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Está muito arraigado entre nós o hábito de adjetivar a palavra marketing, conforme as 

circunstâncias ou os humores da moda. Agora, por exemplo, fala-se muito do neuromarketing, 

da mesma forma que já falamos no passado do endomarketing, marketing institucional, 

marketing de relacionamento, marketing etnocêntrico, marketing cultural etc... Naturalmente 

há muitas ocasiões em que o adjetivo se justifica, para definir uma especialidade bem 

caracterizada, como o marketing agrícola, marketing esportivo e outros. Mas, mesmo em tais 

ocasiões, é preciso lembrar que tudo é marketing e que a essência do marketing consiste em 

uma estratégia criativa e bem aplicada, combinando os vários elementos do marketing mix. 

Quando falamos do marketing digital, só para citar um exemplo, é preciso levar em conta que 

as técnicas específicas do universo digital são apenas mais um meio de expressão a nosso 

serviço e não se sobrepõem aos conceitos básicos do marketing. 

 

Na verdade, o conceito atual de marketing integrado tomou forma lentamente nos Estados 

Unidos, na primeira metade do século XX. De início, o vocábulo marketing era utilizado para 

indicar a venda ou distribuição do produto e só mais tarde tomou a feição atual, de um 

conjunto integrado de atividades. Em nossa opinião, a melhor definição de marketing que 

existe já tem pelo menos 70 anos e é a seguinte: "marketing é o conjunto de atividades 

integradas que tem por objetivo criar ou estimular a demanda do mercado, por nossos 

produtos ou serviços". E já que estamos falando também de mercado, anotem esta definição 

do que vem a ser o mercado: "mercado são pessoas com dinheiro no bolso e vontade de 

gastar". 

 

Cabe à economia colocar o dinheiro no bolso das pessoas, mas é ao marketing (e 

especificamente à propaganda) que cabe a tarefa de lhes dar vontade de gastá-lo. Essa tem 

sido a missão histórica do marketing e não houve mudanças nesse conceito, pelo menos nos 

últimos cem anos. Mudam os problemas, surgem sempre novas ferramentas de trabalho, mas 

a missão e os objetivos do marketing continuam inalteradas. 

 

FERMENTO 

 

Se a função do gerente de marketing, como vimos, é criar ou estimular a demanda pelos 

produtos da empresa, a sua primeira tarefa será planejar a estratégia que poderá levá-lo a 

atingir esse objetivo. Dito desta maneira, não há nada mais simples do que uma estratégia de 

marketing. De fato, é mais ou menos como assar um bolo no forno da cozinha. À nossa frente 

temos a farinha, os ovos, o leite e o açúcar e podemos imaginar que cada um desses 

ingredientes corresponde ao produto, preço, propaganda e vendas/promoção do nosso 

produto. Nossa estratégia, por exemplo, irá priorizar um desses fatores, enquanto os demais 

ficam em segundo plano. Podemos também imaginar uma estratégia mais agressiva, que 

combine dois ou três ingredientes. Mas, seja como for, o resultado final dependerá 

basicamente de um ingrediente secreto chamado criatividade que corresponde ao fermento 

que faz crescer a massa do bolo. 

 

Sabemos que há muitas exceções, mas a verdade é que os nossos homens de marketing 

combinam muito bem os quatro ingredientes da estratégia (produto, preço, propaganda, 

vendas/promoção), mas falham na hora de colocar o fermento da criatividade. A maioria das 

estratégias de marketing é repetitiva, medíocre e procura suprir com investimentos 

exagerados a falta de qualidade intrínseca. Faltam-nos duas coisas: em primeiro lugar os 

valores, ambiente e estrutura, que conduzem naturalmente à inovação e às mudanças, e, em 

segundo lugar, a consciência de que a inovação em marketing não se restringe ao produto e 

pode basear-se igualmente em qualquer dos outros fatores do marketing mix. Podemos, por 

exemplo, ser criativos ao montar uma estratégia cuja maior diferença está em um novo 

sistema de vendas, uma campanha de propaganda revolucionária ou até mesmo em serviços 

pós--venda. No entanto, na prática, 90% de todas as inovações se ligam ao produto, como se 

só este fosse o responsável pela demanda que queremos criar. Mas, se prestarmos atenção ao 

que fazem as empresas de vanguarda, veremos que é cada vez maior o uso de inovações 
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baseadas em serviços. Dizem mesmo que no futuro não haverá mais produtos como tal, mas 

apenas serviços que incluem determinados produtos. 

 

Fica então um conselho para todos que desejam exercitar-se na nobre arte das estratégias de 

marketing. Ponham um gorro de cozinheiro, mas não esqueçam da qualidade do fermento que 

vão utilizar. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 26 set. 2011, p. 2. 
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