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Desde criança, vivenciando os negócios da família no dia-a-dia, sem saber exatamente o que 
acontecia, sempre fui atraído principalmente pelo departamento de marketing da empresa. 
Primeiro por todo o lado criativo, as cores, as artes das campanhas e toda a "magia" de trazer 
idéias para a realidade. Mais tarde, por entender que este departamento era responsável pela 
imagem da empresa no mercado, e tinha o poder de trazer mais negócios para dentro da 
empresa.  
 
Entendendo as funções essenciais do marketing nas empresas, fui crescendo e, além de ajudar 
a cuidar do marketing de nossa empresa, comecei a ter que me relacionar com o 
departamento de marketing de muitas outras empresas, pois é através deste departamento 
que surgem ótimas parcerias e negócios. Neste ponto foi onde comecei a me deparar com 
muitos limites por parte das empresas, e percebi que a verdadeira essência do marketing 
estava um tanto quanto esquecida, ou talvez perdida em muitos casos.  
 
Percebi alguns pontos essenciais que seriam responsáveis por grande parte dos problemas e 
separei alguns principais:  
 
1 - O tamanho versus a organização interna da empresa.  
 
Empresas grandes têm um controle mínimo de suas operações do dia-a-dia, muitas vezes não 
sabem quem exatamente contrataram e acabam sendo formadas por um grupo de pessoas 
que não trabalham uniformemente, e buscam apenas preencher poucos anos de suas vidas 
com um "bônus" em seu curriculum por terem trabalhado lá. Isto resulta em interesses 
individuais à frente dos interesses das empresas. Diretores de marketing preferem investir em 
ações onde eles irão promover mais a si mesmos, seu próprio círculo social e de relações, do 
que trazer realmente resultados reais e sérios para sua empresa. Apelidei este tipo de posição 
de um diretor de "O Mercenário".  
 
2 - O trabalho pode ser trabalhoso.  
 
Ações de marketing na maioria das vezes trazem um volume grande de trabalho para o 
departamento. Começa uma correria para terminar tudo no prazo, mais problemas vão 
aparecendo, horas extras no escritório podem virar rotina, enfim... Para mim, esta poderia ser 
uma simples extensão da definição da palavra trabalho, mas para muitos diretores de 
marketing é um pesadelo.  
 
Claramente estes diretores não estão na posição certa dentro da empresa, afinal, não tem a 
menor vontade de investir em ações de marketing devido ao volume de trabalho que isso iria 
gerar, quando muitas vezes os recursos financeiros para a operação estão abundantes.  
O apelido para esta posição é um tanto óbvio, "O Bicho Preguiça".  
 
3 - Pessoas jovens, bonitas... Mas falta alguma coisa.  
 
Publicidade e fama podem realmente mexer com a cabeça da maioria das pessoas. 
Transformar personalidades criando egos verdadeiramente monstruosos. Tentáculos que 
crescem e precisam se alimentar de mais fama para se manterem vivos. Os cases de sucesso 
de muitos "monstros" da publicidade atraem uma vasta gama de jovens para o "marketing".  
Numa lista de prioridades, esses noviços colocam para si como sendo suas qualidades o fato 
de serem jovens e bonitos, esquecendo que talvez um pouco de estudo e dedicação para 
entender o que realmente está acontecendo no mercado, e como é o real funcionamento das 
coisas, seria sua verdadeira "arma".  
 
Se ligam primeiramente no círculo das vaidades e nos jogos de interesses pessoais, achando 
que o mercado é isso, e não percebendo a extensão do potencial de negócios reais da 
empresa.  



Acabam por fazer um péssimo atendimento, pré-julgando a todos com quem fazem reuniões e 
muitas vezes desrespeitando as pessoas e jogando grandes oportunidades pela janela. Um 
apelido para estes seria "Os Fúteis".  
 
4 - O escudo intelectual  
 
Existem por aí milhões de regras que garantem absolutamente, sem sombra de dúvidas, 
resultados positivos para as empresas. São fórmulas criadas por grandes estudiosos, 
implementadas em grandes cases de sucesso, aprovadas por conselhos, associações, grupos 
místicos, enfim... Adotadas por empresas para garantir seu sucesso, essas fórmulas muitas 
vezes refletem o medo e o real descontrole da empresa por parte de seus líderes.  
 
Claro que no nosso querido departamento de marketing, diretores se apoderam de todos esses 
fundamentos intelectuais e criam para si um verdadeiro escudo, onde garantem que mesmo 
que tudo dê errado, eles fizeram a coisa certa, afinal está tudo nos livros. Essas pessoas 
podem ser muito agradáveis no seu atendimento, mas não se comprometeriam com nada que 
não estivesse tabelado, carimbado, verificado e comprovado. Criam uma rede de malha tão 
fina onde negócios realmente não têm como passar, e, ao invés de "peixes", sua rede pega 
nada mais do que "micro-organismos". Esta posição de um diretor pode ser chamada de "by 
the book".  
 
Estes quatro posicionamentos podem ser diretamente relacionados à incompetência. E 
logicamente quem sai perdendo com isso não é a só empresa, e sim o mercado como um todo. 
Por isso levanto a questão: o que aconteceu com o marketing? Será que se tornou uma válvula 
de escape para pessoas que não sabem onde se encaixar? Será que é mais fácil do que outras 
áreas administrativas? Será que não é tão importante, por isso líderes não tem tempo para 
ele? Claro que em teoria tudo é muito bonito, e minhas questões seriam respondidas 
brilhantemente, mas falando na prática... Será que não devemos acordar e levar o marketing 
mais a sério?  
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