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Resumo 

O presente artigo tem como intenção fomentar pensamentos acerca do marketing a partir de uma perspectiva 

sociológica e não econômica. Tendo como principal viés conceitos e questionamentos da socióloga italiana 

Egeria Di Nallo, essa produção nos apresenta questões que tendem a provocar reflexões à lógica empresarial 

da urgência e das vendas a qualquer esforço. Variados estudos mostram que dados demográficos não dão 

mais conta da complexidade das empresas, do mercado e do consumo. Afinal, quem é a sociedade com quem 

hoje o marketing tenta dialogar?  Sem a intenção de inovar, o artigo convida para uma discussão recorrente 

quando se trata do consumo enquanto um imenso objeto de pesquisa. No entanto, objetiva colocar uma lente 

de aumento na complexidade do consumo e no profissional de marketing, que precisa constantemente 

indagar não somente quem é o consumidor, mas sim como é a vida do ser humano que se relaciona com 

marcas e com as próprias expectativas.  Entender os processos que permeiam as relações das quais os 

consumidores fazem parte é um grande desafio para os profissionais de marketing. Será então que resta aos 

profissionais tentar mais uma vez novos modelos para alcançar o entendimento dessas relações?  Espera-se 

com esse artigo compartilhar inquietações pessoais e contribuir com o desenvolvimento de referências e de 

discussões sobre o papel do marketing em uma sociedade complexa, assumindo uma nova condição 

educacional e atitudinal entre empresas, marcas e pessoas.  

 

Palavras-chave: meeting points; marketing; consumo; profissional de marketing; sociedade 

complexa.  
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1) Introdução  

Com os pensamentos teóricos de alguns autores que navegam pelas ondas do marketing e da 

sociologia, construiu-se esse artigo que tem como objetivo levantar questões sobre a ótica do papel 

do marketing à luz dos processos de consumo.   A possibilidade de colocar uma lente de aumento 

não apenas na complexidade do consumo, mas sim no universo empresarial e no papel do 

profissional de marketing que precisa constantemente indagar não somente quem é o consumidor, 

mas sim quem é o ser humano que se relaciona com marcas e com as expectativas individuais e 

sociais é estímulo recorrente para respostas incertas e algumas inquietações profissionais. Quem 

compra? Quem influencia? Quem decide e quem usa? São pessoas diferentes? Diferentes como? 

Como vivem e como são os grupos de influenciadores? Como captá-los, retê-los e tornar o produto 

ou marca top of mind na vida dessas pessoas? Interrogações que devem compor o escopo de 

responsabilidades dos profissionais de marketing, que, a priori, apenas parecem questionar, 

miopemente, como vender mais.  

Foco no produto e não no mercado: o conceito de “miopia em marketing” foi criado por 

Theodore Levitt na década de 60 em função de circunstâncias que apontavam uma possível 

decadência da indústria petrolífera, das estradas e do cinema americano. E a teoria não é obsoleta 

em pleno século XXI. Para Limeira (2008, p. 10), “a sociedade de consumo é uma sociedade em 

que não existem barreiras a quem possa consumir nem ao que possa ser consumido e na qual 

produtos são o principal reflexo da ordem social vigente”. Ser míope em um mercado consumidor 

de autoestima como valor social (Bauman 2007) não é uma grande ideia de marketing.  

Reforçando a discussão sobre consumo de produtos e reflexos sociais, trago os “kits 

identitários” de Bauman (2007), que tomam conta do universo das marcas que brigam por 

consumidores instáveis e críticos em um mercado cercado de pistas e de labirintos que algumas 

vezes apontam soluções de marketing talvez eficazes e similares. A necessidade de oferecer “kits 

identitários” com valor agregado à vida dos consumidores e que signifiquem mais do que atributos 

físicos, e sim benefícios emocionais, é a regra para ganhar mercados atualmente.  

Resgatando brevemente os aspectos históricos do marketing (Kotler, 2010) reconhecemos o 

Marketing 1.0, centrado nos produtos; o Marketing 2.0, voltado para a eficiência dos bancos de 

dados a fim de possibilitar relacionamentos lucrativos com os clientes; e o Marketing 3.0, que 

representa uma nova proposta para pensar e fazer marketing voltada para os valores e para a 
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contribuição para um mundo melhor. Nesses contextos, inúmeros modelos de planos e de 

instrumentos de análises e de desempenho de ações de marketing são implantados a cada nova 

tendência identificada. E o objetivo é sempre o mesmo: a atenção das pessoas, independente da era 

econômica de uma determinada sociedade.  

Nesse universo de possibilidades, “tendências de estilo da sociedade de consumo” (Bauman 

2007, p.108) ou as tribos pós-modernas de Maffesoli (apud Bauman, 2007), ganham destaque, pois 

se tornam objetos relevantes frente às questões subjetivas que movem os estudos do consumo em 

uma sociedade cujos vínculos humanos tendem a ser mediados pelo mercado (Bauman, 2007). 

Sendo as empresas e as pessoas constituintes desse mercado cujo foco está na absorção da atenção, 

de que maneira profissionais de marketing se engajam nesse palco de movimentos econômicos e 

sociais para entregarem resultados cada vez melhores para as empresas? As mesmas questões, em 

diferentes cenários, contribuem para novos modelos. Para Di Nallo (1999, p. 188), “pode se dizer 

que é do ambiente que vem o sangue que fruirá nas veias do sistema empresa, e é do ambiente que 

dependerá a qualidade desse sangue”.  

As inquietações pessoais adiante não pretendem apenas dizer que existem novos modelos à 

luz de Di Nallo, dentre outros autores. É um olhar teórico e intencional para que profissionais de 

marketing se reconheçam como participantes das múltiplas esferas das relações sociais e 

empresariais.  

 

2) Marketing Simples para uma Sociedade Complexa 

 

O título desse artigo foi inspirado nas informações trazidas pela autora Egeria Di Nallo na 

introdução do livro “Meeting Points: Soluções de Marketing para uma Sociedade Complexa”. Di 

Nallo (1999) apresenta inicialmente os fundamentos, conhecimentos e fontes utilizadas para 

fomentar o pensamento de marketing abordado no livro. À medida que a autora caracteriza a 

própria obra como “um livro sobre marketing” e não “um livro de marketing” (Di Nallo, p. 13), 

cabe ao leitor fomentar seu repertório cultural, social e técnico de marketing para aceitar o  convite 

de Di Nallo e mergulhar em questões que, algumas vezes, parecem distantes da atividade fim do 

marketing,  que é fazer com que produtos e marcas apareçam mais e vendam mais. Questões a 

priori distantes do marketing, como identidade individual, estratificação social, símbolos e 
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subjetividades são discutidas pela autora tendo como essência uma análise mais reflexiva dos 

aspectos ainda pouco discutidos na prática do marketing contemporâneo.  

Se o marketing clássico prevê desejos humanos, oriundos de necessidades básicas que os 

processos de marketing sempre se focaram, e possui como aspecto principal a troca de produtos por 

moeda numa sociedade homogênea, questões como estratificação social e de que maneira essa 

estratificação fundamenta o marketing contemporâneo, por exemplo, não cabiam nos estudos de 

marketing do século XX. Para que trazer questões reflexivas e subjetivas se o marketing tem como 

tarefa fomentar a venda de mercadorias?  

Parece ser uma das propostas da autora quebrar paradigmas antigos do marketing clássico, 

apresentando um novo paradigma: um novo modelo denominado Meeting Point.  Esse novo modelo 

de plano − se é que podemos chamá-lo dessa forma − tem uma proposta mais reflexiva sobre a 

competência que o profissional e os acadêmicos de marketing devem ter nos dias de hoje, que vai 

além do pensamento e da ação simplesmente funcional. Que o marketing deve fazer com que as 

empresas melhorem suas vendas e participação de mercado é inquestionável. A questão é como 

fazer isso de forma diferente, empática e inovadora, para uma sociedade complexa, imersa em 

fatores econômicos, culturais e sociais que fogem ao controle dos empresários e profissionais de 

marketing de empresas de qualquer porte.  

Em meio a essas questões, Di Nallo (1999) argumenta por que o marketing clássico 

funcionava e por que não funciona mais. Essa pergunta traz a tona lembranças e registros históricos 

sobre a evolução industrial e o papel do marketing em épocas que a concorrência não era 

abundante, quando os consumidores eram tratados como massas iguais e pareciam passivos a espera 

de novos produtos que atendessem suas necessidades e desejos. Empresas praticavam marketing em 

uma sociedade que parecia não se diferenciar por estilo de vida, mas sim, por aspectos 

demográficos, que a caracterizavam apenas por números.  

É possível construir um “modelo” de marketing para uma sociedade complexa? Como 

trabalhar eficazmente, na lógica do lucro empresarial, de forma reflexiva e de longo prazo, 

contrapondo com o jeito de ser informado − raso, rápido, porém exigente − do consumidor atual?   

Resgatando aspectos históricos da Sociedade de Consumo, Limeira (2008) apresenta, à luz 

de estudiosos desse fenômeno, processos simultâneos que contribuíram para a formação da 

sociedade de consumo: a produção industrial em larga escala, a distribuição em massa de produtos 

industrializados, a oferta de crédito ao consumidor e o aumento do consumo de produtos 
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industrializados pela influência das mensagens publicitárias foram e são mudanças significativas 

nas estruturas econômicas, demográficas e culturais que transformam comportamentos de consumo 

das pessoas e suas relações sociais.    

Com a facilidade de acesso ao crédito ganhando cada vez mais destaque e com maior acesso 

à informação e com as relações cada vez mais medidas por fatores tecnológicos, as pessoas vão se 

tornando mais críticas quanto a maneira de olhar a vida e também quanto a maneira de decidir por 

produtos e serviços que satisfaçam e surpreendam suas necessidades e desejos de consumo. A 

discussão no contexto empresarial não deve mais tratar do que essa sociedade compra, mas sim de 

como ela compra. A teoria do marketing precisa indagar não somente quem é o consumidor, mas 

como é o processo de consumo desse consumidor.  

Inspirada em Di Nallo, sugiro chamar o processo de conexões de meeting points: encontros 

de comunicações que preparam a ação de empresas e de consumidores (Di Nallo, 1999).  Nas 

palavras da própria autora: 

Os meeting points são pontos de encontro de fluxos comunicacionais, relacionais, 

perceptivos, são formados por muitas unidades que interagem no seu próprio interior; e entre 

si cada um distingue-se dos outros por limites flutuantes que delimitam diferenças mais de 

tipo semântico que funcional. Os mesmos estão em estrita interação com o mercado e com a 

empresa. (Di Nallo,  1999, p.189)  

Das mercadorias às relações, o convite é para se pensar marketing com foco na parceria 

entre os atores dos pontos de encontro − pessoas e empresas −, que, ao fazerem suas escolhas, 

desejam relações de troca que não possuem mais como moeda exclusivamente o dinheiro, mas sim, 

um acordo de felicidade e de parceria.  De um lado, as pessoas enquanto consumidores, tentando 

dar conta de matar seus desejos por marcas e produtos, do outro lado, as empresas tentando 

competir e se diferenciar em um universo cada vez mais difícil de entender. 

Nessa perspectiva de parceria e de encontros, proponho outra inquietação: o “marketing” do 

marketing. Será que não é a hora de pensar em atribuir novos desafios ao marketing, como, por 

exemplo, olhar com os olhos do consumidor ou estudar o consumidor profundamente na perspectiva 

das ciências sociais como a antropologia, sociologia e psicologia? A proposta não é que nos 

descolemos da funcionalidade do marketing, que nasceu e cresceu nas escolas de economia e 

negócios como uma disciplina que estimula o crescimento de empresas. A ideia é abordar essa 

funcionalidade de uma forma diferente. Uma nova atitude, quem sabe. 
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Tornou-se fundamental para profissionais de marketing ainda mais inteligência para olhar o 

consumidor e as interfaces dos códigos além do mercado para atingir seu objetivo de maneira mais 

autêntica, assertiva e eficaz.  Para Di Nallo (1999, p. 189) “a realidade humana se exprime em três 

níveis de comunicação: dos sistemas sociais, das relações e das percepções”.  Os meeting points 

estão entre e com pessoas e empresas. A intenção de entender esse contexto de forma cada vez mais 

empática e criativa, tentando apresentar novas propostas de pensar e fazer marketing com a mesma 

simplicidade que relações devem ser estabelecidas, possibilita promover  experiências de consumo 

que sejam, verdadeiramente, facilitadoras da vida do consumidor. Pode ser que, dessa forma, os 

volumes de vendas e a participação de mercado, não cresçam na próxima semana, mas no médio e 

longo prazo, agregando além de números, convergências positivas com a história de vida que 

perpassam os meeting points dos consumidores.    

 

3) Marketing: uma crise em seu modelo de atuação em uma crise social 

 

Estudar as possibilidades do marketing fomenta reflexões sobre empresas e pessoas e evoca 

questões sobre as diferenças de estratificação social com o passar do tempo, passando por fatores 

sociológicos que envolvem o paradigma das identidades sociais. A inquietação nesse momento 

envolve a questão marketing e sociedade: haveria uma crise de modelo? Qual é o formato do 

marketing para uma sociedade em crise? Qual é a crise da sociedade que contesta a eficiência do 

marketing?  

Pragmáticos dos estudos da disciplina de marketing pretendem encontrar soluções também 

ao partir da abordagem do marketing de segmento e nicho. Trazendo Philip Kotler para contribuir 

com essa fundamentação, “um nicho é um grupo definido mais estritamente, um mercado pequeno, 

cujas necessidades não estão sendo totalmente satisfeitas“ (KOTLER, 2000, p. 279). Sendo assim, 

um nicho pode ser identificado dentro de um segmento, definido como um grupo de pessoas com 

características homogêneas. À luz de Di Nallo (1999), parece ser esse um conceito de nicho e 

segmento restritivo, quando se trata do assunto contemplando fatores subjetivos inseridos nos 

estratos sociais. Fatores subjetivos que envolvem a maneira com que os consumidores encaram a 

vida, a partir de elementos culturais, sociais e econômicos e da forma que esses elementos 

favorecem a maneira que o consumidor vive.   
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Di Nallo (1999) apresenta duas dimensões que podemos utilizar para conceituar classes: “a 

classe como estrutura e a classe como ação” (DI NALLO, p. 136).  Para a autora, a classe como 

estrutura refere-se aos indicadores que explicam o pertencer a uma classe, como a ocupação 

profissional. A classe como ação compreende a cultura da classe, que entendo como sendo a forma 

que esse indivíduo, pertencente a uma determinada classe sob aspectos demográficos, vive e se 

relaciona com o meio.  Para Di Nallo (1999, p. 137), “em outras palavras, os indivíduos não são 

mais vistos como entidades que preenchem papéis pré-constituídos e/ou derivantes da estrutura 

ocupacional, mas como homens que, relacionando-se entre si, criam húmus de interesses e 

expectativas de que consiste a classe.” Dessa forma, dados que contribuem para a definição de 

classes e ações que permeiam as relações sociais convergem para entender o indivíduo e seu jeito de 

viver, e não apenas para estabelecer um percentual demográfico isolado.  

A existência de uma sociedade dita complexa e de indivíduos que manifestam gostos e 

experiências que não cabem no seu bolso, mas fazem parte de suas listas de consumo, fomenta uma 

questão: será o fim da segregação por classes socioeconômicas ou existem novas classes?  Parece 

prudente para a melhoria das atitudes de marketing ter mais atenção às relações que permeiam o 

universo do indivíduo, canalizando esforços justamente para esse aspecto relacional e social.  Para 

Di Nallo (1999, p. 175), “interrogar hoje o consumidor sobre suas necessidades não nos garante que 

vai ser o que ele precisará amanhã”.  Mas os indivíduos, de fato, mudam a todo o tempo? Acordam 

com expectativas, gostos, hábitos e sonhos de consumo diferentes? Será que ao passar do dia, essas 

expectativas, hábitos e sonhos de fato mudam com tanta velocidade? Quais são os mecanismos que 

contribuem com essas mudanças? Por exemplo, um casal recém-casado e sem filhos possui 

determinados hábitos de vida e de consumo. Quando nascem os filhos, os hábitos, sonhos e desejos 

de consumo mudam frente a um novo ciclo da família.  Um rapaz foi promovido em uma empresa. 

Provavelmente seus sonhos e desejos de consumo mudarão, bem como sua indumentária do 

cotidiano. Pode ser que ele passe a comprar roupas, sapatos e carros de maneira diferente, em lojas 

diferentes e terá critérios diferentes para definir suas aquisições.  Ouvir, sentir e viver como o 

consumidor pode ser uma possibilidade para profissionais de marketing encontrarem possíveis 

respostas e tentarem compreender os movimentos e mecanismos que levam os consumidores a não 

saberem o que querem realmente.  

Di Nallo (1999) compara os meeting points às praças de uma cidade de província. Há na 

praça mercado, galeria, lojas, futebol, música, frutas e etc. Cada praça reúne espaços interativos e os 
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consumidores entrarão e sairão desses espaços várias vezes, sem necessariamente se vincularem a 

um único espaço. É a fragilidade dos laços humanos (Bauman, 2004), uma das características da 

sociedade de consumo que também desafia o universo do marketing a deixar de arriscar e trocar 

produtos e serviços óbvios com essas pessoas. O mercado, para Di Nallo (1999), é uma arena de 

trocas potenciais, “que não se limita às transações de tipo econômico, mas compreende também 

valores simbólicos, sociais e culturais” (1999, p.84). Para Campbell, citado por Barbosa (2004, p. 

50), “o que caracteriza a sociedade de consumo moderno é a insaciabilidade dos consumidores”.  

Estudos profundos e multidisciplinares sobre os encontros que compõem a realidade desses 

consumidores para estruturar ações mercadológicas relevantes para a vida das pessoas pode ser a 

proposta para se fazer marketing hoje e no futuro, prevendo, a partir dessas características, mais 

movimentos sociais e econômicos que impulsionarão kits identitários, soluções rápidas e frágeis 

para consumidores insaciáveis e que transitam por diversos meeting points. 

 

4) Mais do Mesmo para Novas Atitudes 

 

 No aspecto menos pragmático e mais reflexivo dos estudos mercadológicos, trazer a 

sociologia para o marketing é uma possibilidade de fomentar discussões acerca do papel dessa 

disciplina para as empresas e para a sociedade contemporânea, o que é tão importante quanto 

conhecer e mergulhar nos clássicos do marketing na perspectiva dos aspectos econômicos e 

funcionais.   

Para problematizar a atitude do profissional de marketing, proponho refletir sobre os 

pensamentos apresentados por Casotti (2004) e sobre a teoria dos Meeting Points de Di Nallo.  

Casotti (2004) apresenta um material de primeira linha onde organiza autores consagrados 

do marketing, da sociologia e da antropologia para pensar segmentação de mercado e 

comportamento do consumidor. Di Nallo (1999), na perspectiva das soluções de marketing para 

uma sociedade complexa, diz que mais importante do que entender o consumidor é tentar entender 

o processo de consumo.     

Di Nallo (1999), em seu modelo Meeting Points, propõe  mais reflexão  sobre a competência 

que o profissional e os acadêmicos de marketing devem ter nos dias de hoje, competência esta que 

vai além da obtenção de lucro por volume de vendas.   Encontrei em Casotti (2004) pensamentos 

para tentar fundamentar os questionamentos que direcionam esse artigo, pois a autora também 
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argumenta os segmentos clássicos de mercado e o surgimento de nichos padronizados a partir de 

fatores demográficos e geográficos, ratificando em seu texto, com base nos sociólogos estudados, a 

importância de entender o comportamento do consumidor também a partir dos estilos de vida 

individuais e das comunidades e tribos pertencentes. 

Di Nallo (1999, p. 195) diz que “o meeting point é lugar de encontro de pessoas, 

mercadorias, palavras, criador de percepções e símbolos”. Entender esse contexto, bem como os 

“fluxos de comunicação” externos que parecem ser as tendências macroambientais que impactam os 

meeting points de forma positiva ou negativa, é o desafio de encarar o marketing para além dos 

processos de venda, de forma holística, levando em consideração  pessoas  e formas de viver e de 

que maneira essas pessoas com suas formas de viver integram  as atividades de marketing e 

interagem com uma marca.  Nesse contexto, dos “pontos de contato” ou meeting points,  podemos 

então encontrar as comunidades e as tribos apresentadas por Casoti à luz de Bauman.   

Para Bauman (1998), as comunidades pós-modernas cresceram naturalmente e formam um 

mundo novo, podendo influenciar na formação e sobrevivência de uma cultura. No contexto de 

pessoas, produtos e empresas, encontramos elementos culturais, subjetivos ou racionais, que 

influenciam crenças, pensamentos, aspectos educacionais e consumo. Para Casotti (2004), a pós-

modernidade é caracterizada por pequenos grupos nos quais os indivíduos possuem ligações 

emocionais fortes e uma visão de vida semelhante. Indivíduos podem participar de diversas tribos, a 

partir de experiências, valores e escolhas, sendo que essas tribos, ou grupos, podem se entrecruzar e 

formar novas tribos ou grupos, constituindo, como diz Casotti, uma massa indiferenciada.  Casotti 

então nos convida a pensar em como enxergar diferenças, e apresenta questionamentos sobre os 

tradicionais métodos de segmentar o mercado quando diz que os métodos estáticos de classificação 

social devem ser substituídos por uma configuração mais dinâmica e flexível, que busque entender 

o consumidor dentre e entre as tribos pós-modernas.  

O modelo proposto por Di Nallo não é ostensivo, mas parece seguir os seguintes passos: 

descobrir os cenários futuros levando em consideração tendências já existentes; projetar as 

tendências junto com as interfaces que vão potencializá-la, como mídia e tecnologia;  analisar o 

posicionamento da empresa primando pela imagem real e percebida no mercado; descobrir novas 

possibilidades para os produtos e serviços; e criar os pressupostos para uma inovação permanente. 

Para profissionais e estudiosos de mercado, não há nada diferente nessa proposta. A possível 

diferença está na atitude de entender os meeting points, as conexões flexíveis e temporárias, os 
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momentos de passagens entre os pontos e as esferas das relações que permeiam esses encontros. 

Aplicar os meeting Points como solução de marketing para uma sociedade complexa  parece ser 

uma questão de atitude.   

Pode ser que, utilizando esse modelo, a missão do marketing tenha uma nova finalidade: 

explorar terras estranhas que estão nas entrelinhas das tendências e dos estilos de vida do 

consumidor, objetivando ações diferenciadas e inovadoras para que os produtos se renovem e 

empresas alcancem suas metas. Aprender com a capacidade dos antropólogos de se colocar no lugar 

das tribos e olhar com os olhos de quem vive e participa das tribos do consumo pode ser uma 

maneira interessante para renovar a inovar.  Para Casotti (2004), a ideia é delimitar novas fronteiras 

para analisar o consumidor. Quem sabe esses limites não sejam as fronteiras dos pontos de encontro 

de Di Nallo.    

As propostas se complementam à medida que o convite de pensar e fazer diferente 

prevalece. Não deve ser por acaso que Raimar Richers (1995) diz que marketing é a “intenção de 

entender e atender o mercado”.  Antigos ou novos métodos parecem intenções de fazer diferente e 

melhor do que vem sendo feito. No entanto, o desafio aos profissionais e estudiosos ainda persiste: 

pensar marketing estrategicamente atualmente é muito mais difícil, complexo e viajante do que 

imaginamos.  

Tento concluir esse artigo com algumas palavras de Bauman (2010, p. 45): “andar é melhor 

que ficar sentado, correr é melhor que andar, e surfar é ainda melhor que correr. Melhor surfista é o 

que desliza com leveza e agilidade, que não é muito exigente quanto às ondas que virão e que está 

sempre pronto a abandonar as antigas preferências”.  

Assim, parece ser o consumidor da pós-modernidade a que estamos nos referindo. A 

flexibilidade característica desse período torna o processo de consumo e os meeting points ainda 

mais complexos e imprevisíveis. Como surfar em ondas tão rápidas para construir marcas 

consistentes e atemporais?  

 

5) Considerações finais  

 

Mais sobre marketing a partir de uma perspectiva sociológica e não econômica. Mais sobre 

o consumo, a partir do contexto social e não individual ou à luz do simples ato de se relacionar com 

produtos e serviços. Mais questões sobre os porquês e os para quês compramos. Mais teorias 
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consistentes e inteligentes que nos convidam a refletir não somente sobre o Marketing Empresarial, 

mas também sobre o papel do profissional de marketing.   

Mesmo do quê? O interesse comum entre autores e intelectuais da administração, 

comunicação, sociologia, antropologia e psicologia que, por alguns movimentos econômicos e 

culturais, se interessaram em apresentar marketing e consumo como disciplinas subjetivas e 

recheadas de interfaces com um universo maior do que a lógica do lucro das empresas e da 

satisfação de necessidades e que convergindo para aspectos sociais, que interferem nos processos de 

decisão de compra que integram necessidades de relações humanas simbólicas e significadas.  

Alguns incômodos compartilhados e discutidos nesse artigo, sem nenhuma intenção de 

encontrar respostas ou mesmo realizar defesas de pensamentos, propõem um olhar atencioso para os 

profissionais de marketing que aparentam exaustiva busca por criatividade e acomodação sobre a 

lógica que visa apenas o lucro.   

Os autores estudados trazem reflexões e possíveis novos métodos sociológicos interessantes 

para tentar entender o comportamento do consumidor e o universo do marketing. Mas, partindo do 

pressuposto de que o comportamento não é do consumidor, mas sim é alinhado ao contexto em que 

esse consumidor se insere, volto a questionar qual é o real papel do profissional de marketing nos 

dias de hoje.   

Estudar o consumo à luz das ciências sociais é a proposta multidisciplinar aos profissionais 

de marketing. Por isso, resgato a pergunta: será que é o momento de se fazer o “marketing” do 

marketing?  O desafio de entender os processos que permeiam as relações das quais os 

consumidores fazem parte requer sensibilidade para olhar com empatia e surfar na onda dos 

desafios, da complexidade social, das crises e das mudanças.  

Entender as áreas de conexão que compõem o universo das relações das quais os 

consumidores fazem parte é tarefa para os profissionais de marketing.  Responsabilidade que requer 

esforço, movimentação, caminhar pelas ruas, estar junto com o consumidor, sair da frente do 

computador e interagir com o outro. À luz de Goffman, Di Nallo (1999) apresenta o individuo como 

ator. Em um determinado momento esse indivíduo é protagonista. Em outro momento, pode ser 

coadjuvante dos processos de consumo. O que resta aos profissionais é tentar mais uma vez 

estabelecer novos modelos, como é a proposta dos Meeting Points, para tentar exercer suas 

responsabilidades da melhor maneira possível. Novos modelos que possibilitem sensibilizar e agir 

para essas questões que envolvem as relações, o universo onde as mercadorias estão inseridas e 
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vendidas. O caos social e mercadológico está instalado. Não se tem mais controle sobre as 

informações e preferências dos consumidores. Além de estudar as pessoas com afinco 

multidisciplinar, provavelmente cabe aos profissionais de marketing uma nova atitude, cruzar os 

dedos e acreditar que as estratégias implantadas darão certo, nem que seja, mais uma vez,  em um 

curto espaço de tempo lucrativo.  
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