
erá que a busca pelo crescimento constante 
está nos levando à felicidade?". Com esse ques
tionamento, Philip Kotler, a maior autoridade 

mundial em marketing, autor de 44 livros e professor 
da Kellogg School of Management, trouxe ao Brasil os 
conceitos de um de seus mais recentes lançamentos: 
Marketing 3.0, da editora Campus/Elsevier. 

Tradicionalmente entendida como a profissão responsável 
pela criação de recursos para auxiliar empresas a vender 
mais, o marketing passa por uma importante transformação: 
o conceito de sustentabilidade. Não se trata de tornar-se um 
aliado dos "ecochatos" e dos "biodesagradáveis" - como 
alguns costumam brincar -, mas de discutir o futuro do 
mundo e a real representação do que pensam e desejam 
os consumidores 3.0. 

Você está preparado para entrar nesse universo de 
mudanças? Se sim, leia as próximas páginas. 

Num passado remoto, não existia marketing. A oferta 
não atendia à demanda por determinados produtos e, por 
isso, o foco era aumentar a produção. Vivia-se a era do 
"desmarketing", em que a grande sacada era aumentar o 
preço para diminuir o desejo do consumidor pelo produto, 
mas garantir a lucratividade. 

Com o passar do tempo, surgiu a atual era da globalização 
e da tecnologia. A produção aumentou a ponto de superar 
a demanda. O desafio, então, passou a ser conquistar os 
consumidores, garantir que comprem seu produto, e não 
o da concorrência. Enquanto isso, a tecnologia avança 
cada vez mais rápida, os preços apresentam tendência de 
queda, as fórmulas econômicas se tornam mais racionais 
e complexas e os recursos naturais, escassos. Para piorar, 
pessoas perdem empregos, o que prejudica a economia e 
a distribuição de renda. 

De acordo com Kotler, "se negligenciarmos a sustentabi
lidade, voltaremos à era da escassez. Se não fizermos o que é 
certo, entraremos na era do 'desmarketing'". Mas agora não 
por incompetência da produção, e sim pela eficiência desta. 
"Atualmente, o problema mundial é o excesso de oferta. A 
produção é maior que a demanda", alerta Kotler. 

Para resolver isso, o ideal seria fazer reuniões mundiais em 
que as pessoas se comprometeriam a diminuir a produção 
a fim de que houvesse espaço para todos no mercado e 
respeito ao meio ambiente. Seria a perfeita era da susten
tabilidade. Algumas reuniões com esse intuito já foram 
realizadas, mas pouco foi mudado. 

O fato é que basta um esperto, uma pessoa mais ganan
ciosa, para todo o sistema ruir. "O consumidor, como se 
sabe, quer comprar mais barato", "o ser humano é ambicioso 
por natureza" são afirmações feitas por empresários no 
mundo todo que impedem a concretização dessa utopia - e 
elas têm fundamento. 

No entanto, por outro lado, uma nova tendência está 
surgindo. Não são apenas os líderes de governos ou grandes 
empresários que se preocupam com o ritmo do consumo 
mundial. Uma parcela de consumidores tem percebido que 
pode fazer a diferença nesse sentido e começa a demonstrar 
preferência por produtos e serviços sustentáveis. 

No Brasil, 5% dos consumidores utilizam valores e 
comportamentos mais sustentáveis na hora de decidir suas 



compras, de acordo com uma recente pesquisa divulgada 
pelos institutos Akatu e Ethos, com o patrocínio do Bra-
desco, Faber-Castell, Santander e Walmart e executada 
pela GfK (pesquisa de mercado). Esse porcentual vem se 
mantendo desde 2006, o que significa que, de lá para cá, 
500 mi l novos consumidores aderiram às compras sus
tentáveis. E o caminho - dizem os especialistas - é sem 
volta. De acordo com outra pesquisa, da Accenture/United 
Nations Global Compact, 93% dos executivos de grandes 
organizações mundiais avaliam a sustentabilidade como 
algo importante para o futuro da empresa. 

Muitos empresários, entretanto, ainda estão receosos, 
pensando: "Quanta baboseira! Cliente quer preço baixo e 
só!". Realmente, ainda há clientes que pensam assim. Ko
tler revela que muitos consumidores não estão preparados 
para o marketing 3.0. Mas será que isso significa que sua 
empresa também não deveria estar? 

De acordo com o especialista, 70% das empresas ainda 
estão no chamado marketing 1.0, centradas no produto e 
serviço, ou seja, seus esforços estão focados em produção 
e qualidade para obter lucro. 

Outras 25% já caminham no marketing 2.0, colocando 
o cliente nessa equação. Assim, seus objetivos passam a ser 
conhecê-lo, manter a base de dados atualizada e oferecer 
produtos e serviços que atendam às necessidades desse 
cliente. Kotler exemplifica esse fato com o caso da empresa 
Tesco, que faz um trabalho exemplar em database marke
ting utilizando o seu Club Card para conhecer os hábitos de 
compra de seus consumidores e, assim, oferecer produtos 
especiais para essas pessoas. 

Mas, segundo o especialista, é preciso ir além. O caminho 
a seguir - marketing 3.0 - por enquanto só é feito por 5% das 
empresas e consiste em realmente se importar com os valores 
de seus clientes. Significa que agora você tem a função não só 
de representar e satisfazer os desejos de seu consumidor, mas 
de conhecer e atender às preocupações dele. "Estamos em uma 
era em que a cultura da sua empresa é o conjunto de valores 
que você representa aos seus clientes", define Kotler. 

Mas não há como pular do primeiro para o terceiro 
estágio. Quem nunca foi focado em atender o cliente não 
conseguirá, de uma hora para outra, compreender a ca
beça, o coração e o espírito de seus clientes e partilhar os 
mesmos valores que eles. 

Se sua empresa faz parte das 70% de Kotler, o caminho é, 
primeiramente, colocar o seguinte ranking em prática: 

Muitas empresas erram ao colocar seus investidores 
em primeiro plano, procurando gerar retornos rápidos. A 
curto prazo, podem atrair mais investimentos, mas é um 
veneno a longo prazo. De acordo com o especialista, colocar 
os clientes no topo também traz retorno aos investidores, 
mas como consequência, e não causa. 

Entendido o ranking, o segundo passo é observar as 
três forças que impulsionam o marketing 3.0. São elas: 

Analisa os clientes como parceiros, cria e incentiva o clima 
de cocriação. Cada vez menos as marcas se fortalecem por 
aquilo que fazem - o sucesso depende agora da interação 
com os clientes. 

Um exemplo disso é o que a Harley-Davidson faz, 
chamando alguns de seus clientes para atuarem ao lado 
de seus engenheiros na construção das máquinas que so
nham dirigir. Outro exemplo é o da Lego, que traz crianças 
às reuniões com os designers de seus produtos. Alguma 
dúvida de que essas "crianças" (as pequenas, da Lego, e 
as grandes, da Harley) desejarão ser as primeiras a ter a 
novidade? 

Baseados em exemplos como esses, Kotler sugere: "Preste 
atenção no que seus clientes estão falando". Segundo ele, 
ao ouvir o cliente, quatro momentos podem acontecer: 

Descobrir que ele fala mal da marca (e é bom que a 
empresa saiba disso). 
Descobrir que ninguém fala nada (como você vai in
centivar a interação?). 
Descobrir algumas menções negativas e outras positivas. 
Descobrir o quanto as pessoas têm carinho pela marca 
(essa é uma ótima oportunidade para estimular o 
boca a boca). 

A tecnologia trouxe vantagens, como maior rapidez para 
transportar produtos e serviços e alta propagação de in-



formações, com muito mais agilidade, tornando o mundo 
mais conectado. Entretanto, também gerou aumento da 
desigualdade, nacionalismo, protecionismo e tribalismo. 
É preciso repensar essa evolução e investir em formas de 
contribuir para diminuir a desigualdade social. 

Aqui, a ordem é dar mais voz ao lado direito do cérebro, 
incentivando a criatividade. "Os consumidores hoje bus
cam não apenas produtos e serviços que satisfaçam suas 
necessidades, mas experiências e modelos de negócio que 
toquem seu lado espiritual. Promover significado é a futura 
proposição de valor do marketing", explica Kotler. 

Entendidas as três forças, o último ponto é trazer os 
outros stakeholders para essa equação. Assim como os clien
tes, os funcionários devem ser trabalhados num modelo 
trifásico, procurando atingir: 
• A mente - Proporcionar um salário justo, que permita 

viver com conforto. 
• O coração - Dar oportunidade para o progresso social. 
• O espírito - Garantir saúde ambiental. Não basta garantir 

trabalho, é preciso estar em um lugar em que o clima 
seja agradável e se tenha orgulho em trabalhar. A cultura 
da empresa deve ser tão forte que faça os funcionários 
atuarem como embaixadores de seus valores. 

Os fornecedores e demais parceiros da empresa, por sua 
vez, deverão refletir o propósito, os valores e a identidade dela. 
Para escolher um parceiro, Kotler recomenda três passos: 
1. As duas entidades - fornecedores e empresa - devem 

se perguntar se desejam um resultado mutuamente 
vantajoso. 

2. Eles devem investigar se aderem a um alto padrão 
de qualidade. 

3. Cada entidade deve identificar os valores específicos de 
seu possível parceiro e determinar se são compatíveis 
com seus próprios valores. 
E, por último, os acionistas devem ser convencidos da 

relevância do marketing 3.0. Eles precisam ser abordados 
com provas palpáveis de que "a prática da sustentabilidade 
criará uma vantagem competitiva e aumentará o valor para 
eles", afirma Kotler. 

E o líder, onde entra nesse ambiente? Na confirmação de 
toda essa evolução. Grandes líderes se destacaram pelo entu
siasmo. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês durante 
a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi constantemente 
questionado por seu otimismo diante de uma arrebatadora 
Alemanha nazista. Respondeu com a seguinte frase: "Eu não 
vejo nenhuma alternativa melhor que o otimismo". 

E você, o que tem feito para tornar o mundo um pouco 
melhor? Será que sua empresa não pode fazer nada pela 
comunidade, contribuindo para diminuir a desigualdade 
social, incentivando empregos e trazendo novos consumi
dores ao mercado? 

Text Box
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