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O universo do marketing caminha, constantemente, ao lado das ideias de capitalismo, 

consumo desenfreado, cifras acima de relações sociais e outras companhias que o 

classificam como um exímio vilão. Este trabalho visa explorar de que maneira a 

compreensão como método pode estar inserida na transformação do pensamento sobre 

esta área, a partir de uma leitura crítica da obra Marketing 3.0: as forças que estão 

definindo o novo marketing centrado no ser humano, de Philip Kotler. É possível 

observar no decorrer de distintas obras de Kotler, pensador da área, uma mudança na 

perspectiva proposta de abordagens e ações de marketing. Nas primeiras obras sobre o 

tema, seu foco estava em um marketing desenvolvido em cima de produto e alta 

produtividade. Altera seu olhar, em um segundo momento, quando passa a enxergar o 

consumidor também como parte de suas análises e busca criar demandas que atendam 

às necessidades desses clientes, ainda assim de maneira pouco humanista. A ruptura 

mais significativa ocorre no livro Marketing 3.0, objeto deste estudo, onde esse 

consumidor passa a ser reconhecido como ser humano. Neste momento, o autor propõe 

que os clientes, que antes eram peças fora do processo de construção de marcas e 

produtos, participem do diálogo como co-autores desse desenvolvimento. Além disso, 

passa a considerar os impactos socioeconômicos, ambientais e a análise de como o 

marketing baseado em valores afeta, também, seus stakeholders. Essa pesquisa, no 

contexto do projeto de pesquisa “A compreensão como método”, inicia a aproximação 

do pensamento do marketing ao universo compreensivo, temas, até então, pouco 

explorados no projeto. A metodologia que será aplicada consiste em uma revisão 

bibliográfica da obra já citada de Kotler, bem como um breve panorama do estado da 

arte, por se tratar de uma primeira impressão da convergência de tais campos de 

estudos. Por parte do tema da compreensão, a pesquisa se baseará, principalmente, em 

Künsch e em textos escolhidos posteriormente, produzidos por integrantes do Grupo de 

Pesquisas “Comunicação, Jornalismo e Epistemologia da Compreensão”. 
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