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Marketing 40 anos!
Comemorar ou lamentar?

Marcos Machado - especial para a Marketing

"Cabe aos profissionais de marketing, em
última análise, a responsabilidade pelas
corretas práticas de marketing, bem como
não permitir que o significado do termo
marketing seja corrompido"

E
mbora intuitivamente possa se dizer que o

marketing é praticado há séculos, enquanto
atividade estruturada é ainda recente, fruto da
industrialização do século XX e da intensifica-

ção das trocas comerciais, que levaram à criação de

novas disciplinas, corno a administração, o marketing
e a propaganda. A'"autoria" deste processo pertence
a inúmeros profissionais, alguns dos anos 20, como
Copeland e Rhoades. No entanto, é inegável a cola-
boração decisiva de Philip Kotler, pela capacidade de
disseminação destes pensamentos, a partir da década

de 1960.
À medida que a competição foi se intensificando, o
marketing foi sendo adotado por empresas mundo
afora, notadamente na Europa Ocidental e nos Estados
Unidos. Buscar o lucro por meio da satisfação dos seus
clientes, antes de ser uma questão de generosidade,
passou a ser uma questão de sabedoria.
No Brasil, tais conceitos chegaram um pouco depois,
junto com o próprio amadurecimento do mercado.

As indústrias de bens de consumo de massa, princi-
palmente, as multinacionais, foram as precursoras.
Posteriormente, o movimento se alastrou para empre-
sas de bens duráveis, como automóveis e eletrodo-
mésticos. Finalmente, chega aos setores de varejo e

serviços, que começam a fazer marketing e não apenas
propaganda.
Recentemente, uma nova palavra, branding, foi incor-
porada ao cotidiano dos brasileiros como reflexo do

movimento iniciado na década de 1990, nos Estados
Unidos. Definido como o "conjunto de atividades que

visa otimizar a gestão das marcas de uma organização

como diferencial competitivo", esse conceito ajuda a
estimular a construção de marcas fortes no país.
Observa-se, porém, um perigoso oportunismo de

alguns que, às vezes, tratam apenas uma das suas par-
tes (o design, por exemplo) como o todo. Mas isso é

tema para outro artigo...
Voltando ao marketing, há um lado preocupante.
No que diz respeito à sociedade em geral e até parte
da imprensa, algo que incomoda o setor é aquele
comentário em tom malicioso: isso aí é marketing!

Normalmente a afirmação é feita para explicar que um
produto não é bem o que parece ser. Qualquer profis-
sional de marketing sabe que o verdadeiro propósito
da atividade não é o de enganar e sim o de manter os
clientes satisfeitos.
Marketing também não é apenas propaganda, menos
ainda enganosa. Essa visão distorcida é fruto da exis-

tência de profissionais despreparados ou oportunistas.
Por abranger práticas relativamente novas, ter um cará-
ter subjetivo e impreciso, e por algumas más práticas
permitirem resultados no curto prazo, o marketing é
um campo propício para isso. Portanto, se você é pro-
fissional de marketing e não "marqueteiro", e gostaria

que sua atividade fosse respeitada, é melhor não fechar

os olhos para esta ques-
tão. Cabe a nós fazer-
mos nossa parte para
que esse conceito seja
corretamente praticado.
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