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O mercado de massa está morto 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 
Considerado a maior autoridade mundial em marketing, Philip Kotler proferiu 

palestra, no último dia vinte e sete de junho, para mais de mil e quinhentos inscritos no 

seminário “New Directions in Marketing”, promovido pela HSM, no Palácio das 

Conversações do Anhembi, em São Paulo. 

Philip Kotler iniciou o seminário com a incisiva declaração de que o mercado 

de massa está morto, até recentemente os produtos eram feitos sob encomenda ou 

fabricados em massa e o marketing era norteado por essas duas vertentes. Mas diante 

da Revolução da Informação, definida por Alvin Toffler, em Mega Trends 2000, as 

novas tecnologias nas áreas de informática e de telecomunicações abriram as 

possibilidades para a oferta de produtos e serviços feitos sob medida para um cliente e 

realizados com rapidez. Para o especialista, a tendência é cada vez maior de se usar o 

marketing segmentado. 

A segmentação avançada cada vez mais, dando lugar à “personalização em 

massa”, diz Kotler. Pode-se verificar no caso da automação industrial, ela permite a 

produção de versões individualizadas de produtos a um preço acessível. Dentro desse 

novo conceito o projeto Saturn, da General Motors dos Estados Unidos, foi concebido: o 

comprador vai a um revendedor de automóveis e encomenda seu carro 

“personalizado”, a operação é toda feita em um microcomputador, o cliente pressiona 

as teclas com suas preferências de acessórios e as informações são transmitidas 

eletronicamente para a fábrica, que vai cumprindo o solicitado, na produção final esse 

novo conceito, denominado de “mass customization”, personalização de massa, vem 

sendo utilizado por várias empresas nos Estados Unidos. 

Em sua palestra, Kotler apresentou muitos exemplos de estratégias 

diferenciadas de marketing para mercados de massa, mercados segmentados e 

micromercados, citou também empresas que estão tendo problemas em adequar-se 
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aos novos tempos. IBM, Sears e a própria General Motors, com o brilhante projeto do 

Saturn, são algumas delas, o problema dessas empresas, na opinião de Kotler, está na 

falta de alinhamento entre o que o cliente quer e o que elas oferecem, no caso da IBM, 

diz ele, houve falta de visão de futuro, isto é, não foi capaz de prever o declínio dos 

computadores de grande porte, os “mainframes”, a Sears prejudicada por seu sistema 

antiquado de vendas e por concorrentes que souberam oferecer mix de produtos 

diferentes com custos reduzidos, a General Motors inflados custo de mão-de-obra e 

enorme burocracia e enfrentando acirrada concorrência da indústria japonesa. 

Para que as empresas se direcionem para os novos caminhos do marketing, 

Kotler diz que as empresas, sejam elas grandes ou médias, devem ficar atentas aos 

primeiros sinais de advertência como: ouvir cliente (aumento de reclamações, 

satisfação decrescente e rotatividade), sinais de concorrentes (novos tipos de 

concorrentes, proliferação de concorrentes em nichos de mercados e concorrentes com 

menor custo), sinais da cadeia de valores (alterações no poder dos canais e no poder 

dos fornecedores, e outros sinais, (aumento de custos, inflexibilidade burocrática e 

fracasso no lançamento de novos produtos). 

Philip Kotler aconselha que hoje as empresas devem esquecer o marketing 

velho, baseado em técnicas elaboradas de dentro para fora e passar ao novo 

marketing, de fora para dentro, no novo conceito as estratégias partem do cliente e dos 

clientes potenciais, com base no marketing relacional. O sucesso residirá em conhecer 

esses clientes através de um data-base marketing adequado, pois necessita-se 

conhecê-los, seus gostos, suas preferências, para atender suas necessidades em 

tempos de produtos e serviços. A principal defesa de qualquer empresa é a 

preservação de seus clientes, é mais vantagem manter clientes do que conquistar 

novos, a deserção é a pior coisa que pode acontecer, embora isso não significa, 

contudo, que todos os clientes valem a pena ser mantidos. 

Na verdade, hoje as empresas precisam pôr em prática o “wraparound 

marketing”, que significa envolver por completo: tanto conquistar quanto manter 

clientes, significa também analisar o mercado e o cliente antes, durante e depois do 



www.giulianimarketing.pro.br                                                   Giuliani 
MARKETING 

 
 

Publicado no Jornal de Piracicaba, Caderno Opinião, 26 jul 1995.                                                                               3 

esforço de vendas, os profissionais de “wraparound marketing” precisam certificar-se de 

que o valor da vida útil de um cliente excede o custo de conquistar um novo cliente, 

para evitar o alto índice de deserção a empresa deve conhecer as expectativas dos 

clientes. 

Kotler é adepto do marketing de relacionamento em seus cinco diferentes 

níveis. O primeiro é quando não envolve, de fato, um relacionamento; o vendedor 

vende o produto e nunca mais vê o cliente. O segundo nível é reativo, quando o 

vendedor sugere que se o cliente tiver algum problema basta chamá-lo. O terceiro a 

responsabilidade, quando o vendedor liga no pós-venda para saber se o cliente ficou 

satisfeito. O quarto nível, pró-ativo, é quando o vendedor telefona para o cliente 

propondo sugestões para que ele reduza seus custos. E o quinto nível é a parceira, 

forma máxima do marketing de relacionamento. Cada nível implica custo maior; de 

modo que é importante uma organização determinar quando vale a pena passar para o 

nível seguinte. Estas são algumas chaves do marketing de relacionamento, conclui 

Kotler. 

As empresas vencedoras de hoje são aquelas que têm maior êxito em criar e 

agregar valor, satisfazendo e encantando seus clientes. Estas empresas vêem o 

marketing como uma filosofia de toda a organização. Kotler enfatizou em seu seminário 

que as boas empresas satisfazem necessidades, as ótimas empresas criam Mercados. 


