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Na primeira reunião após ser contratado, o consultor de marketing pediu a seu cliente: defina 
o que sua empresa faz em três linhas. Surpreso, o executivo levou algum tempo até perceber 
o real objetivo da solicitação. Se o comandante da empresa não for capaz de criar uma 
definição clara e concisa, como esperar o bom entendimento da parte dos clientes? A história é 
verdadeira e, embora venha de outro contexto e origem, ilustra bem um problema sobre o 
qual Marcos Campomar, professor titular da FEA-USP, pretende jogar luzes neste seu livro. 
 
Fala-se muito sobre marketing, mas a disciplina é pouco compreendida por quem contrata 
serviços de especialistas na área. A confusão que se faz em torno do tema espelha a 
distribuição dos capítulos. Enquanto a parte que fala sobre definição de marketing ocupa nove 
páginas, os capítulos "Falácias do marketing" e "Principais erros cometidos pelos executivos" 
consomem 23 páginas. 
 
A princípio, o ponto de exclamação no título chama a atenção, por não ser algo usual. Depois 
de lido o livro, fica clara a intenção de enfatizar o "decifra-me ou devoro-te" do marketing - 
quase sempre embrulhado em mitos. Campomar aponta alguns: "marketing não passa de 
propaganda para amplificar as vendas"; "o marketing reúne atividades capazes de promover 
uma pessoa, ou atividades para criar necessidades". 
 
Para o autor, são "tolices aparentemente sábias", que devem ser esquecidas. Marketing, 
segundo ele, "é a arte de bem fazer trocas. É um conjunto de técnicas que, se utilizadas com 
eficácia, beneficia todos os elementos que interagem no processo de trocas". Cumpre, assim, o 
objetivo principal das empresas que, na definição de Peter Drucker, nada mais é do que gerar 
clientes. 
 
Em sua proposta de combater os mitos que envolvem a mais glamurosa disciplina da 
administração, Campomar escreveu um livro básico, para o leigo. Não há academicismos e 
notas de rodapé. No capítulo 6 há um quadro com os principais nomes de inovadores na 
administração. Serve como indicação para pesquisa posterior. 
 
De forma didática, Campomar explica em capítulos separados cada item do composto de 
marketing: os famosos quatro 4Ps, criados por Jerome McCarthy na década de 1960: produto, 
preço, promoção e ponto ou distribuição. Outros cinco capítulos ensinam como funciona um 
sistema de marketing, o que envolve a montagem de um sistema de informações, quais são as 
estratégias e como criar um plano de marketing. 
 
Num país de seis milhões de pequenas e médias empresas, o livro de Campomar pode ser 
muito útil para os novos empreendedores conhecerem os fundamentos dessa disciplina 
sexagenária. Poderão evitar erros comuns, como o de colocar o gerente de vendas acima do 
gerente de marketing - sem entender, portanto, que a venda é uma das atividades do 
marketing e não se sobrepõe a ele. 
 
As observações do autor visam esclarecer a terminologia da área - importada do inglês - 
repleta de dubiedades quanto ao sentido, muitas vezes por traduções mal feitas. Um exemplo 
é a confusão entre o que é propaganda ("advertising"), que é criar e veicular anúncios pagos, 
e o que é publicidade ("publicity"), que é tornar público por meio de notícias. Os profissionais 
de propaganda no Brasil são chamados de publicitários. A publicidade, no seu verdadeiro 
sentido, hoje é conhecida por relações públicas. 
 
Ao longo de 60 anos de existência, o marketing como disciplina tem evoluído. A proliferação de 
especialistas contribui para a difusão de crenças equivocadas e de falhas técnicas na aplicação 
das práticas. O livro de Campomar contribui para o correto entendimento dessa evolução, que 
é contínua. Como já apontou Phillip Kotler, outro famoso guru da área, as mudanças no 
ambiente de negócios - recessão, novas mídias sociais, globalização, nova onda de tecnologia, 



preocupação com o meio ambiente - exigirão sempre novas práticas de marketing. Convém 
aprender. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 


