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O marketing do futuro 
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Ao  analisarmos os últimos 20 
anos, o marketing brasileiro 
mostrou-se  sempre capaz de  
enfrentar os  desafios propostos 
pela economia. A cada época, o  
segmento respondeu com 
objetivos, estratégias e táticas 
bem fundamentadas. O papel do 
marketing ao longo dos anos 

permanece o mesmo, vender para mais pessoas, com frequência maior, pelo 
melhor preço, por meio da construção de marcas e do desenvolvimento de 
produtos, que  atendam a necessidade e despertem desejos nos 
consumidores.  

O que realmente mudou no marketing? Quais desafios o marketing no 
Brasil deverá assumir nos próximos 10 dez anos?   

O que mudou é a forma e os mecanismos que utilizamos para  a 
construção das marcas  e desenvolvimento dos produtos. Mudam  o  conteúdo 
e  a forma de  ativar e  de  se conectar.  

Hoje,  temos um  consumidor que valoriza  a  transparência, a  
autenticidade, a verdade  e busca  a individualização, a personalização dos 
produtos e  das  experiências, além, da inovação constante. Nesse contexto, 
toda  empresa  deve  estar pronta para  se  recriar  e ter  a coragem de mudar, 
inovar.  

Cabe ao marketing o principal papel, pois sempre ganha aquela 
organização que está permanentemente voltada ao mercado.  A empresa do 
futuro deve inspirar mercados, segmentos e pessoas, enquanto seu marketing 
assume o compromisso de criar produtos e  serviços, capazes de refletir os 
valores  e as  expectativas dos consumidores.  

As demandas mudaram e com elas  também mudou a forma de o 
marketing  olhar  para o  mercado . Conceitos como os  apresentados por Ries 
e Trout no início dos  anos de 1990, que apontavam ações  clássicas do 
marketing de  guerrilha, encontram na ética, no politicamente correto, na 
percepção das pessoas, desafios nunca  antes  enfrentados como forma de 
posicionarem suas marcas  e produtos.  

No momento em que vemos o conceito do marketing 3.0 ganhar 
relevância, consumidores são convidados a participar mais intensamente do 
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processo, desde o desenvolvimento de produtos até a definição das métricas 
de avaliação de desempenho. O marketing do futuro deve criar produtos e 
serviços com o compromisso de  refletir valores  e  expectativas dos  
consumidores.  

As empresas do futuro devem inspirar mercados, segmentos e pessoas. 
Ao marketing caberá a responsabilidade de manter as melhores práticas de 
interação com a sociedade, e ser um gerador de relacionamentos sustentáveis 
entre marcas e consumidores.  

O marketing eletrônico e interativo serão as ferramentas que nortearão 
as  estratégias de marketing. Verifica-se um aumento pelas indústrias  em seus  
investimentos de comunicações  destinados ao varejo, as grandes mudanças 
de marketing  deverão ocorrer no ponto de  venda, com a  indústria  
enxergando o varejo não apenas como distribuidor de  seus produtos, mas 
também como a sua mais importante mídia de comunicação.  

É nesse  local  que os consumidores estão, com o dinheiro para 
comprar. No ponto  de  venda temos juntos produto, consumidor  e dinheiro. 
Fidelizando clientes  e dispondo de  seus dados cadastrais, o comércio 
varejista  não está meramente num negócio de compra  e venda, mas  também 
financeiro, bancário, imobiliário, por  exemplo, quando aluga seus  espaços 
para  as industrias, e  até publicitário, por  receber e usar  as verbas de  seus 
clientes.  

Afirma-se, portanto, que nas comunicações de  varejo deverão ocorrer 
as maiores mudanças de marketing. O Brasil é  considerado o melhor 
laboratório do  mundo para  aperfeiçoar os profissionais de marketing.  

Já  convivemos  com tudo, várias mudanças de moeda, consumismo, 
recessão, retração, estagnação, estagflação, demanda reprimida, boom e 
bolha de  consumo, congelamentos, descongelamentos, indexações, 
desindexações, tablitas, choques  ortodoxos, confisco, bloqueios  e 
desbloqueios de bens, medidas  compulsórias, gatilhos salariais, controles de 
preços, maxi e minidesvalorizações de moedas, juros altos e baixos, 
mensalões  e impeachment.  

Nosso marketing sempre soube adaptar-se as mudanças da sociedade e 
da  economia. O futuro do marketing está em fixar um olhar mais  estratégico e 
não  apenas um olhar  da mídia. O marketing deixa  de ser uma disciplina 
isolada e passa  a ser uma responsabilidade vivida por todos dentro de uma  
empresa.  

Assim  como no passado, o marketing  evoluirá  com a sociedade. 
Considerando-se  que  alguns movimentos não  tem volta, como a importância 
da inovação no engajamento do consumidor, a autenticidade, a verdade  e as  
causas de uma sociedade mais politizada e consciente.  


