
Por falta de marketing
COM A EXPERIÊNCIA de imi-

grante sofrido, vítima de pelo
menos três pogroms em sua
cidade natal (Jitomir, Ucrânia),
Âdolpho Bloch costumava dizer
que os judeus perderam Jesus
Cristo por falta de marketing. £
completava: "Um homem da-
queles não se deveria perder, de
jeito nenhum".

A noção do que seja mar-
keting é complexa, não podendo
se confundir com o que se en-
tende por comunicação. Quando
muito, são admitidas "algumas
semelhanças ocasionais. Tam-
bém não é promoção, propa-
ganda ou relações-públicas.
Muitas vezes tais confusões se
originam nas lições de cursos
livres, infelizmente bem fre-
qüentados, que os adoradores de
caça-níqueis costumam patroci-
nar, principalmente nos grandes
centros. Embora já existam cur-
sos superiores oficialmente au-
torizados, quem garante que se-
jam os mais procurados?

A palavra marketing, apropria-
da por grandes agências para fazer,

em realidade, o que é da essência,
ou seja, propaganda, ganhou pen-
duricalhos que refletem modis-
mos, como elencou o publicitário e
meu amigo Samuel Swarc: ma-
ximarketing, global marketing, en-
domarketing, marketing de guerra
e de paz, rnicromarketing, mar-
keting de 1a, de 2a, de 6a geração.
Como ele mesmo disse, em bem
escrito artigo na newsleter da As-
sociação Brasileira de Anuncian-
tes n° 62, abril de 1996), "há
marketing para todos os gostos".

Marketing não é
falácia, pois se fosse
Fernando Collor não
teria sido expelido
pelo governo

É fácil concluir que o mar-
keting, compreendido em sua
ética e seriedade, se volta para
os seres humanos, procurando
servir ao seu desenvolvimento
harmonioso. Quando o especia-
lista Luiz Carlos Trabuco Cappi,

diretor da Bradesco Previdên-
cia, diz que "o Brasil corre o
risco de envelhecer sem ter
amadurecido", com uma frase
inteligente ele insinua a ne-
cessidade de todo um esforço de
marketing para modificar há-
bitos e costumes, além de ga-
rantir uma prioridade não to-
talmente aceita pela nossa so-
ciedade, que é o cuidado com a
sua população adulta. Se hoje
caminhamos para uma expec-
tativa de vida que está perto dos
70 anos, como desconhecer es-
sa realidade?

Vamos voltar à lição do es-
pecialista Samuel Swarc. Ele
mostra uma natural indignação
cívica quando os conceitos se
confundem, pois todos perdem
com isso. Sua definição é clara:
"O marketing acredita no pro-
duto necessário, no serviço bem
feito, no bom atendimento ao
cliente, mas em primeiro lugar
no respeito ao cidadão". Mar-
keting não é falácia, pois se
fosse o Collor não teria sido
expelido pelo governo. Diziam

que ele era bom de marketing,
aí entendida a noção como si-
nônimo de esperteza. Não foi
longe...

Queremos invocar outro
exemplo, o dos fundos de pen-
são. Quando se discute com
maior profundidade o destino da
sociedade brasileira (endomar-
keting), o papel dos fundos de
pensão, como responsáveis pela
modernização do nosso capita-
lismo, é de extraordinário re-
levo. Eles se inserem na visão
macro da seguridade social, com
o tripé formado pela previdên-
cia, assistência social (onde está
a educação) e saúde. Com tantas
virtualidades, é de se admirar
como existam restrições ao mo-
delo brasileiro de fundos de pen-
são (hoje, a caminho dos 400).
Corrigir essa visão pode re-
presentar uma simples questão
de marketing.
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