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RESUMO
O objetivo dessa pesquisa foi repensar a orientação de Marketing nos dias de hoje e neste aspecto essa pesquisa vai
analisar a utilização da teoria dos Estudos Culturais sobre atuais perspectivas do mercado, o Marketing 3.0 e o Consumo
Colaborativo.  Para esclarecer  a problemática de como lidar  com a mudança que ocorreu na forma de lidar  com o
consumidor. Reforçando a extrema importância de trabalhar de maneira correta o relacionamento e posicionamento das
empresas com o mercado.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende analisar a utilização da teoria dos estudos culturais sobre a nova
perspectiva do comportamento do consumidor no marketing. Primeiramente serão expostos alguns
conceitos  de  obras  clássicas  relacionadas  ao  tema  para  então,  relacionar  e  confrontar  essas
abordagens inovadoras do marketing, o Marketing 3.0 e Consumo Colaborativo.

Como lidar com a mudança paradigmática na forma de compreender o consumidor?
Os pressupostos teóricos que devem guiar este trabalho estão diretamente relacionados a

Consumo Colaborativo, a colaboração no processo de consumo  que é o esquema de troca que
sempre existiu  porém com um nova e moderna abordagem. Esse movimento  está  presente no
Marketing 3.0, definido por (KOTLER, 2010), que é um marketing totalmente focado no ser humano.
Todos  os  conceitos  estão  vinculados  ao  comportamento  do  consumidor,  que  são  processos
envolvidos no momento de análise, compra, uso e descarte de produtos ou experiências e devem
ser analisados por meio dos  Cultural Studies, uma teoria que analisa a cultura como advinda da
soma de nossas inter-relações, estudando a evolução de uma cultura.

O que se pretende com essa pesquisa é esclarecer a importância das empresas reinventarem
seu posicionamento e orientação de marketing, sendo este as trocas que satisfazem os dois lados,
precisa ser aprimorado em relacionamento e satisfação ao consumidor.

2 OBJETIVOS

De forma geral, o objetivo desse trabalho consiste em contribuir para os estudos de marketing
pela recombinação de teorias já conhecidas, fornecendo embasamento para uma atual perspectiva
de relacionamento com o consumidor.

Como meta para cumpri-lo a pesquisa pretende definir uma bibliografia consistente para a
pesquisa e explorar os conceitos das teorias de Consumo Colaborativo e Marketing 3.0 por meio dos
Estudos  Culturais,  além  de  comparar  suas  nuances  e  analisar  como  ocorreu  o  processo  de
compreender um novo consumidor em nosso meio. 

Problematizar como boa parte do mercado tem se comportado diante deste cenário, contrapor
o senso comum de se relacionar com o consumidor e apresentar teorias mercadológicas de autores
respeitados para reforçar a extrema importância de um bom relacionamento e posicionamento com o
Marketing nos dias de hoje, atingindo assim o primeiro objetivo. 
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3 JUSTIFICATIVA

A relevância do tema a ser estudado reflete o contexto mercadológico atual e sua evolução, o
consumidor mudou e pela visão dos estudos culturais deixou de ser apenas um ser passivo para se
tornar um ator social, hoje as empresas precisam trabalhar com estes consumidores de forma plena
e humana. Como observa Kotler na citação abaixo.

Avanços tecnológicos provocaram enormes mudanças nos consumidores, nos 
mercados e no marketing ao longo do último século. A era do Marketing 1.0 teve início
com o desenvolvimento da tecnologia de produção durante a Revolução Industrial. 
O Marketing 2.0 surgiu em decorrência da tecnologia da informação e com o advento 
da Internet. Agora, a nova onda tecnológica torna-se o maior propulsor do 
nascimento do Marketing 3.0. (KOTLER, 2010, p.18)

Sua contribuição está em repensar essa orientação de Marketing em diversos mercados e
segmentos  já  que  muitas  empresas  continuam a  trabalhar  em um modelo  ultrapassado,  nessa
problemática  a  contribuição final  está  tanto  para  as  empresas  quanto  para  seu  público,  pois  a
pesquisa pretende promover um melhor relacionamento e empatia nessas trocas.

4 MATERIAL E MÉTODOS

Os caminhos que devem orientar a pesquisa se encontram no tipo de pesquisa exploratória
que visa dar visibilidade ao problema encontrado aprimorando os conceitos estudados e expostos
por  meio  de pesquisas,  conforme salienta  (GIL,  2002).  Essa classificação de pesquisa  é  muito
flexível, e quanto ao procedimento técnico utilizado, será bibliográfico, visto que é a melhor forma de
comparar dados passados do contexto mercadológico com os atuais propostos para satisfazer o
problema.  Serão utilizados anais,  periódicos científicos,  obras  de referência,  livros  e as  demais
bibliografias relacionadas ao estudo.

Podemos compreender através do quadro abaixo as atividades a serem desenvolvidas na
pesquisa, afim de atingir os objetivos já esclarecidos.

Atividades a serem desenvolvidas no projeto
Plano de Trabalho para a atividade

Levantamento Bibliográfico

Pesquisas nas principais bases de informações na 
área de comunicação e marketing (Intercom, ANPAD, 
ENEC e outros Periódicos Capes) além de livros sobre
a temática.

Leitura e revisão dos textos
Leitura, fichamento e destaque dos principais 
conceitos sobre o tema.

Discussão dos textos
Por meio dos encontros com a orientadora os textos 
serão discutidos.

Análise dos textos
Analisar os textos e relacionar os conteúdos 
estudados.

Preparação do relatório e artigo.
Após as discussões e análises serão elaborados o 
relatório de pesquisa, bem como um artigo a ser 
apresentado em Congresso da área do Projeto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No lugar de projeto em andamento, esta pesquisa irá analisar as teorias citadas e relacionar
ao meio em que estamos com as tendências mercadológicas estudadas, marketing 3.0 e consumo
colaborativo. 

A recombinação de teorias já conhecidas, estudadas e comprovadas é o foco e diferencial
visto aqui. Buscando colaborar com o mercado de forma geral, afinal,  mostraremos na pesquisa
embasado em dados que a forma de se relacionar com o consumidor e posicionar as empresas
mudou completamente, ser bom em marketing é necessário e não mais algo distintivo.
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