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As distorções na má aplicação do marketing no Brasil derivam do pouco
amadurecimento do mercado por volta dos anos 60, quando no país
predominavam como grandes grupos econômicos, monopólios e oligopólios
não competitivos;

O governo brasileiro tinha uma intervenção bastante intervencionista de
forma a ser o maior investidor do Brasil, com taxas de investimento superiores
aos investimentos privados nessa época;
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• Marketing é fruto de uma combinação de ciências (economia,
administração, sociologia, psicologia, matemática, antropologia etc), tendo
como objetivo: comportamento das pessoas na busca pela satisfação de
seus desejos, dores e necessidades;

• Ganhou status e diversas aplicações maduras nas mais diferentes áreas:
esporte, política, negócios, igrejas, governos etc;
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• Marketing atua na identificação de necessidades/desejos e promove 
soluções;

• Necessidade é um estado de privação de satisfação básica, já o desejo é a 
busca por satisfação para além do básico, ganha status de “natureza 
psicológica”;

• Necessidade => água;

• Desejo => vinho Château Pétrus 2000, vale R$ 28.000,00;
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• Dada sua importância estratégica, o marketing deve se estender a todas as
organizações que tem vínculos com mercado;

• De acordo com Raimar Richers, marketing é a intenção de entender e
atender o mercado;

• Para Kotler: “suprir necessidades gerando lucro”
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• Ebay entendeu que as pessoas tinham dificuldade de encontrar produtos
que desejavam e criou plataforma de leilões online;

• Instagram como plataforma de compartilhamento de fotos;

• Facebook como plataforma de criação de conteúdos e compartilhamentos;
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• No atual cenário global não basta a empresa ter área de finanças,
contabilidade, comercial se não houver demanda por seus produtos ou
serviços;

• Muito da valorização da marca depende principalmente da sua habilidade e
sucesso na ações de marketing;

• Ações bem sucedidas constroem marcas fortes, base de clientes fiéis, ativos
tangíveis e intangíveis que agregam valor à marca etc;
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