
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

IV Encontro de Marketing Crítico: para onde 

caminha a sociedade do consumo?  

  



 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Encontro de Marketing Crítico é um evento de formação acadêmica e profissional, de 

amplitude regional, pensada e desenvolvida no âmbito do Colegiado do Curso de 

Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), com apoio de 

instituições acadêmicas e profissionais que praticam atividades correlatas no campo do 

marketing e da comunicação social.  O evento tem como finalidade proporcionar um espaço 

de aprendizagem, discussão e reflexão sobre o desenvolvimento teórico e prático do 

marketing na Região Sudoeste Bahia.  

A abordagem crítica da gestão é um assunto que tem sido amplamente debatido pela 

comunidade científica da administração, já há algum tempo. O Brasil tem uma tradição em 

estudos críticos da gestão desde década de 1970 com os trabalhos de Alberto Guerreiro 

Ramos, Maurício Tragtenberg, Fernando Prestes Motta, José Henrique de Farias, entre 

outros. No mundo euroamericano, essa discussão tem início na década de 1990 com o 

movimento denominado Critical Management Studies (CMS) e com a coletânea organizada 

por AlvessonWillmontt (1992). Na área do Marketing, essa discussão ganha destaque com a 

edição especial do Journalof Marketing (1983), discutindo as implicações dos estudos críticos 

de gestão nas teorias e práticas mercadológicas. 

Nesta quarta edição, o Encontro de Marketing Crítico traz como tema norteador: Para onde 

caminha a sociedade do consumo? O objetivo é promover reflexões e discussões sobre o 

modelo social das sociedades ocidentais baseado, essencialmente, pelas representações 

estabelecidas pelas práticas de consumo.Para isso, será realizado nos dias 22 e 23 de 

outubro, na UESB, Campus Universitário de Vitória da Conquista, um conjunto de atividades, 

tais como: palestras, painéis temáticos, oficinas e apresentação de trabalhos técnicos (plano 

de marketing) e científicos (artigos), com o fim específico de discutir o tema.  

Nesse sentido, convidamos a comunidade acadêmica e profissional para submissão de seus 

trabalhos, conforme as normas abaixo estabelecidas.   

 

 

 



 

 

 

2. Normas dos Trabalhos Acadêmicos  

Modalidades: Artigo Científico, Plano de Marketing. 

 

Datas Importantes 

▪ Submissão dos Trabalhos: de 01/08 a 01/09. 

▪ Avaliação dos Trabalhos: de 02/09 a 04/10 

▪ Resultado: 07/10 

▪ Inscrição de Trabalhos Aprovados: Até 10/10 

▪ Apresentação: 23/10  

 

Eixos temáticos: 

Marketing, Sociedade e Emancipação:  

Estudos desenvolvidos no campo do macromarketing com base na perspectiva crítica das 

teorias e das práticas mercadológicas.  Esse campo busca compreender os efeitos nocivos 

das atividades do marketing sobre a sociedade, o ambiente e as pessoas, de modo a contribuir 

para a garantia do bem-estar social. Serão bem vindos trabalhos que discutam sobre: 

● Capitalismo, Competição e Bem-Estar Social 

● Estudos Neocoloniais em Marketing 

● Mercado e Consumo Popular 

● Marketing e Ativismo Social 

● Consumo (In)consciente e Responsabilidade Ambiental 

● História, Cultura e Memória em Marketing 

● Proteção e Defesa do Consumidor e Práticas Mercadológicas 

● Práticas Mercadológicas Alternativas (produção e consumo colaborativo) 

 

Para subsidiar os trabalhos sugerimos a seguinte literatura: 

BARKI, E.Beyond the Base of the Pyramid: For an Inclusive and Purposeful 

Capitalism. Revista Interdisciplinar de Marketing, v. 7, n. 1, p. 77-85, 2017. 



 

 

 

FARIA, A. A.; IMASATO, T.; GUEDES, A. L. M. O que Gestão Estratégica tem a ver com 

capitalismo(s)? . Revista de Administração Contemporânea, v. 18, n. Ed.Esp., p. 1-21, 2014. 

FARIA, A. A.Crítica e cultura em Marketing: repensando a disciplina. Cadernos EBAPE.BR, v. 

4, n. 3, p. 1-16, 2006. 

FARIA, A.; GUEDES, A. L.; WANDERLEY, S. Resgatando o nexo governança-gestão 

internacional: por uma nova ordem em gestão. Revista de Administração de Empresas, v. 55, 

n. 2, p. 139-150, 2015. 

FARIA, A.; HEMAIS, M. W. Historicizando o Novo Consumerismo Global sob uma Perspectiva 

de Mundos Emergentes. Revista de Administração Contemporânea, v. 22, n. 4, p. 577-599, 

2018. 

FARIA, A.; SAUERBRONN, F. F. A responsabilidade social é uma questão de estratégia? 

Uma abordagem crítica. Revista de Administração Pública, v. 42, n. 1, p. 7-33, 2008. 

FARIA, A.Repensando orientação para o mercado no Brasil. Cadernos EBAPE.BR, v. 7, n. 1, 

art. 5, p. 71-87, 2009. 

MAGALHÃES, M. D. R. A.; LOPES, E. L.; MORETTI, S. L. A. O Desejo Incontrolável de 

Comprar: Uma Revisão Crítica sobre a Vulnerabilidade no Consumo. Revista Interdisciplinar 

de Marketing, v. 7, n. 1, p. 42-56, 2017. 

SAUERBRONN, F. F.; FARIA, A. A utilização do método histórico em pesquisa acadêmica de 

marketing. Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, v. 2, n. 2, p. 77-95, 2009. 

SILVA, M. J. B.; BARBOSA, M. L. A. Da posse à possibilidade do acesso? Compreendendo 

os conceitos de consumo colaborativo no marketing. Revista Interdisciplinar de Marketing, v. 

6, n. 2, p. 42-53, 2016. 

SKALÉN, De Per; FOUGÈRE Martin, & MARKUS. Marketing Discourse: a critical perspective. 

London, UK: Routledge, 2012. 

TADAJEWSKI, M.Estudos críticos em marketing e educação crítica em marketing: ideias-

chave, conceitos e materiais. Revista Interdisciplinar de Marketing, v. 6, n. 2, p. 3-24, 2016. 

Marketing em ambientes contemporâneos: 



 

 

 

O propósito desta área de conhecimento é analisar práticas de marketing em ambientes 

contemporâneos (BRODIE; COVIELLO; WINKLHOFER, 2008). Esses campos de estudos se 

configuram como tendências de pesquisas em marketing e aborda aspectos que transcendem 

ao tradicional composto de marketing (4P’s) e incluem a gestão do relacionamento com 

clientes (maior aproximação da empresa com os clientes, tratando o cliente da maneira que 

ele deseja ser tratado), marketing em rede (criando redes entre clientes, fornecedores e 

demais parceiros), inovação em marketing (utilizando estratégias e práticas de marketing 

modernas e inovando nas práticas relacionais), marketing de experiências (buscando gerar 

sempre uma experiência positiva com os stakeholders), marketing digital (ferramentas do 

ambiente digital para se comunicar e relacionar) e marketing centrado no ser humano 

(relacionando as questões emocionais e racionais dos clientes) (O'DWYER; GILMORE; 

CARSON, 2009; SACRAMENTO; TEIXEIRA, 2014 apud HOECKESFELD; FAVRETTO; 

SARQUIS, 2017).  

Serão bem vindos trabalhos que discutam sobre: 

● Marketing de Relacionamento 

● Customização e Coriação 

● Empatia em marcas- Gestão de marcas com empatia e com propósito 

● Marketing de experiência 

● Marketing Digital 

● Marketing Sustentável 

● Shared Medical DecisionMaking 

● Marketing inclusivo  

● Marketing Social 

● Responsabilidade Social Corporativa 

● Emdomarketing ou Marketing interno  

● Marketing para o setor público 

● Marketing de Causasou Charity Marketing 

● Marketing Etnico 

● Marketing territorial 

 

Submissão 



 

 

 

Os trabalhos deverão ser submetidos para o seguinte e-mail: 

4encontrodemarketingcritico@gmail.com 

 

Instruções Gerais para Artigos Científicos  

▪ É autorizada a submissão de até cinco trabalhos por autor. A contagem do número de 

trabalhos não distingue autoria de coautoria; 

▪ O número máximo de autores por trabalho (artigo e/ou plano de marketing) é 5; não serão 

permitidas alterações (remoção, inclusão e substituição) na autoria dos trabalhos após a 

submissão.  

 

 

▪ Ressalva-se que cada trabalho deverá ser inédito, não tendo sido publicado sob qualquer 

forma impressa ou eletrônica (incluindo aqueles originados de trabalhos completos já 

publicados), devendo assim permanecer até o término do evento. A não consideração 

desta ressalva poderá acarretar impedimento de apresentação (ões) futura (s) de 

trabalhos no âmbito deste evento. A comprovação de ineditismo é de responsabilidade 

dos autores. 

 

▪ A avaliação dos trabalhos dará pelo sistema de avalição às cegas, de modo a garantir o 

anonimato de autoria e vínculo institucional. Por essa razão, solicita-se o envio de dois 

arquivos, um sem identificação de autoria e instituição (Arquivo A) e outro com a 

identificação (Arquivo B). A comissão de avaliação julgará os trabalhos exclusivamente 

por sua qualidade, limitando a seleção ao número adequado para apresentação no evento 

e de acordo com o tempo disponível; 

 

▪ A apresentação no evento dos trabalhos aprovados é obrigatória, considerando, no 

mínimo, a presença de um dos autores (no caso de autoria coletiva). Caso o(s)autor(es) 

com trabalhos aprovados e inscritos para o evento não compareçam para a apresentação, 

não será permitida a submissão de trabalhos para o evento do próximo ano; 

 

▪ A formatação do trabalho deve seguir as seguintes:  

▪ Papel: A4 (29,7 x 21 cm); 

mailto:4encontrodemarketingcritico@gmail.com


 

 

 

▪ Orientação do papel: retrato;  

▪ Margens: Superior: 3 cm; Inferior: 2 cm; Direita: 2 cm Esquerda: 3 cm  

▪ Editor de texto: Word do Office 2003 ou posterior;  

▪ Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

▪ Espaçamento: simples; 

▪ Parágrafo: justificado;  

▪ Páginas: o mínimo 10 (dez) páginas e o máximo 15 (quinze) páginas.  

▪ Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito;  

▪ Notas: devem ser colocadas no rodapé da página correspondente;  

▪ Citações e referências bibliográficas: as citações deverão ser inseridas no corpo do 

texto, incluindo o sobrenome do autor da fonte, a data de publicação e o número de 

página (se for o caso), conforme normas da ABNT. As referências bibliográficas 

completas do(s) autor(es) citado(s) deverão ser apresentadas em ordem alfabética, no 

final do texto, de acordo com as normas da ABNT.  

▪ Layout de Página: formatar o trabalho, conforme o layout de página deste documento.  

▪ Os trabalhos de graduandos devem, obrigatoriamente, ser submetidos com coautoria 

de um docente e/ou pesquisador titulado; 

▪ Os trabalhos apresentados serão publicados, após o evento, nos anais.  

 

Estrutura do Documento   

 

▪ Título: escrito no idioma adotado para o trabalho; somente a primeira palavra e os 

nomes próprios deverão iniciar com letra maiúscula. 

▪ Autoria: nome e sobrenome (com inserção da respectiva numeração para nota de 

rodapé) - Autor A1,Autor B2,  Autor C3,  Autor D4, Autor E5 

▪ Dados de Vinculação: em nota de rodapé deve-se inserir titulação, instituição e 

respectivo e-mail de cada um dos autores.  

1 Títulação, Instituição, E-mail (Times New Roman 10, normal, alinhado à esquerda) 

2 Titulação, Instituição, E-mail 

3 Titulação, Instituição, E-mail 

4 Titulaçào, Instituição, E-mail 



 

 

 

▪ Resumo: deverá conter, no máximo, 250 palavras e apresentar o objetivo, a 

abordagem, a metodologia, os resultados e as conclusões em um único parágrafo no 

idioma correspondente. Palavras-chave: 3 a 5 palavras-chave (em ordem alfabética) 

▪ Corpo do texto: iniciar logo após a apresentação dos itens acima, sem inserção de 

nova página a cada subtítulo.   

o Estrutura do Artigo Científico: Introdução. Desenvolvimento (Pressupostos 

teóricos, metodologia, discussão dos resultados), Conclusão e Referências 

Bibliográficas.  

 

▪ Referências: normas utilizadas com base na ABNT NBR 6022/2018, NBR 6028/2003 

e NBR 10520/2002. 

▪ Observação: O modelo encontra-se no anexo 01. 

Instruções Gerais Planos de Marketing 

▪ Papel: A4 (29,7 x 21 cm); 

▪ Orientação do papel: retrato;  

▪ Margens: Superior: 3 cm; Inferior: 2 cm; Direita: 2 cm ; Esquerda: 3 cm  

▪ Editor de texto: Word do Office 2003 ou posterior;  

▪ Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

▪ Espaçamento: 1,5; 

▪ Parágrafo: justificado;  

▪ Paginação: inserir número de páginas no canto superior com alinhamento ao lado 

direito;  

▪ Notas: devem ser colocadas no rodapé da página correspondente;  

▪ Citações e referências bibliográficas: as citações deverão ser inseridas no corpo do 

texto, incluindo o sobrenome do autor da fonte, a data de publicação e o número de 

página (se for o caso), conforme normas da ABNT. As referências bibliográficas 

completas do(s) autor(es) citado(s) deverão ser apresentadas em ordem alfabética, no 

final do texto, de acordo com as normas da ABNT.  

▪ Layout de Página: formatar o trabalho conforme modelo anexo.  

▪ Os trabalhos de graduandos devem, obrigatoriamente, ter professores como 

coautores. 

▪ Os trabalhos apresentados serão publicados, após o evento, nos anais.  



 

 

 

Estrutura do Documento   

▪ Elementos pré-textuais:  Capa (sem identificação dos autores), folha de rosto e 

sumário 

▪ Elementos Textuais: 1. Histórico da Organização; 2. Diretrizes Organizacionais; 3. 

Análise do Ambiente Mercadológico; 3. Ferramentas de Análise Mercadológica; 5. 

Objetivos e Metas; 6. Descrição do Público-Alvo; 7. Estratégias; 8. Avaliação 

Financeira; 9. Plano de Ação / Cronograma 

▪ Elementos pós-textuais: Referências / Anexos e Apêndices(se houver) 

▪ Observação: O modelo do plano de marketing encontra-se no anexo 2. 

 

Formato das Apresentações dos Trabalhos 

Os trabalhos (planos de marketing e artigos científicos)selecionados para o IV Encontro de 

Marketing Crítico da UESB serão apresentados no dia 23 de outubro, das 13:30 às 17:30h, 

em sessão coletiva. Cada trabalho terá, no máximo, 15 minutos para apresentação e todos 

serão seguidos por discussões promovidas pelos debatedores e plateia ao final de cada 

apresentação ou ao final da última apresentação. A finalidade primordial desse tipo de 

apresentação é promover a interação entre os autores, debatedores e demais integrantes da 

sessão. 

 

Vitória da Conquista - BA, 01 de junho de 2019.  

 

Comissão Científica do IV Encontro de Marketing Crítico da UESB  



 

 

 

4. COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

Coordenação Científica 

 

 
▪ Dr. Elinaldo Leal – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 
▪ Me. Ronei Rocha  – Universidade Federal do Oeste da Bahia 

 

▪ Dr. Rodrigo Ladeira – Universidade Federal da Bahia 
 
 
 

Comitê Avaliador  
 

 

▪ Dr. Antônio Oscar Santos Góes – (UESC)  

▪ Dr. Elinaldo Leal Santos - (UESB) 

▪ Dra. Deise Danielle Neveis Dias Piau (IFBA) 

▪ Dr. Francis José Pereira – (UESB)  

▪ Dr. Josias Alves de Jesus - (UESB) 

▪ Dr. Weslei Piau Santana - (UESB) 

▪ Dra. Madalena Souza dos Anjos - (UESB) 

▪ Dra. Manan Terra Cabo- (UFOB) 

▪ Dra. Rita de Cássia Lima - (UESB) 

▪ Dr. Rubens Sampaio – (UESB) 

▪ Me. Carmen Regina Carvalho - (UESB)  

▪ Me. Eliane Teixeira de Assunção – (FTC) 

▪ Me. Leatríce Ferraz Macário - (UESB/FTC) 
▪ Me. Luciana Nery - (UESB/FASU 

▪ Me. Maria Auxiliadôra Nunes Cordeiro (UESB/FAINOR) 

▪ Me. Maria das Graças BittencurtFerreira (IFBA)  

▪ Me. Ronei Rocha B. de Souza - (UFOB) 

▪ Me. Sandra Maíra Souza Miranda - (IFBA) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO 01 

Modelo PARA ARTIGOS  

 

Para além dos estereótipos do shopping popular de Vitória da Conquista - BA: 
uma análise mercadológica. 

 

Daniela de Sousa Fernandes1, Dielma Marques Xavier2, Givanildo Ribas3, Elinaldo 
Leal Santos4 

 

 

Resumo:  

Palavras-Chave:  

 

Apresentação 

Pressupostos Teóricos 

Metodologia 

Resultados 

Considerações Finais  

Referências  

  

 
1Bacheralanda em Administração, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Bolsista de Iniciação Científica 

da FAPESB. Integrante do Grupo de Pesquisa em Administração do Desenvolvimento (GPAP).  

desousa.dani7@gmail.com;  

2Bacheralanda em Administração, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Bolsista de Iniciação Científica 

da UESB. Integrante do Grupo de Pesquisa em Administração do Desenvolvimento (GPAP). 

dielmamx19@gmail.com; 

3Bacheralanda em Administração, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Bolsista de Iniciação Científica 

da UESB. Integrante do Grupo de Pesquisa em Administração do Desenvolvimento (GPAP). 

dielmamx19@gmail.com; 

4 Doutor em Administração (EAUFBA/UTAD). Mestre em Economia (UFBA). Bacharel em Administração 

(UESC). Professor Adjunto do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da UESB. Coordenador do Grupo de 

Pesquisa em Administração Política do Desenvolvimento (GPAP). elinaldouesb@gmail.com. 

mailto:elinaldouesb@gmail.com


 

 

 

ANEXO 02 

 

Modelo PARA PLANOS DE MARKETING 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

  
 

  



 

 

 

 
 


