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Resumo 

 

Este trabalho visa discorrer sobre a influência do profissional de Relações Públicas no 

ambiente mercadológico atual, em que o relacionamento com cliente nas organizações 

é visivelmente marcado por uma maior liberdade desse último em sua decisão de 

compra. A importância do trabalho e da visão desse profissional pode ser observada 

através dos rumos que a área de Marketing vem tomando, com o surgimento do 

Marketing 3.0. Buscou-se estudar os caminhos que levaram a convergência de ambas 

as áreas e de que maneira ambas áreas podem aliar seus conhecimentos visando 

obter melhor performance no mercado, sem ignorar o fato de que seus resultados 

serão cada vez melhores quanto mais genuína for a filosofia de respeito ao cliente 

praticada pela organização e seus colaboradores. 

 

Palavras-chave: relações públicas, marketing, relacionamento, público, cliente. 

 

Abstract 

 

This paper aims to discuss the influence of the Public Relations professional in the 

current market environment, where the client's relationship with the organization is 

visibly marked by greater freedom of the latter in the decision of buying. The importance 

of the work and vision of this professional can be observed trough the paths marketing 

area had been taking, like the appearance of Marketing 3.0. In this paper the intention is 

to study the paths who lead to the convergence of both areas and in what way both 

professionals can allied their knowledge aiming to succeed in the market, without 

ignoring the fact that the results will be better and better the more genuine is the 

philosophy of respect for the client practiced by the organization and its employees. 

 

Keywords: public relations, marketing, relationship, public, costumer.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cenário das organizações na contemporaneidade é duramente marcado por 

forte concorrência no mercado. Isso porque o acesso barato às novas tecnologias torna 

muito mais difícil construir vantagem competitiva, seja por meio da diferenciação de 

seus produtos, especialmente em relação às mudanças substanciais em seus atributos 

tangíveis, uma vez que estes podem ser facilmente reproduzidos. Logo, se faz 

necessário buscar alternativas de diferenciação, para que um determinado produto ou 

marca consiga ganhar destaque e se sobressair aos demais. Queremos dizer que se 

no passado a vantagem competitiva era obtida por meio de qualificação funcional de 

produtos, hoje essa realidade mudou. É cada vez mais trabalhoso para as 

organizações contemporâneas gerenciarem com eficácia suas marcas. Os produtos 

tornaram-se muito similares; a qualidade não é fator exclusivo de vantagem 

competitiva, uma vez que está atrelada à capacidade que uma organização tem em 

adquirir novas tecnologias e essas, por sua vez, tornaram-se bem mais difusas entre as 

organizações.  

Nesta esfera, o marketing passou a ser competência fundamental às 

organizações, uma vez que essa área trata de desenvolver pontos de relevância que 

ultrapassam a esfera funcional e instrumental de produtos e marcas. 

Não por acaso, observa-se que o marketing vem evoluindo nesse sentido, 

atraindo a atenção do consumidor ao criar significado de valor agregado ao produto. 

Agora, muito além dos atributos físicos e funcionais, importa também o valor emocional 

que produtos e marcas têm para seus consumidores. Logo, as escolhas devem basear-

se muito mais nos sentimentos e emoções expressas ou identificadas nas marcas e 

produtos, não mais apenas na usabilidade. 

Para chegar até essa forma de se pensar marcas e produtos, o marketing evolui 

em suas orientações. Numa visão mais contemporânea o cliente ou consumidor passa 

a ser prioridade e as organizações visam construir uma relação profunda e duradoura 

com ele. Certamente visando com isso a sustentabilidade de seus negócios.  

O marketing sempre esteve basicamente restrito a uma comunicação focada no e 

com o mercado. A ele competia a elaboração de programas para se comunicar com os 

mercados consumidores (GRUNIG, 2011). Foi essa, sem dúvida, e talvez ainda seja, a 



7 

 

principal premissa da área de marketing. Não obstante, com mercados cada vez mais 

segmentados, a comunicação que antes era feita de forma massiva passa a ser 

também mais segmentada.  Somado a isso, os consumidores tornaram-se mais 

exigentes e seletivos. Podemos inferir que eles querem dialogar mais com as 

organizações. Também estão mais atentos e procuram por satisfação nos produtos, 

mas também nas relações, tais como, segurança, confiança etc. 

Certamente que novas posturas e condutas são colocadas à prova por parte dos 

consumidores e que nesta perspectiva, já não costumam consumir apenas o produto 

ou serviço de uma organização; mas agora criam novas expectativas em torno de uma 

organização. Nesta podem projetar além de desejos e necessidades. Projetam seus 

sonhos, seu afeto, sua admiração, ou melhor, querem projetar. Querem relacionar-se. 

Obter dela um retorno que vai além daquilo que sempre foi foco de seu negócio: 

querem que assuma responsabilidades perante a eles e à sociedade. Nesta 

perspectiva deixam de ser consumidores passivos e tornam-se públicos ativos. 

Justamente aí em que se pensa na intersecção entre o marketing e as Relações 

Públicas. 

Sobre o assunto, Grunig (2009, p. 29) aponta que: “as organizações criam 

mercados para cumprir suas missões, elas devem estabelecer relacionamentos com 

seus públicos para materializar suas missões e evitar desviar-se delas”.  

Se assim o é, o consumidor tem duplo papel: de consumidor e de público. 

Misturados em uma mesma ação, não bastará ao marketing de uma organização 

apenas se comunicar com seus mercados, mas deverá também se comunicar com 

seus públicos.  

Podemos, portanto, inferir que o marketing contemporâneo está muito ligado às 

características das Relações Públicas, especificamente, na importância que o público 

tem para este campo e seus relacionamentos.  

É sobre essa temática que este trabalho se inscreve. Busca-se, por meio da 

aplicação da pesquisa bibliográfica, discorrer sobre a convergência entre o marketing e 

as Relações Públicas.  

Parte-se do pressuposto de que ainda há necessidade de se estudar mais 

amplamente a convergência entre o marketing e as Relações Públicas, no sentido de 

superar as barreiras que impedem para que isso aconteça.  
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Relaciona-se como hipótese que com as características do cenário 

contemporâneo e a caracterização de um novo perfil consumidor, o marketing precisa 

evoluir de uma orientação 2.0 para uma orientação 3.0. Além disso, para uma 

orientação 3.0 de marketing, é inquestionável gerar relacionamentos mais confiáveis e 

humanizados entre uma organização e seus públicos consumidores. Dessa forma, 

torna-se imprescindível a convergência entre as duas áreas, pois as mesmas são 

complementares.  

A metodologia aplicada tem caráter estritamente exploratório com o intuito de 

desenvolver um diálogo entre os autores e as fontes utilizadas.  Entende-se que a 

pesquisa bibliográfica é um recurso metodológico em que se privilegia a reflexão, por 

meio da escrita própria, busca-se estabelecer, a compreensão e a inter-relação entre 

as temáticas abordadas, confrontando-as com a realidade observada (DMITRUK, 

2004). 

Este trabalho foi estruturado da seguinte forma: no capítulo um, apresenta-se uma 

breve contextualização do momento em que se encontram as organizações, no que se 

refere à diferenciação de produto e enfrentamento da concorrência no mundo 

globalizado. O constante avanço da tecnologia traz consigo novos canais midiáticos e 

um novo perfil de consumidor, mais exigente e informado. Portanto, o mercado requer 

novas maneiras de interação perante um novo ambiente competitivo, o que pode 

ocorrer através do posicionamento de marca e do fortalecimento da relação 

organização/cliente. 

No segundo capítulo deste trabalho, são apresentadas as Relações Públicas. 

Como comunicador social, este profissional tem seu foco em reconhecer públicos e 

adequar as formas de diálogo para com ele. Nas organizações, nota-se uma forte 

relação entre a área de RP e o Marketing. Enquanto a primeira lida com o lado 

institucional e corporativo de uma organização, a outra foca o mercado, no produto ou 

no serviço. Entretanto, juntas, são áreas percebidas como complementares. 

No terceiro capítulo, estuda-se a evolução do Marketing: desde a fase 1.0 até a 

atual, o Marketing 3.0. Antes voltado apenas para a venda, essa área hoje percebe que 

o foco deve estar nas emoções do consumidor. É necessário chegar até ele de maneira 

humanizada, buscando criar um relacionamento duradouro. 
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Observa-se, então, a influência das Relações Públicas nessa nova orientação 

baseada nos desejos do público-alvo. A complementariedade de ambas as áreas e as 

novas exigências do mercado globalizado levam a crer que juntas são ideais para a 

organização entender seu papel e conseguir uma relação personalizada com o público-

alvo, de forma a conhecê-lo o suficiente para poder oferecer a cada categoria os bens 

e serviços mais adequados. 

Finalmente, nas considerações finais podemos inferir que ambas têm por missão 

contribuir para o atendimento, pela empresa, de necessidades de indivíduos e da 

sociedade, por meio deles, a satisfação os resultados e os objetivos da organização 

são alcançados. Sob esse aspecto, o Marketing 3.0 absorve características de ambas 

as áreas, visando atuar de maneira a satisfazer igualmente a organização e seu 

público. Dessa maneira, estão mantendo clientes, ao mesmo tempo em que promovem 

sua identidade, fortalecendo a sua imagem e obtendo a fidelidade. 
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2. A GLOBALIZAÇÃO 

 
2.1 A internet e o novo consumidor 
 
Nos dias atuais, vivemos em uma sociedade em constante transformação. Os 

setores econômico, político, cultural ou social já passaram por severas mudanças ao 

longo dos anos, entretanto, na contemporaneidade, essas mudanças acontecem em 

uma intensidade muito maior. Esse fato se deve, em grande parte, ao fenômeno da 

globalização. 

Segundo Castells (2002), globalização é consequência da revolução tecnológica e 

informacional que se deu no final do século XX, resultando em uma abertura dos 

mercados e, portanto, de novas possibilidades econômicas e culturais: 
Uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da 
informação remodelando a base material da sociedade em ritmo 
acelerado. Economias por todo o mundo passaram a manter a 
interdependência global, apresentando uma nova forma de 
relação entre economia, Estado e a sociedade em um sistema de 
geometria variável [...] (CASTELLS, 2002, p. 39.)  
 

No momento em que as economias e culturas das diversas sociedades iniciam 

um diálogo, observa-se o crescente desenvolvimento de novas tecnologias. Muitas 

dessas tecnologias são idealizadas para ampliar os mecanismos dos meios de 

comunicação para que esse diálogo se perpetue.  

Como consequência da crescente complexidade e da natureza abrangente dos 

meios de comunicação, a sociedade assume uma conectividade nova. Na era da 

globalização, os meios de comunicação não só proporcionam canais de interação entre 

as nações e os povos, mas também estabelecem redes entre todos os tipos de áreas 

geográficas e atores.  

Além da comunicação, a sociedade como um todo sofreu grandes mudanças nos 

últimos tempos. Para Castells (2003), hoje vivemos na era da cultura da Internet, ou, 

como o autor chama, da cibercultura. O atual ciclo de transformações potencializadas 

pela tecnologia digital e de informação fez com que o fluxo da comunicação “de muitos 

para muitos” acontecesse pela primeira vez graças à Internet.  

As mudanças e transformações citadas anteriormente ocorrem atualmente em 

escala global e em uma velocidade extremamente alta. Em “A Galáxia da Internet: 
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Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade”, Castells (2003) se propõe a 

analisar as interações entre a Internet, a economia e a sociedade, que deram origem a 

esse novo formato social de uma sociedade em rede. 

Graças à internet, hoje é possível ouvir há milhares de quilômetros de distância 

um programa de rádio de um outro continente, por exemplo. A rede de possibilidades 

de escolha do ser humano ampliou-se bruscamente. “[...] A liberdade para ultrapassar a 

cultura global em busca da identidade local própria é possível graças à Internet, em 

uma rede global de comunicação local” (CASTELLS, 2003, p. 233). Ou seja, sua 

liberdade de escolha é muito maior e o seu mundo não mais se limita ao que ele 

conhece apenas pessoalmente. 

As mudanças que a Internet e a sociedade em rede trouxeram forçaram os 

grandes grupos de comunicação a se reinventarem. Os meios e seus veículos 

precisam compreender que sua audiência permeia simultaneamente diversos 

conteúdos, seja no mundo físico ou no virtual, e para ela o que importa é relevância de 

conteúdo. Aliado ao momento cibercultural em que a sociedade está inserida, observa-

se novas formas de relacionamento das pessoas entre elas, com o tempo e com sua 

própria individualidade.  

O consumo dos meios limita-se a um único tipo de atividade (ver tevê, ler jornal, 

ouvir rádio), enquanto na Internet é possível fazer várias coisas ao mesmo tempo (ver e 

compartilhar vídeos, ler e escrever blogs, ouvir podcasts). Este é o primeiro meio onde 

muitos comunicam para muitos, e entre si, Castells (2000, p. 284), ao relacionar a 

Internet e a transformação da comunicação, diz que: 
[...] o que a Internet está fazendo é converter-se no coração 
articulador dos instintos meios, da multimídia. Em outras palavras, 
transforma-se no sistema operativo que permite interconectar e 
canalizar a informação sobre o que acontece, onde acontece, o 
que podemos ver, o que não podemos ver, e torna-se o sistema 
conector interativo do conjunto do sistema multimídia. Isso é o que 
a Internet está configurando. 

 

Devido a esses avanços e trocas sociais, observa-se um campo fértil ao mercado 

midiático, pois acelerou-se o seu crescimento através dos meios de comunicação. O 

resultado é uma plena transformação na forma em que se dão as comunicações, pois 

existe uma maior capilaridade de mediações e interações proporcionadas pela internet 

e por ampliação de coberturas de sinais e penetrabilidade informacional. A grande 
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velocidade e quantidade de informações dão-se não só pelos avanços tecnológicos, 

mas principalmente porque a Internet possibilitou dar voz e espaço para qualquer 

usuário conectado à rede.  

Além do avanço da tecnologia, podemos associar o grande aumento do uso das 

redes sociais à necessidade de expressão pessoal do ser humano. Desde os 

primórdios humanos, seja através de desenhos nas cavernas ou dos diários das 

adolescentes, o ser humano tem esse forte impulso em deixar uma mensagem para 

outro e a internet é um meio perfeito pra isso. Um meio de informações, que permite o 

estreitamento de laços, integração com o mundo e a facilidade de manter contatos.  

A comunicação agora tem mais conectividade e mobilidade, pois temos quatro 

grandes forças que são os pilares da nova onda da tecnologia: 1. os computadores 

e celulares cada vez mais acessíveis; 2. a internet de baixo custo; 3. a fonte aberta 

e; 4. o wi-fi revolucionado a acessibilidade e a mobilidade. Graças a esses quatro 

elementos, em muito pouco tempo - cerca de 10 anos - a web, mais 

especificamente as mídias sociais, ascenderam e mudaram a forma das pessoas se 

relacionarem. Se tornaram o novo espaço físico de convivência das pessoas, já são 

consideradas por alguns autores como as novas praças, ou ruas, espaços que 

fazem parte da esfera pública. Isso ocorre porque hoje qualquer informação pode 

ser processada e redistribuída em formato digital, havendo assim muitos métodos e 

maneiras de expansão. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). 

A mídia, por exemplo, passou a se integrar às rotinas de inúmeras instituições, 

como política, família, trabalho e religião. Podemos observar que um número cada vez 

maior das atividades destes domínios institucionais é realizado através dos meios de 

comunicação interativos (as redes sociais), além dos meios de comunicação de massa. 

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 09) “À medida que as mídias sociais se 

tornarem cada vez mais expressivas, os consumidores poderão, cada vez mais, 

influenciar os outros consumidores com suas opiniões e experiências”. A resposta das 

organizações aos seus consumidores poderá ser o seu novo diferencial no mercado 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). 

As sociedades, antes separadas, autônomas e isoladas, tornam-se 

interconscientes e interdependentes, devido principalmente à comunicação 
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instantânea, que passa a cobrir distâncias que em outras épocas implicavam grandes 

demoras e incertezas entre o envio e a recepção de mensagens. 

Com a evolução do sistema de transportes, política, turismo e educação, tudo isso 

sendo difundido através da internet, as pessoas estão cada vez mais conscientes do 

mundo que se acha além daquele meio em que vivem e se criam. As possibilidades 

aumentaram exponencialmente. 

Na contramão dessa rede de oportunidades surgem também alguns problemas. 

Pois o homem não consegue superar os dilemas das visões de mundo radizalizadas na 

política, religião e na geografia. Disputas por territórios, religiosas e enfrentamentos 

ideológicos radicais ainda são um enorme obstáculo social, cultural e econômico a ser 

superado. Mesmo com a possibilidade de muito mais liberdade de expressão e 

aquisição de conhecimento, o que presencia-se é uma incompatilidade posições e 

visões de mundo que se expressam em guerras político-religiosas. Mesmo com o 

avanço na medicina, por exemplo, presencia-se populações pobres sendo molestadas 

por doenças e pela fome.  

Na esfera econômica, presencia-se também alguns avanços e desafios. Mesmo 

coma nova economia que tem como características: cooperação, adaptabilidade, 

flexibilidade e feedback em tempo real entre compradores e produtores; novas 

exigências fundamentais são polarizadas. De um lado as novas tecnologias permitem 

avanços e inovação, diluidas e difundidas com mais facilidade de acesso no setor 

produtivo. Por outro lado, o acirramento competitivo que provoca mudanças 

substâncias nos modelos de gestão das empresa. “As mudanças sociais são tão 

drásticas quanto os processos de transformação tecnológica e econômica” 

(CASTELLS, 2002, p.40). Torna-se imprescindível para as organizações acompanhar 

as alterações sociais, de modo a manter-se a par do novo perfil de seu público. 

A interferência das novas tecnologias no comportamento humano altera os 

padrões da sociedade, dos modelos empresariais, das teorias organizacionais, do 

sistema de crenças e dos valores humanos. Esse novo patamar de possibilidades 

altera o comportamento dos indivíduos em suas relações sociais e também em sua 

relação para com o mundo à sua volta. “Cada vez mais, as pessoas organizam seu 

significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam 
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que são.” (CASTELLS, 2002, p.41) O público está transformando os conceitos sobre si 

mesmo e percebendo que podem ter novos conceitos para moldar sua identidade. 

Antes, a empresa tinha como seus concorrentes apenas empresas vizinhas, que 

na maioria das vezes contava com os mesmos recursos de produção. Hoje, com a 

abertura da economia mundial, empresas de outros países estão chegando para 

competir com o mesmo mercado. Portanto, a concorrência passa a ter nível 

internacional, que contam com produtos de melhor qualidade e preços mais 

competitivos. 

Essa situação está exigindo que empresas tornem-se mais competitivas. E uma 

das estratégias de competitividade é, sem dúvida, oferecer um atendimento de 

qualidade e conquistar a fidelização dos seus clientes (LIMA, 2011). Se o cliente estiver 

satisfeito com o atendimento, ele poderá ser mais fiel e trará mais clientes. Caso 

contrário, procurará outra empresa que o atenda melhor. 

Ainda de acordo com Castells (2003, p. 57), a Internet está moldando as práticas 

das empresas em diferentes contextos, pois seu uso adequado tem se tornado decisivo 

para todo tipo de negócio, obrigando-as a se adequarem não a “uma economia 

ponto.com, mas sim uma economia interconectada com um sistema nervoso 

eletrônico”. As organizações que buscam atender às necessidades dos indivíduos 

passam a enfrentar o novo desafio de uma concorrência a nível global. 

Com o aumento do uso da internet, os consumidores conseguem se comunicar e 

trocar experiências com maior facilidade, sendo mais fácil conhecer novos produtos e 

serviços. A internet também possibilita conhecer a experiência de quem já utilizou 

determinado serviço ou produto, pois é bastante comum o compartilhamento dessas 

experiências em sites e redes de relacionamentos, atraindo ou afastando novos 

consumidores da organização. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.34) afirmam que 

“Os consumidores acreditam mais uns nos outros do que nas empresas. A ascensão 

das mídias sociais é apenas reflexo da migração da confiança dos consumidores das 

empresas para outros consumidores.” Tal fato pode acarretar em consumidores mais 

infiéis às marcas, pois são bombardeados com novas opções de produtos o tempo 

todo, muitas vezes por custos mais baixos. 

 

2.2 As Organizações e o posicionamento de marca 
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A tecnologia da informação passou a interferir no mercado e a transformar as 

formas de interação entre as pessoas e como elas se relacionam com as empresas. As 

redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas 

formas e canais de comunicação, influenciando vários aspectos da vida social, ao 

mesmo tempo, sendo influenciadas por ela.  

O público também se modificou. Com muitas das mudanças no modo de vida e a 

facilidade da propagação de informações, o consumidor se torna mais exigente. Nesse 

ambiente globalizado, onde os consumidores estão cada vez mais exigentes e 

seletivos, onde é preciso agregar valor aos produtos ou serviços oferecidos, tornou-se 

tarefa imprescindível para uma organização estar constantemente avaliando e 

reavaliando seus processos internos, práticas e políticas buscando melhorar ou inovar 

para permanecer neste mercado inconstante.  

Hoje, as pessoas assumem a importância de quem são e também tem em 

consideração a responsabilidade de seus atos, passando a desenvolver um filtro sobre 

tudo que é bom e ruim para si e para o mundo. Elas não só recebem as informações, 

mas têm a urgência de reconstruir o pensamento antes de passar a sua própria 

mensagem. 

As organizações agora precisam conquistar um público mais maduro e convencê-

lo de que são a melhor opção de sua escolha por motivos que vão além das 

propriedades de seu produto final. O que se percebe é que essa nova audiência busca 

por organizações realmente focadas à colaboração com a sociedade e que possam 

acrescentar valor em suas vidas.  

Tornou-se necessário, para as empresas que objetivam se destacar no mercado, 

acompanhar essas novas tendências, se adaptar às exigências da nova ordem na 

economia e até modificar práticas culturais dentro de uma empresa. Para permanecer 

no mercado e vencer a concorrência também precisam aprender a gerenciar sua marca 

e adequar os programas de Marketing de forma a trazer resultados positivos de longo 

prazo. 

Em mercados globalizados, em que os consumidores apresentam-se cada vez 

mais informados, exigentes, e com acesso a muitas opções, possuir uma marca de 

força no mercado torna-se imprescindível para que a empresa possa ter êxito em sua 



16 

 

operação. Fortalecer a marca e agregar valor à passa a ser a prioridade das empresas, 

ao mesmo tempo que é o que os consumidores desejam: uma marca que mereça ser 

consumida e não apenas um produto. 

A função da marca é de identificar um produto ou serviço ou até o nome de uma 

empresa ou instituição, para que esta ganhe destaque como um elemento 

diferenciador. Nesse sentido, o valor da marca pode constituir-se num dos maiores 

ativos das organizações e em uma fonte de vantagem competitiva sustentável (AAKER, 

1998). Assim, ainda segundo o autor, marcas de alto valor podem gerar diferencial de 

mercado para as empresas, pois aumentam a probabilidade de o cliente escolher a 

marca, estar disposto a pagar preços mais altos, além de aumentar a efetividade da 

comunicação de Marketing. 

Observa-se então uma nova necessidade, a de diferenciação: além do que diz 

respeito aos aspectos tangíveis de um produto, que podem ser facilmente 

reproduzidos, há também o fato de que o acesso a informação tem se tornado muito 

mais democrático e facilitado. O consumidor busca uma experiência além do que 

apenas consumir o produto.  

Essa diferenciação pode ocorrer através do posicionamento que a organização 

decide adotar, refletindo em sua marca. Para Aaker (1998), o posicionamento é o ato 

de desenvolver a imagem da marca para ocupar um lugar destacado na mente de seus 

clientes-alvo. Esse processo envolve o estabelecimento de uma posição distinta em 

relação à da concorrência, que ressalte quais as diferenças-chave que a marca 

possui.    

A marca deve refletir a filosofia e identidade da empresa, identificando seus 

valores tanto para a missão como para os resultados empresariais. Hoje as empresas 

almejam novas formas de proporcionar valor ao cliente, redirecionando suas atividades 

e dinamizando sua produção, buscando uma nova concepção de negócio que atenda 

às demandas do mercado. “Nenhuma empresa pode vencer se seus produtos e ofertas 

lembram qualquer outro produto ou oferta. As empresas devem buscar posicionamento 

e diferenciação relevantes.”  (KELLER; KOTLER; 2006, p. 304) Portanto, hoje se faz 

necessário criar vínculos com os clientes, de modo que confiem no seu negócio e 

apoiem suas atitudes. É preciso então criar ideias semelhantes para que juntos, 

empresa e cliente, trabalhem na construção de um mundo melhor. 
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Valores como confiança, modo de vida, status, o relacionamento entre as 

pessoas, sustentam o valor da marca, atraindo capital do conhecimento, investimentos, 

penetrando sobre novos mercados, ou seja, promovendo valores que vão muito além 

dos objetivos financeiros e mercadológicos do planejamento estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

3. AS RELAÇÕES PÚBLICAS E O MARKETING 
 
3.1 As Relações Públicas  
 
No atual cenário globalizado, a comunicação tem sido cada vez mais valorizada 

pelas organizações. Como comunicador social, a área de atuação do Relações 

Públicas está, obviamente, ligada à comunicação. Nas organizações, o profissional vai 

atuar trabalhando a comunicação com os diferentes públicos, bem como junto à opinião 

pública (LESLY, 1995). 
As Relações Públicas referem-se a um processo pluridimensional 
de interações das organizações com seus públicos. Esse 
processo, em sua dinamicidade, implica as causas e os efeitos 
com todas as variáveis, de todos os tipos de relações entre os 
dois componentes (SIMÕES, 1987, p. 30) 
 

Esse profissional conduz sua atuação com foco em todos os públicos que se 

relacionam com a organização. Busca classificar e entendê-los, estudando suas 

características, seus interesses, suas relações sociais, políticas e econômicas a fim de 

inseri-los efetivamente no negócio da empresa. É latente a necessidade de identificar, 

classificar e compreender as características dos colaboradores das organizações a fim 

de implantar veículos e canais de comunicação específicos para diversas situações, 

como e-mails, revistas, boletins, intranet, entre outros.  
Os profissionais de Relações Públicas contemporâneos entendem 
que devem servir aos interesses das pessoas afetadas pelas 
Organizações caso queiram também atender aos interesses dos 
empregadores para os quais trabalham (GRUNIG,2011,p.25) 
 

O profissional de Relações Públicas tem como responsabilidade promover a 

disseminação da comunicação entre colaboradores, clientes, mídias e sociedade. Deve 

possuir capacidade de comunicação e expressão, bem como habilidade para 

administrar interesses e controversas visando à manutenção e construção da imagem 

positiva da empresa. Tem como uma das funções principais satisfazer tanto as 

organizações quanto o indivíduo isoladamente, atingindo público interno e externo por 

meio do trabalho eficaz e contínuo. Ele possui uma forte influência na articulação da 

comunicação e é capaz de exercer o mapeamento estratégico de cada público 

(GRUNIG, 2011). 
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A empresa precisa se relacionar de maneira construtiva não só 
com consumidores, fornecedores e revendedores, mas também 
com um grande número de públicos interessados. Um público é 
qualquer grupo que tenha um interesse real ou potencial na 
empresa, ou que possa ter impacto em sua capacidade de atingir 
seus objetivos. As relações públicas envolvem uma série de 
programas desenvolvidos para promover ou proteger a imagem de 
uma empresa ou seus produtos em particular (KELLER, KOTLER, 
2006, p. 593) 

 
Esse profissional possui as técnicas e as ferramentas para trabalhar 

adequadamente a comunicação estratégica e formalizar os valores da organização. Os 

profissionais que conhecem as técnicas e utilizam as ferramentas das Relações 

Públicas podem estar preparados para assessorar o líder da organização nessa 

importante responsabilidade: comandar o processo de comunicação estratégica da 

organização, fundamentando de toda a sua comunicação e, por consequência, todos 

os seus relacionamentos. Para Grunig (2011), cada público tem uma particularidade, 

uma linguagem própria, uma tendência a desenvolver certas percepções. Entretanto, 

cabe destacar que o envolvimento da liderança das organizações também é 

imprescindível nesse processo. 

Sendo uma função da alta administração de apoio e assessoria ao líder da 

organização, seu objetivo é harmonizar o interesse do público com os da organização, 

buscando a criação do melhor conceito possível para a mesma. Dentre suas funções, 

estão: 
1. Relações com a imprensa: a apresentação de notícias e 
informações sobre a organização no melhor enfoque possível. 2. 
Publicidade de produto: conjugação de esforços para divulgar 
produtos específicos. 3. Comunicação corporativa: promoção da 
compreensão da organização mediante boletins internos e 
externos. 4. Lobby: negociação com legisladores e autoridades 
governamentais para promover ou alterar a legislação e 
regulamentações. 5. Aconselhamento: orientação da 
administração quanto a problemas públicos e quanto às posições 
e à imagem da empresa. Isso inclui o aconselhamento no caso de 
fracasso de um produto. (KELLER, KOTLER,2006,p.593) 
 

As Relações Públicas desempenham um processo de administração da 

comunicação, conduzindo pesquisas, planejamentos, assessoria, consultoria entre 

outras atividades pertinentes ao profissional de Relações Públicas. Cabe ao 

profissional dessa área promover a imagem da empresa e de seus produtos/serviços 
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junto à opinião pública, proporcionando um entendimento entre todos os envolvidos no 

processo de comunicação (GRUNIG, 2011). 

Para Lesly (1995), imagem de uma organização e o poder do nome ou marca 

ligado a seu produto são tão importantes quanto a obrigação de se oferecer um bom 

produto ao mercado consumidor. Segundo o autor, “A familiaridade e reputação de seu 

nome estão entre os maiores patrimônios de qualquer organização” (LESLY,1995, p. 

14) É nesta área de atuação que o Relações Públicas encontra a essência de seu 

trabalho: atuar em benefício da imagem organizacional, desenvolvendo um 

planejamento para a criação e a manutenção da boa imagem. 

De acordo com Lesly (1995), é evidente que para trabalhar em prol da imagem de 

uma organização é necessário a implementação de um programa integrado e eficaz de 

comunicação com os públicos, tendo como base de todas as suas ações o 

planejamento. Com as análises de mercado atualizadas, este profissional deve criar 

formas de participação e divulgação em programas visando a fixação de sua marca e 

seu prestígio.  

Segundo Grunig (2011), nesta era da globalização, as Relações Públicas têm um 

papel estratégico dentro das organizações. Sua atuação vai além de prover a imagem 

positiva da organização por meio da comunicação, está em atender, inclusive a 

responsabilidade pública que uma organização assume perante a sociedade:  
As relações públicas exercem um papel gerencial estratégico além 
da função técnica de comunicação. [...] A essência das RP é 
tornar a organização e seu quadro gerencial mais responsável 
perante aqueles públicos que influenciam e, neste sentido, a 
atividade de Relações Públicas é o exercício da responsabilidade 
pública (GRUNIG, 2011, p. 40)  
 

A função do profissional de Relações Públicas está ligada à responsabilidade 

social dos indivíduos e das organizações; desenvolvendo diversas atividades de 

interesse público e privado com finalidade de atender às tendências culturais, políticas 

e econômicas. Dessa forma, visa melhorar o entendimento entre os envolvidos no 

processo de efetivação da comunicação, ou seja, busca a satisfação dos interesses 

das empresas e de seus públicos (LESLY, 1995). 

Segundo Lesly (1995), não é vantajoso para nenhuma organização participar de 

ações que contribuem beneficamente para a sociedade e não divulgar estas atividades. 

Cabe ao marketing e o relações públicas criarem maneiras de promoção e divulgação 
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destas ações para os públicos, através dos meios de comunicação mais eficazes para 

determinada situação. 

 

 

3.2 Relações Públicas e o Marketing 
 
Como citado anteriormente, as organizações precisam relacionar-se com 

diferentes grupos. Para comunicarem-se eficientemente devem servir-se de técnicas 

adequadas a cada tipo de público e de mensagem. Dois subsistemas estão disponíveis 

nesse particular, os quais podem ser acionados por qualquer tipo de organização: o de 

Marketing, especificamente destinado às comunicações persuasiva e informativa dos 

produtos e serviços oferecidos pelas empresas, e o de Relações Públicas, em apoio às 

diversas iniciativas desenvolvidas pelas organizações, tanto em nível interno quanto 

externo (COBRA, 1984). 

De acordo com Cobra (1984), as Relações Públicas voltam-se para um processar 

de informação, conhecimento e educação, com um fim social, com o recurso de 

técnicas que visam conquistar a boa vontade e a cooperação dos vários grupos de 

públicos com os quais uma organização se relaciona ou de que depende. As Relações 

Públicas têm, portanto, a tarefa de integração da empresa com seus diversos públicos, 

procurando estabelecer bases de compreensão e de credibilidade da empresa junto às 

instituições que compõem seus ambientes interno e externo. 

O sistema de Marketing de uma organização compreende não somente os 

agentes da oferta e da demanda, mas vários públicos que apresentam algum tipo de 

interesse na empresa: acionistas, funcionários, sindicatos, instituições financeiras, 

fornecedores, distribuidores, imprensa económica são exemplos de públicos que 

podem desenvolver atitudes positivas ou negativas à organização, favorecendo ou 

dificultando o atingimento de seus objetivos e metas, ainda que não sejam diretamente 

afetados por sua atuação e seu relacionamento com o mercado (COBRA, 1984). 
[...] os gerentes de marketing estão se voltando mais para a 
atividade de RP de Marketing, com o intuito de promover 
conscientização e conhecimento da marca para produtos novos e 
já existentes. [...] Além disso, os gerentes de marketing precisam 
adquirir mais habilidade na utilização de recursos de RP. [...] 
Realizada adequadamente, a RP de marketing pode ter um 
impacto significativo. (KELLER, KOTLER, 2006, p. 593) 
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A consecução de um trabalho integrado será viável à medida em que os 

profissionais de Marketing adquiram pleno conhecimento do alcance das atividades de 

Relações Públicas, de modo a desenvolver seu trabalho em harmonia com os objetivos 

comerciais e sociais da empresa, em comprometimento ao interesse público. Por outro 

lado, o profissional de Relações Públicas deve ter conhecimento da complexidade 

inerente ao processo de decisão em Marketing e ao sistema de Marketing da empresa, 

no qual se inserem os vários ambientes que provocam ameaças e proporcionam 

oportunidades. Por outro, o profissional de marketing poderá se beneficiar da visão 

humanizadora e integradora sobre os públicos dos relações-públicas. 

Para Grunig (2011), as Relações Públicas lidam com o lado institucional e 

corporativo de uma organização, identificando públicos, coordenando programas de 

comunicação, prevendo e gerenciando crises. O marketing, por sua vez, estaria focado 

no mercado, no produto ou no serviço, bem como na satisfação direta do consumidor 

com o produto. 
Os profissionais de Relações Públicas elaboram programas de 
comunicação para se comunicar com os públicos, ao passo que 
os profissionais de Marketing elaboram programas de 
comunicação para se comunicar com os mercados. (GRUNIG, 
2011, p. 19) 
 

Enquanto a área de marketing tem como o foco o consumidor, a outra - de 

Relações Públicas - relaciona-se com públicos e instituições diversas. Ambas, 

entretanto, reconhecem a importância de atitudes, percepções e imagens que devem 

ser transformadas em conceitos. Na formulação de planos, ambas aceitam o primado 

de um processo gerencial compreendendo a análise, o planejamento, a implantação e 

o controle de programas. A união de esforços, portanto, é o caminho indicado para a 

consecução de efeitos sinérgicos em benefício da empresa.  

Na medida que ambas as funções baseiam-se no atendimento de necessidades 

de indivíduos e da sociedade, espera-se que a satisfação dessas necessidades reflita-

se nos resultados da organização. São, portanto, funções convergentes, áreas que 

visam um mesmo objetivo. As organizações interessadas em desenvolver Relações 

Públicas e Marketing de forma integrada dentro de suas dimensões filosóficas podem 

igualmente alcançar seus objetivos empresariais e fazer isso com responsabilidade 

social, pois passam a integrar a organização na sociedade, ao cumprirem seus vários 
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papéis sociais, produzindo utilidades para os consumidores, atendendo os seus 

diversos públicos e não somente contribuindo para a geração de lucro. 

Apesar de os públicos serem vários e heterogêneos, seus interesses não são 

necessariamente conflitantes entre si, ou com os da organização. Se satisfeitos esses 

interesses, pela interação entre Relações Públicas e Marketing, gera-se um conceito 

favorável à organização, o qual vincula e cria um sentimento comum entre as pessoas 

e as organizações que as praticam de forma integrada. 

Em síntese, é possível preconizar a atuação conjunta das duas funções, cada 

uma delas com seus pressupostos e tarefas específicas, mas agindo de forma 

sistémica para alcançar os objetivos de uma organização como o cumprimento das 

responsabilidades sociais, o bom êxito das atividades, a competitividade e a 

sobrevivência no mercado. Tais objetivos pressupõem que a empresa não pode 

desenvolver suas ações de forma isolada e ao acaso. Ao contrário, é necessário 

estabelecer processos coerentes de atuação global, para que as duas áreas tenham o 

seu planejamento desenvolvido nos mesmos termos e a partir dos parâmetros 

definidos no nível do planejamento global. 

Não obstante, cabe uma ressalva apresentada por Kunsch (1986) sobre 

estereótipos e preconceitos que ainda incidem sobre a área de Relações Públicas. Diz 

ela: “O desconhecimento e até a ignorância das possibilidades e da abrangência do 

campo das relações públicas dificultam um maior entendimento de sua importância e 

mesmo sua eficácia no mundo corporativo (KUNSCH, 1986, p.92) 

A mesma autora, ao citar Ehling; White e Grunig, alerta para umsa visão 

reducionista utilizada na literatura de administração e marketing que restringe e 

marginaliza o papel das relações públicas a técnicas inferiores e a papéis secundários 

em uma organização (KUNSCH, 1986).  

Reforça Kunsch (1986) que isso é equívoco que ajuda a depreciar a área 

acadêmica e profissional do relações-públicas colocando-a sempre subordinada ao 

marketing.  

Entretanto, segundo a renomada autora, essa realidade está mudando. Ao citar 

Kotler ela afirma que em seu livro “Administração de Marketing – edição do milênio”, o 

autor:  
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Já considerava as relações públicas de uma forma mais diferentes 
e mais abrangente. Em vez de se referir às relações públicas 
como “enteada” de marketing ou uma simples ferramenta de 
divulgação como fazia nas edições anteriores, agora destaca a 
importância que as organizações devem das à construção de 
relacionamento profícuos com todos os públicos de interesse, 
além de consumidores, fornecedores e revendedores (KUNSCH, 
1986, 93).  
 
 

Dessa forma, reforçamos a importância de criar pontes entre ambas 

competências, na medida que são estratégicas para as organizações.  

Cada vez torna-se mais visível a necessidade de uni-las. Com a evolução do 

conceito de marketing pode-se perceber essa aproximação. Se considerar desde sua 

primeira orientação, em que era estritamente focado no produto e na logística e agora, 

muito mais focado no consumidor, nas suas necessidades, desejos e expectativas, o 

marketing tem se permitido reconhecer o valor das Relações Públicas.  
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4. UM NOVO CONCEITO DE MARKETING 

 
4.1 A evolução do Marketing 
 
O pensamento de Marketing reflete as mudanças da sociedade, que passa 

atualmente por uma série de alterações, como o aumento da competitividade, explosão 

de recursos tecnológicos, ceticismo de consumidores mais exigentes e informados. “O 

dinamismo dos mercados internos depende, em última análise, da capacidade das 

empresas do país e das redes de empresas para competir globalmente.” (CASTELLS, 

2002, p. 157) Em um cenário com consumidores mais maduros e um mercado mais 

competitivo, as ações voltadas para boas causas se destacam. 

Há mais diversidade de produtos no mercado e as organizações precisam se 

destacar de alguma forma para ganhar o coração e a mente do consumidor, pois os 

consumidores estão melhor informados do que nunca e têm novos desejos e 

necessidades a serem atendidos.  

Desde que o Marketing passou a ser uma corrente amplamente utilizada na 

gestão administrativa, suas definições conceituais vêm mudando e evoluindo junto com 

a dinâmica do próprio mercado e o comportamento dos consumidores. Através do 

Marketing podemos entender como os processos de gerenciamento das relações de 

troca entre empresas, clientes, fornecedores, intermediários e outros públicos 

funcionam. É aproveitar o conhecimento do cliente para a elaboração de um produto e 

desenvolver um processo de interação. O Marketing cria mercados num processo que 

gera relacionamentos, vínculos, beneficiando todos os elementos que interagem na 

troca.  

Nas últimas seis décadas, o pensamento de Marketing girou em torno da gestão 

do produto (décadas de 1950 e 1960), da gestão de clientes (décadas de 1970 e 1980) 

e da gestão da marca (anos 1990 e 2000). Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), aponta 

para três possíveis estágios na evolução da filosofia de Marketing por parte de uma 

empresa: o Marketing 1.0, com foco industrial, centrado em produtos e em vendas, de 

natureza tática; o Marketing 2.0, da era da informação, voltada para o consumidor e 

sua satisfação, de natureza estratégica; e, finalmente, o Marketing 3.0, voltado para os 

valores e na transformação do mundo em um lugar melhor.  
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De acordo com o autor, estas três fases convivem na gestão atual, ou seja, o 

Marketing 1.0 e o 2.0 ainda possuem relevância e podem ser suficientes de acordo 

com o desenvolvimento e competitividade de cada mercado. 

 A atividade de Marketing continua relacionada a atividades como a segmentação, 

posicionamento, entre outras. Entretanto, “as mudanças no ambiente de negócios – 

recessão, preocupações com o meio ambiente, novas mídias sociais, empowerment do 

consumidor, nova onda de tecnologia e globalização – continuarão provocando 

mudança maciça nas práticas de Marketing.” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 

2010, p. 34).  

O Marketing conhecido como 1.0, surgiu na era da produção nos anos 1950, e 

seu principal objetivo era melhorar a processo de produção.  
[...] Essa era caracteriza-se pelas organizações que se 
concentrava, no desenvolvimento de técnicas de produção em 
massa, na crença de que se bons produtos tivessem preços 
acessíveis e fossem amplamente disponíveis, o público 
consumidor criaria um rastro até as portas dos fabricantes desses 
produtos. (ZENONE, 2003, p.22) 

 
A primeira evolução do Marketing foi a partir da década de 1960, onde iniciou-se a 

era das vendas (Marketing 2.0). Nesse período o Marketing deixou de ser ferramenta 

de produção e começou a voltar seu trabalho para a área de vendas. Era preciso além 

de produzir em grande escala, escoar os produtos dos estoques para que o ciclo 

continuasse ativo. Percebeu-se que não bastava apenas possuir uma estratégia para a 

área de produção sem haver uma preocupação com a criação de uma estratégia bem 

organizada para o setor comercial.  
Esta era concentrava-se na eliminação da pilha de estoques 
gerados pela era da produção. A filosofia dominante era encontrar 
clientes para estoques ainda não vendidos. Para tanto, eram 
desenvolvidas campanhas publicitárias e promocionais nos pontos 
de venda, a fim de convencer os clientes a comprar produtos que, 
de outra maneira, não iriam adquirir. (ZENONE, 2003, p.22) 
 

Após uma década de estratégias voltada para a área de vendas, percebeu-se que 

com a constante evolução da sociedade e com o crescimento no mercado, a 

concorrência aumentava a cada dia, e para conseguir conquistar o cliente a comprar o 

seu produto, se fazia necessário possuir diferenciais que o atraíssem. Deste modo, 

iniciou a era do Marketing voltado para o relacionamento entre empresa e cliente. O 

Marketing percebeu a necessidade de conquistar seus clientes através de sua 
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satisfação, para tentar conquista-lo e assim construir a fidelização. De acordo com 

Zenone (2003, p. 24): 
Chegou a era caracterizada pela importância colocada na 
identificação e satisfação das necessidades e dos desejos do 
consumidor antes de os produtos serem produzidos. Surge a 
busca por segmentação de mercado e nichos ainda não 
desenvolvidos, que permitem às empresas desenvolver produtos 
e serviços diferenciados.  

 

A partir dos anos de 1990, começa a criar forma a era do Marketing de 

relacionamento, onde as empresas utilizam todas suas ferramentas para criar laços 

efetivos com seus clientes. Esta evolução do Marketing se estendeu durante as duas 

próximas décadas, onde a sociedade também passou por grandes transformações, 

principalmente com a chegada da internet e com a possibilidade que a mesma 

proporcionou no armazenamento de informações e levantamento de dados, para assim 

realizar uma estratégia diferenciada e personalizada de acordo com a necessidade de 

cada cliente.  
Em contraste com a era da produção, esta era reconhece o valor 
e o potencial de lucro da conservação dos clientes, criando 
relações comerciais ao dar razões para que os clientes existentes 
continuem voltando. Essa mudança de foco é gerada 
principalmente pela contínua centralização das negociações, pela 
forte pressão sobre os custos, pelos novos produtos lançados 
todos os dias, pela maior profissionalização do Marketing das 
empresas e pelo maior uso da tecnologia da informação na gestão 
dos negócios. (ZENONE, 2003, p.25.) 
 

Uma orientação voltada para o Marketing de relacionamento pode resultar em um 

desempenho melhor do que o das concorrentes. Segundo McKenna (2005, p. 45), 

Marketing de relacionamento significa construir e sustentar a infraestrutura dos 

relacionamentos de clientes. É a integração dos clientes com a empresa, desde o 

projeto, desenvolvimento de processos industriais e de vendas. O Marketing relacional 

deve ter como sua principal preocupação a manutenção e aprofundamento de uma 

relação duradoura com os clientes, visando mantê-los ao longo prazo. 

Keller e Kotler (2006) frisam que, desse modo, as empresas passam a ser 

capazes de moldar e modificar o comportamento dos consumidores, ao invés de ter 

poder apenas em relação aos produtos. Tornam-se hábeis em engenharia de 

mercados, não apenas em engenharia de produtos. A noção de valor acrescentado de 
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um bem ou serviço tem sido alcançada mais rapidamente pelo desenvolvimento das 

tecnologias de informação.  

Tendo como base este pressuposto, fica claro o motivo da alteração dos 

caminhos Marketing para novas estratégias, onde o mais importante é a manutenção 

de relações comerciais sólidas e duradouras com os clientes, para que seja possível o 

desenvolvimento do negócio e a sua sustentabilidade (MCKENNA, 2005).  

Com a mudança, os profissionais de Marketing ao redor do mundo expandiram o 

conceito e passaram a focar também as emoções humanas. Introduziram novos 

conceitos, como Marketing emocional, Marketing experimental e valor de marca. Para 

gerar demanda, não bastava apenas atingir a mente do cliente, era necessário atingir o 

seu coração.  

Hoje, vemos o Marketing transformando-se mais uma vez, em resposta à nova 

dinâmica do mercado. Vemos as empresas expandindo seu foco dos produtos para os 

consumidores, e para as questões humanas. Os estudos dos autores citados 

anteriormente vêm ao encontro do que hoje é chamado de Marketing 3.0, estudado por 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010): a fase na qual as empresas mudam da abordagem 

centrada no consumidor para a abordagem centrada no ser humano, e na qual a 

lucratividade tem como contrapeso a responsabilidade corporativa.  

 

4.2 Marketing 3.0 
 
As trocas realizadas por uma organização, atualmente, vão muito além dos 

objetivos comerciais. Elas passam a envolver outros públicos e tipos de troca, muitas 

vezes simbólicas e emocionais. A organização passa a lidar não só com determinado 

produto e suas funcionalidades num processo de venda, mas sim a gerenciar 

processos e ações que projetam valores.  

Na primeira fase, o Marketing era orientado pela transação, concentrava-se em 

como efetuar a venda: a relação do profissional dessa área tinha representatividade 

única e exclusivamente em fazer com que exista produção para atender a demanda de 

clientes. Na segunda fase, o Marketing tornou-se orientado pelo relacionamento - como 

fazer o consumidor voltar e comprar mais. Na terceira fase, convida os consumidores a 

participar do desenvolvimento de produtos da empresa e de suas comunicações. 
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Pensando justamente em desenvolver este novo modo de planejar e agir é que surge o 

Marketing 3.0.  
O Marketing não deve mais ser considerado apenas sinônimo de 
vendas e/ou de uma ferramenta para gerar demanda. Deve, 
agora, ser considerado a principal esperança de uma empresa 
para recuperar a confiança do consumidor. (KOTLER; 
KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p. 51) 
 

Hoje, vivenciando a era da sociedade criativa, nos impactamos com o avanço das 

redes e mídias sociais, onde é possível ter a opinião de todos de qualquer parte do 

planeta. Essa sociedade acredita mais na opinião de seus iguais (outros indivíduos) do 

que nas magníficas campanhas publicitárias, que já não são mais atrativas nos meios 

tradicionais. É preciso entrar no novo universo da comunicação digital e redescobrir 

diariamente como impactar o seu consumidor, mas é necessário antes de qualquer 

coisa compreender como seu consumidor lida com a sua marca e como ela é vista 

perante o mundo globalizado das redes sociais. 

Para conquistar a fidelidade desses consumidores é necessário que os serviços 

prestados tenham a mesma qualidade dos serviços anunciados. E a internet tem papel 

primordial neste aspecto, pois as críticas e reclamações de clientes na internet podem 

afastar novos consumidores, como também pode atraí-los. Para Kotler, Kartajaya e 

Setiawan, (2010, p. 09) “Como as mídias sociais são de baixo custo e pouco 

tendenciosas, será delas o futuro das comunicações de Marketing.” Neste aspecto, 

estar conectado com seus clientes e reforçando seu posicionamento de marca é 

essencial para conquistar a fidelidade e fortificar o relacionamento com os mesmos. A 

organização não deve apenas falar em ações de melhoria, ela precisa agir e fazer com 

que o consumidor entenda que ela faz isso porque realmente acredita, que este é seu 

objetivo e que fazer parte disso é muito importante. 

A evolução para o Marketing 3.0 traz a importância de evoluir simplesmente da 

estratégia de “diferenciação”, para o conceito de “fazer a diferença” nas localidades em 

que a organização atua, criando práticas responsáveis que atinjam novos mercados e 

consumidores, contribuindo para a inclusão social e para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades.  

O Marketing 3.0, é utilizado para conseguir uma relação personalizada com o 

público-alvo, de forma a conhecê-lo o suficiente para poder oferecer a cada categoria 
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os bens e serviços mais adequados. Esta ferramenta é fundamental na fidelização dos 

clientes, pois consiste em uma relação de confiança e lealdade com as pessoas, pois é 

lhes oferecido produtos de acordo com o seu perfil. 

Os consumidores estão não apenas buscando produtos e serviços que satisfaçam 

suas necessidades, mas também buscando experiências e modelos de negócios que 

toquem seu lado espiritual. Proporcionar significado é a futura proposição de valor do 

Marketing. O modelo de negócio baseado em valores é o que há de mais inovador no 

Marketing 3.0. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010) 

As necessidades e motivações humanas, em particular as básicas, são 

permanentes. O que sempre mudou, e continuará mudando, porque está ligado à 

evolução tecnológica, são os meios de se comunicar com as pessoas. O que antes era, 

em sua grande maioria, mídia de massa, hoje é mídia segmentada. Houve uma 

inversão na comunicação, todo processo de comunicação agora deverá começar pelo 

público-alvo. Critérios sociodemográficos não respondem mais sozinhos no Marketing 

3.0, agora os profissionais da área tratam de falar de maneira mais focada e econômica 

possível, sabendo quem é o seu consumidor e quais são seus desejos e anseios, 

pensando em um consumidor de corpo e alma, que tem valores definidos e precisa ser 

conquistado para consumir uma marca. 

As três grandes forças para essa nova fase do Marketing são definidas por Kotler, 

Kartajaya e Setiawan como: a era da participação e do Marketing Colaborativo 

(possibilitada pelos avanços tecnológicos e mídias sociais); a era do paradoxo da 

globalização e do Marketing Cultural (em que economias, culturas e práticas políticas 

continuam desiguais e heterogêneas); e a era do Marketing do espírito humano (com a 

proeminência dos valores de autorrealização como necessidade primária dos seres 

humanos). Em função disso, o Marketing 3.0 traz uma abordagem mais colaborativa, 

com bases culturais profundas e com um escopo holístico e espiritual, mais adequado 

às demandas do consumidor atual. 

A primeira das forças, a era do Marketing Colaborativo, se caracteriza por ter a 

tecnologia como principal propulsor de evolução da sociedade para uma fase mais 

criativa. Um dos fatores que permitiram a onda de tecnologia foram as mídias sociais, 

que Kotler, Kartajaya e Setiawan dividem entre expressivas e colaborativas. As 

expressivas (Twitter, Youtube, Facebook), consistem em locais online onde o usuário 
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pode expor suas opiniões e compartilhar experiências com outros usuários. Segundo o 

autor, à medida que as mídias sociais se tornarem cada vez mais expressivas, os 

consumidores poderão, cada vez mais, influenciar outros consumidores com suas 

opiniões e experiências. Já as colaborativas, como a Wikipédia, por exemplo, que é 

uma enciclopédia construída pela comunidade virtual, são fontes de informação 

reunidas por usuários, a fim de contribuírem com a propagação do conhecimento 

online. 

A tendência à existência de consumidores colaborativos afetou os negócios e, 

atualmente, os profissionais de Marketing não têm mais controle total sobre suas 

marcas, uma vez que estão competindo com o poder coletivo dos consumidores. Para 

o autor, essa era é uma das grandes forças que moldam e transformam a paisagem de 

negócios na era do Marketing 3.0. Contextualizada na era pós-advento da internet, a 

tecnologia da informação amplia a conectividade e interatividade entre indivíduos e 

grupos. Entre os responsáveis por tal mudança na comunicação estão os 

computadores e celulares mais acessíveis e o barateamento da banda larga. 
Os consumidores já não são mais indivíduos isolados; agora, 
estão conectados uns aos outros. Suas decisões não são mais 
inconscientes; ao contrário, são bem fundamentadas em 
informações. Não são mais passivos; são ativos, oferecendo 
feedback útil às empresas. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 
2010, p. 12) 
 

A ascensão das mídias sociais também foi um dos fatores que permitiu a nova 

onda de tecnologia. As redes sociais facilitam e permitem a criação de conteúdo 

(vídeos no Youtube, blogs). As marcas começaram a se apropriar destes ambientes a 

fim de se aproximarem do consumidor, e não esperar que o mesmo vá até seu 

ambiente digital. Para se destacarem no mercado, muitas marcas convidam seus 

consumidores a serem cocriadores de produtos e serviços. Essa troca de informações, 

que torna a comunicação empresa/cliente uma via de mão dupla, integra o conceito de 

Marketing Colaborativo.  

A segunda força é da Globalização e do Marketing Cultural. A globalização, como 

citado no primeiro capítulo, é, segundo Castells, uma consequência da revolução 

tecnológica. Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) ela alcança a todos ao redor do 

mundo e cria uma economia interligada. Trata-se de uma força que estimula o 
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equilíbrio. Porém, em busca do equilíbrio certo, a globalização muitas vezes cria 

paradoxos.  

Para os autores, esses paradoxos são três. O primeiro deles se encontra no fato 

de que, embora a democracia esteja encontrando raízes mais globais, certas potências 

não democráticas têm ganhado poder. Ou seja, é um paradoxo que a globalização 

possa abrir a economia, mas não pode se dizer que ela faça o mesmo pela política. 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010) 

O segundo paradoxo se deve ao fato de a globalização requerer uma integração 

econômica, mas não criar economias iguais para que isso ocorra. Haver grandes 

desigualdades na distribuição de renda dentro de um mesmo país é um exemplo disso. 

O último deles consiste na cultura diversificada criada pela globalização, porém 

que não resulta em ser uniforme. Ao mesmo tempo em que o fenômeno (da 

globalização) cria uma cultura global universal, ele também fortalece a cultura 

tradicional. Para os autores, esse paradoxo sociocultural tem impacto mais direto sobre 

indivíduos ou consumidores. Graças à tecnologia, ele influencia não apenas os países 

e as empresas, mas também as pessoas. Os indivíduos começaram a sentir pressão 

para se tornarem cidadãos globais, além de cidadãos locais.  

Observa-se hoje, através de seu comportamento, que os indivíduos buscam 

conectar-se uns aos outros. Sob a perspectiva de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), 

os paradoxos geram maior conscientização e preocupação das pessoas para com as 

causas sociais. Logo, um dos maiores efeitos desses três paradoxos da globalização é 

o fato de as organizações hoje estarem competindo para ser vistas como propiciadoras 

de auxílio nessas causas. Por abordarem as ansiedades coletivas e os desejos de seu 

público, elas são consideradas “marcas culturais”. Ou seja, utilizam como ferramenta o 

Marketing Cultural, utilizando ações de Marketing que têm a cultura como veículo de 

comunicação para se difundir o nome, produto ou fixar imagem de uma empresa 

patrocinadora. Ainda sob a ótica dos três aurores, desenvolver uma campanha 

culturalmente relevante demanda que os profissionais de Marketing entendam de 

antropologia e sociologia, para desse modo serem capazes de reconhecer paradoxos 

culturais que talvez não estejam óbvios para as demais organizações atuantes no 

mercado.  
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Por fim, a última das forças é o Marketing Espiritual: a ascensão de uma 

sociedade criativa. Ele engloba as pessoas inovadoras que criam e usam novas 

tecnologias e conceitos, que são atualmente o mais alto de nível de desenvolvimento 

social na civilização humana (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p. 18). No 

mundo colaborativo, funcionam como eixos centrais que conectam e influenciam outros 

consumidores. São capazes de movimentar um tipo de comportamento para que mais 

adiante ele seja difundido entre os demais indivíduos. Como são formadores de 

opinião, têm criticado as marcas que causam impactos sociais negativos. 

Para dar conta de sobressair nessa nova condição de consumidor, 

profissionais de Marketing ao redor do mundo passaram a focar também nas 

emoções humanas. Para gerar demanda, não bastava apenas atingir a mente do 

cliente, era necessário atingir também o seu coração. (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2010) 
São os consumidores mais expressivos e mais colaborativos que 
mais utilizam as mídias sociais e, com seu estilo de vida e suas 
atitudes, influenciam a sociedade de um modo geral. Na verdade, 
suas opiniões em relação aos paradoxos da globalização e dos 
problemas das sociedades moldam as opiniões dos outros. Como 
membros mais avançados de uma sociedade, eles favorecem as 
marcas colaborativas e culturais e, como pragmáticos, criticam as 
marcas que têm impactos sociais, econômicos e ambientais 
negativos na vida das pessoas. (KOTLER; KARTAJAYA; 
SETIAWAN, 2010, p. 19) 
 

Como resultado dessa tendência da sociedade, os consumidores estão não 

apenas buscando produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades, mas também 

experiências e modelos de negócios que toquem seu lado espiritual. A partir desses 

levantamentos, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) inferem que proporcionar 

significado é a futura proposição de valor do Marketing. 
Outro aspecto essencial desse modelo é que, no Marketing 3.0, os 
profissionais devem atingir a mente e o espírito dos consumidores 
simultaneamente para chegar ao seu coração. O posicionamento 
fará a mente considerar uma decisão de compra. A marca exige 
diferenciação autêntica para que o espírito humano confirme a 
decisão. Finalmente, o coração levará um consumidor a agir e 
tomar uma decisão de compra. (KOTLER; KARTAJAYA; 
SETIAWAN, 2010, p. 42) 
 

A evolução para a filosofia proposta pelo conceito do Marketing 3.0 traduz o 

anseio contemporâneo de humanizar relações entre pessoas e organizações, que 
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vivem num ambiente cada vez mais racional e tecnológico. Além disso, este conceito 

parece um caminho para viabilizar a atuação de organizações que precisam crescer 

em meio a mercados saturados e desaquecidos, mas ao mesmo tempo com outros 

mercados emergentes e que demandam novas práticas de inclusão, o que requer uma 

evolução na visão e nas práticas de Marketing. 

A comunicação e o Marketing estão acompanhando as urgências da humanidade 

e se moldando ao que as pessoas exigem. No futuro, as empresas que forem ousadas 

o suficiente para se envolver concretamente com uma ideia e agir a favor dela, será 

aquela que, em uma sociedade madura e crítica como a nossa, irá triunfar (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010) 

É a era onde o Marketing requer atrair e extrair do consumidor o que ele quer. 

Quem dita as regras são os desejos e necessidades dos consumidores. Além disso é 

preciso convencer o cliente das convicções positivas da empresa, com bons valores e 

ideais, pois cada vez mais os consumidores estão buscando ou precisando ver 

soluções para um mundo melhor. Ao invés de tratar a pessoa como um simples 

consumidor, os profissionais de Marketing têm que pensar neles como indivíduos 

plenos, com mente, coração e espírito.  

Em suma, a era do Marketing 3.0 é aquela em que as práticas de Marketing são 

muito influenciadas pelas mudanças no comportamento e nas atitudes do consumidor. 

É a forma mais sofisticada da era centrada no consumidor, em que o consumidor 

demanda abordagens de Marketing colaborativas, culturais e espirituais. O uso do 

Marketing 3.0 é ideal e necessário para as empresas que desejam sobreviver no 

mercado, assim como permite criar um diferencial competitivo em relação a 

concorrência. Esse novo Marketing vem atender as necessidades tanto da sociedade 

como do novo consumidor, e por isso é capaz de fortalecer a fidelização do cliente e a 

empresa, assim como fortalecer o seu nome no mercado (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2010). 

 

4.3 Marketing 3.0: a sinergia entre o marketing as Relações Públicas  

 
Norteados pelas características do Marketing 3.0, podemos observar uma grande 

influência do perfil das Relações Públicas nesse novo conceito. Especificamente, na 

importância que o público tem para este campo e seus relacionamentos.  
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Com as características do cenário contemporâneo e a caracterização de um novo 

perfil consumidor, o marketing tem evoluído de uma orientação 2.0 para uma 

orientação 3.0, passando por estágios como Marketing de Relacionamento e Marketing 

Espiritual, que já o encaminhavam na direção de uma orientação mais “humanizada”. 

Para uma orientação 3.0 de Marketing, é preciso gerar relacionamentos mais confiáveis 

e próximos entre uma organização e seus públicos consumidores. Baseado nos 

desejos do público-alvo, com o foco nas emoções, de maneira a administrar e atender 

aos interesses de ambos. 

Sob o ponto de vista das Relações Públicas, cabe destacar o inter-relacionamento 

entre mercado e os públicos da organização, identificando as diversas oportunidades e 

ameaças ambientais. A função administrativa de planejamento de Relações Públicas, 

além de integrar-se ao planejamento global da organização, passa a constituir uma 

atividade organizada e permanente, gerando planos que perdurarão dentro dela. 

A definição de um portfólio de públicos, a descrição de seus perfis em termos dos 

diversos benefícios que procuram como centros de interesse distintos da organização, 

o estabelecimento de mecanismos de comunicação informativa sobre o grau de 

ajustamento da organização às suas expectativas são atividades que cabem ao 

profissional de Relações Públicas. Aliadas ao Marketing, cumprirão um papel 

integrador e sinérgico, contribuindo decisivamente para o atingimento dos objetivos e 

metas da organização e para a formulação de estratégias de crescimento e 

competitivas. Portanto, Relações Públicas e Marketing estão relacionadas com o nível 

estratégico de negócios e podem ser coordenadas com todas as outras áreas 

funcionais para assegurar a consistência das decisões. 

Com essas características, fica clara sua influência para que houvesse uma 

convergência entre as áreas, que podemos inferir se aproxima muito do Marketing 3.0. 

A complementariedade de ambas as áreas e as novas exigências do mercado 

globalizado levam a crer que juntas são ideais para a organização entender seu papel 

e conseguir uma relação personalizada com o público-alvo, de forma a conhecê-lo o 

suficiente para poder oferecer a cada categoria os bens e serviços mais adequados. 

Sob esse aspecto, Marketing e Relações Públicas representam competências 

estratégicas importantes, devendo convergir em objetivos, ainda que se diferenciem 

nos métodos operativos. A união de esforços que foi trazida através das proposições 
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do Marketing 3.0, portanto, indica o caminho para a consecução de efeitos sinérgicos 

em benefício da empresa. A conciliação e satisfação dos interesses dos diversos 

públicos de uma empresa devem contribuir decisivamente para se alcançarem os 

resultados desejados e sem dúvida exigir das organizações que ambas áreas se 

complementem, se apoiam e, acima de tudo, que criem sinergia em torno do 

consumidor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

Ao observar o processo de comunicação das organizações com os ambientes 

interno e externo, percebe-se um alto grau de interdependência entre as áreas de 

Marketing e Relações Públicas. Ambas têm por missão contribuir para o atendimento 

de necessidades de indivíduos e da sociedade, buscando alcançar não apenas os 

objetivos da organização, mas também a satisfação dos públicos envolvidos. 

Com a necessidade de fidelização de clientes no mundo globalizado, em meio a 

um mercado saturado e muito competitivo, construir relacionamentos duradouros com o 

público tornou-se imprescindível. A procura por vantagens competitivas é uma busca 

sem interrupção: o processo deve ser contínuo, garantindo o oferecimento de um 

conjunto de ações cada vez mais forte e diferenciado para o consumidor fiel. O 

planejamento e implementação de ações para que isso ocorra são atividades 

frequentes e rotineiras no exercício das Relações Públicas e altamente relevantes para 

o alcance desse objetivo.  

O Marketing está caminhando para uma parceria cada vez mais forte com as 

Relações Públicas, o que podemos perceber de acordo com as propostas do Marketing 

3.0. Observamos as Relações Públicas cumprindo um importante papel sendo parte de 

um programa contínuo de ação mercadológica, trabalhando com a comunicação para 

gerenciar um sistema integrado de ligação com os públicos da organização. 

Desta forma, pode-se perceber a aplicabilidade das Relações Públicas no 

estabelecimento do Marketing3.0, pois o foco principal é transformar a experiência de 

compra em algo significativo e que vai além da usabilidade do produto. Ao associar as 

estratégias do marketing de relacionamento com as estratégias e técnicas de relações 

públicas, as organizações não somente estarão conquistando e mantendo clientes, 

como também estarão promovendo seu conceito de identidade, fortalecendo a sua 

imagem e obtendo a fidelidade.  

A evolução para a filosofia proposta pelo conceito do Marketing 3.0 traduz o 

anseio contemporâneo de humanizar relações entre pessoas e organizações, que 

vivem num ambiente cada vez mais racional, complexo e tecnológico. O conceito 

proposto por Kotler, Kartajaya e Setiawan agrega práticas essenciais na profissão de 
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Relações Públicas: tratar cada consumidor (ou seja, cada público) segundo seus 

valores, ouvi-lo, levar em consideração o que ele quer, pensa e acredita. Porém, para 

gerenciar crises, executar planos de comunicação direcionados, o Relações Públicas 

ainda é o profissional a quem competem essas funções. Se tratadas de forma 

complementar, as duas áreas trarão resultados verdadeiramente positivos para a 

organização. 

É revigorante notar que a relevância de uma orientação de Relações Públicas 

está cada vez mais sendo notada por outras áreas. Reconhecer a importância do 

relacionamento com diferentes públicos é imprescindível para qualquer indivíduo ou 

organização que pretenda não apenas manter-se no mercado, mas destacar-se e obter 

sucesso na atividade que executa. 

Vender por vender não é, ou, não deve mais ser, a força que move uma 

organização. Antes de tudo, a organização deve conhecer a fundo seu cliente, seus 

anseios e desejos. Ou seja, seu público. Porém, isso apenas ocorre quando ambos 

(organização e público/cliente) possuam um relacionamento próximo e de confiança.  

Para criar e fortalecer esse relacionamento, a organização deve estar sempre 

atenta ao comportamento de seus clientes e preocupar-se com o produto ou serviço 

que entrega. Através deste, ela busca oferecer algo que faça a diferença na vida dos 

indivíduos. Já não basta apenas produzir algo de qualidade palpável, mas sim, oferecer 

algo que acrescente valor e mostre que ela se importa verdadeiramente com o bem 

estar de seu público. 
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