
A década do fermento social 

Não sei se é porque estou envelhecendo, mas os primeiros 
dez anos do século XXI passaram com uma rapidez extraor
dinária para mim. Em poucos momentos da história da hu
manidade vivemos uma década tão complexa e tão cheia de 
surpresas e sobressaltos. Aconteceram guerras inesperadas, 
mudanças traumáticas na ordem das coisas e convulsões da 
natureza com dezenas de milhares de vítimas. Mas a primei
ra década deste século foi também uma fase de progresso 
econômico e social extraordinários, não só no Brasil mas em 
outros grandes países que agora chamamos de emergentes. 

No mundo dos negócios, o Brasil avançou em dez anos mais 
do que nos 30 anos precedentes, graças a uma conjugação 
de fatores. No mundo do marketing houve um acirramento 
da concorrência em muitos setores do mercado. As grandes 
empresas voltaram a investir pesadamente, para ganhar ou 
manter suas posições no mercado, e tornaram-se frequentes 
as fusões e aquisições. Além disso, principalmente a partir 
dos meados da década, aumentou a importação de bens 
de consumo que concorreram diretamente com a produção 
local, forçando a redução das margens de lucro. Em conse
quência disso, ocorreu uma fase de recuperação da impor
tância do marketing nas estratégias empresariais. 

Mas, para o historiador do marketing brasileiro, esta década 
será lembrada principalmente como aquela em que a nos
sa pirâmide social se transformou em losango. Realmente, 
pela primeira vez em nossa história, passamos a ter mais 
gente no centro da pirâmide do que em sua base, pois a 
classe média, ou classe C (em um contexto de cinco clas
ses) tornou-se a mais numerosa, com 53% da população, 
segundo o IBGE. 

A ascensão da nova classe média representou a incorpora
ção de mais de 40 milhões de pessoas ao mercado de traba
lho e de consumo, dando um caráter de marketing de massa 
a muitos segmentos do mercado. Isso levou as empresas a 
acelerar os planos para a popularização de seus produtos 
criando linhas novas e procurando entender melhor as ne
cessidades e expectativas do novo consumidor. 

Mas esta década foi também a década do varejo que cres-
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ceu muito acima do PIB, refletindo o aumento de renda da 
nova classe média. As grandes cadeias de lojas e de super
mercados reforçaram ainda mais o seu poder de barganha 
e as empresas fornecedoras tiveram de adaptar-se a essa 
situação com as novas técnicas do chamado "trade marke
ting". Os especialistas do assunto dizem que hoje o sucesso 
depende da combinação de três fatores: marketing junto ao 
consumidor, trade marketing e estratégias de vendas volta
das para a nova realidade do mercado. 

Os primeiros anos do século XXI assistiram também ao fe
nômeno da convergência de imagens que chegou relativa
mente tarde ao Brasil. Hoje, na percepção do consumidor, a 
imagem institucional da empresa e a imagem de seus pro
dutos se tornaram uma só. Isso leva as empresas cada vez 
mais a cuidarem de sua imagem institucional, através de 
um comportamento ético, valorizando o consumidor, inte
grando-se na comunidade, defendendo o meio ambiente e 
promovendo a sustentabilidade. 

Outra grande inovação trazida por esta década foi a explo
são do mundo digital, com os clubes sociais e outras formas 
de participação na internet. Mas nada se compara ao cres
cimento da internet como canal de vendas, com taxas de 
crescimento anual três vezes maiores do que as do varejo 
tradicional. 

Finalmente, esta década foi, também, a década da explosão 
dos serviços destinados às famílias, desde a saúde, educa
ção, turismo e lazer, até os serviços profissionais de todos 
os tipos, sem falar dos serviços financeiros. No final da dé
cada o Brasil já havia se transformado em uma sociedade de 
serviços, representando mais de 2/3 do orçamento familiar. 
Isso tornou ainda mais evidente a importância de uma ima
gem institucional sólida, pois sendo intangíveis, os serviços 
são comprados na base da confiança. 

Agora, só nos resta esperar que a década seguinte nos traga 
menos surpresas desagradáveis, mas não deixe de criar o 
fermento social que está fazendo o bolo crescer, principal
mente na mesa das famílias menos abastadas. 
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