as marcas 

Convivência de gerações no ambiente de trabalho

Posição
Baby Boomers  
(de 50 a 64 anos)

Young Boomers  
(de 45 a 54 anos)

Geração X  
(de 30 a 40 anos)

Geração Y  
(de 20 a 29 anos)

Diretor/Administração superior 27% 29% 30% 16%

Média/Baixa gerência 16% 19% 32% 32%

Filtro: trabalha — Leitura: 27% das pessoas que trabalham e estão na posição de diretor/administração superior são Baby Boomers

Fonte: Ibope Mídia

precisaram tanto de marketing e de comunicação de 
qualidade quanto agora”, compara Pastore.

O professor Sá, da FGV, explica que a conquista 
de mercado ficou também muito mais técnica, “uma 
vez que estamos falando de mudanças estruturais 
ocorridas em escala global, motivadas pelo de-
senvolvimento, acesso e utilização de tecnologias 
da informação e comunicação”. Ele menciona es-
pecialmente a internet, que promove um nível de 
interatividade e conectividade sem precedentes no 
relacionamento entre as empresas, fornecedores, 
clientes e consumidores finais.

Nesse novo mercado global, a criação e o desen-
volvimento de novos produtos e serviços passam por 
transformações únicas: novas formas de precificação 
incentivam o consumo, novas possibilidades de pro-
cura de conteúdos enriquecem o conhecimento com 
infinitas possibilidades, novos canais de distribuição 
tornam possível aos consumidores realizarem as suas 
compras sem perda de tempo, onde, quando e como 
quiserem. “Novos modelos de negócios, baseados em 
formatos gratuitos, também promovem inovações e 
refletem aspectos de uma realidade empresarial fun-
damentalmente diferente da existente até menos de 
duas décadas atrás”, analisa Sá. 

Ser competitivo não significa mais ter um produto 
diferente e sim construir relacionamentos a partir de 
bases sólidas, o que dobra a importância do marketing, 
que é justamente a área responsável por conduzir o 
diálogo com os consumidores. “Para quem entendeu 
essa nova dinâmica, a conquista de mercado ficou mais 
fácil. Veja quantas marcas novas cresceram rápido e 

quantas marcas antigas estão perdendo o bonde da 
história”, argumenta Guimarães. 

Para Marcos Felipe Magalhães, que hoje é presidente 
do Instituto SOI-Excelência Competitiva, empresa de-
dicada a desenvolver soluções de gestão estratégica 
orientadas para competitividade e sustentabilidade, 
a marca é um dos elementos da competitividade e 
o cliente precisa reconhecer os seus gestores como 
interlocutores de confiança. “A internet é um canal im-
prescindível nesse contexto”, confirma. O profissional de 
marketing deve atuar como um verdadeiro guardião não 
só dos valores e da missão da empresa, mas também 
dos atributos da marca. “As vantagens competitivas de 
produtos e serviços deveriam ser mais claras. Fazer a 
diferenciação também é um serviço prestado ao cliente”, 
acredita Magalhães. 

A inflação acabou, “mas agora a crise é de prosperi-
dade”, aponta Washington Olivetto, chairman e CCO da 
WMcCann. Em ambos os casos, é fundamental saber 
muito sobre marketing, mas é mais importante ainda 
saber muito sobre a vida e perceber que a arte antecipa 
a ciência. “Essa combinação é infernal: ciência e arte. Isto 
é, a pessoa tem que se usar como laboratório da época. 
Não adianta ter diplomas, apenas. É importante, mas não 
suficiente”, alerta Guimarães. O conhecimento da vida e 
de todos os seus aspectos é que constrói um brilhante 
adequador de linguagens, característica fundamental 
num grande profissional de marketing. 

Daniela, da ESPM: antes o trabalho era mais tático
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