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O novo marketing da Era de Aquário 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Em poucos anos, a humanidade entrará no século XXI, quando 

vários segmentos do mundo dos negócios deverão enfrentar uma série 

de transformações em suas práticas e conceitos. 

Em um momento como esse, as empresas devem, como medida 

de sobrevivência, aumentar sua produtividade e competit ividade. 

O que é fundamental que os empresários compreendam é que os 

cl ientes estão se tornando cada vez mais exigentes e, diferentemente 

dos cl ientes de dez anos atrás, querem cada vez mais qualidade e 

menos preço. O aumento de suas exigências, pode ser facilmente 

explicado pela crescente diversidade e quantidade de produtos e 

serviços ofertados e pela concorrência global. Temos que considerar, 

ainda que os grandes avanços da tecnologia da informação também 

colaboram para o quadro atual do mundo dos negócios. Uma pessoa 

pode, atualmente, através da Internet, consultar os preços de 

produtos/serviços de várias empresas em tempo real e a um custo 

muito baixo, portanto, o cl iente está melhor informado e quer comprar 

simplesmente o que há de melhor no mercado. 

O mercado, por sua vez, tem cada vez menos fronteiras, está 

cada vez mais globalizado. A aldeia global, imaginada na década de 60 

por Marshall MacLuhan, está próxima de se tornar realidade. A 

competição e os avanços tecnológicos geraram mudanças radicais nas 

estruturas das empresas que estão cada vez mais horizontais e 

enxutas. A sociedade está passando por uma alteração signif icativa em 

seus valores, cabendo ao marketing ser revisto e reavaliado. 

Surge o marketing de relacionamento, como uma nova abordagem 

para a nova era competit iva. Seu conceito está l igado à idéia de que 

irão prosperar, no novo ambiente empresarial, as empresas que 

tiverem a capacidade de satisfazer os seus cl ientes, e conquistar a 

f idelidade destes. No marketing de relacionamento, os cl ientes deixam 

de ser apenas números ou marketshare e passam a ser parte 
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integrante da organização o seu conceito está relacionando à idéia de 

“trazer o cl iente para dentro da organização, de maneira que ele 

participe do desenvolvimento de novos produtos/serviços e crie 

vínculos com a organização”. 

O marketing de relacionamento não se refere apenas ao 

relacionamento com os cl ientes, mas sim com todos aqueles que 

possam influenciar na satisfação dos cl ientes, tais como: 

revendedores, distr ibuidores, fabricantes periféricos, etc. O termo 

“database marketing” é freqüentemente confundido com marketing de 

relacionamento, porém a distinção é clara e fácil  de ser feita. O 

“database marketing” é uma ferramenta, uma técnica à disposição do 

administrador de marketing, enquanto que o marketing de 

relacionamento é uma fi losofia, uma nova maneira de fazer negócios. O 

database marketing refere-se ao marketing que é feito com base em 

banco de dados e foi deste termo que se derivou o marketing de 

relacionamento, que seria um estágio bem mais avançado daquele. 

Para que o marketing apoiado em banco de dados seja essencialmente 

de relacionamento, é preciso que sua atuação seja integradora, no 

sentido de l igar intimamente todas as áreas funcionais da organização 

aos desejos e necessidades dos cl ientes.  

Quanto à abrangência, Stacey afirma que o “database marketing 

deve ser usado como uma ferramenta gerencial, como se usa uma 

calculadora (...)”.  É verdade que o database marketing não é o Santo 

Graal, mas o que ocorre é que ele é a mais nova e eficaz ferramenta 

de marketing disponível. Enquanto o database marketing possui um 

caráter mais evolucionário, o marketing de relacionamento apresenta 

um caráter mais revolucionário. 

Implantar o marketing de relacionamento na empresa é 

compensador, nos casos em que o cl iente tem alto valor para a 

empresa ao longo de toda a vida é recomendável a sua aplicação nas 

empresas “business-to business” e na maioria das empresas de 

serviços. Nas empresas de médio e pequeno porte, o marketing de 

relacionamento pode compensar a falta de economia de escala, na 
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medida em que a empresa pode oferecer produtos/serviços mais 

personalizados, que justif iquem um preço maior e possibi l i tem às 

médias e pequenas empresas trabalhar com margens maiores as das 

grandes empresas. 

O marketing de relacionamento surge como uma nova maneira de 

fazer negócios, como uma fi losofia empresarial, uma nova forma de 

praticar marketing e um importante elemento da gestão empresarial na 

era de aquário, sob o léxico de um ambiente econômico globalizado e 

competit ivo. 


