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Avanços recentes nas tecnologias de comunicação e novas demandas quanto à
responsabilidade social/ambiental das organizações, dentre outros fatores, vêm re-
definido o papel de Marketing.Uma variedade de desafios e oportunidades se im-
põe aos gestores no futuro próximo. No entanto, para facilitar a compreensão
destes desafios, cabe a contextualização das três grandes fases históricas do Mar-
keting:

Era Orientada a Produção (1890-1930)
Naquela época, uma teoria geral de Marketing ainda não havia sido desenvolvida

e as práticas de Marketing eram inseparáveis da Economia e da Administração clás-
sica. As decisões de Marketing eram voltadas exclusivamente para custos de pro-
dução e logística e muitas das questões atualmente associadas ao Marketing sequer
existiam.

Era Orientada a Vendas (1930-1960)
Os anos entre 1930 e 1960 foram marcados pelo grande au-

mento da concorrência. Nos primeiros anos, as ações de Mar-
keting foram direcionadas exclusivamente para preços. Aos
poucos, metodologias, teoremas e ferramentas referentes à
Promoção, Publicidade e Branding foram sendo desenvolvi-
das, como forma de buscar diferenciação da concorrência. Ao
mesmo tempo, as empresas começaram a dedicar mais recur-
sos para entender os drivers de consumo e as relações entre
vendedores e compradores.

Era Orientada ao Consumidor 
Nessa época, termos como “identificar e satisfazer as necessi-

dades dos consumidores” ganharam eco. Produtos e serviços
não eram lançados sem a exploração das intenções de compra
do público-alvo, onde as características distintas do produto ou
serviço deveriam ser estabelecidas. Também aumentaram as
ações que visavam garantir que os demais funcionários da orga-
nização estivessem alinhados à estratégia de Marketing da com-
panhia. As idéias de aftermarketing e marketing 1 to 1, associa-
do ao surgimento de CRM, trouxeram novas perspectivas para a
gestão de Marketing em geral e o relacionamento com consum-
idores em particular. Ao mesmo tempo, a sociedade passou a
exigir das organizações uma determinada postura sócio-ético-
ambiental que trouxe um arcabouço de novas considerações a
respeito do papel do Marketing.

Uma Nova Era? Quais são as principais questões a serem
tratadas por Marketing?

A nova Era do Marketing surge com a Internet e a convergên-
cia e se acentua com a popularização das redes sociais e com a
redefinição do papel das organizações em um “novo mundo”. Ao mesmo tempo, à
medida que as cadeias de produção vão sendo ajustadas para modelos do tipo “pull
selling”, diversas atividades de Marketing vão sendo redefinidas, em especial Design,
Promoção, Precificação e Distribuição.

Conclusão
Nesse artigo vimos um breve relato da evolução do pensamento e das práticas do

Marketing e de como ele passou de uma visão centrada ao redor da organização para
uma atividade voltada a identificar e satisfazer as necessidades dos consumidores. No-
vas forças vêm desafiar as práticas e a teoria do Marketing que ora se estabelece. A
maioria das questões ainda carece de respostas. E só tempo, com o retrato do resultado
das experiências e tentativas, vai mostrar o que era fato e o que era somente argumento.

A
desfeita da Primavera
Árabe vai do imprevi-
sível ao inaudito. Mais
que a ruína democráti-
ca,  deparamos a de-
molição da governabi-
lidade, senão do pró-
prio Estado. Aí está o

colapso da gestão Líbia, com o sequestro
do Presidente, num jogo de negociações
de clãs contra clãs. A estabilidade social
desaparece no país pós-Kadafi e se dissol-
ve em tribos, num verdadeiro nomadismo
político, em todo o sul do país. 

O golpe no Egito, por sua vez, não teve
apenas como consequência o abate do
governo constitucionalmente eleito, com
a vitória de Mursi, em 2011. A repressão
armada levou, agora, a uma verdadeira
guerra civil, com o inconformismo dos
partidários do Presidente e o assassinato
diário de seus defensores. A justificativa é
a ameaça do fundamentalismo, com a ins-
talação no poder da Fraternidade Muçul-
mana. Essa opção de futuro não poderia
levar à violência do presente. E aí está,
após um primeiro apoio, a redução de me-
tade do dinheiro americano, no horizonte

de sua retirada completa, diante da per-
manência indefinida do governo militar. 

Manteve-se, por outro lado, na Síria, o
governo Assad, depois de todos os primei-
ros apoios aos rebeldes, pelos Estados
Unidos, e, de saída, pelo Ocidente euro-
peu. Reforçou-se, cada vez mais, nestas úl-
timas semanas, a convicção de que os re-
beldes não só ampliam os seus dissensos,
mas entremostram a ascensão do grupo
Nur al-Din, constituído de grupos islami-

tas radicais, a se associar ostensivamente
ao terrorismo da Al-Qaeda. E, inclusive, o
trunfo estratégico dessa facção são os “ho-
mens-bomba”, a ameaçar toda a região,
sem volta. A execração de Assad pelo uso
de armas químicas contrabalanceou-se
com a evidência de que esse recurso letal
veio de ambas as partes, no esclarecimen-
to contundente das próprias Nações Uni-
das. Paradoxalmente, o governo de Da-
masco ganha uma sobrevida, no quadro

geral de risco do avanço da jihad, a se so-
brepor ao clamor clássico de apoio do
Ocidente às derrubadas das tiranias, e do
desmonte dos direitos civis. 

O aprofundamento do impasse na área
parece, entretanto, modificar-se na pola-
rização dos Estados Unidos, frente ao
Oriente Médio, na surpreendente iniciati-
va do recém-eleito primeiro ministro
Rouhani, do Irã, em abrir contato com
Washington, interrompido desde 68. Não
obstante a admoestação que teve o gover-
nante iraniano, pelo seu líder supremo, aí
está o lance-fundador do degelo, em uma
aposta inédita na nova opinião pública do
país,  frente à rigidez da Revolução de
Khomeini. Vindo de par com a abertura
de concessões sobre a exploração dos mi-

nerais necessários à produção da bomba
atômica, Rouhani confronta as irredutibi-
lidades de Israel, em um novo possível ali-
nhamento dos blocos Oriente-Ocidente, e,
sobretudo, a atualização russa, após os
anacronismos da Guerra Fria. E vai ao en-
contro de Obama, num momento estraté-
gico único, para se contrapor ao precon-
ceito anti-islâmico do pertinaz fundamen-
talismo republicano, em meio ao próximo
pleito eleitoral americano.

Depois do inverno árabe
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Emprego e educação de qualidade compõem um binômio essen-
cial para o crescimento brasileiro. É um fator que, dependendo da
conjuntura internacional, pode alavancar o nosso progresso, desde
que saibamos aproveitar as janelas que se abrem.

Hoje, o quadro do país não é dos mais favoráveis, como demons-
tram pesquisas do IBGE. Na nossa PEA (População Economicamente
Ativa) de 16 a 24 anos de idade, que tende demograficamente a cair,
há uma expressiva taxa de desemprego. E os anos que estudo são
pouco inspiradores: 7,8% têm de 4 a 7 anos de estudo; 25,3% estudam
de 8 a 10 anos e 65,7% têm 11 ou mais anos de estudo.

A esses números deve-se agregar o fato de
que não oferecemos uma educação de boa qua-
lidade, por fatores diversos, a principal das
quais pode ser o baixo nível de formação dos
professores. Há uma dicotomia entre os que se
formam e as oportunidades de emprego. Os jo-
vens deixam a escola despreparados. Daí ao de-
sânimo é um passo.

Precisamos, é certo, ampliar significativamente
o ensino profissionalizante. As tentativas anterio-
res foram frustrantes, como no caso da equivoca-
da Lei no 5632/71. Hoje, há uma perspectiva alta-
mente favorável, com a implantação de projetos
de educação à distância, a partir da Lei no 9394/96.
A modalidade se abre também para o ensino bási-
co e foi essa percepção que levou o publicitário Jo-
nas Suassuna, com a sua reconhecida criativida-
de, a propor a adoção da APRENDIZAGEM SU-
PLEMENTAR. O que seria esse projeto?

No largo espaço existente entre o ensino mé-
dio e o superior, também chamado pós-secundá-
rio, poderiam ser oferecidos cursos com certifi-
cados de formação profissional, e apoio na edu-
cação à distância. Seriam criados pólos presen-
ciais em todo o território brasileiro, para dar as-
sistência pessoal aos interessados, que, depois de
inscritos em instituições autorizadas, recebe-
riam os seus kits em casa, para estudar de acordo
com os próprios ritmos de aprendizagem. Em
prazos determinados, poderiam comparecer aos
pólos para tirar dúvidas. As provas seriam feitas
de modo presencial, após o quê seriam entregues
os certificados aos alunos, com os quais pode-
riam ter acesso imediato ao mercado de trabalho.

Seriam cursos profissionalizantes em áreas distintas, como a in-
formática (técnicos), hotelaria, administração, educação ambiental,
construção civil, construção naval, petróleo e gás, etc. Ao mesmo
tempo, as instituições credenciadas, que poderiam fazer convênios
com entidades como Senai, Sesc, Sebrae e outras do gênero, estariam
aptas, com o emprego da inclusão digital, a oferecer cursos de mate-
mática elementar (todo o conteúdo do ensino básico) ou português,
onde são assinaladas as nossas maiores carências. Como reforço à
sugestão, esses alunos teriam direito a utilizar os recursos da biblio-
teca virtual chamada “nuvem de livros”, onde hoje é possível acessar
cerca de 10 mil publicações do maior interesse da clientela, a um cus-
to simbólico de dois reais mensais. Não é uma grande ideia?

Aprendizagem
aberta
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  18, 19 e 20 out.  2013, Primeiro Caderno, p. A15. 




