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acadêmico, o que veio a adiar (é 
só olhar através da janela) seu 
projeto de revolução pelo 
cifrão.

Nada restou de seus re-
gistros (no Google aparecem 
apenas fakes tentando passar-se 
pela figura do renomado cien-
tista), já que suas obras foram 
recolhidas e incineradas como 
numa reincidente caça ao bru-
xo, restando apenas poucos e 
intocáveis exemplares entre o 
público colecionador.

Sociedade e Mer-
cado: Uma Avaliação Psico-
assimétrica do Contem-
porâneo, escrita em 1868 e 
publicada quatro anos depois, 
revela a situação vanguardista 
desse discípulo vitruviano 
devoto e fervoroso. Outra sua 
obra de cabeceira é Religião, 
Revolução e Senso Estético na 
Entressafra, trabalho que re-
trata a importância do elemento 
espiritual no seio do apelo de 
mercado enquanto proposta 
revolucionária dentro do objeto 
direto da estética transcendental 
e inovadora – em especial nos 
anos Vitorianos.

Contemporâneo de 
Karl Marx, mas não do quase 
homoninônimo Lagerfeld, Karl 
Marketing poderia ter sido 
qualquer coisa célebre, mas 
optou por dar aeroplanos ao ser 
filosófico, filológico, acupuntu-
rista  e marceneiro nas horas de 
aterro  que sempre residiu na-
quela alma Boêmia. 

Pai do chamado 'con-
sumismo moderno', pouco ou 
quase nada se sabe sobre esse 
grande pensador europeu, cujo 
sobrenome acabou aqui no Bra-
sil por ser aportuguesado para 
Karl Marcas. Contraditório e si-
multaneamente consensual, 
Karl Marketing prescreveu bu-
las contendo máximas impor-
tantes para o grande mercado 
global da atualidade, pois, se-
gundo estudiosos, além das pre-
missas básicas sugeridas à eco-
nomia de mercado que sequer 
andava de gatinhas do Século 
XIX – o qual Marketing apro-
veitou a deixa e alcunhou como 
Século Chiqs – o cientista eco-
nômico-social deixou máximas 
como “Tudo aquilo que se pode 
vender, que se venda, e o que 
não for passível de venda, que 
se compre!”: Wall Street em 
pele, pelos, penas, apelos e con-
certos!

Karl Marcas segura-
mente poderia ter investido na 
carreira de demolidor, posto 
que suas teses confrontavam a 
maioria dos paradigmas esta-
belecidos para a gestão dos ne-
gócios e a penetração do no-
me/produto no mercado. Uma 

de suas afirmativas mais para-
doxais e contundentes quanto 
ao que e como se deve apresen-
tar ao público uma marca reza 
que empresas de sucesso não 
carecem necessariamente de 
nomes com caráter positivista 
ou pomposamente afetados co-
mo “Marchetaria Vitória”, 
“Boutique de Carnes Pro-
gresso” ou “Farmácia (com 
'ph') Sucesso”. Marcas assegu-
rava que é sempre preciso ino-
var, revolucionar, “fazer como 
Lady Godiva...” (a Lady Gaga 
daqueles tempos) e chocar os 
preguicosamente acomodados 
na confortabilidade númbica – 
e isso muito antes do Pink Floyd 
– do estabelecido nas conveni-
entes regras e convenções, quer 
dizer, por que não uma Perphu-
maria Bancarrota, uma Mecâ-
nica Desgraça, um conglome-
rado chamado Grupo Derrota 
ou Empate Enterprises?

Multifacetado e inova-
dor, Karl Marketing rivalizava 
com seus pares Marx e Engels, 
sendo, porém, sempre preterido 
em função de as teorias desses 
segundos serem melhor assimi-
ladas pela grande massa inte-
lectual e também pela consciên-
cia popular da época: Marke-
ting era um homem alheio ao 
seu tempo.

Seus conceitos de 
Compatibilidade Única, 
Momentaneidade Atemporal, 
Oportunismo Social e Conve-
niência Ocasional chocavam 
aos leigos e também encontra-
vam forte resistência no meio 

Esses escritos, hoje 
trancados a setenta e sete chaves 
nos confins das bibliotecas do 
Vaticano, foram paulatinamen-
te ridicularizados e desacredita-
dos em público e por toda a Eu-
ropa conservadora, no entanto, 
a prova de sua genialidade e 
vanguardismo se mostra 
quando, numa acirrada discus-
são com Marx e Bakunin ainda 
nos bastidores da 1ª Internacio-
nal Socialista, quando Karl 
Marketing advertiu a ambos de 
que suas propostas não iriam 
além do ocaso do Século XX – 
época também alcunhada pelo 
pensador como Século Xixi.

Caros leitores e leito-
ras, o assunto não se esgota as-
sim, como uma bexiga que se 
esvazia pela madrugada no 
meio-fio ou atrás do poste, mui-
to há a dizer sobre Karl Mar-
keting, o pai do consumismo 
moderno.
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Um homem alheio ao seu tempoUm homem alheio ao seu tempo
Uma outra crônica aguda, pero agonizante...
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