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INTRODUÇÃO1

‘‘Quanto mais um indivíduo é compre-
endido e aceito, maior tendência tem 
para abandonar as falsas defesas que 

empregou para enfrentar a vida, e para 
progredir num caminho construtivo.’’

Carl Rogers
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INTRODUÇÃO

São estas perguntas que tentamos responder 
através do marketing humanista, e a 
principal delas: seria possível, afinal de 
contas, criar um ‘’marketing’’ que realmente 
tivesse o ser humano como fim e não como 
meio?

Este tipo de marketing não é uma novidade, 
ele existe há mais de 10 anos. Inicialmente 
criado nos Estados Unidos, o Marketing 
é uma ferramenta que empresas e 
instituições utilizam, por meio de produtos 
e serviços, com intuito de se colocar de 
maneira ímpar no mundo, através de uma 
linguagem mais humana e com o apreço 
pela responsabilidade social que elas teriam 
frente a sociedade e a comunidade em geral. 

Este papel de responsabilidade está ligado, 
inclusive, ao fato de que hoje, cada vez 
mais, as corporações precisam entender 
que não basta vender e lucrar, apenas. Hoje 
há um público que, além de consumir, é 
também um importante gerador de opinião 
e protagonista deste mundo em rede, que 
encontra-se ‘‘sedento’’ por mais qualidade 
de vida e bem estar, além é claro, de se 
preocupar com o seu futuro e o das novas 
gerações, principalmente na esfera de 
consumo e preservação do meio ambiente.

 Em um mundo digital e conectado, qual é o valor de 
uma empresa ou instituição, produto ou serviço que pensa na 
integridade e na dignidade do ser humano? Quais seriam os 
ganhos de um marketing que valoriza estratégias e ferramentas 
que busquem o bem estar do consumidor no final do processo 
de vendas? Seria possível criar um processo de gestão, onde os 
valores humanos sejam prioridade em detrimento as vendas, 
ganhos e até mesmo ao lucro?
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Negócios que se preocupavam com o seu 
papel e responsabilidade frente à sociedade 
já existiam antes do marketing humanista, 
a este conceito chamávamos: Marketing 
Societal. Ou seja, uma mistura de social 
com comercial. Mas no caso do marketing 
humanista esta relação é mais profunda, pois 
utiliza-se de ações de marketing tradicional 
e ferramentas de marketing digital com 
conceitos humanistas. Ao fazer isto, busca-
se não apenas vender um produto ou serviço, 
mas agregar ao processo um crescimento 
e desenvolvimento dos seres humanos 
envolvidos.

Por essa razão, é esperado que o marketing 
humanista, em um primeiro momento, 
cresça em meios onde, no centro, seja o ser 
humano e sua satisfação, sua integridade 
e bem estar. Neste momento estamos 
falando não apenas de um consumidor 
de algum serviço qualquer, mas sim de 
como este produto pode e deve impactar 
de forma positiva a vida desse consumidor. 
Em outras palavras, estamos falando sobre 
como esse produto pode agregar valor na 
vida e na experiência desse ser humano, ou 
dos seres humanos envolvidos, direta ou 
indiretamente. 

 É neste cenário que 
todos os que praticam algum 
tipo de negócio precisam 
estar atentos. Seus produtos 
e serviços tem um poder 
de impacto no meio, na 
sociedade e, acima de tudo, 
nos seres humanos a sua 
volta, antes despercebidos.

Ph
ot

o 
on

 U
ns

pl
as

h



Marketing Humanista E-Book6

Na prática

Bem, através das tradicionais ferramentas 
de marketing, porém com um adicional: 
conteúdos nas mais diversas áreas da 
ciência humana, como filosofia, psicologia, 
sociologia, história, artes, antropologia, 
entre outras. A ideia do marketing humanista 
é levar informações do produto ou serviço 
para as pessoas, agregando e melhorando 
os mesmos valores que enaltecem e 
desenvolvem o ser humano.

As pessoas precisam saber que aquela 
empresa tem uma importância no seu 
desenvolvimento pessoal ou comunitário. 
Precisam saber que aquele produto é 
feito com responsabilidade frente ao 
meio ambiente, por exemplo, e que um 
determinado profissional pensa no bem 
estar de seus clientes quando presta um 
determinado serviço médico, estético, de 
educação, ou religioso. E olha que ainda 
poderíamos agregar valor a outros ramos da 
economia com o marketing humanista, como 
por exemplo, educação física, ambiental, 
social, coaching, entretenimento, entre 
muitos outros. 

Mas como 
esse conceito 

funcionaria na 
prática? 
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MARKETING
HUMANISTA2

“Satisfazer os clientes não é mais o 
suficiente: é preciso encantá-los”

Philip Kotler
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MARKETING HUMANISTA

O intuito aqui é proporcionar um novo 
conceito em Marketing voltado ao bem 
estar e desenvolvimento do ser humano, 
aos seus valores individuais e sociais. 
‘‘Saber a real importância daquilo que 
se consome. Este é um dos princípios 
que permeia o marketing humanista 
e que tem ganhado espaço entre as 
novas gerações, principalmente, por 
meio do mundo digital.’’ (JORNAL DE 
PIRACICABA, 2018).

Além disso, a preocupação é utilizar o 
marketing humanista para desenvolver 
métodos e conteúdos que contribuam para 
o desenvolvimento humano. Utilizar essas 
ferramentas facilita e auxilia na criação de 
uma linguagem mais acessível, moderna 
e eficiente para este fim, visto que nos dias 
atuais de internet, a imagem, a geração de 
informação e a rapidez dessas, fazem toda a 
diferença na vida das pessoas e empresas.

O marketing humanista 
surgiu com uma 
reconfiguração do composto 
de marketing tradicional e 
vai além da satisfação das 
necessidades e desejos dos 
consumidores para criação 
de valores sustentáveis.

O marketing humanista possui três pilares. 
Esses pilares têm como objetivo demonstrar 
os benefícios apresentados aos seres 
humanos envolvidos em um processo de 
marketing, valorizando o protagonismo do 
ser humano neste processo em detrimento 
apenas ao comercial.

Os três pilares são: INTEGRIDADE, 
DIGNIDADE e BEM ESTAR. Isto 
proporciona meios e condições para que as 
pessoas consigam chegar de forma plena a 
uma condição de paz, livres de preocupações 
que possam ser fonte de desvalorização, 
angústia e mesmo de privações de qualquer 
tipo.
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O marketing humanista reafirma fé 
em direitos humanos fundamentais, 
em dignidade, o valor da pessoa 
humana e igualdade de direitos entre 
os seres humanos, considera que a 
prática da tolerância, paz e segurança 
como interesses comuns de todas as 
pessoas promovem progresso social e 
econômico que melhoram as condições 
de vida. (NEDELEA; NEDELEA, 2016).

Para o alcance deste objetivo, não basta 
apenas termos o ser humano em sua plena 
realização. Empresas e instituições também 
devem fazer sua parte, criando condições 
para que o marketing possa desempenhar um 
protagonismo social e de responsabilidade 
na busca por sociedades mais justas e dignas. 
Tais objetivos devem ser embasados em 
planejamentos e estratégias que valorizem e 
destaquem o ser humano, nos mais diversos 
processos empresariais e econômicos, 
buscando a paz para os envolvidos, sendo 
sempre este fim.
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PILARES DO 
MARKETING HUMANISTA

IN
TEGRI
DADE

DIG
NI

DADE

BEM 
ES

TAR

O marketing humanista tem também como 
princípio a concepção de bem estar entre os 
agentes e pessoas envolvidas no processo. A 

importância desse bem estar está diretamente 
ligada ao fato de levar aos indivíduos condições 
positivas de saúde mental, integridade física e 

psicológica.

O fator dignidade está vinculado ao marketing 
humanista, muito mais na forma de uma ação 
que tem de ser diária, do que a do bem estar, 

como um resultado do processo em si. Tal fato 
é explicado pelo viés humanista, da ordem do 
humanismo, pois não basta a um ser humano 

fazer parte ativamente do processo de produção, 
venda/compra de um produto ou serviço, se o 

indivíduo não pode ser agente desse processo de 
forma plena.

No marketing humanista, a plenitude do ser 
humano no que diz respeito aos valores das 

pessoas envolvidas na criação, desenvolvimento, 
comercialização e consumo de produtos, 

serviços e marcas é algo de extrema importância. 
Portanto integridade é a forma como o 

marketing humanista preserva e valoriza o ser 
humano como um ser de vontades, direitos, 

deveres, emoções, incertezas, habilidades, entre 
outros.



Marketing Humanista E-Book 11

OS 5 P’S DO 
MARKETING 
HUMANISTA3

“As pessoas não compram o que você 
faz, elas compram por que você faz isso.”

Simon Sinek
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1 - PESSOAS
As pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente em um 
processo de marketing são incontáveis, mas no marketing 
humanista damos destaque a três grupos:

2 - PRODUTO

No Marketing, o produto é um dos 4 p’ originais. É o esforço 
e ação, é  o ‘’porquê’’ do marketing e de suas ferramentas e 
processos, afinal quando queremos ter um negócio ou um 
empreendimento o produto é a primeira coisa que fazemos 
ou pensamos.

3 - PREÇO

Praça deve ser entendido como o “local” em que operam 
as forças da oferta e demanda, através de vendedores e 
compradores, de tal forma que ocorra a transferência de 
propriedade da mercadoria através de operações de compra 
e venda. Praça é o processo sistemático para estabelecer e 
utilizar padrões

4 - PRAÇA

No Marketing Humanista, a expressão ‘preço’ tem a ver com 
o valor e benefício proporcionados por determinado produto 
aos indivíduos, colaboradores e consumidores.

O ‘P’ de promoção nada mais é do que a maneira de 
divulgação do produto. E não se trata apenas dos canais de 
divulgação, mas também da comunicação e da linguagem 
que será usada para atingir suas pessoas.

5 - PROMOÇÃO
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PROCESSOS
HUMANÍSTICOS4

“Não construa links. 
Construa relacionamentos.”

Rand Fishkin
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PROCESSOS HUMANÍSTICOS

Quando criamos ou desenvolvemos um 
processo, buscamos, com isto, criar uma 
cadeia de ações e/ou uma ferramenta que irá 
desempenhar uma função constante e eficaz, 
de forma sempre objetiva e com o menor 
custo e gasto de tempo e energia possível. 
Esta ‘’forma’’, quer dizer, este modelo é um 
agregador de ganhos e velocidade na criação 
e na propagação de meios de produção.

Mas e no marketing humanista como 
esta relação acontece? Como podemos 
ganhar tempo e valor, desenvolvendo 
produtos que sejam customizados e 
otimizados através de um processo? E 
de que maneira criamos este mesmo 
processo?

Podemos fazer uma analogia de processo 
com um mapa, onde o processo funciona 
como guia para a empresa, gerando 
resultados constantes e padronizados. 
Ele deve ser permanente e replicável, de 
forma que corresponda à forma pela qual 
a organização trabalha, agregando valor 
às entregas para os clientes. No marketing 
humanista além de todo esse controle, ainda 
temos a preocupação, desde o começo até o 
final do processo, com as pessoas envolvidas, 
mantendo a dignidade, integridade e bem-
estar de todas elas.

Processo é um termo que indica a ação de avançar, ir para 
frente e é um conjunto sequencial e particular de ações com 
um objetivo comum. O processo pode ter os mais variados 
propósitos: criar, inventar, projetar, transformar, produzir, 
controlar, manter e usar produtos ou sistemas.

Trata-se de uma forma de fazer o que 
fazemos, preocupando-se com as pessoas 
envolvidas no dia a dia da organização e 
de como o lançamento deste produto vai 
impactar, não só a vida dos consumidores 
finais, mas também de colaboradores, 
fornecedores e demais envolvidos direta ou 
indiretamente.

Na prática existem duas formas de usar o 
marketing humanista para gerar mais valor 
no dia a dia de pessoas que desenvolvem ou 
consomem marcas e produtos: A primeira 
forma seria voltada para a organização e 
a segunda, seria voltada para a vida dos 
indivíduos.

Os doze temas humanísticos tem 
como objetivo colaborar para este 
desenvolvimento, seja de forma individual, 
seja para melhorar a resposta de uma 
empresa e marca frente seu produto e 
serviço junto aos consumidores. Os doze 
temas estão divididos em três campos e 
serão brevemente explicados em seguida:
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Integridade: 
1 - AUTODISCIPLINA, 
2 - COMUNICAÇÃO, 
3 - CRIATIVIDADE 
4 - GESTÃO DO CONHECIMENTO;

Dignidade: 
5 - FINANÇAS
6 - CARREIRA
7 - GESTÃO DE PROJETOS 
8 - GESTÃO DE GRUPOS; 

Bem estar: 
9 - BEM ESTAR
10 - INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
11 - GESTÃO DO TEMPO 
12 - HUMAN TO HUMAN.

OS 12 PROCESSOS DO 
MARKETING HUMANISTA
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