
Os antropólogos da Intel 
 
Faz quatro décadas, o Vale do Silício –a região da alta tecnologia mais famosa do mundo, 
localizada na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos– se alimenta do trabalho de 
analistas e engenheiros de sistemas, biólogos, físicos e programadores. Mas a capacidade 
lógico-dedutiva e a velocidade de cálculo deixaram de ser as únicas qualidades apreciadas pelo 
mercado. Agora também são procurados profissionais capazes de observar e entender as 
múltiplas culturas dos consumidores, bem como seus comportamentos de compra. É por isso 
que, cada vez mais, antropólogos, psicólogos e sociólogos se somam às filas das corporações 
localizadas no vale californiano. 
 
A Intel, empresa emblemática da região, contratou mais de uma centena de pesquisadores 
especializados em ciências “brandas”. Um dos motivos que impulsionam a gigante dos 
microchips está no chamado “próximos 10%”, expressão que se refere aos iminentes novos 
usuários da internet. 
 
Cerca de 600 milhões de pessoas –9% da população mundial– têm acesso à computação em 
rede. Por causa da telefonia móvel, esse número está em franco crescimento e esperasse que 
logo chegue aos 2 bilhões. As projeções indicam que a próxima onda de usuários será 
integrada por indivíduos das mais recônditas regiões do planeta. Daí a urgência por saber 
como se decide a adoção de novas tecnologias. 
 
Para pesquisar o assunto, os antropólogos e outros cientistas do People and Practices Research 
Group, da Intel, percorrem o mundo. Sua ferramenta é a pesquisa etnográfica, que abrange 
desde minuciosas entrevistas até a observação in situ. Os resultados são compartilhados 
depois com os executivos da companhia para orientar a estratégia corporativa e o desenho de 
produtos para a satisfação das demandas dos mercados mundiais. 
 
Compreensão de significados 
 
Uma das primeiras descobertas antropológicas da Intel foi que o significado de “usuário de 
computador” varia de país para país. Na Indonésia, por exemplo, alguns se consideram 
usuários freqüentes de internet sem jamais ter tocado um computador. Seu “contato” com a 
tecnologia acontece por meio de filhos, netos ou sobrinhos, que escrevem as mensagens 
ditadas por eles e depois as enviam de uma central de internet ou de um cyber café. Daí que, 
em lugares onde a mão-de-obra é barata e poucos dominam a tecnologia, os estudos 
antropológicos identificam um negócio de bom potencial: o quiosque de internet, onde um 
operador escreva e receba mensagens por indicação do usuário. 
 
Outras descobertas têm que ver com o lar. Uma equipe de antropólogos liderada por 
Genevieve Bell comprovou que, nos Estados Unidos, um roteador sem fio para conectar o 
computador a uma impressora deve ter capacidade de cobrir uma área de 250 metros 
quadrados para transmitir o sinal para a casa toda. Se um roteador semelhante fosse instalado 
em Cingapura, provavelmente o sinal chegaria ao computador do vizinho. 
 
As pesquisas antropológicas se multiplicam. Algumas estão relacionadas com a adoção de 
tecnologia pelas mulheres nas cidades. Por exemplo, estudos de campo realizados no Brasil 
mostraram que, por falta de segurança, as mulheres evitam levar notebooks e outros 
equipamentos de valor para fora de casa ou do escritório e quase não utilizam os lugares 
públicos com acesso à banda larga sem fio. Outras pesquisas se concentram na forma como os 
trabalhadores imigrantes usam a tecnologia em cidades como Londres, onde sua presença é 
cada vez mais importante. Foi comprovado que suas preferências influenciam a adoção de 
tecnologia em seus países de origem, onde se costuma tomá-los como modelo. 
 
O People and Practices realiza esse tipo de estudo em diferentes lugares do mundo de forma 
simultânea. Enquanto os cientistas analisam, por exemplo, os trabalhadores provenientes de 
Gana que moram em Londres, também investigam o comportamento dos usuários em Acra, 
capital daquele país africano. 
 



A contribuição da etnografia 
 
Algumas pesquisas etnográficas incidiram no desenho de produtos. Em março de 2006, a Intel 
lançou uma plataforma especial de computadores pessoais para a Índia, país no qual uma 
porcentagem mínima da população tem acesso à internet e os equipamentos-padrão são 
afetados pelas altas temperaturas, pela umidade e pelo pó que há no ambiente. Batizada 
Community PC, possui também uma potente bateria para manter um fluxo de corrente elétrica 
para os casos de interrupção no fornecimento. 
 
As descobertas dos antropólogos repercutem não só no projeto dos produtos, mas também no 
planejamento estratégico de longo prazo. A incorporação desses profissionais se acentuou 
quando a Intel reorientou sua estratégia para o desenvolvimento de plataformas tecnológicas 
–além de microprocessadores e chips de memória, agora produz tecnologia sem fio, por 
exemplo–, e muitos consideram que seu crescente interesse pelos consumidores chineses e 
indianos está diretamente relacionado com as descobertas das pesquisas etnográficas. 
 
A saturação em seus mercados tradicionais, somada à ameaça surgida pelo uso crescente de 
telefones celulares que concorrem com os computadores no envio de e-mails em países em 
desenvolvimento, levou a Intel a modificar sua aposta e distribuição de fichas. Agora não se 
conforma em produzir chips cada vez mais velozes; também tenta ser a primeira empresa a 
descobrir as riquezas escondidas nas diferenças culturais. 
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