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Nos últimos quatro anos, a concorrência entre as empresas aumentou, os juros altos 
reduziram sua capacidade de investimento e o poder aquisitivo da população ficou menor. Com 
isso, o mercado ficou mais competitivo e as margens de lucro dos empreendimentos passaram 
a depender de criatividade de cada empresa. 
 
Em decorrência de um quadro econômico desfavorável, os administradores e empresas 
tiveram de buscar novos mecanismos para assegurar sua posição junto aos seus clientes e 
consumidores.  
 
Embora continuem ampliando instalações, as empresas estão desistindo de estimular a 
demanda e passaram a buscar ações voltadas para a multiplicação da oferta. Em outras 
palavras, estão substituindo as ações de marketing pela diversificação de suas atividades, 
através do lançamento de novos produtos e serviços.  
 
Esta é a principal conclusão que se pode extrair dos dados que, desde 2003, o DCI vem 
obtendo com os empresários, a de qual é o destino principal de suas verbas de investimento. 
 
Mudança na curva 
 
No período entre 2003 e 2004, os empresários consideravam mais importante estimular a 
oferta, investindo em propaganda, promoções e outras ações de marketing do que oferecer 
novas opções de compra através do lançamento de novos produtos. Acreditava-se mais no 
crescimento do mercado interno do que atualmente e os investimentos na mídia geravam um 
retorno maior e mais imediato nas vendas. 
 
A partir de 2005, o cenário econômico se alterou. As perspectivas de crescimento do mercado 
interno pioraram. Os preços do mercado internacional sofreram queda e somente as grandes 
empresas puderam continuar exportando.  
 
Além do alto custo do dinheiro, em decorrência da atual política de juros altos, o espaço para o 
investimento em marketing ficou menor. Os altos preços de veiculação determinaram a 
redução dos gastos em campanhas de publicidade e o baixo poder aquisitivo do mercado 
passou a responder cada vez menos ao que se veicula nos meios de comunicação. Com o 
estreitamento das possibilidades de competir na mídia e com o aumento da concorrência, as 
empresas passaram a inovar internamente. Passaram a oferecer ao mercado novas 
alternativas de compra, através de um contínuo trabalho de inovação voltado para o 
lançamento de novos produtos. 
 
Nota-se claramente esta nova política de investimentos nos mais diversos ramos de empresas, 
como bancos, turismo, construção civil, telefonia celular e o varejo, em geral. Os bancos estão 
oferecendo um leque cada vez mais diversificado de alternativas de investimentos. Os pacotes 
turísticos multiplicaram as direções das viagens. As padarias passaram a oferecer novos tipos 
de produtos. A construção civil ampliou o leque de possibilidades de investimento imobiliário. E 
a telefonia celular vem aumentando as novidades em aparelhos e serviços, com o intuito de 
estimular a renovação dos equipamentos em uso. Para as grandes empresas, a diversificação 
representa um desafio para a criatividade de seu pessoal interno, visto que elas, por seu porte, 
são mais lentas para efetuar mudanças.  
 
Para as pequenas, representa um desafio financeiro a ser absorvido por suas reservas 
internas. Independente das dificuldades, essa é a nova tendência. 
 



 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 19 maio 2006, Política Econômica, p. A4. 


