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INTRODUÇÃO 

O atual contexto socioeconômico mostra que vivemos em um mundo onde a 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos se assemelha cada vez mais entre as 

marcas, o consumidor moderno está bem mais exigente, e o mercado encontra-se 

saturado em função dessa multiplicidade de oferta. Dentro deste cenário as empresas 

precisam trabalhar com outro fator: as diversas segmentações de mercado. 

Anteriormente essas segmentações eram mais simples e fáceis de serem visualizas, 

como região, renda, escolaridade e sexualidade, por exemplo. Hoje são inúmeras e 

complexas as segmentações, que vão além das já citadas.   

 

À medida que pesquisadores de mercado começam a estudar o 

comportamento de compra dos consumidores, logo entendem que, apesar de 

uma abordagem de identificação em relação a produtos da onda e da moda, 

muitos consumidores se rebelavam contra o uso de produtos idênticos aos 

que todo mundo usava. Ao contrário, preferiam produtos diferenciados que 

eles sintam refletir suas necessidades próprias e especiais, personalidades e 

estilos de vida. (Schiffamn & Kanuk, 2000).  

 

Estas várias microidentidades levam as empresas a atentarem para o fator 

cultural na hora da elaboração de suas estratégias de marketing.  Há muito tempo a ideia 

do consumo como prática para atender a satisfação de necessidades físicas e biológicas 

foi substituída. Atualmente discutimos os fatores motivadores do consumo a partir de 

uma perspectiva cultural. Ou seja, admite-se a ideia de que os fatores que motivam o 

consumo não variam somente em função de idiossincrasias. Visto que fatores culturais 

imprimem fortes características no ato de consumir, profissionais como, antropólogos, 

sociólogos e administradores, que antes marginalizavam o assunto, passaram a se 

interessar pelo tema, dando um enfoque maior, fugindo da ótica moralizante imposta ao 

consumo que ligava o ato a futilidade.  

O presente artigo pretende ressaltar através da realização de uma revisão 

bibliográfica a contribuição da antropologia, em especifico da etnografia (ramo da 

antropologia que se dedica a pesquisa de campo), às técnicas de marketing, e analisar 

em que medida esta pode ser uma excelente ferramenta para posicionamento de 

mercado e fidelização de clientes. Para tanto será apresentado ao leitor o que é o 

etnomarketing, bem como sua origem diretamente ligada aos estudos de cultura e 



consumo, quais os benefícios da aplicação ta técnica e posteriormente apontar algumas 

dificuldades encontradas por quem pretende fazer uso. Para ilustrar uma dessas 

dificuldades foi realizada uma breve pesquisa onde foi possível verificar que a prática, 

em sua maioria, fica restrita apenas as empresas de grande porte. 

O QUE É ETNOMARKETING E SUA ORIGEM 

No inicio desta seção será feito um aporte geral sobre o que é a antropologia 

afim de que o leitor consiga ambientar-se melhor sobre qual é a origem do 

etnomarketing. Antropologia é uma disciplina que se constrói a partir do estudo do 

outro, é basicamente estudar aquele que possui comportamento divergente ao meu. 

Como afirma Lévi-Strauss “Ora, enquanto as maneiras de ser e de agir de certos homens 

forem problemas para outros homens, haverá lugar para uma reflexão sobre essas 

diferenças, que, de forma sempre renovada, continuará a ser domínio da Antropologia.” 

(Lévi-Strauss, 1962). 

 A antropologia começou a ser intitulada como um campo científico no final do 

século XIX, nesta época os trabalhos e coletas de dados eram feitos pelo que na época 

convencionou-se chamar de “antropólogos de gabinete”. Estes não chegavam a ter 

contato direto com seu objeto de pesquisa e colhiam informações através de viajantes e 

missionários. Mas essas informações traziam uma visão, quase sempre, distorcida, uma 

vez que essas pessoas não estavam totalmente desprovidas de preconceito. Esse quadro 

mudou quando no início do século XX com o surgimento do método etnográfico
1
. O 

método etnográfico por sua vez é uma técnica de coleta de dados proveniente da 

inserção dos antropólogos na pesquisa de campo, que consiste em uma descrição densa, 

minuciosa e detalhada registrada durante o trabalho ‘in loco’. Através dela busca-se 

conhecer o outro em seus próprios termos. Ou como preconiza a antropologia cultural, 

compreender uma determinada cultura na lógica que lhe é própria. Faz-se isso através 

do convívio direto com os informantes, vivenciando sua rotina, hábitos, trejeitos e 

vícios, não somente de forma superficial. A etnografia busca uma visão desprovida de 

preconceitos, tenta-se entender o mundo pela cabeça do outro e não pela própria. Isso se 

torna ainda mais complexo pelo fato do próprio entrevistador também ser o objeto de 

pesquisa, no caso o ser humano. “Olhar o mundo com os óculos do outro”. Como 

                                                             
1  Bronislaw Malinowski um polonês naturalizado britânico, foi o responsável pelo surgimento do método 

etnográfico, que caracterizou a moderna Antropologia Social e que marca a disciplina até hoje.  



mencionado acima, a lógica da etnografia é tentar entender o outro em seus próprios 

termos. Buscar conclusões a partir da vivencia. Uma frase categórica no assunto foi 

utilizada por Flemming Ostergaard
2
 “se queres saber como o leão caça, não vais ao Zoo, 

vais à selva.”.  

 O etnomarketing, por sua vez, nada mais é do que a etnografia aliada às técnicas 

de marketing. Tal conceito tem sua origem nos de estudos de relação entre cultura e 

consumo. Apesar de no Brasil o tema ser relativamente recente e pouco estudado, fora 

dele existem trabalhos muito antes datados que tratam desta correlação, como por 

exemplo, “O Mundo dos Bens” de Mary Douglas e Baron Isherwood, tal livro foi 

publicado no final da década de 70 e pode ser considerado um dos pilares para os 

estudos das relações de consumo. Os autores apontam para as dimensões culturais e 

para as diversas motivações intrínsecas a quem consome, e buscam ainda, simbolismos 

ligados ao ato de consumir. Douglas e Isherwood definem a relação existente entre 

cultura e consumo como formadora de valores e identidade social. Ainda segundo os 

autores as escolhas de consumo refletem julgamentos morais e são culturamente 

carregados, podendo revelar muito a cerca de quem consome. Os bens apresentam 

significados à medida que estão inseridos em um contexto sociocultural, criando o que 

se pode chamar de códigos, que podem ser decodificados por aqueles que conhecem a 

correlação entre cultura e consumo, e são capazes de visualizar o processo de aquisição 

em sua totalidade, desde as motivações de compra até o momento final da utilização do 

bem. 

No Brasil, mais recentemente, alguns autores já deixam suas contribuições a cerca 

do tema, uma das mais influentes autoras é Lívia Barbosa, pesquisadora do assunto, que 

possui entre suas obras publicadas, exemplos práticos de como se aplica o 

etnomarketing e sua influência nas empresas. 

 Estas obras entre outras mostram que para o etnomarketing a cultura é o elemento 

determinante dos hábitos de consumo. A forma como determinada pessoa encara o ato 

de consumir pode revelar muito sobre ela, pois nesse processo de aquisição ela deposita 

uma série de fatores objetivos e outros subjetivos, que podem ser a satisfação de alguma 

necessidade obvia ou de algum desejo intimo. Canclini afirma que “O consumo é o 

                                                             
2  Diretor de marketing da Lego, empresa especializada em brinquedos infantis. 



conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos 

produtos”. (Canclini, 1999, p. 77). 

Esses processos socioculturais são os fatores geradores do desejo de consumir. 

As pessoas não consomem simplesmente por consumir. Ao longo de sua vivência o 

homem adquire experiências que moldam o seu perfil consumidor. Por trás do ato de 

consumir existem diversas motivações que impulsionam a apropriação e a utilização de 

bens e serviços. O ser humano esta propício há consumir o tempo todo e cada um de 

uma maneira específica e orientada de acordo com o que o motiva. Todo tipo de 

aquisição desde uma simples, até outra mais complexa, passa por um processo interno 

de avaliação, que pode acontecer até mesmo de forma inconsciente. Os fatores que são 

analisados durante todo o processo podem ser objetivos ou subjetivos, e variam de 

acordo com o contexto sociocultural em que a pessoa que consome esta inserida.  

Barbosa afirma que “Todo e qualquer ato de consumir é essencialmente cultural” 

(Barbosa, 2006, p 108). O consumo é um tema bastante relevante e que já foi estudado 

por diversas vezes, porém, em sua maioria, estes estudos são frutos de uma perspectiva 

analítica muito mais ligada aos fenômenos do marketing e de economia do que aos 

fenômenos socioculturais propriamente ditos. Profissionais do marketing e economia 

costumavam ter uma visão muito mais pratica e sintética sobre o assunto, dando-lhe um 

enfoque mais quantitativo e objetivo. Barbosa (2006) destaca o consumo como área de 

interesse apenas desses profissionais “Apenas economistas e profissionais do marketing 

se interessavam pelo assunto, e o fazem de forma muito especifica e orientada, 

principalmente os últimos, para aplicações de ordem pratica.” (Barbosa, 2006, p.7).  

No entanto, ao invés de seguir os passos das pesquisas desenvolvidas por 

economistas e profissionais de marketing (em geral descoladas da variável cultural), os 

novos pesquisadores, adeptos do etnomarketing, passaram a se preocupar com a 

relevância do fator cultural acerca do tema e passaram avaliar a dimensão cultural na 

prática de consumo. Com o despertar desses outros profissionais e até mesmo um novo 

olhar dos profissionais de marketing e economistas, percebeu-se que buscar explicações 

para o consumo de determinado item não é algo tão simples quanto parece.  É 

necessário que se vá além da coleta de dados estatísticos e fatores objetivos, pois 

existem inúmeros fatores subjetivos que estão intimamente ligados com a cultura que 



ajudam a esclarecer o consumo. Dificilmente poderíamos quantificar esses fatores 

subjetivos, e ainda assim se o fizéssemos perderíamos informações valiosíssimas.   

É necessário conhecer as transações, as motivações e as estratégias que estão 

envolvidas as pessoas e as coisas nos diferentes contextos. Somente quando 

se juntam praticas, estratégias e representações é que o contexto humano e 

social é iluminado. (Barbosa, 2006, p.110).  

A análise acerca da visão de mundo que envolve o consumo de determinado 

produto ou serviço é importante, pois, compreender a ligação entre crenças, desejos, 

hábitos, contextos sociais e consumo pode trazer dados e informações cruciais tanto 

para o sucesso de uma marca quanto para o entendimento acerca da dinâmica do 

produto. 

Na sessão seguinte trataremos de algumas especificidades da ferramenta 

etnomarketing e em que consistem suas etapas. 

A FERRAMENTA ETNOMARKETING 

O Etnomarketing vem se mostrando uma excelente ferramenta para as empresas 

que pretendem se destacar no mercado. Conhecer seu público alvo é um grande triunfo, 

pois só assim as marcas podem superar expectativas, acrescentar novos produtos no 

mercado, explorar nichos antes impensados e visualizar problemas que nem a empresa e 

nem os consumidores se davam conta existir. O etnomarketing pode ser entendido como 

o processo social que concebe as três funções fundamentais do marketing: 

primeiramente perceber o consumidor, depois conquista-lo e fidelizado-lo por 

intermediação de uma observação de pessoas em seu ambiente natural. 

Capaz de responder questões que as pesquisas quantitativas possivelmente 

deixariam ocultas, o etnomarketing trás a tona informações de suma importância que 

antes possivelmente passariam despercebidas.  Seja pelo fato do próprio consumidor 

não saber ao certo a resposta para o que lhe era perguntado (talvez por nunca ter 

pensado sobre o assunto) ou pelo simples fato de não ter vontade de explicitar sua 

opinião. Existe também a possibilidade do entrevistador poder tornar dúbia, induzir ou 

até mesmo distorcer as declarações feitas pelo entrevistado, intencionalmente ou não.  

 

Anteriormente as ciências se pautavam em um modelo quantitativo de 

pesquisa, em que a veracidade de um estudo era verificada pela quantidade 

de entrevistados. Muitos pesquisadores, no entanto, questionam a 

representatividade e o caráter de objetividade de que a pesquisa quantitativa 



se revestia. É preciso encarar o fato de que, mesmo nas pesquisas 

quantitativas, a subjetividade do pesquisador está presente. Na escolha do 

tema, dos entrevistados, do roteiro das perguntas, na bibliografia consultada e 

na análise do material coletado, existe um autor, um sujeito que decide os 

passos a serem dados. Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador 

não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de 

uma instituição, de uma trajetória, etc. (Goldenberg, 1997, p. 14). 

 

Partindo da preocupação da pesquisa qualitativa que é compreender um grupo 

social, entende-se que a convivência com os consumidores os torna mais suscetíveis a 

falar e a agir de forma natural. Barbosa (2006) evidencia que tão importante quanto 

conversar com os informantes, é observa-los em seu habitat natural. No livro Barbosa 

faz uma pesquisa sobre o sistema de higiene e limpeza da sociedade brasileira, 

especificamente sobre a lavagem de roupas, para tanto foi utilizada uma amostra de 

mulheres de várias partes do Brasil. Situação em que a pesquisadora frequentou as casas 

acompanhou o processo de lavagem das roupas e o que os precede e conversando 

longamente com as entrevistadas sobre o tema. Dentre os resultados, ficou claro que o 

contato direto possibilita que ambas as partes conheçam certos hábitos que, muitas 

vezes, as pessoas os têm, mas não têm consciência de existir. “Assim, o critério usado 

para se definir o que é ou não um bom sabão baseia-se em uma lógica do concreto”. 

(Barbosa, 2006, p.120). A indústria do sabão em pó pode perceber que as consumidoras 

buscavam mais espuma (uma vez que acreditavam que espuma era sinônimo de 

limpeza), um bom cheiro e que estavam extremamente preocupadas com a aparência de 

suas mãos. Pode perceber também que elas acabam optando pela “segurança” do mais 

caro já que tinham a certeza de que não precisariam repetir o trabalho o que levaria 

muito tempo. Com isso foi possível elaborar um produto que atendesse a essas 

necessidades. 

A utilização do etnomarketing requer tempo e recursos abundantes, é necessário, 

além disso, que os pesquisadores tenham conhecimentos de métodos e técnicas da 

antropologia.  Utilizar ou não essa ferramenta é uma decisão que depende de três 

fatores: objetivo, tempo e budget. Objetivo para saber se as respostas procuradas não 

podem ser facilmente obtidas através de outros meios, como entrevista e questionários. 

Verificar se o tempo necessário para implantação e análise da técnica, atende aos prazos 

requeridos pela empresa. E Budget para analisar se a empresa tem como arcar com os 

custos da pesquisa de mercado e se o retorno esperado compensa o investimento feito, 

afinal saber os desejos e valores do consumidor, o que o incentiva a consumir algo (seja 



o contexto ou motivação), e qual a ligação emocional que o os mesmos possuem com a 

marca, possui um elevado custo, entretanto este custo deve ser encarado como um 

“investimento” de longo prazo, pois os benefícios desse método de pesquisa de mercado 

são inúmeros.  

O etnomarketing ajuda a dimensionar o mercado através de uma ponte traçada 

entre o quantitativo e o qualitativo, ponte esta denominada triangulação, onde os 

métodos passam a ser complementares a fim de fornecer dados densos e concisos. 

A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o pesquisador 

faça um cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança de 

que seus dados não são produto de um procedimento específico ou de alguma 

situação particular. (Goldenberg, 1997, p. 62). 

 

 

 O ETNOMARKETING PARA CONQUISTA DE MERCADO E FIDELIZAÇÃO 

DE CLIENTES. 

Não é nova a informação de que conhecer bem seu cliente é peça fundamental 

para o sucesso de qualquer organização. Também não é de hoje que as empresas 

buscam isso através de vários métodos de pesquisas. E foi justamente para atender essa 

necessidade que o etnomarketing surge como uma ferramenta de resultados precisos e 

relevantes. O etnomarketing como já dito anteriormente, se utilizado corretamente, 

auxilia na formulação de estratégias de fidelização do consumidor, isso ocorre porque 

ao conhecer seu mercado é possível que a organização crie procedimentos e padrões que 

a leve ao objetivo principal que é manter o cliente fidelizado. 

 

A antropologia, através de um estudo etnográfico, permite o estabelecimento 

de uma base sobre a qual a articulação dos procedimentos administrativos 

pode ser implementada de maneira mais respeitosa, sabendo-se de antemão 

as representações existentes e em que medida elas irão atuar como 

facilitadoras ou restritivas à ação administrativa. (Cavedon, 2008 p.162). 

 

Acontece que conhecer o cliente nunca foi uma tarefa fácil. E atualmente com o 

avanço das tecnologias e dos meios de comunicação, abertura dos mercados e o 

surgimento de novas marcas a todo o momento, ficou cada vez mais difícil manter a 

lealdade do cliente e consequentemente conhecê-lo. Para combater esse problema as 



empresas precisam buscar estratégias para conquista de novos mercados e 

principalmente manutenção dos clientes já existentes.  

Para ilustrar o que foi dito vamos ao caso da empresa Kibon, marca de sorvetes 

mundialmente conhecida e que possui produtos de qualidade indiscutíveis e que atua no 

Brasil a mais de 70 anos. Para atuar na região do nordeste do país a empresa lançou mão 

de uma linha somente com frutas típicas dessa região do país, como por exemplo, a 

graviola, isso para disputar com marcas regionais que já trabalhavam com as frutas e 

atendiam o paladar nordestino. Esses produtos são comercializados somente nesta 

região e são os que têm maior aceitação de mercado. Visto que esta estratégia deu certo 

na região nordeste, a empresa resolveu trabalhar mais com essa tática e elaborou para 

mais algumas regiões do país produtos que de alguma forma remitissem a elas. No site 

da Kibon é possível ver um pouco dessa história: “A linha Fruttare ganha novas versões 

regionais: edições limitadas de Coco com Abacaxi, na Região Sul; Graviola, nas regiões 

Norte e Nordeste; Manga e Coco, e linha Raízes do Brasil, nos sabores Açaí e Acerola, 

reconhecidos por seus poderes energizantes e pela concentração de Vitamina C, nas 

demais regiões;).” 

O fato de a Kibon ser uma marca muito bem sucedida em vários locais de 

atuação, ter uma ótima aceitação de mercado e uma boa penetração de produtos, não a 

deixou livre de uma nova pesquisa de mercado para expandir sua área atuação e 

fidelizar o cliente Brasileiro. Isso acontece porque existe o que podemos chamar de 

“choques culturais”. Em locais de grande diversidade cultural como, por exemplo, o 

Brasil, é possível sentir os “choques culturais” apenas mudando a região geográfica de 

atuação dentro do próprio país. Esse ‘choque’ pode ser percebido seja tratando de um 

estado em relação a outro ou mesmo entre cidades pertencentes a um mesmo estado, 

tamanha diversidade. Essa variação cultural impõe às empresas a necessidade de 

conhecerem cada mercado de forma isolada e específica, avaliando suas peculiaridades. 

O etnomarketing funciona como ferramenta facilitadora deste processo de 

conhecimento. 

 Ainda sobre a Kibon, a marca precisou vencer o pré-conceito que o Brasileiro 

tinha em relação ao sorvete. Depois de pesquisas etnográficas realizadas no Brasil, 

constatou-se que mesmo sendo um país muito quente o consumo per capita do produto 

era baixo e enfrentava picos de sazonalidade, isso devido ao fato do brasileiro atribuir o 

sorvete a um produto de consumo apenas no verão, especialmente consumido pelo 



público infantil. Para lidar com essa dificuldade a empresa investiu na linha doméstica 

do produto, onde os potes podiam ser reaproveitados pelas donas de casa. “Além da 

diversificação, o desafio era mudar os hábitos dos brasileiros. Em 1970, o índice de 

consumo de sorvetes no País ainda era um dos menores do mundo: menos de um litro 

per capita ao ano. O foco durante toda essa década foi mostrar o sorvete como um 

alimento nutritivo, capaz de ser a sobremesa do cotidiano das famílias – e não apenas 

uma guloseima infantil comprada por impulso na praia. Por isso, em 1975, a Kibon 

investiu na linha doméstica de produtos. O aumento de poder aquisitivo da classe média 

em plena euforia do “milagre econômico” ajudou a marca a conquistar seus objetivos. 

Um ano depois, os índices de consumo permaneceram estáveis durante todo o período, e 

a Kibon detinha 60% do mercado nacional de sorvetes.”. 

 É possível observar que o etnomarketing tem ganhado destaque entre os meios 

de comunição. Algumas publicações foram feitas, tanto em jornais como em revistas de 

grande circulação. Todas apontando para as particularidades da ferramenta e seus 

benefícios. Abaixo segue algumas publicações: 

  
Pensando em fazer um negócio da China? Talvez seja útil saber que os 

milhões de potenciais consumidores chineses não usam forno. Nem agenda 

ou tampouco banheira. E jamais os chame pelo primeiro nome - essa 

intimidade é permitida apenas aos familiares. As informações, que podem 

parecer saídas de um almanaque, foram coletadas pelo antropólogo francês 

Dominique Desjeux, da Universidade de Sorbonne. Especialista em 

comportamento do consumidor, Desjeux criou um método de pesquisa 

qualitativa dos hábitos de consumo nas mais diversas culturas, como a 
africana e a asiática, que ele estuda há mais de dez anos. Em tempos de 

internacionalização crescente das empresas para economias de países 

emergentes - como os asiáticos - essas ferramentas do que ele chama de 

etnomarketing vêm cada vez mais sendo requisitadas pelas empresas (Jornal 

Valor Econômico, 16/06/06). 

 

O manual do marketing etnográfico posto em prática pelas corporações 

baseia-se no pressuposto de que, para conhecer de verdade um consumidor, é 

preciso conviver com ele e prestar atenção em sua rotina - onde mora, como 

se alimenta, que roupas usa, como se comporta no trabalho. (Exame, 

08/08/2001) 

Ao levar ao leitor de forma simples e objetiva o que é o etnomarketing é possível 

conquistar sua atenção. Mostrando de forma prática quais são os benefícios da 

ferramenta, se bem aplicada, esse tipo de publicação ajuda a fazer com que a pratica se 

dissemine entre as pessoas e não se restrinja apenas as grandes empresas. 

 

 



PROBLEMAS DO ETNONARMKETING 

Apesar de ser uma excelente ferramenta, como já citado nas sessões anteriores, e 

estar em um crescente processo de ascensão, o etnomarketing precisa passar por um 

período de maturação para que seja uma prática comum entre as empresas, isso porque a 

técnica apresenta alguns problemas para quem pretende executá-la. Este artigo citará 

três deles que são de fácil visualização e compreensão. O primeiro é o fato do principal 

elemento para estudo do etnomarketing não ser algo constante e estar em um processo 

contínuo de transformação: o fator cultural. Afinal, inegavelmente a cultura tem uma 

dinâmica própria e é também, essencialmente, dinâmica. O que faz necessário uma 

constante manutenção das pesquisas já realizadas. Já o segundo problema é a 

quantidade de recursos financeiros necessários para a realização de pesquisas 

etnográficas, fazendo com que técnica fique restrita, na maioria dos casos, às grandes 

organizações. E por fim o último problema a ser apresentado é o tempo que a realização 

de uma pesquisa de etnomarketing demanda. O que acaba em alguns casos por 

transforma-la em ‘pseudoetnografia’. Apenas observar o consumidor não se trata de 

etnomarketing e sim de uma observação direta. Para ser considerado etnomarketing o 

pesquisador pesquisa ter conhecimentos suficientes de antropologia para analisar os 

dados coletados á luz de uma teoria existente. Afinal, mesmo que superássemos a 

confusão entre observação direta e etnografia, ainda seria preciso lidar com a 

interpretação dos dados coletados com essa ‘descrição densa’.  

Em relação ao primeiro problema apresentado, as empresas precisam além de 

realizar pesquisas, mantê-las sempre atualizadas já que a cultura é algo que esta em um 

processo contínuo de transformação. E esse processo antes era lento e demorado, hoje 

este cada vez mais dinâmico devido ao avanço de meios técnicos de comunicação. Tudo 

muda a todo o momento ao nosso redor, todos os dias as pessoas absorvem novas 

informações que vão moldando suas maneiras e agir e pensar, o que obviamente reflete 

em seus padrões de compra. A cultura nada mais é do que um processo acumulativo, 

pessoas acumulam experiências, ensinamentos, crenças, entre outros. E hoje a 

mobilidade cultural esta facilitada pelos avanços tecnológicos, com maior facilidade as 

pessoas podem adquirir informações do mundo todo, seja em qualquer assunto, e a 

partir dessas novas informações construírem seus perfis. 

 



O Homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um 

herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 

experiência adquirida pelas numerosas gerações que o antecederam. A 

manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as 

inovações e invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um 

gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. (Laraia, 2008, 

p.45). 

 

Uma pesquisa etnográfica não tem um prazo de validade definido. Tudo depende 

das transformações socioculturais que estão englobadas a ela. O pesquisador precisa 

estar sempre atento quanto à obsolescência de sua pesquisa. 

  Em se tratando do segundo problema apresentado, pesquisas etnográficas 

demandam um valor elevado de recursos financeiros. Tanto para manter um pesquisador 

em campo durante longos períodos, quanto para manutenção da pesquisa realizada, 

como já citado acima. Além de serem poucos os profissionais no mercado que sabem 

utilizar o método etnográfico de maneira correta, muitos confundem etnografia com 

observação direta. 

Como os custos de pesquisas qualitativas são elevados, a prática fica na maioria 

das vezes restrita às grandes empresas. Um breve levantamento realizado com algumas 

empresas do Vale do Paraíba foi possível constatar que apenas grandes empresas fazem 

o uso do etnomarketing na região. Para elaboração deste levantamento foi utilizada uma 

amostra de 15 empresas, que apesar da pouca representatividade em relação à 

população, já foi suficiente para observar o que se era pretendido. As empresas foram 

dividias em três grupos e escolhidas pelo critério de acessibilidade ás informações. Os 

grupos eram: empresas de grande, médio e pequeno porte, com cinco empresas em cada 

grupo. A breve entrevista foi realizada via telefone com os setores de relações públicas 

dessas empresas, no caso das pequenas empresas as respostas foram dadas pelo 

proprietário devido à ausência de um setor de relações públicas. Dentre os resultados foi 

possível verificar que apenas três empresas já teriam utilizado o etnomarketing na 

elaboração de algum posicionamento estratégico, sendo as três de grande porte. As 

outras duas afirmam conhecer a prática, mas não puderam revelar se já utilizaram ou 

não a prática. Dentre as empresas de médio porte apenas duas tem conhecimento do que 

se trata o etnomarketing, mas nunca o utilizaram e uma das justificativas foi o custo que 

isso demandaria e um mercado consumidor mais conciso. Já entre as empresas de 



pequeno porte apenas uma afirmou conhecer o que é uma pesquisa etnográfica, e ainda 

assim nunca cogitou utiliza-la.  

 

Outro ponto crucial diz respeito ao tempo que uma pesquisa antropológica 

demanda para ser executada. No meio empresarial a máxima “tempo é 

dinheiro” é constantemente acionada e como se sabe, a elaboração de uma 

etnografia requer um tempo considerável dado a densidade com que é 

realizada. [...] o antropólogo precisa de um tempo muito maior para granjear 

a confiança dos seus informantes, que em principio tendem a se esgueirar ou 

a responder com tautologias ou evasivas. Granjear a confiança e a amizade 

das pessoas no mundo empresarial, altamente competitivo, requer um esforço 

intenso do pesquisador ou consultor. (Cavedon, 2008 p. 161) 

 

Hoje as informações precisam vir o mais rápido possível. Perder tempo é perder 

dinheiro, e isso faz com que as pesquisas etnográficas sofram interferências, quanto ao 

tempo que observador passa em campo. Com isso torna-se somente etnografia 

comercial, termo defendido por Elliot; Jankel-Elliot (2003) (apud IKEDA; PEREIRA; 

GIL, 2006). O que por sua vez pode não gerar resultados tão satisfatórios. 

Barbosa (2003) faz um alerta quanto ao mau uso das pesquisas etnográficas que 

muitas vezes são realizadas por pesquisadores inexperientes ou pouco capacitados. Em 

geral, pode-se cair na armadilha de considerar que pesquisas etnográficas têm os 

mesmos princípios das pesquisas quantitativas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste trabalho foi apresentar ao leitor um panorama geral da 

etnografia aliada às técnicas de marketing por intermédio de trabalhos nacionais e 

internacionais relevantes desde o seu surgimento. Onde podemos constatar o surgimento 

do etnomarketing advindo dos estudos de relação entre cultura e consumo.  

Apontamos posteriormente para o fato de como a etnografia pode ser útil quando 

utilizada a luz de outras teorias, no caso o marketing. Apresentamos as particularidades 

do etnomarketing e salientamos que se aplicado de forma correta pode trazer diversos 

benefícios para as empresas, tanto para conquista como para manutenção de clientes. 

Através da utilização do exemplo da marca de sorvetes Kibon, que precisou modificar 

seu portfólio para trabalhar na região nordeste do país, o leitor pode perceber que 

pesquisas de especificidade do mercado consumidor se faz necessário até mesmo para 



empresas conceituadas e renomadas, uma vez que as variações de um mercado para 

outro são enormes.  

O objetivo foi demonstrar a relevância do estudo aprofundado do mercado 

consumidor na hora da elaboração de estratégias de marketing, por meio do 

etnomarketing. No entanto é importante lembrar que ferramenta ainda não é uma prática 

madura e bastante disseminada, uma vez que apresenta problemas pontuais para quem 

pretende executa-la, o artigo trouxe três problemas para ilustrar isso ao leitor.  

Para o amadurecimento da ferramenta é necessário que novas discussões acerca 

do tema sejam realizadas, e este trabalho deixa como sugestão para novos estudos um 

mapeamento do etnomarketing no Brasil de uma forma mais completa e o que a 

popularização desta ferramenta pode trazer de benefícios e prejuízos para as empresas. 

 Concluo enfatizando que conhecer o mercado consumidor não é uma tarefa 

simples e que o etnomarketing surge como uma alternativa dentre as diversas que as 

empresas podem ter. É importante salientar que o etnomarketing precisa ser utilizado de 

forma consciente para evitar desperdício de recursos ou a geração de dados provenientes 

de uma ação específica. 
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