
Importância do Marketing Humanizado para sua 

empresa 

Atualmente, cada vez mais os processos cotidianos estão sendo automatizados e 

padronizados.  

O meio digital e a internet estão transformando o mundo em que vivemos. Contudo, nós 

somos seres humanos.  

E como seres humanos ainda carecemos de humanidade. Nada substitui as relações 

humanas. Você concorda comigo?  

Pensando nessa pauta, o marketing humanizado começa a ganhar espaço no meio digital. 

Mas afinal, você já tinha ouvido falar nesse termo? 

 O que vemos é uma real disseminação do termo marketing digital. Ele começa a dominar as 

plataformas, redes sociais e sites atuais. Mas a humanização desse processo ainda é um 

pouco desconhecido! 

Quando a internet começou a dominar os processos cotidianos, a ideia central que tinha-se 

era um maior volume de respostas em um menor tempo possível. Isto durou.  

Até certo tempo. Contudo, como sabemos, somos seres em constante transformação. Isto 

significa que, nosso perfil de consumidor, as exigências, e ideias mudam constantemente. 

Assim, passamos a "consumir" também a experiência que temos ao adquirir um produto. 

 Ou seja, queremos de alguma forma nos sentir importantes para determinada marca ou 

serviço. 

Marketing Humanizado 

Antes de mais nada, humanização é a ação ou ato de humanizar, de tornar algo mais humano, 

benévolo ou afável. Mas, em qual contexto o marketing se encaixa nesse aspecto? 

Marketing Humanizado nada mais é que a busca por humanização e estabelecimento de 

conexão com os usuários de sua marca e produto.  

Ou seja, a criação de um relacionamento próximo ao cliente, em todas as etapas do funil de 

vendas, disponibilizando ferramentas para suprir suas necessidades e focando também em 

suas necessidades futuras. 

Portanto, além de prestar atenção nas dores do cliente e apresentar soluções, o marketing 

humanizado foca também em criar uma relação de amizade, com foco nas pessoas, e não 

tanto na venda do produto em si.  



Óbvio que a venda entra em pauta, mas a prioridade é entender como o cliente pensa, age e 

como resolver seu problema. 

Afinal, na prática, como isto pode ser implementado em sua empresa? Existe alguma fórmula 

mágica? 

Implementando o Marketing Humanizado 

Em suma, existem algumas práticas gerais que podem te auxiliar na adoção da prática em 

sua empresa. Dessa forma, temos o seguinte: 

Engajamento 

Atualmente, as redes sociais mudaram muito a forma de enxergar e vender um produto, 

concorda comigo?  

Na verdade, ela facilitou ainda mais a proximidade do cliente e a marca. Assim, práticas como 

a criação de interações, saber o feedback da sua marca, responder comentários, fazem parte 

de ações fundamentais para um bom marketing humanizado.  

E isto não aplica-se somente às redes sociais.  

Se o atendimento da sua empresa é presencial, por exemplo. Invista em formas de conquistar 

o cliente, mostrando que sua marca se importa em entregar um produto no prazo, sem marcas 

de transporte, de qualidade e sem defeitos.  

Ou seja, vá em busca do melhor feedback. Seu engajamento será no sentido de mostrar que 

seus clientes estão satisfeitos com o que você oferece. 

Agregar valores 

Entenda a dor do seu cliente. Mostre que o problema dele é seu também! Invista em uma 

experiência única, de forma que ele te busque outra vez, sabendo que terá um serviço de 

qualidade e diferenciado. 

Adequação da sua empresa 

Adeque os valores e princípios da sua empresa a um padrão humanizado. Isto significa, 

mudar os valores dentro dela. Mude a cabeça de seus colaboradores!  

Traga as vantagens da implantação de um marketing humanizado. E vale ressaltar: pregue 

as práticas, e de todas as formas, as faça cumprir! 

E aí? Você entendeu a importância do marketing humanizado em uma empresa? 
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