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1. Resumo 

O presente trabalho destaca o desenvolvimento das grandes mudanças 

realizadas pelo marketing e acarretadas pelo processo de globalização, além 

da necessidade de adaptação das organizações para atrair e manter os 

clientes no mercado competitivo atual. A pesquisa aborda também as várias 

fases do marketing, desde o marketing tradicional ao marketing 3.0 e como 

tudo isso promoveu uma nova forma de administração voltada para o cliente.   

 

2 Introdução 

De acordo com Graciano (1997) o marketing é uma teoria muito antiga, 

entretanto, as primeiras evidências da difusão do marketing foram dadas por 

Peter Drucker em 1954, com o lançamento do livro “A Prática da 

Administração”. Não se tratava de um estudo focalizado no marketing, porém 

foi o primeiro registro escrito dos administradores priorizando as formas de 

venda.  

Segundo Levitt (1960), até a segunda Guerra Mundial, o foco das 

empresas era na produção, ou seja, se preocupavam somente em produzir, 

porém não saiam em busca do cliente, pois os bons produtos se vendiam por si 

mesmo, chamada de a era da produção. Com o termino da segunda Guerra 

Mundial a globalização obteve varias transformações que proporcionaram uma 

quebra de barreiras no mercado mundial, gerando um aumento na 

comunicação entre os homens, fazendo assim a internacionalização dos 

serviços, feita com tanta intensidade que passam despercebidos dentre a 

humanidade. 

Entre as diversas mudanças que aconteceram durante a guerra, uma 

delas foi acirramento da competição entre as empresas, ou seja, a 

concorrência em geral percebeu que ao abordarem os clientes seria muito mais 

fácil vender, já que assim não teriam que esperar o cliente vir até a empresa. 

Devido a competitividade, um novo estudo de marketing surgiu, com o conceito 

de que “o consumidor é o rei, busque uma necessidade e satisfaça-a”, este 

período foi denominado marketing 2.0. Nesta era os clientes passaram a ser 

mais valorizados e os produtos começaram a ser produzidos a partir das 

necessidades e desejos dos mesmos. (LAS CASAS, 2008) 



De acordo com Kotler (2010) como os clientes estavam sendo tratados 

como “reis”, eles se tornavam cada vez mais exigentes e bem informados, e 

começaram a comparar as ofertas de produtos com facilidade. O 

desenvolvimento da tecnologia foi um dos principais responsáveis pelas 

mudanças ocorridas no comportamento dos consumidores. E mesmo diante 

das dificuldades encontradas, o marketing 2.0 ainda obtinha como foco as 

estratégias de comunicação e vendas voltadas aos clientes. Além de estarem 

muito bem informados e exigentes, os clientes começaram a ser mais 

participativos diante das empresas, e utilizavam como ferramentas de compras 

as suas necessidades físicas e psicológicas. Por esse motivo, houve a 

necessidade de criar uma nova estratégia de marketing para obter sua 

satisfação. O relacionamento com o cliente se tornou uma grande ferramenta 

de venda, surgindo assim o marketing 3.0 que tem como importância o trabalho 

a ser desenvolvido junto aos clientes, ou seja, novos produtos e serviços de 

forma cooperativa de acordo com as necessidades dos mesmos. Esse é 

conceito de co-criação desenvolvido por Kotler, Kartajaya e Setiawan.  

Para o marketing 3.0 ser completo, além do conceito de co-criação, 

existem mais dois conceitos que são o cultural e o espiritual. O marketing 

cultural aborda as preocupações e desejos de cidadãos globais, além das 

implicações culturais da globalização, demonstrando preocupações com as 

comunidades ao seu redor: consumidores, empregados, parceiros de canal e 

acionistas. O marketing espiritual visa o lucro da empresa como um resultado 

da valorização, pelos consumidores, da contribuição dessas empresas para o 

bem estar humano. (COMIN, 2011).  

 

3. Objetivo 

O objetivo do trabalho é estudar a aplicação do marketing 3.0 na 

camisaria Pescarolli, situado no município de Fernandópolis, no interior do 

estado de São Paulo. Por meio desta pesquisa, busca-se analisar como ocorre 

a aplicação das ferramentas do marketing tradicional por parte da empresa e 

como a empresa deve se preparar para o marketing 3.0, visando aumentar sua 

participação no mercado, se destacar dentre as demais concorrentes locais, 

transmitindo uma imagem de empresa mais próxima ao seu cliente na criação 

de novos produtos.4. Metodologia Será realizada uma revisão bibliográfica 



sobre a evolução do marketing até o marketing 3.0, que tem como objetivo 

apontar o desenvolvimento do marketing. Em seguida, será realizado um 

estudo de caso na empresa em estudo, utilizando como ferramenta o 

questionário e a entrevista para coleta de dados com clientes e proprietários da 

empresa.  

 

5. Desenvolvimento  

Inicialmente será desenvolvida uma pesquisa sobre o marketing e sua 

evolução para o marketing 3.0. Em seguida um estudo de caso na empresa 

Pescarolli do município de Fernandópolis (SP). A coleta de dados será por 

meio da aplicação de questionários para os colaboradores, clientes e 

fornecedores da empresa para comparação de dados. Por meio desses dados, 

uma análise dos resultados será confeccionada para uma proposta de 

implantação do marketing 3.0 na empresa em estudo.  

 

6. Resultados preliminares  

A proposta de aplicação do Marketing 3.0 poderá gerar valor a marca da 

empresa, novos clientes, um melhor relacionamento com os clientes atuais e 

adaptar a empresas as novas exigências do mercado. 
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