
otler (o pai do marketing), ao lado de Hermawan Kartajaya, considerado 
um dos 50 gurus que moldaram o futuro do marketing, e Iwan Setiawan, 
consultor da Marcplus, forjaram mais um brand para o dicionário mer

cadológico: Marketing 3.0. Em síntese, isso quer dizer que estamos numa era de 
abordagens holísticas aos clientes como pessoas multidimensionais, norteadas por 
valores e até mesmo possíveis colaboradores. Na escada evolutiva, o marketing 1.0 
seria o de produto; o marketing 2.0, o baseado no consumidor e este de agora, o 
3.0, o do ser humano. 

Não há nada de novo nisto. O fundamento essencial da gestão de marketing 
sempre foi o de ter a mente e os corações das pessoas no centro dos negócios. Mas, 
vale o batismo "3.0", para trazer à linguagem da geração Y o mesmo conteúdo, 
numa embalagem contemporânea. 

O brilhante trio de estudiosos sob o brand Kotler oferece dez credos a respeito 
dos paradigmas desta nova gestão holística: 

Ame seus clientes e respeite seus concorrentes; 
Seja sensível à mudança e esteja pronto para se transformar; 
Proteja seu nome, deixe claro quem é você; 
Um cliente é diferente do outro, por isso, procure primeiro aqueles que 

podem se beneficiar mais de você; 
Ofereça sempre um bom pacote por um preço justo; 
Esteja sempre disponível, divulgue as boas novas; 
Conheça seus clientes, cultive-os e conquiste outros; 
Não importa em qual setor você atue, será sempre no setor de serviços; 
Aperfeiçoe sempre seu processo de negócio em termos de qualidade, custo 

e entrega; 
Colete informações relevantes, mas use sua sabedoria para tomar a decisão 

final. 
Estes fundamentos sempre foram vitais nas boas práticas da gestão de mar

keting, ao longo de décadas. Adicionalmente, o que de fato mudou extraordi
nariamente nos últimos anos, foram os sensores, que permitem ver, ouvir, sentir 
o que não sentíamos antes. Isso amplificou a sensibilidade humana. 

Esta informação complexa nos pressiona para a velocidade das respostas e nos 
atrai para a sustentabilidade. Consequentemente, somos chamados para o univer
so da sensitividade. A eterna e mágica lei da intuição. 

A nova obra "Marketing 3.0" de Kotler, Kartajaya & Setiawan (editora Campus 
Elsevier) é boa e positiva. O novo de verdade é o eterno. A sua aplicabilidade deve 
ser adaptada a cada instante da história: é hora de mudar. 
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