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Desmistificando o 
Marketing

Mas o que é Marketing?

A palavra “marketing” é uma das mais ouvidas e comentadas em nosso 
dia-a-dia, principalmente nas sociedades ocidentais, que têm o comércio 
como um dos mais importantes pilares de sustentação de suas economias. 
Mas, apesar da intensa difusão, muitas vezes essa palavra, ou conceito, é 
utilizada de forma equivocada e, até certo ponto, errada por grande parte 
das pessoas que acreditam conhecer – a ponto de se tornarem íntimas – essa 
importante área de conhecimento. 

É comum presenciarmos pessoas comentando em uma roda de amigos, 
seja no trabalho ou em momentos de lazer: “você viu que marketing bem 
feito aquele da margarina Passe Bem, que foi ao ar ontem no intervalo da 
novela das oito?”, quando se referem a um comercial veiculado na televisão 
ou nas mídias convencionais como rádios, jornais e revistas. Outras vezes 
falam em tom professoral: “Meu amigo Roberto sim faz um bom marketing! 
Olha como não perde nenhuma venda!”, ao se referirem a alguém com boa 
técnica de venda ou que realizou a venda de algum produto ou serviço, 
confundindo – o que é muito comum – marketing com venda. 

Tais erros são comuns, em razão de certos vícios de linguagem, que são 
atos costumeiros já enraizados no senso comum e, principalmente, da falta 
de conhecimento do verdadeiro significado de marketing. 
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Com o objetivo de esclarecer e desmistificar verdadeiro significado de 
marketing, podemos dizer primeiramente que é uma teoria muito mais am-
pla do que um simples comercial veiculado em emissoras de TV ou técnicas 
convincentes utilizadas por vendedores das mais diversas áreas e que não se 
restringe simplesmente à venda de produtos. 

Marketing é um sistema complexo, por excelência, que compreende toda 
uma organização e seus participantes, rico em conceitos e ferramentas e com 
uma visão estratégica dos relacionamentos que englobam uma organização 
e seu mercado. É útil tanto para empresas como para pessoas, que também 
podem, e devem, usar estratégias mercadológicas para atingir objetivos em 
âmbito pessoal. 

Porque o marketing tem uma visão estratégica e complexa dos relaciona-
mentos entre empresa e mercado é que se torna difícil o entendimento dele. 
Isso faz com que seja um fato rotineiro as pessoas tratarem suas ferramentas 
como se fossem a própria definição de marketing, o que é um erro, e ocorre 
principalmente em razão da falta de conhecimento mais profundo dessa 
importante área de conhecimento.

Quando assistimos ao comercial de um produto nos meios de comuni-
cação, estamos presenciando apenas uma das muitas ferramentas usadas em 
certas estratégias de marketing, a qual, já salientamos desde o início, não 
é necessariamente a estratégia mais adequada para todas as organizações. 
Então, propaganda é marketing? Sinto informá-los, mas não é! 

O mesmo acontece quando observamos técnicas surpreendentes de venda, 
como aquelas em que vendedores de uma famosa rede de móveis e eletroe-
letrônicos aparecem insistentemente nos comerciais de televisão oferecendo 
ofertas imbatíveis e condições de pagamento a “perder de vista”. Neste caso, 
o argumento de venda é marketing? Novamente, a resposta é não!

E, por fim, marketing é venda? Apesar das intensas discussões sobre a 
relação de venda e marketing, novamente a resposta é não!

Bom, já que marketing não é propaganda, não é técnica de venda e 
também não é a venda em si, então, o que é marketing?
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Antes de entrarmos na conceituação de marketing, devemos esclarecer 
que propaganda, venda pessoal, promoção no ponto de venda, qualidade 
de produto, descontos, entre outras formas de fidelização e diferenciação 
que as empresas utilizam para melhorar o seu relacionamento com os 
consumidores, não são marketing, mas fazem parte de suas estratégias, ou 
seja, são utilizados pelos mercadológos� para promover os seus produtos ou 
serviços. Além disso, são instrumentos usados por empresas com ou sem 
fins lucrativos e também por pessoas físicas para satisfação das necessidades 
e desejos de seu público-alvo – consumidores que a empresa deseja atender 
com suas estratégias mercadológicas –, o que, como veremos mais adiante, 
é o objetivo principal de qualquer organização para se manter e perpetuar 
em seu campo de atuação.

Para melhor elucidação desse conceito, recorremos a Kotler (�985:3�), 
cuja definição desta área de conhecimento é: “Marketing é a atividade 
humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através dos 
processos de troca”. Também podemos citar Cobra (�992:33), que conceitua 
marketing como “o processo de planejamento e execução desde a concepção, 
apreçamento, promoção e distribuição de idéias, mercadorias e serviços para 
criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais”. 

Então, marketing pode ser conceituado como um conjunto de atividades 
organizadas de forma sistemática em uma empresa com ou sem fins lucra-
tivos por todos que a constituem, isto é, todos na organização, não sendo 
restrito aos envolvidos nesta área departamental, com o objetivo de satisfazer 
com um produto ou serviço as necessidades e desejos de seus consumidores, 
através de um processo de troca� que envolve produto, consumidor e agentes 
intermediários facilitadores deste processo. 

Agora que já conhecemos este conceito, quando nos depararmos com 
um comercial veiculado na mídia, poderemos afirmar que as empresas 
estão usando uma ferramenta de marketing para tornar conhecido o seu 

� Utilizaremos o termo mercadólogo e marketólogo para definir os estudantes ou profissionais que atuam na 
área de marketing, em vez de usar o termo “marketeiro”, que é pejorativo e ofensivo para qualquer especialista 
em marketing.

2 Gostaríamos de frisar a palavra troca, pois em ambientes em que não existe troca, como em uma economia 
para subsistência, o processo de marketing não está presente.
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produto, com o intuito de satisfazer determinadas necessidades e desejos de 
seu público-alvo. Uma pessoa que faz uma boa argumentação a respeito de 
determinados produtos para alcançar uma venda, tem uma boa apresenta-
ção pessoal para demonstrar um produto ou serviço ou objetiva satisfazer 
as necessidades e desejos de seus consumidores está usando uma estratégia 
mercadológica. Essa forma de abordagem no que diz respeito ao mercado 
é conhecida como Venda Pessoal.

Sendo assim, as pessoas não fazem marketing, e, sim, utilizam estratégias 
ou ferramentas mercadológicas para comercializar seus produtos ou serviços, 
com o objetivo de satisfazer as necessidades e desejos de seus consumidores 
atuais ou potenciais ou de resolver determinados problemas deles.

Muito bem, após esta definição de marketing, na qual nos pautamos – e até 
nos tornamos, propositalmente, repetitivos na utilização do termo “satisfação 
das necessidades e desejos dos consumidores”, que é o ponto principal desta 
área de conhecimento –, surgem algumas questões a serem respondidas.

Já que marketing é satisfação das necessidades e desejos dos consumidores, 
como atender às exigências do mercado?

Materializando o objeto que satisfará essas necessidades e desejos, como será 
a forma de troca comercial, ou que preço será estipulado no processo de tran-
sação ou de transferência de bens de um produtor para um consumidor?

Caso se tenha o produto para ser transferido do produtor para o consu-
midor, com o objetivo de amenizar determinados anseios dele, e um valor 
adequado que norteie essa transação tenha sido estipulado, a pergunta que 
surge é: “Como fazer com que esse produto chegue até as pessoas que são 
o objetivo da organização?”.

E, depois de se ter o produto certo, nos valores corretos e justos, e com 
um local adequado para “fazê-lo chegar” aos seus consumidores, surge outra 
questão: “Como se tornar conhecido?”.

Podemos responder a essas perguntas conhecendo as variáveis controláveis 
pela organização – uma das ferramentas mais importantes utilizadas pelos 
profissionais de marketing –, ou seja, fatores de que a organização tem pleno 
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domínio e que podem ser alterados de acordo com os objetivos dela, utilizan-
do-os para a melhor satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores. 

Essas variáveis são denominadas de os 4 Ps, ou Marketing Mix, e podem 
ser descritas como: 

Preço Política de preços, descontos, condições de pagamento etc.
Produto Testes e desenvolvimentos de produtos, qualidade, dife-

renciação, embalagem, marca nominal, marca registrada, 
serviços, garantias, assistência técnica. 

Praça Canais de distribuição, transportes, armazenagem, centros 
de distribuição. 

Promoção Propaganda, publicidade, promoção de vendas, relações 
públicas, que vamos estudar com mais detalhes um pouco 
mais à frente.

Além dos 4 Ps, que foram primeiramente definidos por McCarthy na 
década de �960, também foram introduzidos os 4 As na linguagem de 
marketing. Os 4 As foram conceituados pelo professor Raimar Richers, da 
Fundação Getúlio Vargas – a primeira organização de ensino a oferecer em 
seus cursos uma disciplina destinada a esta área de conhecimento em terri-
tório nacional. Os 4 As têm a função de facilitar o processo de troca entre 
a empresa e seus potencias clientes e podem ser descritos como:

Análise Consiste na análise das forças de mercado e na interação da organização 
com o seu ambiente. (Vamos descrever mais detalhadamente este item no 
próximo capítulo.) Diz respeito também ao ato de identificar necessidades 
insatisfeitas no mercado, por meio da pesquisa de mercado e do Sistema de 
Informação de Marketing (SIM). 

Adaptação Após a análise do mercado e a identificação das necessidades insatisfeitas, 
a organização precisa se adaptar a tais exigências. Para isso, faz alterações 
em seus produtos em relação a design, embalagem, marca, preço, entre 
outras. Cabe lembrar que todas as informações foram retiradas do mercado 
após uma pesquisa e trabalhadas adequadamente na organização.

Ativação Consiste em efetivar as alterações feitas pela empresa como a distribuição, 
logística, venda pessoal, ou seja, colocar no mercado as alterações realiza-
das pela organização.

Avaliação É o controle dos resultados das atividades postas em prática.

Grosso modo, podemos verificar que a inter-relação entre a empresa e 
seus mercados se dá por meio das variáveis controláveis pela organização 
– os 4 Ps – e pela análise sistematizada proferida pelos 4 As.
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Outro ponto importante que destacamos é que as atividades de marketing 
em organização têm uma característica muito peculiar que talvez as diferencie 
das outras disciplinas ou áreas de conhecimento: a capacidade de agregar de 
outras áreas que são importantes para facilitar as decisões mercadológicas 
dentro de uma organização e para melhor entendimento dos anseios dos 
consumidores. Dentre essas áreas de conhecimento podemos destacar:

• Direito – O profissional de marketing necessita estar constantemente 
atento às alterações na legislação em vigor, em nível regional, nacional 
e internacional. Conhecer leis que dispõem sobre meio ambiente, 
código de defesa do consumidor, patentes, aquisições e fusões etc. 
e que podem afetar e mudar o relacionamento entre os agentes do 
mercado. Apenas para exemplificar, o Cade (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica) impediu a manutenção da marca 
Kolynos quando de sua aquisição pela Colgate-Palmolive, dona da 
marca Colgate, pois as duas marcas deteriam 79% do mercado de 
creme dental, o que, segundo a legislação, configura monopólio de 
mercado. Isso obrigou a organização a criar um novo produto: o 
creme dental Sorriso. Este fato também ocorreu com a aquisição da 
marca de chocolates Garoto pela Nestlé, caso que ainda está sem 
solução até o presente momento.

• Matemática e Estatística – Disciplina necessária para calcular, en-
tender e questionar relatórios estatísticos e matemáticos em pontos 
importantes a respeito de pesquisas de mercado, cálculo de preços, 
custos, etc. Em um cenário onde a concorrência se torna cada vez 
mais acirrada, a boa interpretação dos dados é fator diferenciador 
para os profissionais da área, principalmente para a tomada de decisão 
no lançamento ou alteração de produtos, na concessão de descontos 
e na alteração de preço. Uma pesquisa analisada de forma equivo-
cada pode levar a estratégias frustradas no mercado, e um desconto 
concedido sem uma prévia análise pode prejudicar a rentabilidade 
de uma empresa em longo prazo. 

• Geografia – Compreender as características das regiões em que a 
empresa atua ou pretende atuar. Lembremos da sopa enlatada norte-
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americana Campbell. Tentou-se introduzi-la no mercado brasileiro 
pelo Nordeste, sem atentar ao fato de que a alta temperatura da 
região poderia inviabilizar o consumo e que as vendas poderiam 
ser melhores em regiões um pouco mais frias, como Sul e Sudeste. 
Também temos o caso dos carros Lada, fabricados na antiga União 
Soviética, que não foram adaptados tecnicamente para melhor se 
adequarem ao mercado brasileiro. Por isso, a comercialização desses 
veículos não teve sucesso em nosso mercado.

• História – Esta disciplina faz parte da cultura geral indispensável 
a qualquer gestor, e para o profissional de marketing se torna mais 
latente. Por exemplo, em casos de desenvolvimento de marcas, o 
nome de um produto pode causar certo desconforto em determina-
das regiões, como produtos norte-americanos em regiões do oriente 
médio, que por razões históricas se tornaram praticamente uma 
cultura contra todos e quaisquer produtos originários desse país.

• Filosofia – Os grandes pensadores têm muitos conhecimentos a res-
peito do ser humano que são indispensáveis ao homem de marketing, 
como uma forma de cultura geral, para melhor entendimento e 
sistematização do pensamento filosófico-científico e para melhor 
compreensão de como funciona o pensamento do homem.

• Economia – Os fatores econômicos estão cada dia mais instáveis. A 
crise de um determinado país pode influenciar a economia mundial. 
Isso é a globalização. O marketólogo precisa conhecer as variáveis 
econômicas que influenciam o mercado. Podemos citar uma forte 
variável: o preço. Esta influencia o padrão de compra no mercado 
brasileiro e as altas taxas de juros, que atraem investimentos externos, 
mas impedem a competitividade das empresas, tornando seus preços 
altos para determinadas regiões, entre outros. Com estas variáveis 
afetando cada vez mais as organizações e com a busca incessante por 
menores custos, as empresas de tecnologia dos EUA estão transfe-
rindo seus projetos para países onde a mão-de-obra é mais barata, 
como a Índia. Empresas de call center também utilizam esta estratégia. 
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Quando um consumidor europeu liga para uma empresa para re-
clamar que o seu produto não está de acordo com as especificações 
mencionadas, ele pode ser atendido por um chileno, um brasileiro 
ou até por um indiano, e pode achar que está falando com alguém 
de dentro de seu país. Isso é a globalização da economia, em busca 
de custos menores por parte das organizações. 

• Psicologia – É necessário compreender o pensamento do consumi-
dor para encontrar a melhor maneira de satisfazê-lo. Este item será 
trabalhado com mais destaque posteriormente, quando falarmos 
sobre o comportamento do consumidor, que merece um capítulo 
inteiro em razão de sua importância e complexidade. 

• Antropologia – Entender como o homem vive e encontrar os pro-
dutos que melhor se ajustem às suas necessidades. Esta disciplina, 
cada vez mais, está sendo usada pelos institutos de pesquisa, para 
auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e na melhoria dos 
já existentes. O xampu com tampa no estilo flip foi concebido a 
partir da constatação de que os consumidores não conseguiam abrir 
o frasco e ensaboar a cabeça ao mesmo tempo. Essa oportunidade 
de mercado foi transformada em um diferencial para as empresas 
que souberam tirar proveito de forma adequada e efetiva dessa 
importante área de conhecimento.

O profissional de marketing deve se relacionar de maneira interdiscipli-
nar com várias áreas de conhecimento, pois é impossível responder a um 
problema mercadológico sem o auxílio de outras áreas. Ou seja, ele deve 
ter a capacidade de resolver um problema com o uso de outras formas de 
saber, pois apenas o conhecimento de uma única área não é suficiente em 
um mercado tão volátil como o que presenciamos atualmente.

Agora que já conhecemos o significado de marketing, vamos saber quando 
surgiram os primeiros estudos dessa importante área de conhecimento.
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Quando surgiram os primeiros estudos de Marketing?

É comum mencionar que o marketing surgiu por causa da necessidade das 
organizações em melhor estudar o mercado. Mas porque existiu essa neces-
sidade? Quais os fatores responsáveis pela criação de um ambiente propício 
ao surgimento dessa área? 

Para que possamos ter uma idéia dessas características, precisamos verifi-
car algumas modificações ambientais decorrentes da Revolução Industrial, 
como as inovações tecnológicas, o aumento da população e de seu poder 
aquisitivo, a produção em massa, a divisão do trabalho, a especialização da 
mão-de-obra e o surgimento das grandes corporações. Esses fatores ocorre-
ram no final do século XIX e início do século XX em nações denominadas 
industrializadas e que foram responsáveis por uma mudança do ambiente, 
que se tornou fértil para o surgimento dessa área de estudos. 

Para melhor entendimento desse cenário e dessas transformações, dividi-
mos este subcapítulo em duas partes. Na primeira parte faremos uma breve 
explanação sobre a evolução do marketing desde o seu surgimento até os 
dias atuais. Na segunda parte discorreremos sobre o período pós-Revolução 
Industrial até o ano de �9�0, data do surgimento dos primeiros estudos em 
mercadologia, para podermos entender como as variáveis ambientais foram 
fatores importantes para o início desta importante área de conhecimento.

A evolução do conceito de Marketing

Como já destacamos anteriormente, marketing consiste em atividades 
organizacionais com o objetivo de satisfazer as necessidades e desejos dos 
consumidores por meio de um processo de troca. Tal visão do mercado e da 
necessidade de seus consumidores é um fato recente na história desta área 
e começou a ser difundida no ambiente organizacional apenas no final da 
década de �950. É importante salientar que desde o seu surgimento esta 
área passou por uma evolução ou transformação em sua forma de interagir 
com o mercado, conforme veremos a seguir.
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Primeiramente, gostaríamos de mencionar Kotler (�996:29), que explica 
de forma sucinta, mas direta, a evolução desta área de conhecimento: “O 
Marketing evoluiu de suas antigas origens de distribuição e vendas para 
uma filosofia abrangente de como relacionar dinamicamente qualquer 
organização ao seu mercado.” Ou seja, no início o marketing tinha como 
preocupação fundamental apenas produzir e distribuir bens e mercadorias 
aos seus consumidores, passando por uma visão de “vender a todo custo”, 
quando a preocupação fundamental era a área de vendas e promoção, 
chegando no final a uma visão de estudar o mercado para a conseqüente 
satisfação de seus consumidores, em que a preocupação está em estudar os 
consumidores e reconhecer que o objetivo principal de uma organização é 
resolver os problemas de seu público-alvo. 

Então, voltaremos um pouco ao passado para lembrar que, logo após 
a Revolução Industrial, em que os processos produtivos passaram da fase 
artesanal para a produção em massa, a visão de marketing era pautada no 
produto e na distribuição, como cita Cobra (�992:30): “a fase da produção 
em massa para atender a demanda de mercado teve início no ano de �850 
até o início do século XX quando tem o início da era do produto (...)”. Com 
isso, distinguimos que os estudos de marketing surgiram no início do século 
XX e tinham como objetivo principal produzir com a máxima qualidade 
e distribuir essa produção com a melhor eficiência para consumidores que 
estavam ávidos por comprar essa produção.

Citemos também Las Casas (200�:2�) para melhor ilustrar esse ambiente 
empresarial: “Os consumidores estavam ávidos por produtos e serviços. A 
produção era quase artesanal. Com a Revolução Industrial apareceram as 
primeiras indústrias organizadas aplicando a administração científica de 
Taylor. A produtividade aumentou. Assim mesmo a idéia dos empresários 
e a disponibilidade de recursos eram fatores determinantes na comercializa-
ção.” Já começamos a perceber que a visão desta área de conhecimento no 
período por nós destacado dava ênfase ao produto, que devia ser fabricado 
na maior quantidade possível para atender a uma necessidade que crescia 
de forma exponencial, e conseqüentemente a formas de distribuição de 
tais produtos. Não existia, ao menos de maneira pautada em uma cultura 
organizacional, uma preocupação com o consumidor. 



DESMIStIFICaNDo o MaRKEtING30

Partindo da idéia de evolução e transformação dos conceitos de marke-
ting, chegamos à década de �930, quando começaram a surgir os primeiros 
sinais de excesso de oferta de produtos. Com a produção em série e com o 
advento da linha de montagem desenvolvida por Ford, que culminou com 
o aumento da produção, a oferta começou a superar a demanda, e os produ-
tos começaram a se acumular nos estoques. Nesse cenário, as organizações 
começaram a se concentrar na área de vendas, pois precisavam eliminar os 
seus estoques, que aumentavam em conseqüência da produção em série. 
Com isso o conceito de marketing passou a enfatizar a venda, conforme 
afirma Cobra (�992:32): “Após concentrar esforço na otimização da pro-
dução e da distribuição, a partir de �930, o processo de vendas começou 
a ser observado como uma das fraquezas das atividades mercantis, e desde 
então a área de vendas passou a receber grande atenção.”

Depois de se concentrarem em fabricar os melhores produtos, com qua-
lidade superior, as empresas precisavam dedicar-se a seus pontos mais fracos. 
A comercialização, mais precisamente a área de promoção e vendas, era um 
deles. Uma mudança na visão se fazia necessária, pois era preciso escoar o 
excesso de produtos que se encontravam em seus estoques, que eram fruto 
da economia de escala possibilitada pelos avanços tecnológicos advindos da 
Revolução Industrial e pelas novas técnicas de fabricação e administração 
que resultaram dos estudos surgidos em Administração de Empresas.

A partir da década de �950 as empresas começaram a perceber que as 
vendas a qualquer custo que vinham por meio de estratégias de venda e 
promoção não eram a melhor forma de comercializar e de manter rela-
cionamentos em longo prazo com os seus clientes. Essas vendas não eram 
constantes e não geravam fidelidade dos consumidores em relação às em-
presas. Em muitos casos, os consumidores eram enganados pelas eficazes 
estratégias de vendas e promoção, por isso a fidelidade tornou-se um fator 
de suma importância para a sobrevivência das companhias, que surgiam em 
grande número no mercado norte-americano. 

Assim, a partir da década de �950 os administradores começaram a 
perceber que vendas a qualquer custo – aquelas realizadas por meio das 
estratégias de venda e promoção – não eram uma forma de comercialização 
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muito correta, pois não eram constantes e não geravam a fidelidade necessá-
ria. Como não existia uma preocupação sistematizada com o consumidor, a 
fidelidade ficava em segundo plano e, conseqüentemente, esses consumidores 
não voltavam mais a adquirir os produtos desses fabricantes.

Em face de tal situação, as empresas começaram a mudar a forma de 
relacionamento com o mercado. Daí surgiu o conceito atual de marketing, 
como bem explicado por Kotler (�996:42): “Conceitua-se Marketing como 
uma orientação da administração baseada no entendimento de que a tarefa 
primordial da organização é determinar as necessidades, desejos e valores 
de um mercado visado e adaptar a organização para promover as satisfações 
desejadas de forma mais efetiva e eficiente que seus concorrentes.”

Esse conceito é o que perdura nos dias atuais, mas, como podemos 
verificar, levou aproximadamente 50 anos de evolução e transformações 
conceituais até chegarmos à melhor definição de marketing. Constantemente 
surgem inovações nesta área, mas são apenas ferramentas de fidelização para 
facilitar as transações entre empresas e clientes, que servem para melhor 
fortalecer essa filosofia empresarial que, como acompanhamos, surgiu na 
década de �950.

Após entendermos a evolução ou a transformação dos conceitos de marke-
ting, passaremos a analisar os aspectos que influenciaram o seu surgimento 
na sociedade moderna.

O início dos estudos em Marketing

Verificamos que a área de conhecimento denominada marketing é uma 
disciplina nova, que começou a ser estudada no meio acadêmico apenas 
no início do século XX. O motivo para que apenas no começo do século 
passado tenha iniciado o estudo das relações entre empresas e seus merca-
dos, haja vista que as relações comerciais vêm de um período muito mais 
remoto, é o tema que circundará esta parte de nosso estudo dos conceitos 
de marketing. 
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Vamos abordar alguns estudiosos da área para que possamos delimitar 
um período mais preciso para o seu nascedouro. Revéllion (2003:05) men-
ciona que “o marketing não esteve sempre presente na bibliografia bem 
como nas atividades organizacionais. A palavra marketing era inexistente 
até meados de �909. Nos primeiros vinte anos deste século, o marketing era 
visto como responsável única e exclusivamente pela facilitação do comércio 
e distribuição de produtos.”

Sobre os aspectos relacionados à preocupação sistemática em entender 
as relações entre empresa-consumidor, Arantes (�975:�3) afirma: “A preo-
cupação pelo estudo sistemático do problema de venda manifestou-se mais 
nitidamente nos EUA, onde as associações de classe e as universidades pas-
saram a oferecer cursos e ciclos de conferências sobre o assunto, valendo-se 
da experiência dos homens de negócio e do trabalho de pesquisa sistemática 
realizado por intelectuais. Data de �904 o primeiro curso de Mercadologia 
(Marketing) oferecido em uma universidade americana, e de �9�0 o primeiro 
livro escrito sobre a matéria.”

Também podemos citar Bartles (�950:0�): “Entre �902 e �905, quatro 
homens, simultaneamente, em diferentes partes do país, cristalizaram seus co-
nhecimentos de marketing e começaram a ensiná-lo.” (Tradução do autor)

Independentemente da precisão de datas mencionadas anteriormente 
pelos estudiosos que frisamos, podemos delimitar seu surgimento no período 
que compreende os anos de �900 a �9�0. Em todos os autores podemos 
perceber que existiu uma necessidade de as empresas compreenderem melhor 
as relações comerciais com seus consumidores. 

Neste período ocorreram várias mudanças ambientais com um crescente 
aumento da população e do poder aquisitivo, tornando o relacionamento mais 
complexo entre as empresas e seus mercados e levando à constatação de que 
não bastava apenas a fabricação dos produtos, era necessário também estudar as 
melhores formas de fazer com que os produtos chegassem aos consumidores. 

Em virtude dessa complexidade no ambiente das organizações – lembre-se 
que em economias pré-Revolução Industrial o número de consumidores 
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era limitado, pois a economia se restringia ao comércio local –, tornou-se 
necessário um estudo mais sistematizado das relações comerciais, ou seja, 
ocorreu uma mudança, ou uma evolução, em que a economia passou de 
artesanal a industrial, como bem cita Revéllion (2003:04): “Intimamente 
ligado à dinâmica social, o marketing surge e se desenvolve à medida que 
uma determinada sociedade evolui de um estágio de economia artesanal 
auto-suficiente para um sistema sócio econômico que compreende a divisão 
do trabalho e, posteriormente, a industrialização.” Percebemos que essa 
mudança ambiental foi importante para o surgimento da necessidade de 
estudos mais sistematizados das relações comerciais.

Assim podemos afirmar que, enquanto existia uma atividade economi-
camente artesanal, não era tão latente a necessidade de uma estratégia de 
comercialização, ou o estudo das relações entre produtor-mercado, porque 
a produção era limitada, tanto por fatores de capacidade produtiva como 
de público consumidor, e também era extremamente regionalizada, sendo 
produzida e comercializada dentro de sua própria comunidade.

Para melhor esclarecer esses aspectos, trataremos agora da Revolução 
Industrial, que foi um movimento social e industrial surgido no século 
XVIII em decorrência das inovações tecnológicas da época, como a máquina 
a vapor e as primeiras indústrias. Sua importância na sociedade foi enorme, 
mas falaremos brevemente dela. Diante de tal complexidade, mereceria um 
trabalho maior, mas como vamos falar apenas de sua influência em nossa 
área de estudo, abordaremos apenas alguns fatores importantes e, principal-
mente, relacionados às indústrias, que é um dos pontos importantes para 
o nosso estudo.

Citando Maximiano (2000:�47), para melhor compreensão da influência 
deste movimento no ramo organizacional: “No século XVIII, as tendências 
que o mercantilismo havia iniciado foram impulsionados pela Revolução 
Industrial, que foi produto de dois eventos: o surgimento das fábricas e a in-
venção das máquinas a vapor. A Revolução Industrial revolucionou também 
a produção e aplicação de conhecimentos administrativos.” A partir do mo-
mento que a economia passou a ser industrializada, ou seja, com a utilização 
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de máquinas, equipamentos, métodos de trabalho especializados e produção 
em massa, e as indústrias começaram a crescer, conseqüentemente houve a 
necessidade de melhorar os estudos de distribuição de bens e serviços.

Para que possamos ter uma idéia da importância da Revolução Industrial 
para as empresas, vamos verificar de maneira resumida como eram os siste-
mas de comércio antes desse evento, citando Arantes (�975:08): “As cida-
des são praticamente auto-suficientes, acarretando a restrição do mercado 
ao próprio âmbito do burgo; A produção é realizada sob encomenda, em 
virtude da baixa produtividade do processo de produção por artesanato, e 
do baixo poder aquisitivo desses mercados; a baixa produção, realizada sob 
encomenda, em um mercado restrito, é colocada pelo próprio produtor, 
estabelecendo-se, assim, a identidade produtor-comerciante; Em decorrência 
do próprio processo de produção, pelo qual o artesão realiza todas as opera-
ções de transformação da matéria-prima em produto acabado, forma-se na 
classe um orgulho profissional que acarreta a tendência de ser a sua principal 
motivação a perfeição no trabalho e uma garantia de subsistência, mas não 
o lucro como fator de enriquecimento.”

Diante destas palavras, podemos notar que nas sociedades pré-Revolução 
Industrial não existia a necessidade de analisar sistematicamente as rela-
ções de comércio entre as empresas e seus mercados, pois normalmente as 
cidades eram auto-sustentáveis – isto é, produziam de acordo com as suas 
necessidades e apenas aquilo que era necessário para sua subsistência –, a 
produção era realizada sob encomenda e o lucro não era o objetivo princi-
pal dos produtores. Não existia, portanto, a necessidade de uma forma de 
entender o mercado, pois os consumidores já eram praticamente cativos e 
os meios de produção incipientes. 

Outro fator importante que deve ser realçado no surgimento do marketing 
foi o crescimento da população que ocorreu nesse período. Podemos pen-
sar que o aumento da população foi preponderante para o surgimento do 
marketing, levando ao aumento do consumo de mercadorias e forçando as 
empresas a estudar os melhores métodos para colocar os seus produtos em 
mercados que cresciam em tamanho e complexidade. 
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O aumento da população é fato que pode ser notado no período de �875 
a �9�4, conforme cita Hobsbawm (2002:3�), referindo-se ao aumento da 
população norte-americana: “(...) a América do norte, que aumentou cerca 
de 7 a mais de 80 milhões de habitantes”, ou ainda: “O mundo era muito 
mais densamente povoado. As cifras demográficas são tão especulativas, sobre 
tudo no que tange ao final do século XVIII, que a precisão numérica é inútil 
e perigosa, mas não deve ser muito equivocado supor que os aproximada-
mente �,5 bilhões de seres humanos vivos nos anos de �880 representam o 
dobro da população mundial dos anos �780.”

Outro fator importante para o aumento do mercado consumidor é o 
aumento da expectativa de vida da população, conforme afirma com muita 
propriedade Duby (�99:255): “A expectativa média de vida aumentou muito 
ao longo do século XIX. Em �80�, era de trinta anos. Em �850, é de 38 
anos para os homens e de 4� para as mulheres; em �9�3, de 48 anos para 
os homens e de 52 para as mulheres.” Portanto, o mundo nesse período 
estava ficando cada vez mais densamente povoado.

Apenas o aumento da população e o aumento da expectativa de vida 
não seriam necessariamente justificativa para o crescimento do consumo, já 
que um mercado menor numericamente pode apresentar consumo maior 
do que outro com número maior de consumidores. Portanto, para explicar 
o aumento do consumo, seria necessário considerar o aumento do poder 
aquisitivo, fenômeno que ocorreu nesse período, conforme Hobsbawm 
(2002:77): “Ademais, graças às quedas de preços da Depressão, esses fregueses 
tinham bastante dinheiro para gastar do que (sic) antes, mesmo considerando 
a redução de salário real após �900.” E continua “ao redor de �880 (...), a 
renda per capita do mundo ‘desenvolvido’ era cerca do dobro da do terceiro 
mundo; em �9�3 seria mais que triplo e continuava aumentando.” 

A junção desses aspectos, portanto, pode ter sido importante para o sur-
gimento do marketing, como menciona Arantes (�975:��): “(...) embora se 
expandisse rapidamente a capacidade de produção das fábricas, a procura 
pelos produtos manufaturados cresceu mais que proporcionalmente, em 
virtude do aumento rápido da população e do crescimento do poder aqui-
sitivo da classe média, proveniente das relações dessa classe com o próprio 
processo de produção”.
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Outro fator que podemos destacar como responsável pelo aumento 
da complexidade ambiental foi a substituição da produção artesanal pela 
produção em massa. 

Chiavenato (2000:20) cita com muita propriedade a importância da 
Revolução Industrial para as inovações tecnológicas e a conseqüente pro-
dução em massa: “Com a invenção da máquina a vapor por James Watt 
(�736-�8�9) e a sua aplicação à produção, surgiu uma nova concepção de 
trabalho que modificou a estrutura social e comercial da época, provocando 
profundas e rápidas mudanças de ordem econômica, política e social que, 
num lapso de um século, foram maiores do que as mudanças havidas em 
todo o milênio anterior.”

As inovações tecnológicas transformaram a sociedade de várias formas. 
Com o uso de novas técnicas, ocorreu um aumento na eficiência das indús-
trias e na capacidade de produção, bem como a utilização de novos métodos 
de trabalho, com a especialização do trabalhador; a redução de preço dos 
produtos (que fez com que se atingisse um número maior de consumidores 
– Henry Ford com sua linha de montagem conseguiu que grande parte dos 
americanos comprasse o seu Modelo T que custava apenas 500 dólares); a 
migração das pessoas do campo para os grandes centros para trabalhar nas 
indústrias que surgiam.

O uso de novas tecnologias proporcionou o aparecimento de grandes eco-
nomias, o que pode ser bem notado nas palavras de Hobsbawm (2002:8�): 
“(...) a terceira característica da economia mundial é a que mais salta aos 
olhos: a revolução tecnológica (...) As indústrias tecnologicamente revolu-
cionárias, baseadas na eletricidade, na química, e no motor de combustão, 
começaram certamente a ter um papel de destaque, em particular nas novas 
economias dinâmicas.”

Podemos notar que com a Revolução Industrial ocorreu uma revolução 
tecnológica. Passou-se a usar tecnologias antes não utilizadas na produção, 
como eletricidade, motor de combustão e materiais químicos, que trouxeram 
inovações na forma de fabricação praticada na época. Isso ocasionou um au-
mento da produção e conseqüentemente no número de fábricas e no consumo, 
o que resultou no nascimento de potências econômicas, como os EUA.
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Tais fatores foram preponderantes para o avanço das economias mundiais, 
conseqüentemente para a riqueza das nações. Nações ricas geram aumento do 
poder aquisitivo das pessoas e esse aumento gera a necessidade de melhoria 
de vida culminada com o aumento do consumo, conforme cita novamente 
Hobsbawm (2002:47): “Era na tecnologia e em sua conseqüência mais óbvia, 
o crescimento da produção material e da comunicação, que o progresso era 
mais evidente. A maquinaria moderna era predominantemente movida a 
vapor e feita de ferro e aço”. 

Outro fator importante foi a divisão do trabalho, estudada por Adam 
Smith, conforme mencionado por Arantes (�975:09): “O princípio da 
divisão do trabalho (é) considerado por vários autores como o fator mais 
importante de renovação no processo industrial. O fundamento do princípio 
da divisão do trabalho, comentado e analisado por Adam Smith, é a divi-
são dos estágios de produção executados separadamente, de forma a serem 
repetidos continuamente” (Grifo do autor). Com o princípio da divisão do 
trabalho, houve a fragmentação dos processos de produção, o que resultou 
em aumento da quantidade e da qualidade de bens e serviços produzidos. 

Como verificamos, a Revolução Industrial trouxe importantes mudanças 
na economia no início do século XX. As empresas começaram a utilizar novas 
formas de organizar o trabalho e conseqüentemente uma maneira mais eficaz 
de levar os produtos ao público, que crescia em número e aumentava seu 
poder aquisitivo. Um dos que contribuíram para novas formas de administrar 
as empresas foi o engenheiro Frederick W. Taylor, com sua administração 
científica, conforme cita Hobsbawm (2002:7�): “Assim como a concentração 
econômica, a ‘administração científica’ (o próprio termo só entrou em uso 
por volta de �9�0) foi filha da grande Depressão. Seu fundador e apóstolo, 
F. W. Taylor (�856-�9�5), começou a desenvolver suas idéias na altamente 
problemática indústria siderúrgica americana em �880. Procedentes do oeste, 
essas idéias chegaram a Europa nos anos de �890. A pressão sobre os lucros 
durante a Depressão, bem como o tamanho e complexidade crescentes das 
firmas, sugeriram que os métodos tradicionais, empíricos ou improvisados, 
não eram mais adequados à condução das empresas.”
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As empresas cresciam de forma desordenada em decorrência das evoluções 
tecnológicas provenientes da Revolução Industrial. Mas apenas crescer não 
era suficiente, pois elas necessitavam de uma forma ordenada de trabalho. 
Com isso, surgiu a Administração Científica, de Taylor. Este, apesar de muito 
criticado em sua época, foi importante para aumentar a eficiência das orga-
nizações que passavam por profundos problemas de baixa produtividade.

Como podemos notar, as empresas passaram por transformações impor-
tantes, o que coincidiu com o advento da produção em massa e contribuiu 
para novas formas de comercialização, conforme Hobsbawm (2002:8�): 
“(...) foi uma transformação excepcional do mercado de bens de consu-
mo: uma mudança tanto quantitativa como qualitativa. Com o aumento 
da população, da urbanização, e da renda real. (sic) O mercado de massa, 
até então, mais ou menos restrito à alimentação e ao vestiário, ou seja, às 
necessidades básicas, começou a dominar as indústrias produtoras de bens 
de consumo. Em longo prazo, isto foi mais importante que o notável cres-
cimento do consumo das classes ricas e favorecidas, cujo perfil de demanda 
não mudou de maneira acentuada.”

O ambiente era propício ao surgimento de grandes corporações, aumento 
da quantidade de consumidores, elevação da renda, inovações tecnológicas, 
novas formas de administrar as organizações e ao de grandes empreende-
dores. Segundo Sampson (�996:46), “nas duas últimas décadas do século 
XIX, muitas invenções transformaram-se em empresas gigantescas de um 
lado a outro dos Estados Unidos”.

Nesse ambiente, as empresas se encontravam em profunda transformação, 
provocada pelo aumento de sua capacidade produtiva, mas ainda apresenta-
vam problemas, conforme afirma Arantes (�975:��): “O contínuo progresso 
da mecanização, os primeiros passos na direção da automatização, a grande 
concentração de recursos de produção à disposição de algumas empresas, a 
crescente aplicação das técnicas de administração científica ao processo de 
produção, o grande impulso da física e da química, colocaram as empresas 
na iminência do desastre, do qual só poderão se safar se conseguirem garantir 
para si parte do mercado existente e procurar o desenvolvimento constante 



39Capítulo 1 • DESMIStIFICaNDo o MaRKEtING

de novos mercados. Essa situação provoca nos administradores de empresas 
a busca de soluções de mercado, caracterizando-se o que poderíamos chamar 
de Revolução Comercial em contraposição à Revolução Industrial.” 

Talvez tenhamos chegado ao ponto principal. As organizações cresciam 
de maneira exponencial em virtude dos fatores já descritos anteriormente, 
mas necessitavam garantir para si mercados consumidores de seus produ-
tos. Tal cenário poderia ser propício para uma área de conhecimento que 
auxiliasse as grandes corporações a entender e utilizar formas sistematizadas 
para colocar os produtos no mercado, ou seja, uma área de conhecimento 
que estudasse o relacionamento entre empresa-mercado. 

Graças a esses avanços, grandes corporações surgiam, mas eram localiza-
das em determinadas regiões que poderiam ser distantes de seus mercados 
consumidores. Surface (�940:06) diz que “as organizações eram localizadas 
em determinadas regiões divididas por ramo de atividade, onde tínhamos a 
indústria do aço localizadas em Pittsburgh, Gary, Birmingham, entre outros, 
Akron com artigos de borracha e Detroit com a indústria automobilística”. 
O desafio que surgia, portanto, era: como colocar as mercadorias perto do 
consumidor, haja vista que os EUA têm uma dimensão continental? Era 
um cenário diferente com que as empresas se deparavam, pois no período 
pré-Revolução Industrial, ou, como já mencionamos, de economia artesanal, 
os fabricantes vendiam seus produtos aos seus vizinhos, às pessoas de seu 
condado ou de sua região, o que não exigia muito esforço de distribuição.

Em tal ambiente o marketing surge para estudar formas mais eficientes 
de colocar as mercadorias em mercados consumidores, como bem conceitua 
Surface (�940:03): “marketing é a série de atividades que envolvem o fluxo de 
mercadorias e serviços do produtor ao consumidor” ou “marketing é freqüente-
mente chamado de ‘distribuição’. O termo ‘distribuição’ física às vezes é usado 
para designar as atividades envolvidas no movimento físico e controlado de 
mercadorias por canais de comércio”. Ou como cita Arantes (�975:�0) sobre 
a importância da distribuição: “O grande distanciamento entre produtores e 
consumidores, causado pela necessidade de exploração de mercados cada vez 
maiores, deu origem ao desenvolvimento de um grande número de interme-
diários, parcial ou total, da produção de um ou mais fabricantes.” 
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O marketing aparece, portanto, como uma maneira sistematizada de 
estudo de mercado, com o objetivo de reconhecer melhores formas de co-
locar os produtos em determinados mercados, por meio do uso adequado 
de intermediários, vendedores e distribuidores. A necessidade do estudo de 
formas mais adequadas de colocar os produtos em seus mercados – premissa 
inicial do marketing – teve novamente influência da Revolução Industrial 
e das novas formas de administração surgidas com a divisão do trabalho. 
Surface (�940:04) argumenta em sua obra que o surgimento do marketing 
como atividade ligada às empresas começou a ganhar importância com a 
Revolução Industrial: “Na maioria de suas características fabris e problemas 
do moderno sistema de marketing teve seu crescimento com a Revolução 
Industrial e começaram a aumentar com o rugido das locomotivas e os 
apitos estridentes das fábricas.”

Surface também menciona que um dos principais responsáveis pelo surgi-
mento do marketing foi a especialização do trabalho. Na economia artesanal 
não existia a divisão e a padronização do trabalho; em termos gerais, uma 
única pessoa era responsável pela produção, distribuição e comercialização de 
seus produtos. Com a Revolução Industrial, as novas tecnologias, a divisão 
das operações proposta por Adam Smith e com a Administração Científica 
de Taylor, essas tarefas foram subdividas em operações. Passaram a existir 
pessoas para fabricar, outras para comercializar as mercadorias produzidas 
e, por fim, pessoas para distribuir as mercadorias de maneira mais eficaz. 
Com isso houve uma diminuição da importância da fabricação como orga-
nismo econômico, sobrando mais espaço para as tarefas de comercialização 
e distribuição.

Nesse ambiente rico em transformações, surge a área de marketing para 
estudar as melhores formas de as organizações distribuírem seus produtos 
aos mercados consumidores.

Analisando de forma sucinta, pois a idéia do surgimento do marketing 
merece estudos mais aprofundados, podemos verificar que o início dessa 
área de conhecimento se deu no período de �900 a �9�0, em conseqüência 
da necessidade de um estudo mais sistematizado das formas de comercia-
lização e distribuição. Tal necessidade surgiu após a Revolução Industrial, 
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que culminou com o fim da produção artesanal e o início da produção em 
massa, a especialização do operário, com os métodos inovadores de Taylor 
e a linha de montagem de Ford, o crescimento da população e o aumento 
de seu poder aquisitivo. 

Em um cenário como este, de profundas transformações, ou as empresas 
modernizavam seus processos de comercialização ou estariam fadadas ao 
fracasso. Esse foi um terreno fértil para o surgimento de modernas técnicas de 
comercialização e distribuição e o conseqüente início de interessados nesses 
processos, tanto no âmbito acadêmico como no empresarial, culminado, 
assim, com o surgimento de uma das áreas mais importantes no cenário 
empresarial e social de nossa sociedade moderna.


