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Resumo: 
 O objetivo deste trabalho foi o de tentar identificar a forma com que as pessoas constroem 
a imagem da função marketing, como enxergam o seu papel social e a imagem dos profissionais 
que se encarregam de sua gestão. Para realizar tal tarefa, utilizamos uma abordagem qualitativa, 
empregando os métodos de entrevista em profundidade e técnicas projetivas. Neste trabalho 
constatamos que a atividade de marketing não é percebida de forma geral no Brasil, ainda que 
alguns segmentos possam identificar claramente esta função de marketing como uma atividade de 
troca e criação de valor.  
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1. Introdução  

 A velha confusão abordada por Theodore Levitt, em 1960, para explicar o declínio de 

algumas indústrias nos Estados Unidos ainda permanece viva: a sociedade, de forma geral, não 

tem uma imagem clara sobre qual é o papel do marketing na sociedade. A confusão ainda persiste 

na definição do profissional responsável por gerenciar esta área das empresas: o Gerente de 

Marketing.  

 O objetivo deste trabalho foi o de tentar identificar a forma com que as pessoas constroem 

a imagem da função marketing, como enxergam o seu papel social e a imagem dos profissionais 

que se encarregam de sua gestão. 

A  Americam Marketing Association (AMA), nos oferece uma clara definição do termo 

marketing 

“Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos para 

criação, comunicação e entrega de valor aos clientes e para gerenciar os 

relacionamentos com os clientes de forma que  beneficie a organização e 

suas partes interessadas (stakeholders).” (American Marketing Association) 

 

 Esta seria a definição “oficial” para o termo marketing, revista e atualizada em 2004. Ela é 

uma evolução da primeira definição feita em 1935 nos EUA pela National Association of 

Marketing Teachers, a associação precursora da AMA. Esta definição foi revisada em 1960 e 

1985, quando sofreu a sua primeira alteração.  

 Neste trabalho constatamos que esta definição para a atividade de marketing não é 

percebida de forma geral no Brasil, ainda que alguns segmentos possam identificar claramente a 

função de marketing como uma atividade de troca e criação de valor.  

Para realizar tal tarefa, uma série de estudos qualitativos e quantitativos será necessária. 

Nesta primeira etapa, devido ao objetivo da pesquisa, utilizamos uma abordagem qualitativa, 

empregando os métodos de entrevista em profundidade e técnicas projetivas. 

Além desta seção introdutória, este relatório contém três seções. A primeira delas 

apresenta brevemente a metodologia empregada. Na segunda seção é apresentada a análise dos 

dados, e por fim, apresentamos as conclusões deste relatório, as suas limitações metodológicas e 

apresentamos as questões que merecerão investigações futuras.  
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2. Revisão de Literatura 

A motivação para o nosso estudo é originário da constante preocupação da academia em 

entender o processo pelo qual os consumidores não apresentam uma atitude positiva em relação 

às atividades de marketing. Kotler (1972) cita o movimento consumerista surgido nos Estados 

Unidos como um primeiro movimento de reação às práticas mercadológicas das empresas. Esse e 

outros autores creditam essa atitude negativa a uma falta de clareza na percepção das atividades 

do marketing para a sociedade. 

O artigo de Kotler e Levy (1969) que propôs a ampliação do conceito de marketing para 

outras atividades de troca foi assimilada, na medida que se percebeu o avanço desta prática. 

 Em artigo publicado em 1978, Richard Bagozzi apresentou uma série de idéias que serviu 

para avançar e realinhar o conceito de troca. O autor afirmava que o processo de troca deveria ser 

visto como uma atividade social ao invés de uma decisão solitária. Essa posição foi reiterada em 

artigo publicado em 1979 denominado “Toward a formal theory of marketing exchanges”. 

 Shelby Hunt (1976, 1983) foi responsável pela definição de troca como a preposição 

fundamental de onde viria a teoria de marketing. Juntando as contribuições de Bagozzi e Kotler, 

Hunt (1983) propôs que o sujeito da matéria de marketing é o relacionamento de troca ou 

transação.  

Houston e Gassenheimer (1987), revisando a literatura de trocas, afirmaram que troca 

seria um conceito central em marketing e deveria ter um papel na distinção desta disciplina das 

demais. Revisando a literatura os autores discutem trocas como resultado de um comportamento 

de busca de objetivos, ocorrendo sob condições específicas e consistindo da transmissão de valor 

ou utilidade. Eles avançam a discussão afirmando que o conceito de trocas sociais é um conceito 

mais rico do que o de troca como um ato isolado e identificaram a distancia social como uma 

característica importante associada a variação observada nos relacionamentos de troca. 

Apesar desta linha de pensamento contar com um grande consenso, a explicação do 

porque as pessoas trocam necessitava ser explicitada. Esta explicação do porque as transações 

ocorrem foram oferecidas por McInnes (1964) e Houston e Gassenheimer (1987). Para Houston e 

Gassenheimer (1987, p.16) “A força motriz por trás da troca é a necessidade de satisfação.” 
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Assim, após uma breve revisão da literatura disponível podemos verificar que a teoria faz 

uma clara distinção entre os conceitos de marketing do de comunicação. Apesar desta distinção 

conceitual os consumidores, em sua maioria, não a percebem, fazendo uma constante confusão 

entre estes conceitos. Neste reducionismo a atividade do profissional de marketing fica 

prejudicada, pois é erroneamente confundida com a atividade exercida pelos publicitários. 

De forma geral, a literatura indica que os consumidores são céticos em relação aos 

anúncios, assim como as demais práticas de marketing (Gaski e Etzel, 1986). A teoria da 

Economia da Informação (EOI) parte do princípio que os consumidores não acreditam nos 

anúncios a não ser que sejam motivados a acreditar. Um dos objetivos está relacionado com a 

necessidade de busca de informação. Quando o consumidor dispõe de informações suficientes 

para a sua tomada de decisão eles não estariam inclinados a buscar informações nas propagandas. 

De forma análoga, os consumidores buscariam se informar com as propagandas quando não 

tivessem informações suficientes para a tomada de decisão (Calfee e Ringold, 1994). 

Para Calfee e Ringold (1994) a constatação de que os consumidores encaram as 

propagandas com ceticismo tem uma importante repercussão para a prática gerencial e 

regulatória, pois se a mensagem não puder persuadir, ela não será efetiva na mudança das atitudes 

dos consumidores, nem necessita ser objeto de regulação, pois esta se baseia no princípio de 

defesa do consumidor contra mensagens com potencial enganoso.  

As conclusões de Calfee e Ringold (1994) foram obtidas após a análise de uma série de 

pesquisas desde a década de 30. Os estudos, destinados a investigar a percepção das propagandas 

pelos consumidores, apontarem que de forma geral 70% dos entrevistados achavam que as 

propagandas eram mentirosas e tinham como objetivo persuadir as pessoas a comprarem o que 

não precisavam. Apesar disto, os consumidores acreditavam que as propagandas tinham 

benefícios que justificavam a sua importância. Segundo os autores“De forma geral os consumidores 

são céticos em relação às propagandas de forma abstrata, no entanto eles conseguem extrair muita 

informação útil.” (Calfee e Ringold, 1994) 

 

3. Hipóteses do Estudo 

O nosso estudo tem como objetivo verificar as seguintes hipóteses:  

i) A sociedade tem uma percepção distorcida do conceito de marketing; 
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ii) A sociedade não percebe o papel social desempenhado pelo marketing e pelos 

profissionais desta área; 

iii) A sociedade ainda confunde os conceitos de propaganda e marketing. 

 

4. Metodologia 

Para a realização deste estudo foram utilizados dois métodos qualitativos: entrevista em 

profundidade e técnicas projetivas. As entrevistas foram realizadas no Grande Rio de Janeiro, no 

período compreendido entre 16 e 30 de maio de 2005. Foram realizadas 46 entrevistas, sendo 6 

destas descartadas devido a falhas metodológicas ocorridas na sua execução.  

O número de entrevistas considerado atende aos propósitos do estudo (exploratório) e da 

técnica que foca mais na variabilidade das respostas do que na freqüência de ocorrência, embora 

esta seja considerada na análise.  

A técnica de entrevista em profundidade consiste em uma entrevista não-estruturada, 

direta, pessoal, em que um único respondente é questionado por um entrevistador para descobrir 

motivações, crenças, atitude e sensações subjacentes sobre um determinado tópico (Malhotra, 

2001). Estas entrevistas seguiram um roteiro semi-elaborado com perguntas abertas, que permitiu 

nortear a ‘conversa’ de maneira informal, mas sem se distanciar do foco de interesse.  

As entrevistas foram conduzidas por alunos de Graduação da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM-RJ) sob a supervisão do Núcleo de Pesquisas. Ao fim de cada 

entrevista os pesquisadores elaboraram um relatório onde descreveram as principais questões 

levantadas pelos entrevistados. A variedade buscada foi alcançada. Nesta amostra existiam 

variações nas seguintes variáveis de segmentação: idade, gênero, grau de instrução, ocupação e 

estado civil. Uma preocupação dos pesquisadores foi o de excluir estudantes e profissionais 

relacionados às áreas de comunicação e marketing da amostra. A inclusão deste perfil de 

respondente poderia introduzir um viés nas respostas. 

O segundo passo envolveu a análise das entrevistas de modo a compor o relatório onde 

estariam expressas a opinião dos entrevistados a respeito do conceito de marketing e o seu papel 

social que era o objetivo da investigação. 

O método utilizado para a análise dos relatos seguiu o modelo de pesquisa de marketing 

hermeneuticamente orientada proposto por Thompson (1997). “Uma interpretação heremenêutica 
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procura estar aberta às possibilidades oferecidas pelo texto ao invés de projetar um sistema 

predeterminado de significados nos dados textuais.” (Thompson, 1997, p. 443).  Neste processo, 

a interpretação de dados textuais prossegue em uma série de interações entre a parte e o todo. 

Este processo interativo envolve dois estágios distintos. O primeiro é um ciclo intratexto em que 

um texto é lido em sua totalidade para ganhar um sentido de todo. Posteriormente, leituras 

adicionais são empreendidas para desenvolver uma compreensão dos significados presentes no 

texto. O segundo movimento é intertextual no qual o investigador procura padrões através das 

diferentes entrevistas. Também há movimentos interativos entre os ciclos intra e intertextuais. 

Por exemplo, o investigador pode encontrar ao final do processo de análise insights importantes 

que poderão ser utilizados para reconsiderar a análise prévia dos relatos, trazendo um novo 

entendimento dos textos analisados. 

 

4.1 Roteiro das Entrevistas 

  As entrevistas deveriam seguir um roteiro semi-estruturado que tinha como único 

objetivo certificar de que todas as questões de interesse dos pesquisadores estavam sendo 

abordadas pelos entrevistados. Esse roteiro semi-estruturado também continha questões que 

ajudavam a ‘esquentar’ a conversa, para os casos onde os entrevistados não se mostrassem muito 

interessados no tema. Eram questões que levavam a contradição do entrevistado e a busca de 

mais informações.  

 

5. Análise dos Dados 

A seguir iremos apresentar a análise dos dados obtidos a partir da utilização das duas 

técnicas de pesquisa. 

 

5.1 Análise das Entrevistas em Profundidade  

As entrevistas em profundidade tinham como objetivo principal buscar o entendimento do 

conceito de marketing pelos entrevistados. Assim, o roteiro semi-estruturado, que foi utilizado 

pelos entrevistadores, continha como primeira pergunta o seguinte questionamento: “O que você 

entende como marketing?” 
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O primeiro aspecto que foi levantado era o significado da palavra marketing. A entrevista 

se iniciava com o entrevistador fazendo esta questão para os entrevistados. Uma primeira 

conclusão que se pode chegar é de que todos os entrevistados eram familiarizados com o termo, 

apesar de não saber definir de forma correta o seu significado. As respostas foram bastante 

diversificadas, mas a grande maioria respondeu que a publicidade trabalharia com a imagem da 

empresa, com a propaganda, enquanto o marketing estaria relacionado com as estratégias 

voltadas para a venda e divulgação da empresa. 

"Marketing é  divulgação.” (Ocirema Pereira, aposentada) 

 

"Todo esforço da empresa afim de  criar uma imagem própria” (Thaís 

da Cunha e Silva Jacobsen, decoradora) 

 

“O conceito de Marketing para mim é o que exalta a qualidade das 

pessoas, dos produtos, do que é realmente bom.” (Solange Leporage, 

bacharel em letras) 

Durante a análise das entrevistas observamos uma forte associação do conceito de 

marketing a atividade de vendas. Isto pode ser creditado a orientação mercadológica de muitas 

empresas que não encaram a sua atividade como um relacionamento empresa-cliente, mas sim 

como um simples encontro entre oferta e demanda. Isto significa que na percepção dês alguns 

consumidores este antigo paradigma não foi abandonado. A seguir apresentamos alguns 

comentários que corroboram com a nossa observação. 

“...tudo que envolve o planejamento de venda”. (Teresa Pinheiro, 

professora) 

 

“Marketing são mecanismos utilizados para ampliar a visão do 

público em re lação aos seus produtos. Uma maneira de atrair e 

melhorar as vendas.” (Flávia Cordeiro, artista) 

 

Uma outra associação citada de forma ainda mais recorrente foi entre os conceitos de 

marketing e propaganda.  
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“Conceito de marketing é relacionar a empresa à divulgação de um 

produto, e o objetivo é explorar a imagem do produto ou serviço para 

vender..” (Bernardo Lazaroni, estudante de Educação Física.) 

 

Uma questão muito discutida que foi posta em questão durante a realização das 

entrevistas, foi qual seria a principal diferença entre a publicidade e marketing.  

“Publicidade é o que se vê na TV, outdoor, essas coisas... e marketing 

é o que tá por trás disso  tudo”. (Iara Santos, estudante do 2o grau) 

 

Porém, algumas respostas mostraram que marketing e publicidade ainda são vistos como 

uma coisa única, e suas funções são confundidas, por exemplo: 

“Para mim são a mesma coisa. Um publicitário é uma pessoa que 

trabalha com marketing”. (Wagner Coelho, professor universitário) 

 

“Marketing é propaganda e imagem. Seu objetivo é tenta chamar a 

atenção do público para o produto.” (Tatiana Lee, estudante 

universitária) 

 

Aos entrevistados que afirmaram que as atividades de propaganda e marketing eram 

distintas, foi perguntado qual era esta distinção. O que percebemos era que  na maioria das 

respostas a confusão permanecia.  

“Marketing estaria ligado à venda e publicidade a propaganda” 

(Teresa Pinheiro, professora) 

 

Já alguns entrevistados demonstram possuir um conhecimento mais claro sobre estas duas 

atividades.  

“Marketing  seria estratégias de venda  de um produto, imagem, 

serviço  e publicidade seria a divulgação propriamente dita do 

produto ou de um serviço.” (Ana Miranda, estudante) 
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Uma outra pergunta em que pudemos constatar essa confusão entre publicidade e 

marketing, foi quando abordamos o tema de em que situações cotidianas são vistas atividades do 

marketing.  

As respostas dadas, diziam que o marketing podia ser visto em propagandas em geral (tv, 

outdoors, Internet,...), o que  seria  uma contradição com  o conceito dado de  publicidade e 

marketing. Outras respostas dadas foram que o marketing pode ser visto através de divulgação de 

celebridades e em eventos em geral. 

“Nas diferentes mídias: Tv, Internet, outdoor, jornais, rádio, em 

diferentes atividades ligadas ao esporte: jogos de tênis, futebol, 

formula 1[...]”(Carlos Wilson, representante comercial) 

 

Uma outra questão abordada de forma direta foi o papel desempenhado pelos 

profissionais que trabalham na área de marketing. No Brasil é consenso que o uso da palavra 

‘marketeiro’ para designar uma pessoa tem o objetivo de colocar uma pecha negativa. Ou seja, 

chamar uma pessoa de “marketeiro” não tem como objetivo designar o profissional que atua na 

área de marketing, mas sim de associar a um embusteiro. Essa associação pode ter sido criada a 

partir de uma confusão semântica durante o processo de ‘importação’ dos termos. Nos Estados 

Unidos o profissional responsável pelo gerenciamento das atividades de marketing é denominado 

marketing manager. Enquanto marketer é utilizada para denominar comerciante, que não é visto 

de forma positiva no Brasil.  

Nas entrevistas a função do profissional de marketing não ficou muito clara, pois há uma 

confusão entre este profissional e o publicitário. Nas entrevistas a palavra ‘marketeiro’ era citada 

espontaneamente e sempre com uma conotação negativa. Já a associação positiva se dava quando 

o profissional de marketing era denominado gerente de marketing. Isto era acessado através da 

pergunta: ‘O que você acha que um profissional de marketing faz?’ 

“Sim, porque os marketeiros (é assim que vocês se chamam né?) 

sabem como fazer o público comprar o produto que estão a fim 

de vender. Eu tenho uma pequena curiosidade para saber como 

eles fazem isso.” (Andrea Lacerda, estudante) 
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“Um amigo da família é marketeiro, ele tem uma agência de 

propaganda” (Nídia Kurtin, 32 anos; profissão não declarada) 

 

“Um bom marketeiro seria aquele que através de  seu trabalho 

pesquisasse  as demandas do publico e disponibilizasse, diante 

de  diferentes possibilidades de escolha,“produto” adequado a 

estas necessidades e não o inverso. O  bom marketeiro  seria 

aquele que  tivesse a ética  a frente do seu trabalho.” (Jacqueline 

Faria Vasconcelos, professora) 

 

“Bom, seria aquele que sabe passar a mensagem de forma 

original e sutil, com um toque  de  bom humor, pra que o 

consumidor  tenha  sua atenção voltada para o produto. 

Procurando não usar meias verdades e nem mentir para  o 

consumidor” (Wagner Coelho, professor universitário) 

 

 

5.2 Análise das Técnicas Projetivas 

A segunda etapa da pesquisa foi realizada através da utilização de técnicas projetivas 

(técnicas de associação e conclusão). Segundo David Aaker  

“A característica principal das técnicas de projeção é a 

apresentação de um objeto, utilidade ou indivíduo que seja 

ambíguo e não estruturado, o qual deve ser interpretado ou 

explicado pelo respondente (entrevistado)” (Aaker, 2004)  

Portanto, as técnicas projetivas se baseiam na interpretação e subjetividade das respostas 

de livre associação, que pode gerar, uma gama de conclusões e interpretações por parte do 

pesquisador, as mais livres e profundas. 

As técnicas projetivas se dividem em diversas modalidades, a saber: associação, 

construção, conclusão, dramatização, interpretação de figuras e técnicas da terceira pessoa. 
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5.2.1 Método de Associação 

As associações foram desenvolvidas pelo interesse em conhecer e comprovar as hipóteses 

Apresentadas, durante o trabalho, sobre a percepção, dos entrevistados, do termo marketing e de 

outros termos correlacionados a ele, como: “marketeiro”, “propaganda”, “publicidade” e 

“cliente”.  

  Um fato que pode ser destacado é a distorção, na livre associação, entre os termos 

marketing, propaganda e publicidade. O mais interessante foi a correlação, direta, entre eles, por 

exemplo. Muitos entrevistados associavam marketing à propaganda, propaganda a publicidade e 

publicidade a marketing. O que demonstra sua, ainda, não conceituada imagem no senso comum, 

deixando claro e dando suporte às premissas do trabalho, onde o marketing se confunde com a 

propaganda. 

 Uma outra interpretação peculiar foi o fato de que, apesar de marketing ser associado à 

propaganda, o mesmo não acontece ao contrário, ou seja, da associação da propaganda com o 

marketing. A propaganda é associada a publicidade na maioria das vezes, fugindo da confusão 

recorrente ao marketing. 

 Já nas associações feitas aos termos relacionados ao marketing, obtivemos diferentes e 

numerosas interpretações. Por exemplo, o termo “marketeiro” foi relacionado a conotações 

negativas e pejorativas como “mentiroso” e “enganador”, ou então associações de confusões 

como “publicitário” e “faz propaganda”.  

 “Publicidade” apareceu como o que realmente está envolvida, inclusive com algumas 

associações positivas como “criatividade”, mas na maioria das vezes relacionada à “comercial” 

(de televisão), “propaganda” e “anúncio”. O termo “cliente” foi associado com certa revolta e 

sofrimento, palavras como: “vítima”, “explorado” e “enganado” apareceram com freqüência. 

  

5.2.2 Método de Conclusão 

 Esse método foi utilizado por associações que foram desenvolvidas com a finalidade de 

descobrir que ações o entrevistado teria ao se defrontar com situações como: dificuldade em 

receber atendimento em loja; reclamações de qualidade ou funcionalidade de produtos; utilização 

de produtos de determinadas marcas; utilização do Serviço de Atendimento ao Cliente (S.A.C.); 

velocidade no atendimento, atenção para situações emergenciais e utilização de atendimento pelo 

telefone e/ou internet. 
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 Cada uma dessas situações foi abordada com a finalidade de descobrir possíveis ações de 

cada entrevistado, o processo de tomada de decisão de compra de um determinado produto; a 

utilização dos Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC´s), o atendimento prestado pelo telefone 

e/ou pela internet e a livre associação de determinados serviços a diferentes ou semelhantes 

marcas. 

   

6. Conclusões 

A seguir apresentamos conclusões desse trabalho, que foi realizado pelo Núcleo de 

Pesquisas da Escola Superior de Propaganda e Marketing, durante o primeiro semes tre de 2005, 

em relação a percepção do termo marketing e suas possíveis associações.  

• Relacionando o prévio conhecimento dos entrevistados e o conceito de marketing, 

a grande maioria respondeu que seriam estratégias de divulgação e venda de 

produtos, idéias ou serviços. 

• O profissional de marketing é percebido como uma pessoa que tem a função de 

pesquisar e determinar estratégias, de venda, para suprir as necessidades e desejos 

dos consumidores e atingir os objetivos da empresa. Um bom (“correto”) 

profissional de marketing teria o desafio de atingir os objetivos de sua função sem 

enganar, ou mentir para o cliente, se preocupando com a ética e o respeito para 

com o mesmo. 

• Para os entrevistados, a publicidade trabalha com a imagem da empresa, com a 

propaganda. Já o marketing estaria relacionado com as estratégias voltadas para a 

venda e divulgação da empresa.   

• Marketing podia ser visto em propagandas em geral (tv, outdoors, Internet,radio, 

revistas), o que  seria  uma contradição com  o conceito dado de  publicidade e 

marketing. Outras respostas dadas foram que o marketing pode ser visto através de 

divulgação de celebridades e em eventos em geral  

• Pudemos notar que a maioria dos entrevistados confundiu o conceito de marketing 

com propaganda, confirmando assim uma de nossas hipóteses. 

É importante ressaltar que os resultados obtidos devem ser lidos a luz das limitações e 

restrições proporcionadas pela abordagem qualitativa e, em especial, das técnicas empregadas: 

entrevistas em profundidade e técnicas projetivas. Sugerimos investigações futuras deste mesmo 
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tema utilizando outra abordagem metodologia – quantitativa – que permitam explorar e tecer 

generalizações a respeito das relações indicadas pelos respondentes em nossa pesquisa. 
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