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RESUMO 

O marketing é responsável por muito mais ações do que apenas satisfazer as 

necessidades e desejos. Atuando em diversos setores de nossas vidas, o marketing 

está presente no setor público ou privado, nas pessoas jurídicas e físicas. E, por 

isso, conceitua-lo neste contexto contemporâneo e tecnológico é fundamental para 

compreendê-lo e aplica-lo de maneira eficiente e eficaz. Entretanto, o que se busca 

aqui não é definir o melhor conceito ou ainda menosprezar outros, mas sim 

estabelecer uma lógica conceitual sistematizada a fim de compreender sua evolução 

e aplicação, facilitando seu processo ensino-aprendizagem no ensino superior além 

de estabelecer parâmetros entre sua teoria e aplicação prática, desmembrando-o 

por suas subáreas através da revisão de literatura para compreender o que já foi 

publicado academicamente sobre o assunto e, se possível tecer novos parâmetros e 

conceitos para sua aplicação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Coordenar as necessidades e desejos através da oferta e da demanda é o que 

marketing faz. O Marketing é uma atividade recente e tem se desenvolvido 

paulatinamente nos últimos 30 anos. Talvez pela velocidade da informação e 

facilidades de acesso, o conceito de marketing também foi mudando e se 

adequando frente às novas demandas, necessidades e desejos. 

Supostamente, haverá coerência em algumas palavras-chaves em sua definição, 

porém sua aplicação parece se desenvolver em muitas outras áreas até então 

inimagináveis quando fora criado. Ideologias a parte, neste século XXI vivemos 

numa sociedade baseada nas relações de consumo. Inegavelmente compramos e 

vendemos. Bens e serviços. Embora existam outras formas de relacionamentos 

neste contexto, a priori, o que interessa é o rendimento, o lucro. 

Independente de classe social, idade, sexo, localização geográfica, etc, estamos 

todos sendo influenciados por algum veículo de comunicação, por amigos, parentes, 

enfim, somos bombardeados por informações que “precisamos” ou “queremos”. 

 

3. OBJETIVOS  

O que se busca aqui não é definir o melhor conceito ou ainda menosprezar outros, 

mas sim estabelecer uma lógica conceitual sistematizada a fim de compreender sua 

evolução e aplicação, facilitando seu processo ensino-aprendizagem no ensino 



superior além de estabelecer parâmetros entre sua teoria e aplicação prática, 

desmembrando-o por suas subáreas. 

 

4. METODOLOGIA  

Metodologicamente, este trabalho tem caráter exploratório “cujo objetivo é a 

formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e 

clarificar conceitos” LAKATOS e MARCONI (2003, p. 188, grifo meu) e para isso, o 

procedimento utilizado será a pesquisa bibliográfica, “desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos1” (GIL, 

1989, p. 48) que "oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já 

conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 

cristalizaram suficientemente” (MANZO,1971,p. 32). Vale ressaltar também que, “a 

pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo 

assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras” (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 186) embora 

não seja premissa deste trabalho reinventar o marketing. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para atender aos objetivos este trabalho será dividido como segue na figura abaixo: 

5.1. CONCEITOS REVISTOS, 
AMPLIADOS E REVISADOS 

SOBRE O MARKETING 

5.2. DESDOBRAMENTOS DE 
MARKETING 

5.3. ERAS DO 
MARKETING 

 5.2.1. Marketing voltado para o lucro 
     5.2.1.1.   Marketing Esportivo 
     5.2.1.2.   Marketing das Massas 
     5.2.1.3.   Marketing Direto 
     5.2.1.4.   Marketing Industrial 
     5.2.1.5.   Marketing Cultural 
     5.2.1.6.   Marketing de 
Relacionamento 
     5.2.1.7.   Marketing Global 
     5.2.1.8.   Marketing Interno ou 
Endomarketing 
     5.2.1.9.   Marketing Promocional 
     5.2.1.10. Marketing Empresarial 
     5.2.1.11. Marketing Multinível 

5.3.1. Marketing 1.0 
  5.3.2. Marketing 2.0 
  5.3.3. Marketing 3.0 

                                                           
1
 Porém, devido ao avanço tecnológico e a utilização da internet para divulgação do conhecimento, 

serão utilizados ferramentas de busca online em base dados e artigos publicados na web em geral, 

buscando conhecer a totalidade do fenômeno “marketing” construído pelos seus executores. 



     5.2.1.12. Marketing Estratégico 
     5.2.1.13. Marketing de Guerrilha 
     5.2.1.14. Marketing Digital 
  5.2.2. Marketing sem fins lucrativos 
     5.2.2.1. Marketing Social 
     5.2.2.2. Marketing Pessoal 
     5.2.2.3. Marketing Institucional 
     5.2.1.4. Marketing Político 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

“O foco do marketing mudou com o passar dos anos. Marketing evoluiu através do 

foco de commodities (agrícolas, produtos minerais, produtos manufaturados, 

serviços); foco institucional (produtores, atacadistas, varejistas, agentes); foco 

funcional (compra, venda, promoção, transporte, armazenamento, preço); foco 

gerencial (análise, planejamento, organização, controle), e um enfoque social 

(eficiência de mercado, qualidade do produto e impacto social). Cada novo foco teve 

seus defensores e críticos” (KOTLER, 1972, p 46). 

Kotler (1972) já afirmava que “Cada vez o Marketing emerge com um auto-conceito 

renovado e expandido” (p. 46). Isto, antes da revolução tecnológica e mudanças no 

comportamento do consumidor. Naquela época, a preocupação era se os conceitos 

de marketing “se aplicam nas áreas empresariais tanto quanto nas não-

empresariais” (idem p. 46). Hoje podemos afirmar com segurança que o marketing 

se desdobrou nos mais variados segmentos da administração de corporações 

voltadas para o lucro ou àquelas sem fins lucrativos e até mesmo para pessoas 

físicas. 
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