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MARKETING EM TEMPOS DE CRISE.... 

ESTAMOS MESMO EM CRISE?? 

Fernando ItalianiFernando ItalianiFernando ItalianiFernando Italiani    

Antes de começarmos a falar sobre este tema, precisamos definir o que seria a 
“crise”...podemos citar alguns problemas relatados em meus cursos por vários 
profissionais  e ,logo após,algumas alternativas para superá-las ou transformá-las 
em uma “limonada”:  

----    Diminuição da deDiminuição da deDiminuição da deDiminuição da demanda; manda; manda; manda;     

----    Aumento no numero de concorrentesAumento no numero de concorrentesAumento no numero de concorrentesAumento no numero de concorrentes;;;;    

----    Falta de liquidez no mercadoFalta de liquidez no mercadoFalta de liquidez no mercadoFalta de liquidez no mercado;;;;    

----    Menor poder aquisitivo da populaçãoMenor poder aquisitivo da populaçãoMenor poder aquisitivo da populaçãoMenor poder aquisitivo da população;;;;    

----    Redução de investimentos no segmentoRedução de investimentos no segmentoRedução de investimentos no segmentoRedução de investimentos no segmento;;;;    

----    ReReReRedução das margensdução das margensdução das margensdução das margens;;;;    

----    Aumento da regulação das atividades das empresas participantes do mercadoAumento da regulação das atividades das empresas participantes do mercadoAumento da regulação das atividades das empresas participantes do mercadoAumento da regulação das atividades das empresas participantes do mercado;;;;    

----    Minimização de investimentos promocionaisMinimização de investimentos promocionaisMinimização de investimentos promocionaisMinimização de investimentos promocionais;;;;    

----    Falta de novos produtos, realmente inovadoresFalta de novos produtos, realmente inovadoresFalta de novos produtos, realmente inovadoresFalta de novos produtos, realmente inovadores;;;;    

----    Problemas na distribuiçãoProblemas na distribuiçãoProblemas na distribuiçãoProblemas na distribuição;;;;        

----    DificDificDificDificuldade em conseguir mão de obuldade em conseguir mão de obuldade em conseguir mão de obuldade em conseguir mão de obra qualificada.ra qualificada.ra qualificada.ra qualificada.    

 

Quais delas acontecem no Brasil???Todas..como assim??!!... 
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Todas as afirmações acima estão ocorrendo, algumas delas em diferentes 
empresas, outras em diferentes mercado.Independente da gravidade,impactam 
as estratégias das empresas a curso, médio e longo prazos. 

O importante, e motivo de nossa análise, é propor alternativas para suplantar 
estes problemas e fazer , como citado no início deste artigo,“de um limão, uma 
limonada”, detectando oportunidades e encontrando uma posição única frente aos 
concorrentes. 

Descrevo abaixo cada uma delas, agora com um ponto de vista diferenciado: 

    

a)a)a)a) CRESCIMENTO ABAIXO DO ESPERADOCRESCIMENTO ABAIXO DO ESPERADOCRESCIMENTO ABAIXO DO ESPERADOCRESCIMENTO ABAIXO DO ESPERADO    

Primeira pergunta:o crescimento está abaixo do esperado ou você colocou seus 
objetivos além do “possível” dentro de um mercado cada vez mais pressionado 
por preço?? 

Segunda pergunta:Seu crescimento projetado deve estar comparado com a 
concorrência..Você escolheu adequadamente quem são seus reais concorrentes 
ou simplesmente adotou a política do “ somos todos iguais “ mesmo nível de 
investimento”, ou “mesmos diferenciais”?? 

Como está seu planejamento para novos produtos?? Caso a resposta seja 
negativa;analise seu investimento, sua margem de lucro e seu público-alvo para 
que você possa redirecionar seus objetivos. 
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b)b)b)b) AUMENTO NO NÚMERO DE CONCORRENTESAUMENTO NO NÚMERO DE CONCORRENTESAUMENTO NO NÚMERO DE CONCORRENTESAUMENTO NO NÚMERO DE CONCORRENTES    

O crescimento da concorrência sempre será algo positivo, considerando que os 
entrantes tenham qualidade e trabalhem de maneira ética.Eu sei..isto é 
difícil..mas eles representam uma ameaça??Reveja seu canal de distribuição e os 
motivos da utilização de seus produtos.Tente minimizar o diferencial isolado de 
preço e tente agregar algo que seus clientes acreditem que realmente os ajudem 
em seu negócio, em outras palavras...TORNE SEUS SERVIÇOS DE DIFÍCIL .TORNE SEUS SERVIÇOS DE DIFÍCIL .TORNE SEUS SERVIÇOS DE DIFÍCIL .TORNE SEUS SERVIÇOS DE DIFÍCIL 
SUBSTITUIÇÃO !!!SUBSTITUIÇÃO !!!SUBSTITUIÇÃO !!!SUBSTITUIÇÃO !!!    

Caso você possua vendedores, direcione o treinamento para as novas 
características do mercado com estes novos concorrentes, preparando-os para os 
questionamentos que irão surgir dos clientes.Algo do tipo”Por que devo comprar 
de você??” ...mostre os “porquês”...    

    

c)c)c)c) FALTA DE LIQUIDEZ NO MERCADOFALTA DE LIQUIDEZ NO MERCADOFALTA DE LIQUIDEZ NO MERCADOFALTA DE LIQUIDEZ NO MERCADO    

Se os seus produtos estão direcionados para um público que pertence as classes 
B e C, cuidado...eles são os mais frágeis às mudanças da economia, pois as 
pontas, os extremos sociais não impactam de maneira significativa os 
negócios...aumente em suas estratégias o pensamento “ COMO EU AUMENTO O “ COMO EU AUMENTO O “ COMO EU AUMENTO O “ COMO EU AUMENTO O 
ACESSO DOS MEUS PRODUTOS”???ACESSO DOS MEUS PRODUTOS”???ACESSO DOS MEUS PRODUTOS”???ACESSO DOS MEUS PRODUTOS”???..é através de descontos mais 
agressivos??Cuponagem??Parcerias mais agressivas na distribuição??Parcerias 
mais próximas nos clientes mais importantes?? 
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d)d)d)d) MENOR PODER AQUISITIVO DA POPULAÇÃO.MENOR PODER AQUISITIVO DA POPULAÇÃO.MENOR PODER AQUISITIVO DA POPULAÇÃO.MENOR PODER AQUISITIVO DA POPULAÇÃO.    

As empresa precisam urgentemente estruturar seu sistema de informação do 
consumidor como uma área altamente estratégica o mais rápido possível para 
entender o que direciona a venda de um produto, o que é levado em 
consideração .Além do preço, o que fazer para o cliente acreditar em 
determinados produtos. 

Não estamos mais em um cenário “sem lei”...precisamos nos adequar e propor 
novas estratégias tanto para vender como, e principalmente, no “pós-venda”...algo 
geralmente negligenciado pelas empresas e que faz toda a diferença na 
fidelização dos clientes 

    

e)e)e)e) REDUREDUREDUREDUÇÃO DE INVESTIMENTOSÇÃO DE INVESTIMENTOSÇÃO DE INVESTIMENTOSÇÃO DE INVESTIMENTOS    

Esta redução de investimentos está totalmente lastreada na política econômica do 
governo, nos resultados das empresas e seus produtos e no potencial de 
mercado.As palavras de ordem são FOCOFOCOFOCOFOCO,,,, RACIONALIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO E 
PLANEJAMENTO!!!PLANEJAMENTO!!!PLANEJAMENTO!!!PLANEJAMENTO!!! Chega de estratégias “tentativa-e-erro”.Precisamos de maior 
informação, de maior antecedência nas atividades, de maior 
comprometimento,conhecimento e experiência dos colaboradores..o que nem 
sempre se verifica na prática. 

O mercado brasileiro sempre será um mercado com enormes vantagens e 
oportunidades de negócios, com uma população que pode comprar cada vez 
mais, principalmente os produtos que provam que FAZEM A DIFERENÇA!!FAZEM A DIFERENÇA!!FAZEM A DIFERENÇA!!FAZEM A DIFERENÇA!!. 
Chega de ter somente os mesmos produtos da concorrência, de realizar os 
mesmos serviços. 
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f)f)f)f) REDUÇÃO DAS MARGENSREDUÇÃO DAS MARGENSREDUÇÃO DAS MARGENSREDUÇÃO DAS MARGENS    

Com a maior pressão por preços e aumento no número de concorrentes, a 
redução das margens se torna uma das únicas alternativas de viabilizar o 
negócio.A criação de serviços com maior valor agregado e a seleção apurada de 
seu portifólio e produtos para lançamento, também minimizam o impacto da 
redução das margens. 

Outra alternativa é tentar “nichar” o mercado de atuação...mas hoje, com a 
necessidade de crescimento, como vou crescer em mercado menores sem 
transformar o mercado “ de nicho” em um mercado “massificado”??Minha teoria é 
que ao crescermos em um mercado de nicho, ele se torna mais atrativo, 
aumentando o número de concorrentes e diminuindo a fatia do bolo para cada 
um. Com esta diminuição,tentamos ampliar o mercado introduzindo novidades em 
serviços. 

    

g)g)g)g) MINIMIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PROMOCIONAISMINIMIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PROMOCIONAISMINIMIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PROMOCIONAISMINIMIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PROMOCIONAIS    

Não é mais possível atingir a todos os prospects.Precisamos necessariamente 
entender de segmentação de mercado, alinhar seriamente os objetivos da 
empresa com o posicionamento dos produtos e calcular, com ferramentas 
seguras,a projeção de vendas. 

Estamos em tempos de mudança!!!...chega de brindes caros...chega vendedores 
despreparados...chega de distanciamento com os clientes, distribuidores e outros 
influenciadores de suas vendas. 

É o momento do RELACIONAMENTO.RELACIONAMENTO.RELACIONAMENTO.RELACIONAMENTO..momento de ENTENDER A DECISÃO ENTENDER A DECISÃO ENTENDER A DECISÃO ENTENDER A DECISÃO 
DOS CLIENTES E PARCEIROS DOS CLIENTES E PARCEIROS DOS CLIENTES E PARCEIROS DOS CLIENTES E PARCEIROS pela compra dos produtos que necessitam mas 
principalmente , que desejam...é hora de PERGUNTAR MAIS  e DEDUZIR PERGUNTAR MAIS  e DEDUZIR PERGUNTAR MAIS  e DEDUZIR PERGUNTAR MAIS  e DEDUZIR 
MENOS.MENOS.MENOS.MENOS.    
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h)h)h)h) DESATUALIZAÇÃO QUANTO DESATUALIZAÇÃO QUANTO DESATUALIZAÇÃO QUANTO DESATUALIZAÇÃO QUANTO AS NECESSIDADES DE TREINAMENTOAS NECESSIDADES DE TREINAMENTOAS NECESSIDADES DE TREINAMENTOAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO    

ANIMAIS SÃO TREINADOS, PESSOAS SÃO DESENVOLVIDAS!!!ANIMAIS SÃO TREINADOS, PESSOAS SÃO DESENVOLVIDAS!!!ANIMAIS SÃO TREINADOS, PESSOAS SÃO DESENVOLVIDAS!!!ANIMAIS SÃO TREINADOS, PESSOAS SÃO DESENVOLVIDAS!!! O 
desenvolvimento envolve políticas coerentes de RH, conhecimento dos 
potenciais, limitações dos envolvidos e conteúdo aplicado e avaliado 
constantemente. 

O desenvolvimento deve conter um planejamento que contemple ferramentas de 
avaliação onde sua implementação deve sempre ser cobrada,dentro das 
atividades exercidas por cada funcionário.Do contrário será mais um curso pago 
pela empresa que não levará a nada. 

A motivação e a aprendizagem devem ser mensuradas constantemente e para 
isto a conscientização da importância de determinado conteúdo é fundamental. 

O investimento do desenvolvimento é uma atividade séria, não uma forma de “se 
livrar” de uma verba extra, de ter uma idéia superficial sobre algum 
assunto.Devido a isto, todo assunto deve possuir mais de 20 horas/aula para que 
os participantes realmente tenham uma formação mínima e não um informação 
básica. 

 

Acredito que através não somente de pensamento positivo vivem os vencedores 
mas de atitudes e ações rápidas e objetivas em direção aos resultados 
esperados.espero também que este “esperado” seja coerente, baseado em 
análises profundas do cliente, mercado,concorrência e potencial da empresa..no 
mínimo. 
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GOSTARIA DE CONVERSAR SEM NENHUM COMPROMISSO SOBRE 

PROPOSTAS DE MELHORIA CONTÍNUA?? 

Entre em contato conosco para agendarmos uma visita em sua empresa 

fernando@institutoitaliani.com.br 

(16) 4141 2831 / 3023 9668 

www.institutoitaliani.com.br 


