
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

TEC - CÂMARA DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS ( PÔSTER )

NOME: ERICK TADEU TEIXEIRA COSTA MAIA

TÍTULO: O Marketing 3.0 como nova estratégia para a indústria automotiva

AUTORES: ROBER DIAS BOTELHO, ERICK TADEU TEIXEIRA COSTA MAIA, ERICK TADEU TEIXEIRA COSTA MAIA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS; MERCADOLOGIA; INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

RESUMO

À porta do que denominam quarta Revolução Industrial, caracterizada pela conectividade e interfaces, a indústria automotiva encontra-se ávida por soluções que perpassam pela

mobilidade compartilhada, sob demanda e pela iminente condução autônoma. Tal contexto representa uma disrupção para essa indústria, pois, o automóvel perdeu, em diversos

países, o seu ‘status social’ e tem sido foco de questionamentos que vão desde a sua real coerência junto à mobilidade, quanto ao uso desregulado de recursos naturais e

poluentes. Em tal eixo, essa indústria tem focado nas bases do Marketing 3.0, ou seja, no consumidor, onde este dita as regras do que é desejado e necessário. Para tal, faz-se

necessário convencer clientes potenciais das convicções empresariais, estas pautadas por valores em âmbito glocal (representa pensar globalmente e agir localmente), através

de soluções que otimizem recursos e garantam usabilidade. Nessa temática, adotou-se uma metodologia de natureza básica, com abordagem qualitativa e de cunho exploratório,

objetivando compreender a influência do Marketing 3.0 junto à indústria automotiva. Assim, pode-se inferir que, em contraponto ao paradigma fabril da gênese industrial (onde se

priorizavam as variáveis oriundas de dentro da própria indústria), tem-se agora a necessidade de se atentar para a sociedade, buscando entendê-la antes de atendê-la.

Verifica-se, também, a transformação na forma como a indústria lida com as variáveis advindas das novas tendências comportamentais. Nestas, o consumo instantâneo ganha

perspectivas para médio e longo prazo (no que diz respeito à satisfação) e o indivíduo isolado perde lugar para um pensamento coletivo e, não menos, geracional. A assimilação

de tais conceitos imprime, aos atores da indústria automotiva, contornos em conformidade com uma sociedade mais digital e conectada, mais coletiva e colaborativa e exigindo

soluções cada vez mais limpas, econômicas e compartilháveis.
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