
O marketing centenário 

uando fiz parte do grupo de professores que 
fundou o primeiro curso de especialização 
em marketing no Brasil1, usávamos uma de-

finição" para a atividade que era baseada num livrão 
chamado MARKETING HANDBOOK, da Editora 
McGraw-Hill e passava pela ideia geral de que se 
tratava da "concepção, produção e entrega de bens 
e serviços, que atendessem aos desejos e necessida-
des do consumidor, por um preço que ele pudesse 
pagar, de forma lucrativa para o produtor". Cerca de 
meio século mais tarde, a AMERICAN MARKETING 
ASSOCIATION mantém, como definição "oficial", 
no seu site (http://www.marketingpower.com), algo 
bastante parecido: "Marketing é uma função organi-
zacional e um conjunto de processos que envolvem 
a criação, a comunicação e a entrega de valor para 
os clientes, bem como a administração do relaciona-
mento com eles, de modo que beneficie a organiza-
ção e seu público interessado." 
Os livros contam que o marketing estabeleceu-se 
como disciplina independente - ou "idéia" entre 
1900 e 1910. Já é mais do que centenário, portanto. 
Segundo Robert Bartels2, nesta fase a palavra deixa 
de designar uma mera atividade econômica para 

fazer parte dos currículos universitários - e registra 
os primeiros cursos com esse título sendo ministrados 
nas universidades de Pensilvânia (1905), Pittsburgh 
(1909) e Wisconsin (1910). 

A partir da metade do século passado,"começaram 
a aparecer muitos modos - e modismos - da teoria 
e da prática de marketing. O marketing mix foi uma 
criação do prof. Neil Borden, em 1950, para destacar 
a necessidade de os administradores visualizarem 
o marketing como um sistema. Dez anos mais 
tarde, Jerome McCarthy popularizou os quatro Ps -
Product, Price, Place, Promotion - que, a rigor, são 
derivações da classificação (em 12 itens) de Borden. 
Abraham Maslow, nos anos 40, criou a hierarquia de 
necessidades, e Leon Festinger (1957), a Teoria da 
Dissonância Cognitiva. Theodore Levitt introduziu 
o conceito de miopia de marketing e da importância 
da orientação para o cliente em vez de apenas para 
a produção eficiente, em artigo da Harvard Business 
Review, em 1960. Foi, também, o criador da simpática 
frase (para os profissionais da matéria) citada na 
abertura do artigo. 

Na verdade, a sucessão de modos e modismos em 
relação às possibilidades operacionais ligadas ao 
mercado situa-se além da imaginação. Especialmen-
te considerando todos os fatores externos à empresa, 
que abrange. Mas não é menos verdade que a fun-
ção básica do marketing, de aproximar o vendedor do 
comprador, simplesmente não pode mudar. A questão 
que se coloca, hoje, é que, talvez, o enfoque de marke-
ting se tenha expandido de tal modo que praticamente 
inclui todas as atividades da empresa, com a possível 
exceção de algumas práticas financeiras específicas. 
Se a propaganda (ou arenas da comunicação) já foi 
considerada como alma do negócio, o marketing (ou 
atuação no mercado) seria o próprio negócio. 
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