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De forma simplificada:

Ciência que estuda o desenvolvimento do homem

ANTROPOLOGIA



De forma simplificada:

"Ramo da antropologia cujo desejo é realizar a descrição

dos significados que um determinado grupo atribui às

suas experiências de vida"

 

Rocha e Barros, 2006

ETNOGRAFIA



De forma simplificada:

Phillip Kotler - Introdução ao Marketing

"marketing é também um processo social, no qual indivíduos ou

grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação,

oferta e troca de produtos de valor com os outros".

MARKETING



Consumo

CONSUMO COMO FATO
ECONÔMICO

Dinheiro, razão da

prática, lógica

econômica; Está relacionado com a

cultura, sistemas

simbólicos e

representações

classificatórias

CONSUMO COMO
REPRESENTAÇÃO SOCIAL



Fundamentos
da antropologia

A TEORIA DA CLASSE OCIOSA-VEBLEN
(1899)
Fenômeno que explica as relações sociais,

capazes de gerar representações coletivas.

SAHLINS (1979)
Viés utilitarista- maximização material e intenção

cultural.

ENSAIO SOBRE A DÁDIVA- MARCEL
MAUSS (1923)
As trocas são relações sociais que geram um tipo

de contrato entre os envolvidos.

MAGIA E CAPITALISMO - ROCHA (1985). 
Introduzir o significado na esfera da produção

quer dizer criar um código que faça daí nascer o

consumo.



ETNOGRAFIA
E MARKETING

A etnografia deixou deixou de seguir

apenas o viés do estudo dos povos e

começou a dar atenção situações mais

voltadas para os interesses do

mercado de pesquisas em

comportamento do consumidor.



Soares (2002) -profi

ssionais liberais
negros bem-

sucedidos, integrantes

da classe média alta,

tem em relação a seu

próprio estilo de
consumo

Em outro estudo,

Kubota (1999) procurou

compreender a lógica

de consumo de um

grupo de pessoas de

terceira idade da classe

média alta, residentes

na Zona Sul do Rio de

Janeiro.

 Bellia (2000)-   lógicade consumo de umgrupo dejovensmembros defamílias quealcançaram a riquezapor meio do sucessona vida profi ssional, enão por herança oucasamento.

Ferreira (2002)- 
 consumo para um

grupo de
mulheres

separadas,
residentes no Rio
de Janeiro e bem-
sucedidas profi
ssionalmente.

Walther (2002) -

consumo das

“patricinhas”,

termo criado para

designar um

segmento de

meninas

adolescentes e

jovens, de 13 a 20

anos, 

 Martinez (2002)-  padrões deconsumo de umgrupo jovem deuma IgrejaCatólica do Rio deJaneiro

Estudos
brasileiros

Silveira (2002)-lógica deconsumo deyuppies, jovensprofi ssionaisbem-sucedidosdo mercado financeiro.



Walther (2002) -
consumo das

“patricinhas”, termo

criado para designar

um segmento de
meninas

adolescentes e
jovens, de 13 a 20

anos, 

 Bellia (2000)- lógica de

consumo de um grupo

de jovens membros de

famílias que alcançaram

a riqueza por meio do

sucesso na vida profi

ssional, e não por

herança ou casamento.

Ouchi (2000) - 
O consumo de
adolescentes

vestibulandos de um

colégio tradicional
frequentado

pela elite da cidade de

Juiz de Fora, em Minas
Gerais.

 

Ballvé (2000)
fenômeno do

consumo no universo
de um grupo de

crianças de classe

média de uma escola

particular na Zona Sul

do Rio de Janeiro. 
 



Martinez (2002)

Padrões de consumo

de um grupo jovem

de uma Igreja

Católica do Rio de

Janeiro

Soares (2002)  

Logica de Consumo

Profissionais liberais

negros bem-sucedidos,

integrantes da classe

média alta, tem em

relação a seu próprio

estilo de consumo

Ferreira (2002) 

Logica de consumo para

um grupo de mulheres

separadas, residentes no

Rio de Janeiro e bem-

sucedidas

profissionalmente. Kubota (1999) 

 Lógica de consumo de

um grupo de pessoas de

terceira idade da classe

média alta, residentes na

Zona Sul do Rio de

Janeiro.



Como
 a etn

ograf
ia 

colab
ora 

com o ma
rketin

g?

Quais são os
significados atribuídos

ao consumo
atualmente?

O cons
umo 

alime
nta o

mark
eting 

ou o

mark
eting 

alime
nta o

consu
mo?




