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Resumo 

 Ao longo das últimas décadas, a sociedade se encontra cada vez mais 
globalizada e atingida diariamente por grandes quantidades de informação. Por 
conta de movimentos como estes, a opinião pública está em constante mudança. 
Através do estudo apresentado, buscou-se avaliar como um agente discursivo, no 
caso a revista Veja, posiciona-se a respeito de determinadas pautas. No caso da 
pesquisa, procurou-se entender quais os sentidos dados ao termo marketing e 
marqueteiro no conteúdo editorial da revista. Iniciou-se o projeto com a 
apresentação de uma trajetória histórica do marketing, bem como conceitos 
abordados nas áreas do jornalismo, senso comum e da opinião pública. O segundo 
momento da pesquisa consistiu na utilização do método da análise de conteúdo. 
Com os resultados coletados ao longo de toda a análise, o projeto apresentou dados 
relevantes para a área de marketing e do jornalismo. Um dos resultados mais 
relevantes para a pesquisa foi a conclusão de que apenas através da aceitação e do 
incentivo na união entre o marketing e o jornalismo, é que se pode, por meio dos 
veículos de comunicação, ampliar a divulgação e aprimorar os conhecimentos já 
estabelecidos na área analisada, no caso, o marketing.  
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Introdução 

 Se observarmos a trajetória histórica da imprensa, diversos fatores 

gerados por questões culturais, tecnológicas ou econômicas, serviram de 

plataforma para o sentido de sua evolução. Um claro exemplo é a Revolução 

Industrial, desencadeada na Inglaterra do século XVIII, durante a qual mudanças 

fundamentais nos meios de impressão transformaram a ainda acanhada imprensa. 
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As reivindicações sociais, junto ao desenvolvimento técnico proporcionado pela 

industrialização, impuseram a necessidade de se deixar de representar apenas os 

interesses de um grupo dominante: estas transformações abrangem caráter não só 

político, mas também social e econômico. Com isso, resultou-se no que 

denominamos hoje de opinião pública, definida como “[...] um conjunto de crenças 

a respeito de temas controvertidos ou relacionados com interpretação valorativa ou 

o significado moral de certos fatos” (DA VIÁ, 1983).  

 Se analisarmos a sociedade atual, cada vez mais globalizada, 

percebemos que somos diariamente atingidos por quantidades enormes de 

informação. Justamente por conta do dinamismo encontrado nas sociedades atuais 

em comparação com outros momentos, a mobilidade social acaba por acarretar 

mudanças frequentes na opinião dos indivíduos. Porém, na análise sobre a opinião 

pública hoje, é necessário incluir outras variáveis importantes que não apenas as 

diferenças de classe: a mídia tem papel preponderante na estruturação de 

discursos sociais, seja através de sua dimensão comercial – a propaganda – quanto 

por meio de seu conteúdo editorial – que inclui o jornalismo. 

 Como opinião pública implica em tomada de posição, é possível dizer 

que determinados agentes discursivos assumem papéis privilegiados na descrição e 

posicionamento acerca dos temas pautados, e dentre esses agentes se encontra a 

imprensa. Responsável por fazer circular as informações que pautarão as noções 

coletivas de verdade, a imprensa se torna voz legitimadora (VAL, 2011), avalizando 

certas posições em detrimento de outras e fornecendo os dados e opiniões sobre os 

quais o debate público se estrutura.  

 Com o advento da segunda Revolução Industrial no século XX, que com 

suas novas técnicas resultou num aumento da produção, as indústrias necessitavam 

de um mecanismo mais eficiente de compatibilização entre oferta e demanda. Foi 

então que surgiu o que hoje denominamos de marketing (SILVA, 2007). A área 

passou por um processo de evolução, que pode ser dividido em três fases. A 

primeira, datada entre 1920 e 1930, se trata da orientação girando em torno do 

produto. Na segunda, entre 1930 e 1940, privilegiou-se a venda. E a terceira, 

considerada a que perdura até os dias atuais, consiste na orientação para o 

mercado (COLLESEI, 1989 apud SILVA, 2007). 
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 O que se buscou abordar no artigo aqui apresentado é como atualmente 

o termo marketing passa a circular na imprensa: seus sentidos, suas representações 

e seus contextos de utilização. Entende-se que atingindo este objetivo, seja 

possível compreender certa dimensão do senso comum sobre o marketing, tanto 

reflexo da visão social desta atividade profissional e intelectual quanto como 

determinante da opinião pública sobre ela. Por meio de uma análise de conteúdo 

dos últimos cinco anos da revista, busca-se portanto categorizar as instâncias em 

que o marketing é mencionado e a partir destes resultados, avaliar os sentidos que 

circulam a partir da imprensa. Procurou-se partir da hipótese de que o termo no 

senso comum é frequentemente distinto e por vezes oposto ao da perspectiva dos 

seus principais “advogados”: profissionais e acadêmicos do marketing tendem a 

elaborar visões positivas sobre a sua importância, enquanto o senso comum 

incorpora o termo marketing com sentidos pejorativos. 

 O artigo procura apresentar o importante impacto que a mídia possui 

sobre as relações sociais e como as representações jornalísticas estruturam as 

noções de verdade sobre os assuntos dos quais trata. Segundo Gentili (2002), as 

notícias repercutidas de interesse público, num sentido estrito, são as que 

permitem atender ao direito social dos cidadãos à informação pública. Porém, essa 

circulação de mensagens não é neutra; antes, é dotada de sentidos emergentes de 

relações de poder – econômicos ou simbólicos – o que vale a pena estudar a partir 

de um objeto empírico específico, como é o caso do marketing. 

 

A perspectiva do senso comum versus a do profissional ou acadêmico 

 As trocas comerciais como atividade social são indissociáveis da própria 

trajetória histórica da humanidade. Muitas civilizações surgiram, prosperaram e 

declinaram em função da exploração bem ou mal sucedida de certas técnicas de 

distribuição, rotas de comércio ou poder nas relações de intercâmbio. Embora a 

distribuição de produtos já ocorresse muito antes do século XX, não se encontrava 

na sociedade um interesse aprofundado no assunto, já que, em época de ofertas 

ainda escassas, tudo que era produzido esperava-se que fosse vendido. No entanto, 

ao longo da história da humanidade, criaram-se novos métodos para a 

sistematização do conhecimento acerca dos processos transacionais, em especial 

sob a insígnia da ciência. Entres esses conhecimentos, está o marketing.  
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 O que percebemos ao longo de toda a trajetória histórica do marketing é 

a ideia de expansão dos seus campos de interesse. Lavidge (1970 apud BREI, 

EVRARD, ROSSI, 2007, p. 8) defendia essa ideia de expansão, afirmando que “o 

marketing estava sendo fortemente criticado por sua falha em contribuir mais para 

a solução dos problemas sociais, bem como dos problemas econômicos”. Ele 

afirmou que a expectativa de que o marketing pudesse contribuir para as massas de 

maneira significativa era compartilhada por poucos.  

 Nota-se que uma das principais críticas acerca do marketing diz respeito 

aos benefícios privadamente apropriados, em detrimento do bem estar 

compartilhado por toda a sociedade. Kotler e Levy (1969) já afirmavam que o 

mundo enxergava o marketing como algo prejudicial à sociedade, como se este 

empurrasse os produtos para os consumidores e os influenciasse a comprar o que 

não queriam. No entanto, ressaltaram a noção de que o marketing era uma 

atividade social que ia além de apenas vender os produtos, buscando também 

atender as necessidades humanas e auxiliar na evolução das organizações, bem 

como seus produtos. 

 De acordo com Lewis e Bridges (2004), vivemos em uma sociedade de 

“Novos Consumidores”. As pessoas estão mais informadas e competentes como 

consumidores, assumindo assim um papel central na ampliação do dinamismo, da 

competividade e da sobrevivência de muitas organizações. “Independentes, 

individualistas, envolvidos e bem-informados sobre o consumo, eles já se 

classificam como participantes significativos de um mercado cada vez mais 

fragmentado e em fragmentação” (LEWIS, BRIDGES, 2004). Da globalização ao 

acesso às novas tecnologias, os Novos Consumidores estão cada vez mais mudando 

seu comportamento de consumo, desde o que comprar até como comprar. Segundo 

Cruz (2004), essa evolução no aprendizado é benéfica a todos os integrantes 

envolvidos neste sistema produtivo, ocasionando uma afinidade entre os interesses 

dos fabricantes e dos consumidores, que passam a ser não mais conflitantes e sim 

harmônicas. Ou seja, a sociedade passa a entender melhor o processo do mercado. 

Portanto, em teoria, vivemos um período privilegiado para o marketing, uma vez 

que relações mais harmônicas entre empresas e sociedade geraria uma maior 

aceitação dos benefícios que as técnicas mercadológicas poderiam gerar. 
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 Os benefícios são bem ilustrados nos Estados Unidos da América (EUA), 

considerados líderes em marketing e sucesso econômico. Segundo Quelch (2009), 

não se encontra no mundo um país que se aproprie tão bem da área de marketing 

como os EUA. Por dominarem este campo e elaborarem estratégias bem 

articuladas, acabam por liderar um conjunto grande de mercados globais.  

 No entanto, Quelch adverte para a questão da ausência da divulgação 

destas contribuições. Ele expõe o “mundo” do marketing, dizendo que são poucos 

os que, ao mesmo tempo em que alavancam a economia e contribuem socialmente 

com suas estratégias, conseguem divulgar apropriadamente seus resultados. As 

empresas também devem entender que a partir do momento em que a sociedade 

passa a entender melhor os mecanismos mercadológicos em que estas organizações 

estão inseridas, elas passam a cobrar transparência e demandar maior participação 

das empresas nas condições de vida das populações junto às quais elas atuam. As 

pessoas passaram a se interessar não apenas nos crescimento econômico advindo 

do marketing, mas também no crescimento da área social, dando início a uma 

vigorosa discussão sobre a responsabilidade social do marketing. As preocupações 

da sociedade em relação a medidas mais sérias das empresas acerca dos efeitos 

sociais de suas atividades já vinham sendo debatidas em meados dos anos 60 nos 

Estados Unidos e no início dos anos 70 na Europa. Atualmente estas questões estão 

cada vez mais presentes, sendo temas como a preocupação ambiental e social das 

organizações, além de seus valores éticos e morais, os mais questionados.  

 Para que as empresas possam atender a essas demandas, optam pelo 

marketing social. Las Casas (1993, apud Levek, 2002, p.15) afirma que o marketing 

social é uma área do conhecimento que envolve relações de trocas, orientadas para 

atender aos desejos e necessidades dos clientes, “visando alcançar determinados 

objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o meio ambiente de 

atuação e o impacto destas relações com a sociedade”. Com o seu uso, a empresa 

fortalece sua imagem entre seus consumidores, levando-os a associar a marca a 

causas nobres, além da diferenciação em relação aos seus concorrentes. 

 Dessa forma, é possível notar que o marketing se estrutura como técnica 

sobre a não contradição entre o seu uso por parte das empresas e o bem estar 

generalizado na sociedade em que ele é aplicado. Isso por três principais razões: a) 

o marketing foca suas atenções sobre a satisfação das necessidades do consumidor 
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como princípio que a conduzirá ao lucro; b) as empresas podem ser lucrativas sem 

que isso implique em malefícios para a sociedade e o meio ambiente; e c) suas 

técnicas podem ser aplicadas também para causas sociais, em vez dos típicos 

objetivos empresariais financeiros de agentes particulares. 

 Qual o impacto dessas práticas e concepções do sobre a representação 

do marketing no jornalismo? Para caminhar em direção a uma resposta, passou-se a 

refletir sobre a opinião pública e o senso comum, trabalhando com questões 

referentes ao observador de informações e como este é continuamente colocado, 

sem que perceba, em uma situação de “absorver ordens, indicações, proibições” 

(WOLF, 1985).  

 A opinião pública se concretiza como conceito no século XIX, quando se 

torna objeto de interesse dos pensadores sociais, por conta da centralidade em 

grandes temas de agitações sociais. Segundo Childs (1967, p.45), a problemática da 

opinião pública no século XX já havia sido percebida e considerada, pelo menos, 

desde os últimos anos do século XVIII e início do século XIX. Segundo Soares (2011, 

p. 2), é nessa época que surgem as novas “possibilidades de pesquisa, mensuração 

e avaliação a respeito do modo como os acontecimentos agem sobre a opinião 

pública”. A autora entende que a opinião pública “faz parte dos fenômenos sociais 

aparentemente evidentes, mas que se furtam à análise no momento em que esta 

visa à precisão científica” (BURDEAU, 2007 apud SOARES, 2011, p.2). 

 Segundo Tocqueville (1973 apud SOARES, 2011), ao longo do tempo, a 

opinião pública passa a possuir um poder superior à capacidade individual de 

exercer influência em sua sociedade. Isto significa que o interesse do maior número 

é preferível aos da minoria, conduzindo “à fundamentação do império moral da 

maioria, acarretando séria ameaça à liberdade individual e de grupos considerados 

minoritários” (SOARES, 2011, p.9).  

  De acordo com Oliveira (2006 apud SOARES, 2011), a ideia da perda de 

liberdade individual acarreta em um pensamento massificado, ameaçando também 

o espírito de individualidade. Oliveira (2006 apud SOARES, 2011, p. 12) assinala 

ainda que “a tendência dos homens a aderir à opinião dominante como parâmetro 

norteador para suas ações compromete sua racionalidade, pois ninguém é capaz de 

decidir refletidamente sobre tudo, durante todo o tempo”. 
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 Atualmente, os veículos de comunicação de massa podem ser apontados 

como fortes representantes do poder de uma minoria sobre a opinião dos demais. 

São considerados centrais nas relações de identificação e constituição da opinião 

pública, pois difundem códigos e valores através do retrato que eles próprios fazem 

da sociedade. Segundo Borba e Baldissera (2009), os meios de comunicação de 

massa também contribuem para o enfraquecimento da esfera pública. 

 Borba e Baldissera (2009) ressaltam que é por conta destes fenômenos 

que tanto os noticiários, publicidade e até mesmo o entretenimento agem, por 

meio da mídia, na opinião pública, incorporando ou excluindo os temas de 

discussão. Eles ainda apontam que a informação mass-midiática “já há muito 

transbordou da esfera propriamente 'jornalística' invadindo outros territórios, 

transmutando-se nas mais curiosas metamorfoses e hibridismos” (GOMES, 1995 

apud BORBA; BALDISSERA, 2009, p.7). Wolf (1985) assinala que estas “fingem dizer 

uma coisa e dizem outra, fingem ser frívolas, mas, ao situarem-se para além do 

conhecimento do público, reforçam o seu estado de servidão”.  

 Outra conceito analisado, como citado anteriormente, foi o senso 

comum. Segundo Richard Rorty (1992 apud PAIVA, 2004, p. 4), o senso comum se 

trata de uma ideia que imobiliza o indivíduo, na medida em que estagna conceitos 

e propostas, impossibilitando a adoção de uma procura coletiva em direção às 

novas posturas. Rorty (1992, apud PAIVA, 2004, p. 4) diz que: 

 
Quando o senso comum é posto em causa, os seus adeptos começam por 
responder generalizando e tornando explícitas as regras do jogo de 
linguagem a que estão habituados a jogar. Ser de senso comum é partir do 
princípio de que os enunciados bastam para descrever e julgar crenças, 
ações e vidas (RORTY, 1992 apud PAIVA, 2004, p. 5). 

 

 Segundo Albersmeyes-Bingen (1986 apud SPOHOLZ, 2007, p. 4), “O senso 

comum não se reduz (...) a orientações cotidianas de ação. Outra característica 

central deste tipo de conhecimento é o fato de ele ser tratado como ‘natural’ e, 

portanto, dispensar qualquer justificação” (ALBERSMEYER-BINGEN, 1986 apud 

SPOHOLZ, 2007, p. 4). Já em relação à ciência, Spoholz (2007, p. 5) a classifica 

como aquela que “[...] problematiza seus objetos” (SPOHOLZ, 2007, p. 5). 

 
A diferença entre ambos é que a observação da realidade na ciência segue 
regras, que derivam de uma teoria sem contradições. A ciência não 
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oferece um conhecimento definitivo, porém ela pode se aproximar mais da 
realidade do que o senso comum porque o seu conhecimento nunca é 
tratado como seguro (SPOHOLZ, 2007, p. 5). 

 

 No entanto, Spoholz (2007) aponta outro elemento como uma forma de 

conhecimento, sendo esse o próprio jornalismo. Segundo o autor, o jornalismo 

segue a mesma linha de pensamento dos processos de conhecimento em geral. 

Como os outros, o jornalismo é perspectivo, seletivo e construtivo, não 

conseguindo espelhar a realidade. “Sempre que alguém processa, estrutura e 

compara os estímulos que recebeu do mundo exterior com o que já sabe, ou seja, 

sempre que uma pessoa conhece algo, ela o faz de uma determinada perspectiva” 

(SPOHOLZ, 2007, p. 6). 

 Apesar da crescente evidência da função e do conhecimento 

mercadológico, as concepções leigas acerca do marketing são carregadas de 

preconceitos e imprecisões conceituais. O marqueteiro, a jogada de marketing e o 

puro marketing são alguns dos muitos termos pejorativos que encontramos em 

diversas manifestações da sociedade no que se refere à prática do marketing.  Esta 

pesquisa dedicou-se a investigar não apenas de como o termo marketing é usado 

nos conteúdos editoriais da revista Veja, mas refletir também sobre como a prática 

do marketing contribui para tais percepções vindas do mundo corporativo para o 

mundo jornalístico, no caso da pesquisa, especificamente o jornalista da revista 

Veja. Segundo Bardin (2006, p. 163), “insiste-se na função expressiva ou 

representativa da comunicação. Com efeito, pode avançar-se a hipótese de que a 

mensagem exprime e representa o emissor”. Entendemos, dessa maneira, o texto 

jornalístico como expressão de certas concepções que seu emissor sustenta acerca 

do universo – empírico e linguístico – mobilizado na produção de conteúdo. A 

pesquisa então procurou analisar como os efeitos do marketing como prática 

reflete no momento em que é exposto como termo em materiais jornalístico.  

  

Metodologia  

  A pesquisa documental aqui descrita seguiu o método da análise de 

conteúdo conforme descrito por Bardin (2006). Coube à análise de conteúdo 

permitir de forma prática e objetiva a produção de inferências sobre o conteúdo da 

comunicação de um texto, replicando seu contexto social (BAUER, 2002), assim 
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possibilitando interpretar os questionamentos apresentados neste artigo, tanto 

referentes à percepção no contexto do jornalismo, quanto ao marketing. Esperou-

se aprofundar e compreender melhor como o entendimento sobre o marketing 

atinge diretamente as publicações jornalísticas – no caso de nossa pesquisa, a 

Revista Veja. A escolha da revista como corpus da investigação fundamentou-se no 

fato dela se revelar um importante periódico semanal não apenas no contexto 

brasileiro, mas em nível mundial. Sua tiragem de aproximadamente 1,3 milhões de 

exemplares a colocam como uma das revistas de maior circulação no mundo. Em 

um breve levantamento exploratório, constatou-se que desde 1968, o termo 

marketing circula pelas páginas da Revista Veja. Porém, também é possível notar 

no acervo digital da publicação que a frequência com que a palavra é utilizada é 

crescente. Isso sugere que o termo tenha adquirido sentidos comuns, 

compartilhados entre jornalistas, colunistas e leitores, que marcam as linhas 

comunicativas convencionais entre emissor e receptor. Assim, é possível pensar 

que, ao mencionar a palavra marketing, o jornalista possui intenções de discurso 

que cumprem adequadamente seu sentido, mesmo que em desacordo com o uso 

acadêmico que dela se faz.  

 Optou-se neste estudo por uma triangulação das abordagens na adoção 

da análise de conteúdo, possiblidade sinalizada como possível por Laurence Bardin 

(2006, p. 34): “a intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção [...], inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não)”. A dimensão quantitativa da pesquisa mobilizou técnicas 

básicas da estatística descritiva, como a análise de frequência, a fim de se mapear 

autores e textos nos quais o termo “marketing” e seus derivados foram utilizados. 

Posteriormente à quantificação, dedicou-se um esforço interpretativo, típico da 

abordagem qualitativa, à busca de sentidos nos fenômenos, abrindo mão da 

representatividade estatística e sua consequente extrapolação em detrimento de 

análises aprofundadas das características singulares dos textos em questão. Por 

meio destas escolhas metodológicas, chegou-se a informações complementares a 

respeito do objeto de pesquisa, sem que uma abordagem possa ofuscar o poder de 

contribuição da outra. 
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A análise de conteúdo e seus resultados 

 A pesquisa de caráter empírico, desenvolvida através da análise de 

conteúdo, se iniciou com o levantamento de cada instância, entre os anos de 2008 

e 2012, em que os termos “Marketing” e “Marqueteiro” foram apresentados no 

conteúdo editorial da Revista Veja. Considerou-se conteúdo editorial todos os 

textos não publicitários da revista. Para levantar os dados de maneira 

categorizada, construiu-se uma tabela, através do programa Excel, com as 

seguintes colunas: data, seção, título, autor, trecho, acepção e sentido (positivo, 

negativo ou neutro). Estas categorias foram escolhidas por apresentarem 

informações relevantes para a análise quantitativa, realizada posteriormente. Para 

a classificação da acepção, foi necessário categorizar os trechos analisados, de 

acordo com seu contexto. O exercício do marketing foi classificado como 

“Prática”, “Prática Agressiva” ou “Ação”, sendo esta última mais voltada a ações 

publicitárias, diferentemente de práticas empresariais. “Instituição” buscou 

englobar a ideia de departamentos, instituições e empresas. Já a acepção “Cargo” 

se associa às pessoas físicas que possuem cargos em departamentos de marketing. 

Já se relacionando diretamente a pessoas que possuem academicamente mais 

conhecimento sobre a prática do marketing, adotou-se a acepção “Especialidade”, 

tendo a possibilidade destes indivíduos não atuarem especificamente em um 

departamento de marketing. E para finalizar, o termo sendo utilizado como uma 

“característica” foi atribuída como “Adjetivação”.  

 Para o caso das seções, houve grande incidência dos termos pesquisados 

em entrevistas, em que o nome do entrevistado era levado em conta na hora de 

registrar o nome da seção. Isso também se deu com o caso da seção Coluna, em 

que o nome do jornalista também era incluído no título.  

 Ao fim do levantamento, através do acervo digital, foram encontradas 

167 citações da palavra “marketing” e 87 da palavra “marqueteiro”. Após 

completadas as primeiras tabelas, transferiram-se as informações para o software 

STATISTICA®, um  

 

[...] programa integrado para gerenciar análises estatísticas e bases de 
dados, caracterizando uma ampla seleção do processo analítico, do básico 
ao avançado, para as mais diversas áreas - Ciências Biomédicas, Biológicas, 
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Engenharias, Ciências Sociais, Agrárias - permitindo a realização de Data 
Mining (Mineração de Dados) [...] (OGLIARI, PACHECO, 2004, p.3). 

 

 Também se procurou debruçar sobre técnicas de cruzamento de dados, 

visando a obtenção de informações adicionais na hora de analisar os resultados de 

frequência. A prática consistiu em não só calcular as médias, mas também 

compará-las. Isto permitiu analisar a diferença entre grupos de forma simplificada, 

além de identificar problematizações relevantes para a posterior análise 

qualitativa.  

 Após todo o levantamento quantitativo da análise de conteúdo, propôs-

se inferências, fundamentadas sobre técnicas e lógicas analíticas da pesquisa 

qualitativa, inspiradas nas questões formuladas por Bardin (2006, p.34): “o que 

conduziu a determinado enunciado? [...] quais as consequências que determinado 

enunciado vai provavelmente provocar?” (2006, p. 34). Por meio do diálogo entre 

material teórico e empírico, procurou-se responder a tais questionamentos de 

maneira cuidadosa e fundamentada.  

 Realizando todas as análises, um dado curioso encontrado ao longo da 

pesquisa foi a grande incidência do termo marketing relacionado à indústria da 

saúde. Todavia, o termo muitas vezes era visto de forma negativa ao longo dos 

textos deste gênero, como no caso apresentado pelas autoras Ana Paula Buchalla e 

Adriana Dias Lopes, na matéria “Remédios: sustos difíceis de engolir”, na seção 

Saúde, da edição do dia 5 de novembro de 2011.  

  
Sim, há algo de nebuloso no universo dos remédios. Os problemas têm 
origem na criação e no aperfeiçoamento de uma nova molécula, estende-
se ao marketing agressivo e nem sempre honesto dos laboratórios 
farmacêuticos e culmina no mau uso do medicamento tanto por parte de 
muitos pacientes quanto por parte de médicos. 

  

 Estes dados podem estar diretamente relacionados a perguntas como: o 

produto pode causar algum dano ou prejuízo a quem o utiliza? O consumo 

constante do produto, ao longo dos anos, pode causar algum efeito negativo ao 

consumidor? De acordo com a literatura proposta na pesquisa, alguns autores 

acreditam ser incorreto retratar o marketing como prática apenas agressiva. 

Dantas (1995), por exemplo, recomenda que se conheça os fundamentos do 

marketing para que ele possa ser mencionado de maneira coerente. Há, de fato, 
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uma série de preceitos éticos que fazem parte da regulação do trabalho do 

profissional de marketing, por vezes explicitados em manuais, livros ou códigos de 

ética. 

 Recolhendo estas observações, podemos nos questionar se o marketing, 

que se diz essencialmente uma área que procura entender de gente, não possui 

outras essencialidades, como a questão econômica. Se os investimentos são algo 

benéfico à sociedade, por que é retratada de forma negativa, como encontramos 

nos resultados da análise de conteúdo? Em primeiro plano, apresentada com 

melhores detalhes na própria análise de conteúdo, é a associação da área do 

marketing a situações de cunho negativo. Essa observação pode ser principalmente 

ligada aos resultados obtidos em relação ao termo marqueteiro, sendo diretamente 

associado a publicitários que praticam a profissão de forma desleal, e em particular 

no contexto político.  

 Como apresentado anteriormente, estas associações ocorrem, pois 

muitos, por desconhecerem os conceitos básicos, acabam por confundir elementos 

e associá-los às práticas do marketing. De partida, marqueteiro é entendido como 

sinônimo de publicitário. Reduz-se o conjunto de ferramentas mercadológicas à 

comunicação, campo específico do profissional da publicidade. Em seguida, 

assume-se que todo publicitário opera com a criação danosa de necessidades, ou 

por meio da persuasão vazia de conteúdo ou mesmo através da manipulação 

mentirosa.  

 Segundo Quelch (2009), o melhor fator para auxiliar na imagem do 

marketing entre estes meios é a divulgação. Porém, nos resultados encontrados na 

categoria de classificação do termo marketing, podemos comprovar que existe 

ainda grande ausência da divulgação apropriada das ações em que o marketing foi 

um contribuinte positivo e importante para questões de cunho econômico, e 

sobretudo, social.  

 Ainda seguindo nossa hipótese inicial, outro questionamento encontrado 

ao longo da pesquisa é a interferência do marketing na linguagem jornalística, 

referindo-se diretamente ao jornalismo de serviço. Por conta da análise se basear 

apenas na frequência da publicação do termo marketing ao longo dos cinco anos 

analisados, não se pôde analisar adequadamente este quesito, pois seria necessário 

analisar a frequência em que nomes de marcas – entre outros elementos – são 
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apresentados ao longo das edições, além da forma em que estas foram 

apresentadas.  

 No entanto, é relevante que se deixe registrado que ao longo das 

matérias analisadas referentes a marcas específicas, era possível encontrar indícios 

das características descritas na literatura como jornalismo de serviço. Na seção 

música, da edição do dia 4 de junho de 2008, em que o texto apresenta 

“vantagens” de determinados produtos, há ambiguidade em relação ao que pode 

ser caracterizado como interesse público ou privado, uma vez que há partes 

interessadas – determinados fabricantes de celulares – na disseminação destas 

informações. 

 

E os aparelhos que entram na mira deles têm a música como atrativo. O 
marketing em torno dos celulares com MP3 é agressivo: em parceria com 
gravadoras, fabricantes de celular lançam aparelhos que já carregam em 
sua memória discos inéditos. 

 

 Todavia, de acordo com Chaparro (s.d.), a tendência da “união” entre 

jornalismo e Marketing aparenta-se irreversível, já que o Marketing age e interage 

na sociedade e o seu meio mais eficaz é a via jornalística. Isso acontece, pois suas 

técnicas de difusão garantem hoje que a notícia tenha um alcance universal. Como 

exemplo, as marcas podem ser definidas como “um agente coletivo, uma empresa, 

que possui simultaneamente propriedades ligadas a um indivíduo humano” 

(MAINGUENEAU, 2004, apud, BRITTO, 2009, p.34).  

 Se analisarmos os resultados encontrados ao longo do material empírico, 

podemos apontar que não apenas marcas se beneficiam desta difusão, mas também 

profissionais da área do marketing. Tendo Cargo e Especialidade entre as 

frequências mais altas de acepções, os profissionais também podem ser cotados 

como grandes beneficiados desta aproximação entre o jornalismo e o marketing.  

 Outro dado importante encontrado ao longo da análise de conteúdo 

realizado foi a grandes incidências da palavra agressiva (o). Um exemplo destas 

publicações foi encontrado na seção Especial, da edição do dia 5 de março de 

2008, com a matéria sendo intitulada como “Um raios-X da saúde dos brasileiros”.  

 
Nos países desenvolvidos, uma garrafa de destilado não sai por menos de 
10 dólares.” Além dos preços baixíssimos, no Brasil o marketing da 
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indústria do álcool é muito agressivo e mira, sobretudo os jovens. O 
levantamento do Ministério da Saúde confirma essa tendência. 

 
 Um dos aspectos analisados nesta pesquisa era se estas adjetivações 

seriam encontradas. Após a análise de conteúdo, há dois aspectos que chamam a 

atenção no uso de adjetivos como “agressivo”: primeiramente pelas inferências 

citadas acima, que se relacionam à imagem, muitas vezes mal concebida, em que o 

termo está inserido. Ou seja, devido às ações encontradas diariamente, como o 

caso do publicitário Duda Mendonça citado no projeto, em que as práticas do 

marketing acabam por relacionados a tais fenômenos, o jornalista compara estes 

estímulos que recebeu do mundo exterior, com as que ele já possui, determinando 

assim a sua própria perspectiva, essas disseminada para seu público. 

 Em seguida podemos apontar a redução de complexidade oferecida ao 

público. Apesar de a revista Veja possuir fortes características mercadológicas, 

ainda é a revista com maior circulação. De acordo com o Mídia Kit da revista, a 

circulação da Veja gira em torno de 1,3 milhões de exemplares, sendo 83% de 

assinaturas e 17% avulsas. Ou seja, diferentemente de uma revista especializada, a 

Veja abrange um grande público, tendo assim, a responsabilidade de fazer com que 

todos seus leitores possam compreender o que a revista publica em suas edições. 

No entanto, a revista deve entender que é a partir desta redução de complexidade 

oferecida ao público pelo jornalismo que a formação da opinião pública, no caso 

desta pesquisa referente ao marketing, poderá ser tendenciosa. De acordo com 

Sponholz (2007, p. 2), não há como conhecer a realidade inteira, então o sujeito 

concentra sua atenção em áreas de seu interesse. O sujeito procura o contato com 

o mundo exterior por interesse. Ou seja, “significa que subjetividade não somente 

é uma característica intrínseca a este processo, como também uma condição sine 

qua non (sem a/o qual não pode deixar de ser) para a busca da realidade” 

(SPONHOLZ, 2007, p. 2). 

 

Considerações Finais 

 A Veja apresentou grandes evidências do mal uso de adjetivos 

diretamente ligados aos termos estudados, como jogada ou golpe. Como exposto 

anteriormente,  tais adjetivações são consideradas incorretas à luz de parte da 

bibliografia explorada. Também se encontra grande evidência da ideia de o 
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marketing se resumir especificamente ao publicitário/publicidade, sendo esses 

apenas uma das extensões da área do marketing. 

 Diretamente se voltando a este último aspecto, ao analisarmos os 

resultados apresentados em relação ao termo marqueteiro, vemos que quase 

sempre ele é associado ao publicitário. Continuando nesta linha de reflexão, os 

publicitários apresentados ao longo dos editoriais, estão, em sua maioria, ligados a 

questões políticas. 

  Devido a vários eventos políticos na história do país, a área é vista com 

desconfiança por muitos de seus cidadãos. Unindo os eventos causados pelos 

próprios profissionais, em sua maioria publicitários, e sua associação a outras áreas 

de reputações duvidosas, este estudo permite concluir que nestes termos, fica 

ainda mais evidente a importância da clareza e do entendimento do papel e 

conceito do marketing como um todo.  

 Como citado anteriormente, são poucos do “mundo” do marketing que, 

ao mesmo tempo em que alavancam a economia e contribuem socialmente com 

suas estratégias, conseguem divulgar apropriadamente seus resultados. O projeto 

aponta que estes profissionais devem entender que  a circulação de mensagens não 

é neutra; antes, é dotada de sentidos emergentes de relações de poder – 

econômicos ou simbólicos. Portanto, deve-se entender que não articular 

apropriadamente suas contribuições para os demais públicos interessados pode 

acabar causando altos números de publicações negativas em relação à área, como 

no caso dos resultados encontrados ao longo da análise.  

 A pesquisa permite concluir que apenas através da aceitação e do 

incentivo na união entre o marketing e o jornalismo, é que se pode, por meio dos 

veículos de comunicação, ampliar a divulgação e aprimorar os conhecimentos já 

estabelecidos. 
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