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Pensei comigo se ele ainda seria capaz de atrair grande público. Afinal, seus 4 Ps de marketing 
foram estabelecidos há tanto tempo, que tinha dúvidas se ele não seria considerado 
ultrapassado num mundo que cria novos conceitos a cada semana. Mas lá estava ele. Do alto 
dos seus quase 80 anos de idade (que completará no próximo ano), Philip Kotler estava de 
volta ao Brasil, arrastando milhares de interessados para a Expo Management. 
 
Na verdade, causando um problema para a organização, já que muita gente acabou ficando de 
fora do imenso auditório. O problema com o excesso de público atrapalhou sua palestra, já que 
foi solicitado que ele fizesse duas apresentações seguidas para atender a todos. O resultado foi 
uma exposição rápida e rasteira, que acabou frustrando muita gente (inclusive o escriba aqui). 
Mas não importa. Com a simplicidade dos sábios, que já não precisam provar mais nada a 
ninguém, Kotler apresenta – surpreendentemente – uma nova visão de marketing, sob a ótica 
dos novos tempos. 
 
Sim, o homem não descansa e continua atento às tendências, submetendo seus 4 Ps às 
constantes mudanças de maré do mercado e do comportamento humano. E, mais uma vez, 
consegue captar e “empacotar” tendências e novos conceitos com maestria. 
 
Não é à toa que o velho mestre ainda é considerado o grande guru do marketing, também na 
atualidade. 
 
Em 2005, o Financial Times o colocou entre os top five gurus de negócios e, mais 
recentemente, em 2008, o Wall Street Journal também o posicionou como o sexto homem 
mais influente no mundo dos negócios. É um autor de nada menos que 44 livros. E pela sua 
produção atual, continuará a exercer influência por bom tempo. 
 
Em 2008, ele lançou o livro “Marketing para o Século XXI” e, agora, em “Marketing 3.0” ele 
discorre sobre os fenômenos atuais do comportamento humano (e da consequente mudança 
de abordagem que considera necessária ao marketing) com tal segurança e coerência, que 
esquecemos sua idade. 
 
Fazendo uma análise na linha do tempo, ele destaca as mudanças mais importantes: o 
Marketing 1.0 era o da era industrial, quando as empresas procuravam desenvolver um 
produto que vendesse bem para um público que não era conhecido. Era o marketing 
impessoal, de massa. Sua busca era por “share of mind”. 
 
A versão 2.0 já trazia um marketing preocupado em conhecer o público consumidor, interagir 
com ele de forma mais intensa, estabelecendo uma comunicação one-to-one, visando à sua 
fidelização. Sua busca era pelo “share of Heart”. 
 
Agora, o Marketing 3.0 leva em consideração algo que transcende o consumidor em si, 
buscando a consciência por um mundo melhor. Um mundo sabidamente doente, carente de 
cuidados, que mobiliza cada vez mais pessoas pela necessidade de um esforço coletivo, 
impelindo-as para uma nova atitude. 
 
A busca é pelo “share of Spirit”. Ele propõe que as empresas criem um caso de amor com seus 
clientes. E isso virá através de uma postura coerente com novos valores e princípios. Sem 
“pegadinhas” na interação com seus consumidores. É o marketing da transparência, das 
relações verdadeiras. 
 
Não adianta mais uma empresa gastar rios de dinheiro com campanhas publicitárias que 
tragam mensagens do tipo “eu sou bacana, me compre”, se não demonstrar que isso é 
realmente verdade. Comunicação “da boca pra fora” tem vida curta e gera efeito contrário 
num público que cada vez mais se reúne em comunidades virtuais e tem informação 
instantânea do que realmente acontece nos bastidores de empresas. 
 



O momento é de trazer o público para cocriar produtos, para opinar sobre seu futuro, sobre 
seus serviços e atuação na sociedade, de uma maneira geral. É a hora da autenticidade, de 
pensar na verdadeira sustentabilidade, vista de forma holística. Sinto que estamos perante a 
preciosa oportunidade de resgatar para o profissional de marketing uma imagem de seriedade 
e de relevância na busca por um mundo melhor.  
 
Reverter a nociva percepção de “marqueteiro”, que dribla a verdade para vender mais. Em 
recente palestra, em grande universidade, tive oportunidade de interagir com estudantes 
inseguros quanto ao futuro das suas carreiras em comunicação e marketing. 
 
Tentei motivá-los dizendo algo que, descubro agora, está em linha com o grande mestre 
Kotler: a aposta na autenticidade, na firmeza de princípios, na cocriação de um mundo melhor. 
Esse é o marketing do futuro! 
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