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Recheado por termos e expressões americanizadas, o marketing exige do jovem empresário um 
cuidado extra para não se perder diante do palavreado. 
 
Imagine a seguinte situação: o dono de uma pequena empresa está em reunião com um 
fornecedor. Tudo indica que uma parceria vantajosa será firmada entre eles. Em determinado 
momento o fornecedor pergunta se o briefing está claro, se o marketing mix da empresa está 
consolidado e se já pode ser colocada em pauta a discussão sobre a joint promotion. O dono da 
empresa pensou que seu interlocutor estava querendo demonstrar seus conhecimentos de inglês. 
Por via das dúvidas, anotou as palavras para consultar em um dicionário e marcou outra data 
para fechar negócio com o fornecedor. Depois de terminada a reunião, o empresário ficou com a 
impressão de que havia deixado escapar uma boa oportunidade. E de fato ele pode ter perdido a 
chance de fazer um bom negócio por falta de conhecimentos básicos em marketing. 
 
A situação acima é fictícia, mas pode acontecer com qualquer pessoa que esteja no mundo dos 
negócios ou pretenda entrar nele. O marketing é hoje uma das áreas estratégicas dentro de 
qualquer empresa e, para não ficar “boiando”, o conselho dos especialistas é buscar informação. 
Mas dominar uma dúzia de termos ligados ao marketing não faz de ninguém expert no assunto, 
não existe no mercado um “manual do blefador”. Quem pretende dominar os termos deve antes 
dominar os conceitos; essa é a opinião do consultor de marketing Salim Seabra. E ele vai além, 
dizendo que mais importante do que ter estes conceitos na ponta da língua é ter convicção da 
importância que um programa bem estruturado de marketing tem para o sucesso de um 
empreendimento. 
 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, o professor Júlio César Moreira, da Universidade Paulista 
(UNIP) e um dos autores do Dicionário de Termos de Marketing, complementa dizendo que é 
elementar saber para que serve esta atividade, qual a sua finalidade e o que abrange. Segundo 
ele, se não houver percepção do que é marketing, o empresário pode perder algumas 
oportunidades de negócio. Ele cita o caso de um cliente de suas consultorias que sugeriu “fazer 
um pouco de marketing, desde que isso não influenciasse em suas vendas”. Este é um exemplo 
da falta de informação que a gente como consultor encontra. Existem muitas pessoas que pensam 
que investir na atividade mercadológica pode atrapalhar seu negócio, quando na realidade, se 
bem estruturado, um plano de marketing viabiliza o crescimento de uma empresa”, declara Júlio 
César. 
 
Para compreender melhor os conceitos de marketing, é necessário ter ciência de que esta 
atividade não fica isolada dentro de uma área da organização, mas que é uma atividade da 
organização. Por exemplo: há muita diferença entre vender laranjas na feira a um bom preço e 
fazer todo um planejamento para conquistar clientes que sempre vão à feira, para comprar suas 
laranjas. Para traçar uma estratégia de marketing, não basta apenas ter bom preço; é preciso 
convencer o consumidor de que suas laranjas são as melhores. Além disso, agregar bom 
atendimento e dar uma caprichada no visual da banca das laranjas ajuda a fidelizar o cliente. 
Pronto. Um vendedor de laranjas pode muito bem fazer uso de um dos conceitos básicos de 
marketing – os “4Ps” ( produto, preço, promoção e ponto).  
 
Entendida a importância da mercadologia, o passo seguinte é buscar informações. Salim Seabra 
diz que o segredo para quem pretende adquirir um conhecimento básico em marketing é a leitura 
de livros e revistas especializadas no assunto. “Mas só isso não basta”, na opinião de Júlio César 
Moreira. Para este, quem deseja dominar os conceitos e ferramentas do marketing precisa buscar 
cursos e especializações, que existem tanto para o nível técnico como para quem já possui uma 
graduação. Mas toda essa busca por informação não vale nada se o empresário não estiver 
convencido da importância do marketing para o seu negócio. “Se for assim, não passa de 
discurso”, diz Seabra. 



 
Mas se o propósito não é o de se tornar consultor em marketing, não há problema em 
desconhecer os conceitos mais profundos. O empresário deve entender como funciona as 
ferramentas básicas e saber aplicá-las no seu dia-a-dia. Esse conhecimento serve também para 
ajudar a traçar o plano de marketing da empresa, que pode muito bem ficar na mão de um 
profissional no assunto. Segundo os especialistas, é fundamental que o empresário entenda o seu 
mercado, conheça o seu cliente, saiba como fazer o seu produto chegar até o consumidor, 
acompanhe as tendências do mercado, monitore os passos da concorrência e busque inovações. 
Aprender a lidar com todas essas situações faz com que o empreendedor, de uma forma ou de 
outra, termine trabalhando com marketing. 
 
Agora, quando o assunto surge numa conversa de negócios, o conselho é velho e batido: se o blá-
blá-blá estiver soando grego, peça para traduzir, pergunte. Traga o diálogo para o seu nível de 
conhecimento. Quem pergunta sobre aquilo que não entende pode adquirir mais conhecimentos 
do que simplesmente fingir que está entendendo. Júlio César Moreira conta que é comum sentir 
vergonha quando não se conhece determinado tema. “Se as dúvidas ocorrem numa reunião de 
negócios, meu conselho é parar com tudo, pedir para explicar o que se está falando ou então 
marcar outra data e estudar melhor o assunto com quem entende dele. Não há vergonha em não 
saber; a vergonha está em não querer aprender”, conclui o professor.  
 
Ah, em tempo: briefing é o resumo de uma discussão ou são os pontos a serem discutidos em 
uma reunião. Marketing mix, ou composto de marketing, são os “4Ps” (produto, preço, ponto e 
promoção), as variáveis que a empresa utiliza para atingir sua meta no mercado. E joint 
promotion é a atividade promocional conjunta envolvendo duas ou mais empresas 
simultaneamente. Entendeu? 
 
Conceitos básicos do marketing 
 
As atividades clássicas do marketing estão divididas em quatro áreas conhecidas como os “4As” 
(análise, adaptação, ativação e avaliação). A análise consiste em compreender as forças que 
atuam no mercado em que a empresa opera ou pretende operar. A adaptação é a atividade 
responsável pelo ajuste da oferta da empresa, ou seja, adaptar suas linhas de produtos/serviços 
às necessidades do cliente detectadas na fase de análise. A ativação é o conjunto de medidas 
destinadas a fazer com que o produto atinja os mercados pre definidos e seja adquirido pelos 
compradores com a freqüência desejada. E a ativação é a atividade que se propõe a exercer 
controles sobre os processos de comercialização e de interpretação dos resultados, a fim de 
racionalizar os futuros processos de marketing. 
 
Dos “4As” derivam os “4Ps”, ou marketing mix. São eles: o produto, o preço, a promoção e o 
ponto. Depois de definido onde atuar e realizada a primeira etapa dos “4As”, vem a parte prática: 
que produto vender, que preço cobrar por ele, como promovê-lo e onde e como distribuí-lo. De 
maneira simplificada, os “4As” são as atividades do marketing que têm como objeto de trabalho 
os “4Ps”, variáveis importantes que a empresa deve administrar para conseguir satisfazer às 
necessidades do cliente e gerar lucros. 
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