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Marketing é compreender e interpretar onde estamos e para onde o mundo vai! Marketing é 
palavra sem tradução, pois é fruto da nossa sociedade capitalista, cada vez mais pós-industrial, 
da qual ninguém mais escapa. 
 
Dizem que ensinar truque novo para cachorro velho é coisa impossível! E parece que é mesmo. 
Encontro muitos executivos com mais de 35 anos, com graves deficiências de formação gerencial. 
Gente em altas posições nas empresas, quando não os próprios presidentes e herdeiros do 
patrimônio. 
 
São executivos e dirigentes que não podem mais se dar ao luxo de ignorar ou confundir o que é 
ou o que não é marketing. Em pleno século XXI, ano de 2004 (DC), ouvi de um grupo de diretores 
de uma grande companhia atuando no Brasil, que eles precisavam de um plano de marketing. 
Muito bem, grande passo! Qual não foi a minha surpresa ao saber que “plano de marketing” para 
eles é um “plano de comunicação". Quanto de verba de propaganda precisa, quais veículos utilizar 
e, idealmente, qual a "pegadinha", o "truque" criativo, persuasivo, promocional da "jogada"? 
 
Parece ser necessário, como o bom padre em toda missa, reler as mesmas passagens bíblicas e 
conduzir os fiéis à repetição do terço – incansavelmente: marketing não é propaganda. Marketing 
não é comunicação. Marketing não é pesquisa de mercado. Marketing não é database. Marketing 
não é embalagem. Marketing não é vendas. Marketing não é design. Marketing não é tecnologia 
de informação. Marketing não é produto. Marketing não é serviço. Marketing não é relações 
públicas. Marketing não é mídia. Marketing não é merchandising... 
 
Marketing é uma visão de mundo! Marketing significa compreender e interpretar de onde o mundo 
veio, onde estamos e para onde o mundo vai! E é marketing, palavra sem tradução, pois é fruto 
da nossa sociedade capitalista, cada vez mais pós-industrial, da qual ninguém mais escapa hoje 
em dia. Não importa se você é jornalista, engenheiro, nutricionista, médico, dentista, dono de 
bar, presidente de multinacional, professor, político, padre ou pastor... não interessa. Existe um 
planeta emblemático, um planeta constituído de símbolos, um planeta com fluxos de trocas 
eletrônicas de capitais. A terra é um planeta que pensa. E pensa aquilo que os seres humanos 
pensam. 
 
Portanto marketing é a tecnologia, a instrumentalização da arte do pensar. Pensar certo ou 
pensar errado? Uma bela questão para o aspecto ético da discussão. O que vale aqui é chegarmos 
ao âmago do tema. Ao coração. Marketing é a estratégia do pensamento. É a articulação da 
guerra pela realidade. Realidade instalada nos cérebros humanos a partir dos sentimentos, 
percepções, vivências. Marketing é a disputa pelas verdades de cada um. Se pudesse haver um 
ponto inicial, a letra "a" de um check-list" para uma gestão e um plano de marketing, eu 
começaria com o sonho de um empreendedor, de um comerciante artista, com a sua visão e 
interpretação do mundo. 
 
Responda: se o seu sonho for materializado que grande prazer haveria nele – para você e para os 
outros – as pessoas comprariam, pagariam, fariam doações?  Você poderia perguntar: apenas 
comerciantes e negociantes? Não! É impossível criarmos e desenvolvermos uma ONG sem 
marketing. Não somos bem-sucedidos em instituições sem fins lucrativos sem o marketing. Não 
conseguimos nem dar esmola, muito menos, implementar ações assistenciais, como o Fome Zero, 
no Brasil ou o Food Stamps, nos Estados Unidos sem marketing. Dessa forma, a partir da 
imaginação, do sonho de uma realização, o recrutamento, a seleção – a convocação e 
incorporação nos seus quadros de recursos humanos, de gente alinhada e motivada pelo mesmo 
destino visionário, concluiríamos a "letra a" do começo de tudo.  
 



A partir disso, tudo é marketing, pois da engenharia a logística, da portaria ao vendedor, do 
acionista ao fornecedor. Todos somos componentes orquestrados, de uma filosofia administrativa, 
a serviço de sonhos – do lado de dentro e do lado de fora das organizações. Plano de marketing 
não é truque! 
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