
Alunos adoram zoar com professores 
Aléxis Truller Paglirini 
  
No final de setembro, fui um dos palestrantes da 14ª Semana de Comunicação de Blumenau, 
organizada pelo Calcomunic, da FURB. Antes de mais nada, me impressionou o 
profissionalismo dos organizadores, todos eles estudantes da FURB. Parecia coisa de “gente 
grande”, com bons patrocinadores, bons recursos para as apresentações e administração 
competente. 
 
Mas vamos ao fato que inspirou este artigo. Após minha palestra, iniciou-se a seção de 
perguntas e alguém questionou a definição que apresentei de mar-keting promocional, qual 
seja: Atividade do marketing aplicada a produtos, serviços ou marcas, visando, por meio da 
interação junto ao seu público-alvo, alcançar os objetivos estratégicos de construção de 
marca, vendas e fidelização. 
 
A definição não é minha, mas da Ampro, da qual sou um dos vps. Para a pessoa que 
questionava (devido às luzes contra meu rosto, eu não conseguia identificar muito bem quem 
era), a definição era ampla demais e extrapolava o universo de marketing promocional. Eu 
retruquei desdenhando as definições. 
 
Para mim, as definições estão ficando ultrapassadas à medida que as fronteiras entre as 
disciplinas do marketing ficam cada vez mais frágeis. E afirmei categoricamente: as 
definições estão morrendo. Nesse momento, o auditório veio abaixo. Para minha surpresa, 
gritos de uhu! apoiavam minha réplica em contraposição à observação da questionadora. 
 
Foi aí que percebi que quem fez o questionamento foi uma professora da escola. Agora eu 
entendia o porquê da reação exagerada da platéia. Alunos adoram zoar com professores. Mas 
eu não quero fazer parte dessa zoação porque entendo o questionamento da professora, que 
tive chance de conhecer melhor e perceber sua consistência e lúcida preocupação, além da 
simpatia. 
 
À professora Janine e aos demais educadores de comunicação e marketing cabe a árdua 
tarefa de conceituar, definir e estabelecer áreas de atuação de cada disciplina do marketing. 
Defendendo sua preocupação, escreveu a professora: “Nos ambientes empresariais, 
certamente uma boa idéia que gere retorno é o mais importante, não interessando que nome 
tenha. Mas no ambiente científico os conceitos são criados e difundidos para que sejam 
comunicados aos outros e estes os utilizem para produzir mais conhecimento, observados os 
casos práticos (assim ninguém reinventa a roda)...” 
 
Nós, do marketing promocional, estamos dispostos a pular a cerca das definições e 
administrar um leque mais amplo de ferramentas que não aquelas típicas da Promoção. 
Queremos, sim, levar as nossas big ideas para um campo mais amplo e mostrar nossa 
competência estratégica e não somente tática ou operacional. 
 
Não queremos ser vistos como meros fazedores, filhotes seguidores da estratégia-mãe, que 
quase sempre vem da campanha publicitária. É certo que existem clientes que já dão a 
oportunidade a planejadores de agências de marketing promocional de, em condição de 
igualdade com as demais disciplinas, apresentar caminhos estratégicos mais abrangentes, 
mas ainda são poucos. 
 
Para nós, profissionais que competem por espaço no campo de marketing, não interessam 
muito definições que aprisionam nossa atuação. Queremos mais é romper os limites. Mas é 
compreensível a luta dos professores em adotar definições que dêem um mínimo de 
entendimento da área de atuação de cada ferramenta mercadológica. 
 
Se não, bastaria dizer: “Olha, esqueçam as definições e busquem a boa idéia, não 
importando de onde venha. E na hora de executar, procurem os meios mais competentes 
para fazer a comunicação fluir e a ativação impactar o público-alvo. Acabou a aula”. 



Se serve de consolo, professora, no Cannes Lions Festival, onde estão os trabalhos dos mais 
talentosos profissionais, é perceptível a confusão entre as definições e os limites de cada 
categoria da competição. 
  
Admiro, portanto, todo o esforço e a luta, às vezes inglória, da professora Janine e dos 
educadores em continuar tentando dar um mínimo de coerência à confusa caixa de 
ferramentas do marketing de hoje.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 out. 2008, p. 13.   


