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O que explica a miopia do marketing  
 
Em um livro ainda inédito, que será lançado nos próximos dias simultaneamente nos Estados 
Unidos e no Brasil (Marketing de A a Z, ed. Campus), o americano Philip Kotler, professor da 
Universidade Northwestern e apontado como um de seus mais brilhantes teóricos do marketing, 
sintetiza os conceitos da disciplina que ele ajudou a edificar nos últimos 40 anos.  
 
O que primeiro chama a atenção na obra é o número de verbetes: 80. Isso dá uma boa pista 
tanto a respeito da complexidade do mercado como da função criada para lidar com ele. 
Considerando-se que a arquitetura do marketing foi projetada junto com a explosão de consumo 
do pós-guerra, vale questionar: será que todo o léxico pendurado na árvore do conhecimento do 
marketing conseguiu realmente empurrar as empresas na direção de seu principal alvo -- o 
consumidor? A resposta grita num dos verbetes de Kotler: "A maioria das empresas ainda dedica 
mais atenção à participação de mercado do que a satisfazer os clientes".  
 
A chave para decifrar essa questão remonta aos tempos pioneiros da indústria automobilística, 
quando Henry Ford optou por trocar os 5% de clientes que demandavam um carro personalizado 
pelos 95% que compravam sem reclamar um modelo padronizado. Ao fazer isso, Ford, mais 
conhecido por ter concebido a linha de montagem do que pela genial invenção da escala, 
"padronizou" também o cliente. Foi com esse paradigma que as empresas passaram a operar. 
Desde então, as tensões entre produtores e consumidores jamais foram superadas. O marketing 
surgiu justamente para administrar essas tensas relações.  
 
O sábio Peter Drucker já alertara em 1954: o marketing não deveria ser uma atividade 
especializada, mas sim uma maneira ver todo o negócio do ponto de vista do cliente. Um estudo 
instigante da pesquisadora Shoshana Zuboff, professora de Harvard, revela por que as empresas 
jamais conseguiram enxergar com os olhos do consumidor, como queria Drucker. Isso poderia ter 
ocorrido, segundo Shoshana, se as fronteiras entre as funções gerenciais se tornassem tênues, 
como cogitavam alguns teóricos da administração. O que se viu, no entanto, foi o oposto: cada 
vez mais especialização. O marketing, divorciado das vendas, virou um centro de custos nas 
empresas. A outra causa remete ao narcisismo corporativo. Grande parte das corporações jamais 
conseguiu deixar de contemplar o próprio umbigo, centrada em seus produtos e alienada do 
consumidor e dos movimentos da sociedade.  
 
Até mesmo as tentativas sofisticadas para compreender os consumidores, como o marketing de 
relacionamento e as pesquisas que adotam técnicas de antropologia, seriam presas da armadilha 
do narcisismo corporativo. No fundo, essas novas técnicas tentam enquadrar o cliente na equação 
dos produtos da empresa. Meio século não foi suficiente para colocar o consumidor no centro dos 
negócios. Sucede que numa era marcada pelo excesso de capacidade produtiva como a atual, em 
que sobram produtos e rareiam clientes, o desafio tornou-se crucial para as empresas. Diante 
disso, é patético e anacrônico ler num dos verbetes de Kotler a recomendação de que as 
empresas precisam evoluir do "foco de fabricação de produtos" para o "foco de conquista de 
clientes".  
 
Resta ver se as promessas da nova economia da internet poderão algum dia reverter o paradigma 
que as ferramentas descritas nos 80 verbetes de Kotler não conseguiram.  
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