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Nada é mais importante para uma marca do que o seu posicionamento na mente de um 
consumidor. Porém, vale ressaltar que esse posicionamento é volátil e dinâmico. Uma marca que 
esteja bem posicionada hoje, não assegura que o consumidor não mude de idéia amanhã. Aliás, 
essa situação fica clara também no caso da política, em que eleitores modificam sua opinião sobre 
os candidatos a cada nova eleição. A população brasileira amadureceu, assim como os 
consumidores, eleitores e cidadãos. Tudo isso é inquestionável.  
 
A partir de uma perspectiva histórica, no específico das marcas comerciais, o ciclo de exigências 
para um bom posicionamento de marcas na mente dos consumidores começou com a produção 
em série de grande empresas no início do século XX. ainda não existia o marketing e o benefício 
tangível para o consumidor em satisfazer suas necessidades sentidas ou estimuladas era 
suficiente para que uma marca obtivesse sucesso. Esse foi o caso, por exemplo, dos primeiros 
bens de consumo produzidos em série por gigantes como Ford e GM.  
 
Era importante, naquela época, demonstrar ao consumidor os benefícios técnicos dos produtos 
oferecidos. Além disso, a necessidade de maior cobertura a preços menores para produtos que 
facilitassem a locomoção, alimentação e higiene pessoal representava um grande apelo do 
mercado e dos consumidores. Atualmente, mesmo levando em consideração que muitos 
segmentos populacionais em todo o mundo ainda não têm acesso a esses bens de consumo, 
considerados “básicos”, o mercado já proporciona produtos suficientes para a satisfação das 
necessidades de consumidores com certo nível de poder aquisitivo.  
 
Nos últimos 50 anos, no entanto, a entrada de muitas empresas em diversos setores de produção 
e a introdução dos conceitos de marketing revolucionaram toda a dinâmica do posicionamento de 
marcas. Essa revolução pode ser ainda mais sentida no caso brasileiro nos últimos quinze anos, 
com a abertura do mercado e a volta de direitos constitucionais democráticos. Exigiu-se que fosse 
agregada a esse benefício básico uma série de outras considerações mercadológicas. Desejo de 
status, promoção, atendimento, disponibilidade e produtos diferenciados são algumas delas.  
 
É interessante observar, por exemplo, como a publicidade modificou seu conteúdo para atender a 
essa nova fase de exigências. Em um passado não tão distante, sandálias eram promovidas em 
comerciais pela sua capacidade de não ter cheiro, não deformar e não soltar suas tiras. Além 
disso, geladeiras eram oferecidas pela sua capacidade de boa refrigeração e motor. No entanto, 
esse apelo transformou-se radicalmente nos últimos anos, agregando a esses mesmos produtos, 
sedução, estética, moda, status, beleza, entre outros artifícios para um correto posicionamento de 
marcas nessa nova realidade.  
 
Para aqueles que acreditam que esses dois ciclos já respondem aos anseios do consumidor, um 
aviso importante: um novo ciclo de exigências está se formando para as marcas que desejam 
continuar bem posicionadas no século XXI – a fidelidade social. Em diversas partes do mundo, o 
consumidor está exigindo uma atitude clara e estratégica das empresas que representam suas 
marcas de preferência no âmbito social. Além de atender suas necessidades e desejos, as marcas 
deverão estar associadas a uma demonstração efetiva de compromisso social em áreas como 
meio ambiente, geração de empregos, saúde, educação e democratização tecnológica.  
 
Não é mera coincidência que, mesmo no caso do Brasil, institutos de responsabilidade social de 
empresas estejam se formado rapidamente. Abrinq, Instituto Ethos e Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas (GIFE), todos sediados em São Paulo, já apresentam uma significativa 
trajetória de atuação nesse novo ciclo de fortalecimento de marcas com o conceito de 
investimento social privado. Profissionais de empresas que detêm grandes marcas estão sendo 
capacitados para atuar de forma estratégica na área social. Ademais, muitas empresas já 



apresentam seus balanços sociais no final de seus exercícios fiscais, reproduzindo suas ações e 
investimentos.  
 
Há apenas uma importante restrição em relação ao início desse novo ciclo: muitas empresas ainda 
se utilizam apenas de propaganda para dizer que têm algum tipo de compromisso social. Em 
pouco tempo, o consumidor irá conseguir distinguir as empresas que apenas promovem algumas 
atividades sociais paliativas e aquelas que realmente são fiéis a determinadas causas. Essa 
fidelidade social será exigida por comunidades locais e por toda a sociedade. As doações 
aleatórias deverão ser substituídas por investimentos em parceria com organizações da sociedade 
civil e governos. O marketing comercial tradicional não conseguirá fazer milagres nem absorver 
essa nova exigência. Assim como as agências de publicidade não conseguirão fazer milagres.  
 
A introdução do marketing social, traduzido como a gestão estratégica para a transformação 
social, deverá ser levada em consideração pelos gestores empresariais. Vale ressaltar que o 
marketing social fornece ferramentas estratégicas para os investimentos sociais privados das 
empresas, atuando para o fortalecimento da sociedade e das políticas públicas democráticas. Esse 
fortalecimento, conseqüentemente, se traduz em mais educação, incremento na geração de 
empregos e maior poder aquisitivo. Ou seja, a fidelidade social também gera mais consumo e 
mais oportunidades de compra, sem a necessidade de promoções esdrúxulas que acabam 
canibalizando o próprio mercado e ferindo as empresas e suas marcas.  
 
Não é necessária nenhuma bola de cristal para prever como o consumidor irá posicionar as 
melhores marcas já nos próximos anos. É simples! Exigirão que as marcas atendam suas 
necessidades e desejos, mas também ofereçam uma oportunidade real de reduzir as diferenças 
sociais, sem esmolas ou outros subterfúgios assistencialistas. Sendo assim, além de técnicos, 
produções eficientes e marketing comercial arrojado, as empresas necessitarão de uma nova 
estratégia para demonstrar sua fidelidade com a sociedade. Com certeza, os consumidores 
estarão dispostos a pagar por isso e retribuirão sua satisfação com sua lembrança e, logicamente, 
com sua própria fidelidade à gloriosa marca.  
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