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As estratégias de marketing em uma economia estável 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Os sucessivos planos de estabilização já aplicados no Brasil demonstraram que, 
durante o período em que deram certo, o consumo do país aumentou. O Plano Real veio 
para ficar, oferecendo uma perspectiva de estabilização de longo prazo. 

Após o lançamento do Plano Real averiguou-se que a economia estava em 
vigorosa recuperação, a inflação baixou para 1,5% no final do ano de implantação e 
indicaram que continuaria a recuar para os próximos meses. O PIB cresceu acima de 4% 
ao ano desde 1986 e as taxas de desemprego declinaram de julho a outubro: mais de 200 
000 vagas foram preenchidas apenas na grande São Paulo. 

O Plano Real possibilitou um reposicionamento do mercado de baixa renda e, 
para que as empresas explorem esse mercado, é preciso rever hábitos gerenciais, 
produtivos e mercadológicos e estar atentas para a criação de novos produtos. 

Diante desse novo cenário econômico e do inevitável aumento de consumo, 
cabe-nos indagar como deverão se comportar as empresas e quais estratégias de 
marketing adotar diante do cenário de economia estável. 

Uma grande fatia de mercado a ser explorada é a de produtos populares. É mister 
encarar os consumidores de baixo poder aquisitivo a partir de sua renda familiar, como 
afirma Paulo Secches, diretor da empresa de pesquisa Interscience: “nas famílias de 
baixa renda todos colaboram financeiramente na hora de consumir”. 

Para atender a esse mercado é importante rever e simplificar o portfólio de 
produtos, procurando manter um mix equilibrado, que permita garantir o 
posicionamento da marca, tornando-a competitiva. Numa economia estável, a qualidade 
dos produtos é primordial. A estabilização econômica pode ser uma grande 
oportunidade e estímulo para o bom desempenho das empresas, desde que elas estejam 
preparadas para isso - Se o consumidor não quer mais o produto, você está morto. A 
única maneira de evitar o desastre é agir antes que ele aconteça. Qual é o seu produto ou 
serviço? Qual é a idade dos seus consumidores? Por que os clientes preferem fazer 
negócio conosco? Essas perguntas podem contribuir para que seu negócio dure mais ou 
para você encontrar um negócio melhor e mudar enquanto é tempo. 

Na década de 70, um produto lançado no mercado atravessava dois anos de 
sucesso, até que o concorrente descobrisse como era feito. Em 80 o prazo se reduziu 
para seis meses. Hoje, em apenas seis semanas uma empresa perde a exclusividade 
sobre um lançamento. A velocidade para ajustar o seu mix de produtos às necessidades 
do mercado é imprescindível, a empresa que não se adapta morre na competição. 

O consumidor, diante da estabilização, tem condições de planejar suas compras a 
curto, médio e longo prazos, pois ele conhece o valor real do dinheiro. Comprar a 
qualidade dos produtos e os preços, estabelecendo a relação de custo e benefício, faz 
com que seja mais difícil para as empresas repassarem os custos financeiros para o 
consumidor, pois este compra com mais critério. 

É necessário também ter uma visão clara do futuro. Saber aonde se quer chegar é 
fundamental, pois a estabilização irá restabelecer os conceitos de marketing que foram 
abandonados numa economia de inflação acelerada, em que o preço era o único 
elemento do mix mercadológico a ser priorizado. 
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O consumidor de hoje é exigente e confiante, quer que os produtos e serviços 
que compra sejam de alta qualidade e confiabilidade, levando-nos a simplificar o 
conceito de marketing na seguinte fórmula: MKT = p.q.p, ou seja, o marketing deve 
centrar em compreender o mercado oferecendo preço, qualidade, prazo para esse 
consumidor emergente. Foi detectado pela pesquisa realizada pela Listening Post, da 
agência Standart, Olihvy e Mather: “em 1994 o brasileiro resgatou o conceito de valor”. 
Na verdade, esse conceito foi resgatado a partir de 1993, ao prevalecer o sentimento de 
fortalecimento da cidadania, graças ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor. 
Hoje, as relações de consumo e cidadania estreitam-se. O cidadão quer figuras públicas, 
produtos e serviços de alta confiabilidade e qualidade. 

Resgatar o conceito de preço será vital para a sobrevivência das empresas. Sem 
inflação, fica restabelecida a noção de valor. Deve-se tomar cuidado para não ir na 
contramão, visando, em vez de lucratividade a longo prazo, ganhos imediatos. 

Seja qual for a metodologia usada, acabou-se o tempo em que era possível 
trabalhar com ganhos financeiros para mascarar prejuízos operacionais. 

Hoje, depois da abertura da economia, estão aí os produtos importados 
competindo com os nacionais. Manter margens elevadas de lucro é colocar uma 
poderosa arma nas mãos dos concorrentes. O pior de todos os vícios que o longo 
período de inflação acelerada (quase duas décadas) deixou é trabalhar com margens de 
lucro superestimadas. Dados confirmados pelo Centro de Estudos de Empresas da 
Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, instituição que há dez anos avalia o 
desempenho das 500 maiores empresas brasileiras, analisam as margens de lucros no 
Brasil e no mundo, concluíndo que, no mercado internacional, a margem bruta fica entre 
10 e 15%; no Brasil, na década de 80, oscilou entre 25 e 30%, em média, chegando a 
40% em 1990. Margens altas podem ser uma prática fadada ao desaparecimento, porque 
em uma economia estável é necessário optar por rentabilidade menor. 

Com a implantação do real e a promessa de estabilização, muda também o 
comportamento do comprador; portanto, é necessária uma nova postura de empresas 
quanto às promoções e propagandas de divulgação de seus produtos. Em época de 
incerteza e de concorrência acirrada, elas são decisivas na escolha entre dois produtos. 
A promoção do tipo distribuição de prêmios é para eliminar o impasse de julgamento do 
consumidor. Se ele não sabe se fica com um produto ou outro, acaba optando pelo da 
promoção, porque a perspectiva do benefício compensa o eventual erro na escolha. 

A promoção deve ser feita com a criatividade, a fim de construir o prestígio da 
marca e não desgastá-la; ela deve ser parte integrante da estratégia de venda do produto, 
como parceria de negócios, e não como um simples meio de segurar as vendas. 

Quando um produto dá prêmios demais, o consumidor desconfia e a marca passa 
a carregar o estigma de que se está fazendo tanta promoção porque é de má qualidade e 
ninguém compra. 

Em tempos de estabilidade, a promoção precisa se readequar, pois os benefícios 
não importam tanto na compra. Se antes a promoção tinha a função de não deixar 
morrer determinado negócio, agora tem a de despertar o consumidor. Um dos mais 
importantes requisitos para construir uma marca é fixar sua lembrança; nesse caso, a 
promoção deve preocupar-se permanentemente em desenvolver um laço com o 
consumidor. 

Deve-se estar atento para não direcionar as estratégias de promoção somente 
para gerar produtos e fazer empresas sobreviverem, numa visão que não conta muito o 
fortalecimento da marca, mas procura empurrar o consumidor para a compra. É 



www.giulianimarketing.pro.br                                         Giuliani 
MARKETING 

 
 

Publicado no Jornal de Piracicaba, Caderno Opinião, p. A-3, 05 mar 1995.                                                3 

necessário estabelecer um relacionamento com o consumidor, para que ele não pense 
que foi manipulado: “Eles só queriam me ganhar”. 

Por isso, com a estabilização da economia, a promoção deverá mudar, terá que 
ser mais criativa e não apenas se apoiar em quem só compra a preços baixos. O objetivo 
não deverá mais ser empurrar as pessoas para as compras, mas ajudá-las a se 
relacionarem com a marca, o que envolverá muito apelo emocional e não apenas o 
conceito de vantagem. 

Deve-se trocar os descontos forçados por mais serviços, cuidar da imagem da 
marca e agregar valor ao produto, pois são armas mais eficientes no confronto com o 
adversário. Segundo estudo do jornal americano “Adverstising Research”, várias 
categorias de produtos apresentam queda de vendas depois de um período promocional. 

As feridas provocadas pela longa recessão, pelas tentativas frustadas de 
estabilização, pelo sonho de nos transformarmos numa grande nação nos levam a 
refletir e direcionar nossas estratégias de marketing. Com isso iremos realmente colocar 
as reais teorias de marketing em prática, pois com moeda forte ganha aquele que for 
competente e possuir qualidade. O marketing está evoluindo de previsões completas 
para previsões estritas de marketing de massa e para um marketing mais individualizado 
e personalizado, em que preços, qualidades e relacionamento com clientes é 
fundamental para se manter no mercado. 
 


