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1. RESUMO  
 
As transformações ocorridas nos últimos anos impulsionaram a busca por 
ferramentas e estratégias capazes de potencializar os resultados das organizações. 
Desta forma, o marketing evoluiu e criou novos caminhos frente às oportunidades 
advindas das revoluções industrial e tecnológica, tornando-se uma importante 
ferramenta para alinhar objetivos e metas das organizações aos anseios de seu 
público-alvo. 
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2. INTRODUÇÃO  
 

Para Cobra (2002, p.28), Marketing “deriva do latim “mercare”, que definia o 

ato de comercializar produtos na antiga Roma. Enquanto tudo o que se produzia era 

vendido, ou melhor, era comprado, não havia a necessidade de um esforço adicional 

de vendas e, portanto, o Marketing era desnecessário”. 

Administração de marketing então, envolve o que as empresas fazem e 

devem fazer para criar valor para os clientes e alcançar seus objetivos. Em geral, 

essas tarefas incluem desenvolver plano e estratégias de marketing e executar 

atividades de marketing para implementá-los e controlá-los (CHURCHILL, 2000). 

Ao longo dos anos, o marketing evoluiu passando por três fases, que são 

chamadas de Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 (REZENDE, 2012). 

Neste contexto, a questão que orienta esta pesquisa é: De que forma a 

evolução das ferramentas de marketing contribuíram para as organizações 

adequarem seus produtos/serviços para as novas demandas de mercado e 

possibilitaram a estas atingirem seus objetivos comerciais? 

 

 
3. OBJETIVOS  

 
O objetivo desta pesquisa é apresentar a evolução dos objetivos de marketing 

ao longo dos anos, bem como, identificar os benefícios da utilização das diferentes 

ferramentas mercadológicas pelas empresas para o atingimento de seus objetivos 

organizacionais. 

 
4. METODOLOGIA  

 



A pesquisa desenvolvida para este trabalho tem abordagem qualitativa e se 

enquadra como aplicada e de natureza exploratória, sendo desenvolvida em duas 

etapas: revisão de literatura e elaboração de um estudo de caso. 

A primeira etapa da pesquisa foi realizada por meio do desenvolvimento de 

revisão de literatura, na qual utilizou-se de livros, artigos e portais especializados de 

internet. 

A segunda etapa da pesquisa será a elaboração do estudo de caso, que será 

realizado em uma empresa de comércio atacadista e varejista de produtos 

alimentícios que utiliza de diversas ferramentas de marketing, com destaque para a 

recente criação de uma loja virtual, inédita para a região neste segmento. A 

estratégia de pesquisa escolhida para a coleta de dados foi a entrevista, a qual 

utilizará de roteiro semiestruturado para maior liberdade e flexibilidade na aplicação 

junto ao gestor da referida empresa. Após realizado um teste piloto com o 

questionário, será realizada a entrevista e, finalmente, os dados serão tabulados e 

estruturados na forma de quadro para melhor organização e apresentação das 

respostas. 

 
5. DESENVOLVIMENTO  

 
De acordo com Kotler (2012), na era industrial quando a principal tecnologia 

se relacionava a equipamentos industriais, o marketing dizia respeito a vender 

produtos da fábrica a todos que desejassem comprar. Os produtos eram 

relativamente básicos, concebidos para servir ao mercado da massa. Era a fase do 

marketing 1.0, ou do marketing centrado no produto.  

O marketing 2.0 surgiu na atual era da informação onde o núcleo é a 

tecnologia da informação. A tarefa do marketing já não é mais tão simples. Os 

consumidores de hoje são bem informados e podem facilmente comparar várias 

ofertas de produtos semelhantes. O valor do produto é definido pelo cliente 

(KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010). 

Já o marketing 3.0 é aquele cujas suas ações são voltadas para os valores, 

tendo como objetivo oferecer soluções para os problemas da sociedade. Ao invés de 

tratar as pessoas somente como consumidoras, os profissionais de marketing as 

tratam como seres humanos plenos: com mente, coração e espírito (KOTLER, 

KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010). 



Atualmente os consumidores estão mais conscientes, pois estão escolhendo 

produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades. Com isso, os profissionais 

responsáveis pelas estratégias de marketing 3.0, buscam conhecimento para 

orientar estratégias que anseiam o coração, mente e espírito dos consumidores. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 
A globalização e as transformações advindas da economia mundial 

impulsionaram significativamente a concorrência e a competitividade entre as 

organizações a nível global. Assim sendo, o marketing tem possibilitado encontrar 

diferentes caminhos para os novos desafios propostos pelos mercados, nos quais há 

uma necessidade cada vez maior de integração e conexão com os clientes e seus 

respectivos valores. 
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