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Não, o revisor não errou. O título do artigo é 'marhketing' mesmo, com 'rh'. Essa pequena 
corruptela é fruto de pensamentos que tenho sobre construção de marcas. Constroem-se 
marcas para pessoas ou por pessoas? Eu explico. Há quase duas décadas, dedico-me à tarefa 
de construir marcas. Propaganda, marketing direto e promoção são apenas ferramentas que 
usamos para conquistar um espaço na cabeça do nosso público. No caso, as pessoas. No fim 
da história, marcas são símbolos construídos por pessoas para que outras pessoas as usem, na 
forma de algum produto que as representa. Complicado? Nem tanto assim. Mas continuemos.  
 
Nessas duas décadas, percebo que algumas estratégias de construção de marcas são mais 
difíceis de decolar do que outras. Em uma análise profunda, percebemos que todas as 
instâncias do processo de construção de marcas estavam corretas, mas havia uma peça que 
"emperrava" a engrenagem: pessoas que não queriam sair de sua zona de conforto, que não 
queriam correr riscos, medo, insegurança. É um clima generalizado de 'vitimização', salpicado 
por doses cavalares de 'empurroterapia'. 
 
Em uma outra análise, os mesmos investimentos, estratégias, pesquisas... E a estratégia fluía 
de vento em popa. O que havia ali de diferente? Pessoas que se posicionavam como 'senhoras 
do próprio destino', que 'faziam acontecer', corriam riscos, assumiam falhas, enfim. 
 
Com o tempo, isso me fez perceber que aquilo a que chamamos de empresa é uma abstração 
jurídica: o que existe são pessoas. Somente pessoas, com todos os seus medos e angústias, 
mas também com sua imensa capacidade de superação.  
 
O melhor exemplo que posso dar é de uma empresa que conheci, líder de mercado em 2005, 
cujos funcionários não recebiam salário, eles pagavam para trabalhar. Além disso, não 
faltavam a nenhum treinamento, pagavam pelo uniforme e tinham uma alegria contagiante, 
com orgulho e energia enormes na hora de se apresentarem ao mercado. O nome dessa 
empresa é Beija-Flor, escola de samba campeã do carnaval carioca. 
 
Divagando sobre essas e outras, com a ajuda de um bom cabernet sauvignon, caiu a ficha de 
que não existe marketing, e sim 'marhketing'. Solidificar marcas está intimamente ligado ao 
estado de espírito da equipe que a constrói. Este pensamento tem gerado em mim uma 
angústia profunda, uma vez que os departamentos de marketing e recursos humanos 
trabalham de forma separada. Ao marketing cabe a tarefa de vender a marca do portão para 
fora e ao RH, do portão para dentro. 
 
Insisto muito em uma estratégia corporativa de RH/Marketing que gere um plano de 
'endomarca'. Investir nos stakeholders internos com o mesmo cuidado que vendemos para os 
externos. Esse assunto é colocado em segundo plano pelas empresas. Mas sua importância é 
essencial, principalmente quando a dicotomia aparece: empresas que querem voar versus 
equipes que morrem de medo de voar. 
 
Dessa forma, sem mais delongas e nem ao menos uma conclusão, deixo aqui uma reflexão 
que, espero, seja profunda e incômoda: levante de sua cadeira e dê uma volta em sua 
empresa. Leve consigo, imaginariamente, o consumidor número 1 da sua marca e vá falando 
sobre as vantagens e valores que sua marca expressa. Ao mesmo tempo, mostre as pessoas 
que a constroem, apresente suas mesas e fale um pouco sobre elas. Se esse passeio durar 
mais de três minutos, parabéns! Você está praticando o verdadeiro 'marhketing'. Do contrário, 
recomendo um bom papo com quem cuida de pessoas e marcas de sua empresa. Você tem 
problemas... 
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