
Cents e sensibilidade: por que o marketing dirigido a consumidores multiculturais 
requer um toque sutil  

Em uma era de globalização e de fronteiras nacionais fluidas, o apelo à identidade cultural e 
étnica na publicidade tornou-se parte vital do arsenal do marketing corporativo. Contudo, uma 
nova pesquisa feita em parceria com a Wharton mostra como o marketing étnico pode se 
transformar num tiro pela culatra e até indispor o consumidor multicultural contra um produto 
ou serviço, conforme explicam os três autores da pesquisa num ensaio intitulado “Identidade 
bicultural e o lado negro do marketing dirigido”. 

As descobertas da pesquisa terão implicações importantes para os profissionais de marketing 
do mundo todo que se debruçam sobre a questão da globalização do consumidor e do 
marketing dirigido. Grandes ondas de emigração — de hispânicos para os EUA, de asiáticos 
para o Reino Unido, norte-africanos para a França e árabes para a Alemanha — deverão mudar 
de forma significativa o mix multicultural dos principais mercados de consumidores no futuro. 
Só nos EUA, mais da metade de todas as famílias com filhos serão multiculturais até 2025, de 
acordo com um relatório do grupo de informação e mídia The Nielsen Company. Com o 
crescimento dessa população, ela passará a ter influência econômica. Entre 2009 e 2012, o 
poder aquisitivo dos hispano-americanos e americanos descendentes de asiáticos deverá 
crescer 40% chegando a mais de US$ 2 trilhões. 

Esse ponto não passou despercebido para um número cada vez maior de empresas, inclusive o 
McDonald’s: a rede de fast food faz hoje 40% dos seus negócios nos EUA com minorias 
étnicas, e metade desse grupo tem menos de 13 anos. Assim, o McDonald’s trabalha com 
grupos de discussão com um número desproporcional de participantes de minorias étnicas. A 
empresa introduziu também padrões de desempenho para suas agências de publicidade, 
solicitando a elas que medissem até que ponto a empresa lida adequadamente com esses 
insights étnicos. 

“Não é segredo que o perfil da população está mudando drasticamente, e o que é considerado 
maioria ou minoria passará por transformações nos próximos 15 anos”, diz Americus Reed II, 
que se associou para a realização da pesquisa a Stefano Puntoni e Peeter Verlegh da Escola 
Roterdã de Administração da Universidade Erasmus da Holanda. “Cabe aos profissionais de 
marketing lidar com essas diferenças.” 

Para tanto, eles terão de compreender as questões complexas que contribuem para a 
percepção de identidade das pessoas. “Isso implica compreender sua cultura, sua educação, e 
os sinais com que eles se identificam e de que maneira isso se relaciona com sua autoestima”, 
diz Reed. 

Implica também ser capaz, conforme diz Reed, “de detalhar e descobrir o que significa possuir 
essa etnicidade”. Os professores decidiram ajudar os profissionais de marketing a fazer essa 
descoberta. A pesquisa, um estudo de três partes sobre os imigrantes que vivem na Holanda, 
chamou a atenção, entre outras coisas, para o fato de que “sinais” verbais e visuais na 
publicidade incompatíveis com a identidade étnica do consumidor podem afetar negativamente 
sua decisão de compras. 

 

 

 

 



Dia da Rainha x Ano Novo chinês 

No primeiro estudo, atores de ascendência holandesa ou turca pediram a estudantes 
universitários doações para uma instituição de caridade fictícia. Os participantes pertenciam à 
segunda geração de uma minoria étnica turca (isto é, nascidos na Holanda de pais turcos) ou 
eram constituídos de consumidores holandeses criados em uma única cultura. Os 
pesquisadores mudaram as imagens que apareciam ao fundo de onde os atores estavam 
alternando-as entre fotos da moderna ponte Erasmus e da basílica de Santa Sofia, que foi já 
igreja ortodoxa e mesquita e hoje é um museu de Istambul. Os participantes biculturais 
reagiram menos favoravelmente ao ator holandês “tradicional” quando ele apareceu diante da 
foto do ícone turco. 

Por quê? De acordo com o estudo, “a identidade do consumidor bicultural remete a dois 
modelos culturais, sendo que o nível relativo de ativação desses modelos pode mudar 
dependendo da situação. Sinais ambientais sutis podem ativar uma identidade ou outra.” 

Na segunda experiência, os participantes examinaram anúncios com sinais compatíveis e 
incompatíveis em que apareciam representantes dos grupos asiáticos e caucasianos. O grupo 
de controle compreendia a primeira geração de imigrantes chineses — isto é, chineses que se 
mudaram para um novo país em uma idade em que, de acordo com o estudo, já tinham 
desenvolvido uma percepção firme de sua identidade étnica. Foram apresentados a esse grupo 
os mesmos sinais culturais — por exemplo, fotos do Dia da Rainha na Holanda ou do Ano Novo 
chinês em Hong Kong — que foram apresentados aos participantes de segunda geração 
através de uma série de anúncios. 

A experiência constatou que a segunda geração de chineses, que se sentiam mais holandeses 
e haviam sido expostos às duas culturas, reagiram mais negativamente do que a primeira 
geração às mensagens culturais incompatíveis de marketing como, por exemplo, um anúncio 
em que um representante do grupo caucasiano apresentava sinais culturais chineses e vice-
versa. 

O trabalho feito com participantes de primeira e segunda geração ajudou a equipe de pesquisa 
a fixar a importância da dualidade nas mentes dos consumidores multiculturais. “O fato é que 
quando duas culturas diferentes estão ausentes, a reação será menos volátil”, diz Reed.  

O chihuahua que fala 

A terceira experiência tratou das reações da segunda geração de consumidores chineses 
biculturais a um produto com fortes associações culturais em diferentes países — neste caso, o 
arroz. 

O primeiro passo consistiu em induzir a segunda geração de participantes a que “pensasse de 
forma chinesa” diante de nove símbolos da cultura chinesa, como um pagode e a Grande 
Muralha, no âmbito de um suposto estudo cultural. Foi pedido então que participassem de um 
estudo diferente sobre um novo arroz. Analisando os anúncios, alguns deles eram “compatíveis 
com a identidade” (arroz em pratos chineses), enquanto outros eram “incompatíveis” (arroz 
em pratos italianos). Os anúncios suscitaram mais reações negativas no momento em que os 
participantes notaram que se tratava de uma peça culturalmente incompatível. “Só quando 
foram induzidos a ‘pensar de forma chinesa’ pela exposição a sinais étnicos foi que o nível da 
identificação chinesa influenciou sua aversão pelo produto não compatível com a identidade”, 
informa o estudo. 

 



Os resultados da pesquisa proporcionam várias novas interpretações para os profissionais de 
marketing. Em primeiro lugar, eles mostram que uma pessoa com um histórico misto pode ter 
duas reações à mesma mensagem dependendo da forma como ela é apresentada. Os 
resultados ressaltam também a importância de se evitar supersimplificações ao tomar as 
minorias como alvo. “Em especial, a estratégia de se dirigir a um membro de minoria étnica de 
segunda geração com uma mensagem específica para sua identidade étnica poderá malograr 
se o consumidor se deparar com ela em uma situação em que sua identidade principal esteja à 
flor da pele”, diz o estudo. 

No passado, observa Reed, muitos anunciantes achavam que o background étnico ou cultural 
era uma espécie de “fôrma” onde se podiam colocar as pessoas. Eles pegavam os dados das 
pesquisas — por exemplo, do Censo americano — em que as pessoas simplesmente marcavam 
os quadradinhos que melhor descreviam seu background cultural ou étnico. Todavia, diz ele, 
“isso não explica, de fato, o que isso quer dizer para as pessoas. O que significa ter identidade 
étnica?” 

De acordo com Reed, a pesquisa mais recente é prova adicional de que atribuir a indivíduos 
um rótulo étnico pode ser uma estratégia arbitrária e inábil para o marketing dirigido a 
públicos específicos. No momento que um anunciante tenta alcançar um grupo étnico 
específico, o forte apelo da mensagem pode aliená-lo, afastando-o do anunciante. 

Reed cita o caso de um anúncio da Taco Bell em que um chihuahua aparecia falando em 
espanhol: “Adoro Taco Bell”. A cadeia de fast food ofendeu alguns consumidores hispânicos 
para quem o anúncio transmitia um estereótipo pejorativo da etnia. “A peça era explícita 
demais”, diz Reed. “A Taco Bell tentou explorar uma ideia que estivesse em sintonia com o 
meio cultural, mas o fez sem elegância e a reação não tardou.” 

Andando na corda bamba 

Quando uma empresa não faz bem o marketing étnico, o melhor que se pode esperar é que o 
consumidor aja com indiferença, segundo Reed. Contudo, as campanhas publicitárias “muitas 
vezes são engendradas de forma negativa, reforçando o estereótipo ou provocando uma 
reação que fará com que o consumidor tenha uma atitude menos favorável ao produto”, 
adverte. 

Toda empresa que tenta criar campanhas de marketing biculturais caminha na corda bamba, 
diz Reed. “É preciso que elas construam uma comunicação persuasiva de forma tal que não a 
tornem trivial em seu apelo étnico, mas não devem torná-la também aguada a ponto de não 
falar à dimensão alguma.” 

Uma empresa que vem trabalhando no sentido de atingir o equilíbrio correto é a Coca-Cola, 
cujos consumidores multiculturais respondem atualmente por 33% do volume de vendas nos 
EUA — um número que deverá chegar a 40% até 2020. Com isso em mente, a empresa 
decidiu passar da promoção de eventos únicos, como o mês da herança hispânica ou o Cinco 
de Mayo, para campanhas mais abrangentes em torno de uma estratégia de 12 meses que não 
se limite aos anúncios. Isso talvez implique patrocinar a Copa do Mundo num apelo bicultural 
ao consumidor do sexo masculino; ou uma novela em espanhol para atrair o público feminino. 
Para Reed, em campanhas desse tipo, não pode faltar uma certa “sutileza”. Conforme mostra 
a pesquisa, as pessoas com identidade dupla sabem perfeitamente que o marketing procura 
atingi-las por meio da identidade cultural. Se a campanha de marketing se exceder, haverá 
sinais de tentativa exagerada de agradar e a peça será descartada porque será interpretada 
como esforço de lucrar a partir de valores e da herança cultural daquele público. 



“O desafio para os profissionais de marketing”, diz Reed, “consiste em calibrar o anúncio de 
forma que a identidade dominante seja reforçada mais sutilmente. A ideia é pegar uma 
identidade e desenvolver um simbolismo que não ocupe a parte central da mensagem, para 
que não seja pega pelo radar das pessoas e deflagre uma reação defensiva”.  

Fonte: Wharton/Universia Knowledge.[Portal]. Disponível em: < 
http://www.wharton.universia.net>. Acesso em: 12 mar. 2010. 

 

 

 


