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RESUMO 

Esta dissertação busca aprofundar o entendimento sobre como se manifesta, é percebido e 
enfrentado pelos consumidores o fenômeno do preconceito e da discriminação racial em lojas 
físicas, durante sua interação com vendedores. A comparação do conhecimento existente na 
literatura, combinado a uma pesquisa empírica de natureza qualitativa interpretativista 
realizada com consumidores negros da região metropolitana (RM) de São Paulo, gerou 
valiosas contribuições ao entendimento do tema em questão e colocou em xeque algumas 
práticas de abordagem de consumidores adotadas atualmente nos pontos de venda. Verifica-se 
que esse fenômeno da forma como é percebido no contexto desta pesquisa mostra-se em 
alguns casos diferente de algumas proposições apresentadas na literatura. Entre os quatro 
principais temas que emergiram, alguns aspectos se destacam: 1) apesar de reconhecer a 
existência do fenômeno e a despeito dos relatos que o evidenciam, a maioria dos entrevistados 
hesita e nega sua ocorrência consigo mesmo, transparecendo grande desconforto em tratar do 
tema; 2)  observa-se que os mecanismos de categorização social da teoria da identidade social 
(SIT), referencial teórico adotado nesta pesquisa, operam no contexto estudado, mas se 
mostram insuficientes  para o entendimento de como o agente (vendedor), sendo do mesmo 
grupo (ingroup) que o alvo (consumidor final), ainda assim são percebidos comportamentos 
discriminatórios; 3) dada a percepção que o fenômeno se manifesta nas suas formas mais 
sutis, o principal  dilema vivido pelos entrevistados consiste em distinguir um mau 
atendimento de um atendimento discriminatório; e 4) além  da prevalência das  reações 
passivas ao fenômeno, destaca-se a importância atribuída pelos entrevistados à aparência e 
aos ajustes de autoimagem, como mecanismo de defesa para lidar com possíveis incidentes de 
preconceito e discriminação. O fenômeno em questão no ambiente de varejo é um grave 
problema que, além de afetar o alvo, impacta todos os envolvidos e parece permear outras 
esferas sociais. As dificuldades para o seu enfrentamento vão desde a forma dúbia como 
geralmente se manifesta, dificultando seu reconhecimento, até a maneira frequente e 
aparentemente passiva como o alvo reage. A partir dessas constatações, a dissertação chama a 
atenção para aspectos relevantes e inéditos, relativos à interação consumidor-vendedor em 
lojas físicas, ainda não explorados no contexto brasileiro e que precisam ser aprofundados. 
Como implicações de ordem gerencial, a pesquisa alerta os varejistas sobre a importância da 
formulação de estratégias capazes de preparar as equipes de vendas das lojas físicas a 
enfrentar de forma adequada as ameaças decorrentes deste fenômeno. Por fim, em termos de 
políticas públicas, os resultados da pesquisa contribuem para o aprimoramento dos esforços 
de comunicação educativa, com vistas a estimular não só uma relação de consumo mais justa 
entre consumidores e vendedores, mas também reduzir o ainda intenso fenômeno do 
preconceito e da discriminação racial no Brasil. 

 
Palavras-chave:  preconceito racial, discriminação, estereótipos, comportamento do shopper, 
funcionários de loja, varejo. 
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ABSTRACT 

This dissertation seeks to deepen the understanding of how the phenomenon of prejudice and 
racial discrimination is developed, perceived and faced in brick and mortar stores during the 
consumer and seller interaction. The comparison of existing knowledge in the literature, 
combined with an interpretative qualitative empirical research performed with black 
consumers in the metropolitan area of São Paulo, has generated valuable contributions to the 
understanding of the theme in question, and to put in question current consumer approach 
practices adopted by the retailers. It is found that this phenomenon, in the way it is perceived 
in the context of this research, in some cases shows different of some proposals presented in 
the literature. Among the four main themes that emerged, some aspects are highlighted: 1) 
while recognizing the existence of the phenomenon and despite the reports that make them 
evident, most respondents hesitate and deny its occurrence with themselves, transmitting great 
discomfort in dealing with the issue; 2) it is noticed that the mechanisms of social 
categorization based on social identity theory (SIT), the theoretical framework adopted in this 
research, operate in the context studied, but are insufficient to understand how being the agent 
(the seller) of the same group (ingroup) of the target (the final consumer) discriminatory 
behaviors are still perceived against them; 3) given the perception that the phenomenon 
manifests itself in its most subtle forms, the main dilemma experienced by respondents is to 
distinguish a bad service from a discriminatory treatment; and 4) besides the prevalence of 
passive reactions to the phenomenon, there is great importance attached by respondents to the 
appearance and self-image adjustments, as a defense mechanism to deal with possible 
incidents of prejudice and discrimination. The phenomenon in question in the retail 
environment is a serious problem that mainly affects the target, but also impacts everyone 
involved and seems to pervade other social spheres. The difficulties to face it range from the 
dubious way by which it usually manifests, hindering its recognition, to the often seemingly 
passive reactions from the target. From these findings, the dissertation draws attention to the 
relevant and unpublished aspects on consumer-seller interaction in physical stores, not yet 
explored in the Brazilian context and that need to be deepened. As managerial implications, 
the research calls attention of the retailers about the importance of formulating strategies to 
prepare physical stores sales teams to face properly the threats posed by the phenomenon. 
Finally, in terms of public policies, the results contribute to the improvement of not only 
educational communication efforts aimed to a fairer consumption relationship between 
consumers and sellers, but also to reduce the existing and still intense phenomenon of racial 
prejudice and discrimination in Brazil. 
 
Keywords: racial prejudice, discrimination, stereotypes, shopper behaviour, store employees, 
retail. 
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1. INTRODUÇÃO           

1.1  A importância do tema 

O preconceito e a discriminação negativa, entendida como tratamento diferente, 

injusto, rude ou inferior conferido por um indivíduo ou grupo a um outro indivíduo ou grupo, 

são temas que já foram razoavelmente estudados pelas áreas de psicologia, sociologia e 

antropologia. Afetam diretamente a qualidade de vida daqueles que são seus alvos diretos, 

tanto em termos físicos, como em termos psicológicos (ESSED, 2013; WILLIAMS et al., 

1997). No âmbito das relações de consumo e nas transações de compra e venda entre 

consumidores1 finais e vendedores2 de lojas físicas, acarretam custos sociais e econômicos. 

Tanto pelo lado do consumidor, ao se ver privado ou restringido ao acesso a produtos e 

serviços (ANTECOL; COBB-CLARK, 2006), como pelo lado do varejista, por não conseguir 

manter e atrair clientes potenciais, cujas consequências de curto, médio e longo prazo são 

difíceis de se observar e mensurar (KING et al., 2006). 

Ou seja, além do problema social, moral e humano decorrente dos preconceitos e 

comportamentos discriminatórios negativos, há fortes indícios de que os impactos no varejo 

sejam prejudiciais tanto à imagem da loja quanto das marcas nela comercializadas. Sua 

ocorrência, além de comprometer e reduzir o nível de satisfação do consumidor (BONE; 

CHRISTENSEN; WILLIAMS, 2014; FEAGIN, 1991; SUE et al., 2007), pode levar à perda 

ou diminuição de lealdade à loja (GREGOIRE; LAUFER; TRIPP, 2010; WALSH, 2009); 

promover a geração de comentários negativos boca a boca, quando os clientes “[...] 

compartilham privadamente suas más experiências com amigos e parentes [...]” (GREGOIRE; 

LAUFER; TRIPP, 2010, p. 6), podendo ainda ser potencializada pela internet (EKPO, 2012); 

reduzir a intenção de patronagem (patronage intention) entendida como  disposição para  

recomendar, disposição para comprar e probabilidade de comprar em determinada loja 

(WANG, 2009). O Quadro 1.1 apresenta de forma resumida os possíveis impactos do 

preconceito e da discriminação negativa para o varejo. 

                                                                                         
1 O termo “consumidor” é utilizado nesta pesquisa para designar também o shopper ou cliente “[…] aquele 
indivíduo que realiza a compra […]” (PARENTE; BARKI, 2014, p. 75). 
2 O termo “vendedor” nesta pesquisa inclui também os outros funcionários das lojas, tais como: os atendentes, os 
caixas e os seguranças (ROSEMBAUM; MORARU; LABRECQUE, 2012). 
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Quadro 1.1 – Impactos do preconceito e da discriminação para o varejo                                                                    
Fonte: Elaboração própria (com base nos autores mencionados).   

Com leis locais3 mais rigorosas para punir a discriminação e o racismo  (mesmo que 

ainda com certa dificuldade de serem aplicadas), com a existência de órgãos não 

governamentais de auto-regulamentação publicitária4, e com a implementação das políticas 

públicas afirmativas, como as cotas em universidades e a criação de secretarias especiais em 

nível federal5, nos últimos quatro anos os casos de preconceito e discriminação racial 

começaram a emergir de forma mais intensa na mídia brasileira. Como os ataques, 

principalmente racistas, contra negros na internet, nas redes sociais e mesmo em ambientes 

públicos, envolvendo jornalistas, atrizes, modelos, jogadores de futebol e cidadãos comuns 

em universidades, lojas e shopping centers (BARBOSA 2015; BEZERRA 2014; UOL, 2015). 

Além disso, também ganharam visibilidade na mídia local os casos recentes de discriminação 

                                                                                         
3 Lei 7716/89 contra crime de racismo, sujeito a pena de prisão, entre outros, o ato de, por motivo de raça ou cor, 
recusar ou impedir acesso de pessoas a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber 
cliente ou comprador.  
   Lei 8.801/90 que explicita os crimes praticados pelos meios de comunicação ou por publicação de qualquer 
natureza e as penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião, etnia ou 
procedência nacional.  
   Lei 9.459/97. A norma estabelece pena de um a três anos e multa para os crimes de praticar, induzir, ou incitar 
o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Disponível em 
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2006/09/19/legislacao-anti-racista-avanca-desde-a-constituicao-de-
1988 Acesso em: 10/11/2015. 
4 O CONAR -  Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária - no seu Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária, órgão não governamental que norteia a produção e veiculação de peças 
publicitárias, estabelece que “Nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer espécie de ofensa ou 
discriminação racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade”. CAPÍTULO II - PRINCÍPIOS GERAIS 
SEÇÃO 1 – Respeitabilidade. Artigo 20 (1980). Disponível em http://www.conar.org.br/codigo/codigo.php 
Acesso em: 16/02/15. 
5 Lei nº 12.711/2012, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 
38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, 
em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla 
concorrência. Disponível em  http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html Acesso em: 10/11/15. 

REDUÇÃO DA                             
INTENÇÃO DE 

PATRONAGEM*                                    
banir loja da lista de locais de compra

REDUÇÃO DA                                         
LEALDADE À LOJA*                              

perda de confiança 

COMENTÁRIOS NEGATIVOS          
BOCA A BOCA*                                

sobre mau atendimento em lojas

Das variáveis do mix de varejo que
interferem na satisfação do cliente, a
variável atendimento na loja afeta
positivamente ou negativamente a
intenção de patronagem nas suas
duas dimensões:

! escolha da loja

! frequência de visita à loja 

O abandono da loja pode ocorrer      
de forma:

! imediata - logo após o incidente

! não imediata - mesmo que o cliente
não conte com alternativas, essa falta
de “poder imediato” pode apenas adiar
o abandono da loja, tão pronto ele as
encontre

Compartilhados privadamente com 
amigos e parentes:

! ocorrem pelas ”costas da empresa”

! difíceis de controlar

! e online podem complicar ainda      
mais a reputação da empresa 

*Wang, 2009 *Epko, 2012; Gregoire; Laufer; Tripp, 2010 *Gregoire; Laufer; Tripp, 2010; Walsh, 2009 
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envolvendo lojas, empresas e marcas brasileiras e internacionais6. Como resultado, antes de 

forma mais silenciosa e menos reconhecida, agora a ocorrência do fenômeno tem se tornado 

mais evidente, causando maior incômodo e debates na medida em que expõe um problema 

que fere um mito e uma autoimagem de tolerância e convivência racial harmoniosa na 

sociedade brasileira (FLEURY, 2000; LIMA, 2014; LIMA; VALA, 2004).  

Além disso, duas pesquisas realizadas pelo PROCON-SP (2009, 2010) com 

consumidores finais, confirmaram a existência do preconceito e da discriminação no Brasil 

em situações de consumo e da extensão desse problema no varejo. A primeira em 2009, junto 

a 305 consumidores negros (pretos e pardos) num shopping center na cidade de São Paulo, 

identificou que   44% já haviam sido desrespeitados ou discriminados pela sua cor/raça no 

momento da compra de um produto ou serviço. A segunda em 2010 via internet, abrangendo 

todos os cinco grupos étnico-raciais brasileiros (brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas) 

num total de 2.630 entrevistas, identificou que 40% reportaram ter sido eles próprios 

discriminados, e que 56% haviam presenciado sua ocorrência com terceiros em ambientes de 

varejo. Ambas pesquisas apontaram a maior incidência de discriminação percebida entre 

consumidores pretos, indígenas e pardos, nesta ordem, sendo a forma camuflada a mais 

comum (80% dos casos), segundo os entrevistados.  

Apesar do fenômeno do preconceito e da discriminação negativa já ter sido 

amplamente discutido, estudado na literatura internacional em muitos campos e mesmo com 

os vários indícios de que recentemente tenham se tornado mais salientes e públicos no 

contexto brasileiro, ainda falta uma melhor compreensão sobre sua a ocorrência durante as 

interações entre consumidores e vendedores em lojas físicas. E o varejo precisa reconhecer a 

gravidade da situação e se conscientizar das perdas decorrentes de clientes que percebem ter 

sofrido algum tipo de preconceito e discriminação. Nesse sentido, vários autores (BAKER, 

2006; HARRIS; HENDERSON; WILLIAMS, 2005; KING et al., 2006; ROSEMBAUM; 

MORARU; LABRECQUE, 2012; SCHREER; SMITH; THOMAS, 2009) efetuam um 

chamamento aos profissionais da área de marketing e vendas para a implementação de 

programas de treinamento que sensibilizem vendedores e o pessoal de atendimento das lojas 

para o tema da diversidade cultural e os problemas decorrentes de comportamentos 

discriminatórios. 

 

                                                                                         
6 Ver no Apêndice D detalhes de alguns incidentes de preconceito e discriminação racial envolvendo lojas e 
marcas.   
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1.2 Visão panorâmica sobre o conhecimento existente 

Os comportamentos discriminatórios podem ter origem no preconceito étnico-racial, 

de idade, de condição e status social, de gênero, de orientação sexual e de religião, para citar 

os mais conhecidos (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003; ROSEMBAUM; MORARU; 

LABRECQUE, 2012; WALSH 2009; WALSH; MCGUIRRE, 2007). A discriminação 

negativa percebida pode ser entendida como a manifestação comportamental do preconceito e 

ocorre nos mais variados relacionamentos interpessoais, presentes em praticamente todos os 

tipos de sociedades (JONES, 1997). Mesmo em países onde questão racial parece mais bem 

resolvida, ainda assim ocorrem restrições7. 

Portanto, são fenômenos humanos universais, muito atuais e cotidianos (ESSED, 

2013). Esses dois fenômenos, o preconceito e a discriminação, que serão discutidos em 

detalhe nos próximos capítulos, se  inter-relacionam  e são considerados: 1) negativos na 

maioria das vezes, tanto sob o ponto de vista individual do alvo que sofre a discriminação, 

como do agente que a pratica; 2) variando de acordo com o contexto histórico nos quais se 

manifestam (CROCHIK, 1997; DUCKITT, 1992; JONES, 1997); e 3) muito complexos 

(AMODIO, 2014; CROCHIK, 1997), sendo que  muitos estudos já se debruçaram sobre eles e 

numa visão mais realista, não se espera o seu total desaparecimento, como já se chegou a 

pensar (JONES, 1997; LEE, 2000).  

Mesmo com a reconhecida universalidade do fenômeno do preconceito e da 

discriminação negativa, a maior parte dos artigos encontrados na revisão da literatura analisou 

situações oriundas dos conflitos étnico-raciais e, em particular, entre brancos e negros nos 

Estados Unidos (BENNETT; HILL; DADDARIO, 2014; JONES, 1997; LIMA; VALA, 2004; 

PITTMAN, 2012; SUE et al., 2007; WALSH, 2009). O motivo da ênfase dada pelos 

pesquisadores americanos ao estudo da discriminação dos afro-americanos em ambientes de 

varejo é reforçado pelos seguintes autores: Pittman (2012, p. 163) “[...] dentre todas as etnias 

é a mais discriminada [...] e continua na base inferior da hierarquia de consumo”; e por 

Bennett, Hill e Daddario (2014, p. 337) “ [...] os afro-americanos têm mais experiências de 

discriminação em loja do que outros grupos minoritários (latinos e asiáticos)”.  
                                                                                         
7 Ao discutir os problemas do multiculturalismo na Europa e Nova Zelândia, os acadêmicos Colleen Ward e 
James Liu, comentam uma pesquisa realizada na Nova Zelândia apontando que 89% da população concorda que 
é positiva a mistura de raças na formação da identidade nacional, ou seja, tê-la como um princípio. Porém, 44% 
fazem restrições a ela quando se veem impactados no dia-a-dia, por exemplo, na disputa por empregos e 
convivência na vizinhança.  
Disponível em http://www.radionz.co.nz/national/programmes/sunday/audio/2536185/colleen-ward-and-james-
liu-multiculturalism-in-europe-and-nz Acesso em: 20/05/2014. 
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 Embora o conceito de raça seja cientificamente incorreto (há apenas uma raça, a 

humana) e o fato de não existir “uma classificação internacional para raças e etnias (OSORIO, 

2003, p. 19), em geral o termo “raça” é utilizado para designar os distintos grupos sociais que 

podem ser identificados por suas características fenotípicas herdadas, incluindo sua etnia (p. 

ex. costumes e idioma) e que relativamente a outros grupos sociais pode assumir o status de 

minoria, no caso “grupos socialmente desvalorizados”  (LIMA; VALA, 2004, p. 402), ou 

“membros de grupos não-dominantes” (ESSED et al. 2013, p. 167), “não dependendo de sua 

representação numérica, mas do poder social que lhes é atribuído e garantido pelas 

instituições ou grupos sociais”  (HANASHIRO et al., 2011, p. 3). E essa abordagem social do 

termo raça também se alinha com outros estudos sobre o tema do preconceito e da 

discriminação existentes na literatura (BENNETT; HILL; DADDARIO, 2014; CONCEIÇÃO, 

2013; LEE, 2000; SCHWARCZ, 2001). Neste sentido, essa pesquisa usa o termo étnico-racial 

para designar pessoas ou grupos considerados majoritários ou minoritários, ou seja, 

combinando o primeiro termo “étnico”, que incorpora os aspectos culturais de determinada 

pessoa ou grupo social, e o segundo termo “racial”, usado como conceito socialmente 

construído para se referir a determinado grupo social.  

Tendo sido identificados estudos qualitativos e quantitativos, produzidos 

majoritariamente nos Estados Unidos, outro aspecto importante observado na revisão da 

literatura foi a existência de estudos mais recentes propondo novas abordagens para dar conta 

de uma realidade que possivelmente sempre existiu, mas se tornou mais evidente: as  formas 

mais sutis de manifestação  do preconceito e da discriminação racial  (BENNETT; HILL; 

DADDARIO, 2014; BONE; CHRISTENSEN; WILLIAMS, 2014; DOVIDIO; GAERTNER, 

2004; EVETT et al., 2013; FEAGIN, 1991; FEAGIN; ECKEBERG, 1980; KING et al., 2006; 

LEE, 2000; LIMA; VALA, 2004), ou na forma de micro-agressões (microagressions), como 

identificaram Sue et al. (2007), que seriam pequenos incidentes diários, breves, generalizados, 

automáticos, muitas vezes inconscientes, aparentemente inofensivos, cujos efeitos negativos 

cumulativos persistem ao longo da vida, principalmente para quem os sofre.  

Com isso, as teorias antes baseadas em manifestações “mais explícitas” do fenômeno 

da discriminação, como a teoria do conflito grupal realista (realistic group conflict theory) ou 

RGCT (DUCKITT, 1992; JACKSON, 1993) e complementada pela teoria da identidade 

social (social identity theory) ou SIT (DUCKITT, 1992; STROEBE; INSKO, 1989; TAJFEL; 

TURNER, 1986; WOLFE; SPENCER, 1996), abriram espaço para “novas teorias”, como a 

do racismo aversivo ou aversive racism (DOVIDIO; GAERTNER, 2000, 2004; FEHR; 

SASSEMBERG, 2009; LIMA; VALA, 2004; SUE et al., 2007), perspectiva na qual o 
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favoritismo aos membros do próprio grupo (ingroup favoritism) passa a ser o principal 

mecanismo da discriminação e não a hostilidade aos membros de outro grupo (outgroup 

hostility) . Segundo Lima e Vala (2004, p. 408) o termo “novas teorias” seria o mais adequado 

do que “novas formas” de racismo, uma vez que o preconceito e o racismo já haviam mudado 

sua forma de expressão há muito tempo, conforme apontado nos estudos de Allport nos anos 

1950 e de Kovel nos anos 1970. Ou seja, ainda que as formas mais explícitas de 

discriminação racial continuem a existir, tenderiam a ser menos frequentes gerando uma 

discriminação “sem conflito” aparente (GREEENWALD; PETIGREW, 2014), ou como já 

havia identificado Dovidio e Gaertner (2004, p. 18) um “viés pró ingroup”. Embora, por outro 

lado, possa estar ocorrendo na atualidade um recrudescimento das formas mais explícitas do 

fenômeno, como atestam os recentes incidentes de preconceito e discriminação envolvendo os 

imigrantes e refugiados em vários países da Europa:  

A, todavia forte e, em alguns países, crescente influência dos partidos nacionalistas de 
extrema direita, anti-islâmicos e antissemitas, assim como os recentes eventos em 
diversos países da Europa, demonstram que a discriminação e o racismo seguem 
sendo um sério desafio - tanto para a sociedade civil como para os cientistas (PRIES; 
BEKASSOW, 2015, p. 208). 

Como pontos em comum na maioria dos estudos encontrados na revisão da literatura, 

destacam-se três. O primeiro seriam os custos psicológicos decorrentes do estresse crônico e 

sistemático. Suas manifestações incluem o desconforto, a baixa autoestima, e o sentimento de 

inadequação e insegurança, podendo até levar à problemas de saúde (WILLIAMS et al., 

1997). O segundo seria “a restrição de oportunidades econômicas” (DOVIDIO; GAERTNER, 

2000, p. 315) imposta por esses fenômenos e que “infringe” o princípio básico de ter 

garantido o livre acesso aos bens e serviços oferecidos pelo mercado. E o terceiro ponto seria 

a identificação da importância que os estereótipos negativos desempenham na formação do 

preconceito e sua manifestação comportamental, a discriminação percebida. 

Os estudos voltados à área de marketing, relacionando o preconceito à discriminação 

no ambiente de mercado são conhecidos como marketplace discrimination e até meados dos 

anos 2000 pouca quantidade de pesquisa havia sido produzida nos Estados Unidos, 

principalmente aquelas com o intuito de  “ajudar os varejistas a entender melhor como 

poderiam responder efetivamente às mudanças multiculturais do ambiente de mercado e 

particularmente às questões de discriminação” (WILLIAMS et al. 2008, p. 172 e 176), e para 

lidar com as tensões nas áreas de serviços (PAGER; SHEPHERD, 2008). Tendo também 

como referencial principal a teoria da identidade social, boa parte dos estudos produzidos 

destacam a atitude de preferência de grupo ou ingroup preference (GREENWALD; 
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PETIGREW, 2014; WALSH; MCGUIRRE, 2007). Como exemplos de estudos nos quais 

esses fenômenos foram identificados e analisados, destacam-se aqueles ocorridos no ambiente 

de varejo e de serviços entre consumidores negros e vendedores ou prestadores de serviços, 

tais como: durante as interações entre pacientes e atendentes hospitalares (WILLIAMS et al., 

1997); entre consumidores e vendedores de loja (AINSCOUGH; MOTLEY, 2000) e de forma 

mais ampla entre consumidores não-brancos (latinos, negros e asiáticos) e o pessoal de loja 

(BRUMBAUGH; ROSA, 2009). Destacam-se ainda os estudos sobre as estratégias dos 

consumidores para lidar com a discriminação percebida (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 

2003); as ações na justiça de consumidores contra varejistas, baseadas em evidências de 

discriminação (HARRIS; HENDERSON; WILLIAMS, 2005); estudos com consumidores 

imigrantes no Reino Unido e Alemanha (WALSH, 2009), considerando outros atributos, além 

da cor de pele, como a aparência, o comportamento e o sotaque. E por fim, mais 

recentemente, entre as várias situações possíveis de discriminação percebidas, as situações 

relacionadas ao “tratamento injusto” do pessoal de serviços (BENNETT; HILL; DADDARIO, 

2014). 

No Brasil os estudos relacionados ao preconceito e discriminação seguiram caminho 

semelhante ao americano, tendo sido abordados principalmente pela área de psicologia e 

ciências sociais, ambas enfatizando também a questão racial. Assim, no campo da sociologia 

encontramos desde autores como Gilberto Freyre nos anos 1930 com sua obra Casa Grande e 

Senzala, considerada um estudo clássico da formação da identidade nacional brasileira 

baseada na miscigenação principalmente entre brancos e pretos; passando por Florestan 

Fernandes, Roger Bastide e Fernando Henrique Cardoso nos anos 1950 que colocaram em 

xeque a noção de harmonia das raças defendida pelo autor anterior e vincularam o preconceito 

e a questão racial à luta de classes (CONCEIÇÃO, 2013); chegando até os anos 1970 com 

Carlos Hasenbalg sob a perspectiva do "racismo cordial", que seria o reconhecimento de uma 

manifestação "sutil" e tipicamente brasileira de racismo, pela qual os não-brancos (pretos, 

pardos ou mestiços) seriam discriminados por meio de um tratamento superficial e 

aparentemente educado, alimentando uma crença generalizada da convivência harmoniosa 

entre as diferentes raças (ou origens étnicas) e que passou a ser considerada em muitos 

estudos como “o mito da democracia racial” (LIMA; VALA, 2004).  

Especificamente na área de marketing no Brasil, o tema do preconceito e da 

discriminação negativa foi explorado com foco nas áreas de comunicação e propaganda como, 

por exemplo, em estudos chamando a atenção para a baixa representatividade de negros em 

peças promocionais (FARIA; NOHARA; LOPES, 2013; TRINDADE, 2008). Porém, na área 
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de varejo, que é o foco desta pesquisa, estes fenômenos requerem aprofundamento. Foram 

identificados quatro estudos relacionados ao varejo, que capturaram os fenômenos do 

preconceito e da discriminação, tendo como unidade de análise o consumidor de baixa renda 

na cidade de São Paulo. O primeiro deles (PARENTE; BARKI; KATO, 2007) detectou a 

baixa autoestima dos consumidores, pelo fato de serem pobres e se sentirem inferiorizados ao 

perceberem que são considerados como cidadãos de “segunda classe”, situação na qual o 

velado, mas intenso preconceito racial, agravaria esse sentimento. O segundo estudo 

(LIMEIRA, 2009), junto a consumidoras jovens em três polos comerciais de rua, identificou 

situações de discriminação e até humilhação pelos vendedores das lojas, atribuídas por elas ao 

fato deles não as considerarem como tendo capacidade de compra. O terceiro estudo (BARKI 

et al., 2011), também junto às consumidoras finais negras, identificou sentimentos de 

complexo de inferioridade, baixa autoestima e de desconforto pela não adequação ao padrão 

estético de cabelos lisos e alongados, que estariam resultando em discriminação explícita e 

velada em situações sociais. E, por fim, o quarto estudo (PARENTE et al., 2012), ao medir o 

nível de satisfação do consumidor final e a intenção de patronagem  com relação aos 

diferentes aglomerados varejistas (polos de rua e shopping centers), detectou experiências de 

desconforto e constrangimento pelas consumidoras negras e mulatas (pardas), que relataram 

incidentes de comportamentos discriminatórios em shopping centers, tais como: um número 

maior de vezes nas quais elas estariam sendo abordadas pelo pessoal de segurança, de forma 

ríspida e até por meio “seguimento ostensivo”, enquanto se encontravam nestes locais de 

compra; e o atendimento indiferente ou de baixo nível de  serviço proporcionado a essas 

consumidoras pelos vendedores das lojas. 

Sinalizando como é arraigada a incidência dos fenômenos do preconceito e da 

discriminação no contexto brasileiro e suas semelhanças com os mecanismos e dinâmicas 

encontradas no ambiente de varejo e apontadas na literatura, foram identificados também 

estudos relacionados ao etarismo ou ageísmo (COUTO et al., 2009), que seria o preconceito e 

discriminação relacionada à uma faixa etária (principalmente contra idosos); ao estigma e 

preterição de consumidoras no mercado causados por características físicas, como estar acima 

do peso considerado ideal (ZANETTE; LOURENÇO; BRITO, 2013)8; e os estudos realizados 

em outras esferas sociais, tais como, em organizações financeiras (CONCEIÇÃO, 2013), 
                                                                                         
8 A esse respeito e a título de exemplo, pesquisa do SEBRAE (2016) com 400 mulheres com sobrepeso indicou 
que 91% delas não acreditam que vendedores estejam preparados para atender consumidoras plus size. Assim, 
para evitar o preconceito e constrangimento em lojas físicas, consumidoras com esse perfil acabam recorrendo 
cada vez mais à internet, tendência essa confirmada pelo crescimento de negócios desse segmento por meio de 
plataformas e-commerce (ANSELMO, 2016).  Disponível em http://globoplay.globo.com/v/5160485/ Acesso 
em: 30/07/2016. 
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políticas públicas (LIMA, 2014) e saúde (BASTOS et al., 2011). 

Tanto o Brasil como os Estados Unidos guardam semelhanças na sua formação inicial 

como nação. Ou seja, contaram com grande contingente de imigrantes, incluindo os negros 

provenientes da África que por longo período estiveram sob o regime de produção 

escravagista. Este é um dos motivos pelos quais, relativamente a outros países, os estudos 

norte-americanos possibilitam uma comparação mais próxima dos fenômenos do preconceito 

e da discriminação racial no Brasil. que, segundo Guimarães (1995, pp. 27-28), acabou 

moldando a forma de entender as relações raciais no Brasil: aqui encontraríamos  “um sistema 

muito complexo e ambíguo de diferenciação racial, baseado principalmente em diferenças 

fenotípicas e cristalizado num vocabulário cromático [...]”, em contraponto ao americano 

considerado como “[...] um padrão violento, conflitivo, segregacionista, vulgarmente 

conhecido como ‘Jim Crow’9, sancionado por regras precisas de filiação grupal, baseadas em 

arrazoados biológicos que definiam as raças”. E que Nogueira (2007, p. 292), por sua vez, 

distingue a partir de quais referências um indivíduo estaria propenso a sofrer preconceito em 

cada um desses países. Segundo ele, no caso do Brasil, estaria relacionado ao preconceito de 

marca, “quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência [...]”; ao passo que 

nos Estados Unidos estaria mais relacionado ao preconceito de origem, ou descendência 

étnica, independentemente de seus traços fenotípicos.  

Diferentemente dos Estados Unidos, com um histórico de manifestações mais 

explícitas (ESSED, 2013), no Brasil há um desejo, um ideal de negar a existência do 

preconceito de origem racial (FLEURY, 2000; FSP, 2008; RODRIGUES, 1995; 

SKIDMORE, 2001), especialmente a negra, que se  traduz na crença de que o problema aqui 

seria o classismo ou preconceito de origem de classe, contra o pobre, ou nas palavras de 

Hansenbalg e Silva (1988, p. 166) onde  o preconceito seria “reduzido a um fenômeno de 

classe (onde a raça é um indicador secundário do status social)”. Em termos práticos, ter 

dinheiro, ou pelo menos aparentar tê-lo, seria suficiente para se obter reconhecimento social e 

não sofrer discriminação. Porém, há indícios de que mesmo ao ascender socialmente, os 

negros (pretos e pardos) passam a experimentar mais intensamente ainda situações de 

discriminação (FIGUEIREDO, 2004). 

 

                                                                                         
9 Conhecida como Era Jim Crow, é uma “referência às leis segregacionistas que vigoraram entre 1876 e 1967 
nos estados do Sul dos Estados Unidos (Jim Crow Laws). Uma de suas principais determinações foi o 
estabelecimento de lugares separados para negros e brancos em locais públicos, como trens, ônibus e escolas” 
(PAGER, 2006, p. 68). 
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1.3 Contexto local  

A análise do contexto torna-se especialmente importante quando estudamos os 

fenômenos ligados ao comportamento do consumidor no varejo, pois a atividade varejista 

precisa estar continuamente se adaptando às intensas modificações socioeconômicas e 

culturais que o mercado vem atravessando nas últimas décadas, como a globalização, os 

novos formatos de lojas, os avanços tecnológicos e em especial a internet e um consumidor 

cada vez mais conectado (PARENTE; BARKI, 2014). Nesse sentido, as interações sociais 

entre consumidores e vendedores de lojas físicas sofrem o impacto das mudanças no perfil de 

consumo das classes sociais, como as que ocorreram recentemente na sociedade brasileira, 

sinalizando assim a importância e a oportunidade de se aprofundar o entendimento do 

fenômeno do preconceito e da discriminação racial nesse contexto. 

Dentre os vários tipos de discriminação de origem preconceituosa, passíveis de ocorrer 

na interação entre vendedores e consumidores finais nas lojas físicas, essa pesquisa enfocou 

na discriminação envolvendo consumidores negros (pretos e pardos). Essa decisão levou em 

conta sua representatividade na população brasileira, bem como no mercado de consumo.  O 

IBGE (2014) ao classificar a população brasileira em cinco tipos  de cor e raça10 (branca, 

preta, parda, amarela e indígena) indica que os negros (pretos e pardos) correspondem à 

maioria da população de 203 milhões de habitantes, ou seja,  54 %, sendo 9% de pretos, mais 

45% de pardos11. Porém, ainda segundo esse instituto, eles representam apenas 17% da 

parcela mais rica da população (renda média mensal de R$ 11.600,00), o que poderia ser 

atribuído à sua baixa representatividade política, econômica e social, com limitada presença 

em ocupações de maior prestígio como médicos, juízes e cientistas. Um outro indicador dessa 

desigualdade é que apenas mais recentemente, nos últimos 10 anos, a proporção de estudantes 

universitários negros entre 18 e 24 anos saltou de 17% para 36%, mas ainda inferior aos 71% 

de estudantes universitários brancos da mesma faixa etária. 

O Brasil experimentou nos últimos 13 anos um processo de melhoria na distribuição 

de renda, com a consequente inclusão ou mobilidade no mercado de consumo dos 

consumidores de classes socioeconômicas mais baixas no segmento considerado de classe 
                                                                                         
10 O IBGE emprega no seu sistema de classificação dois métodos simultaneamente:  o método de “auto-
atribuição induzida de pertença, no qual o próprio sujeito da classificação escolhe [dentre as cinco possíveis 
categorias] o grupo do qual se considera membro [...] e da heteroatribuição de pertença no qual outra pessoa [no 
caso, o entrevistador] define o grupo do sujeito" [...] A despeito da idéia generalizada segundo a qual a 
identificação racial nas pesquisas do IBGE se faz exclusivamente por auto- atribuição” (OSORIO, 2003, pp. 7-
8). 
11 A escolha da cor parda (“todos os não-brancos que não sejam pretos, amarelos e indígenas”) foi adotada em 
1976 depois que o IBGE identificou que os brasileiros se autoatribuíram 135 cores diferentes, o que 
inviabilizaria o censo, levando em conta a cor que cada pessoa considerava ter (RODRIGUES, 1995, pp. 33-4). 
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média. Embora os ganhos possam estar retrocedendo em função da grave crise econômica que 

tem assolado o país nos últimos dois anos, de 2003 a 2014 foram 129% de aumento real 

(acima da inflação) na renda dos 10% mais pobres, contra 32% dos 10% mais ricos, além do 

crescimento dos programas sociais e aumento da oferta de crédito para o consumo de 25% 

para 60% do PIB (CANZIAN, 2015). E, segundo Kamakura e Mazzon, a estratificação 

socioeconômica no Brasil: 

[...] quando comparada com a trajetória de algumas das outras economias "BRICS", 
tais como a China e a Índia, a taxa de crescimento do Brasil na primeira década do 
século 21 não é tão impressionante: 2,9% de crescimento anual do PIB per capita 
entre 2003 e 2009. O aspecto mais notável deste crescimento da economia brasileira é 
que isso aconteceu com redistribuição de renda ao invés de concentração [...] 
(KAMAKURA; MAZZON, 2013, p. 8). 

Além de corroborada pelas estatísticas oficiais, esse processo de ascensão social e 

inclusão econômica vivido nos últimos anos por esses consumidores predominantemente 

negros (pretos e pardos) foi identificado por vários outros autores (CANZIAN, 2015; 

KAMAKURA; MAZZON, 2013; MEIRELLES; ATHAYDE, 2014; SOUZA; LAMOUNIER, 

2010). E essa evolução recente pela qual passou o mercado de consumo brasileiro, 

decorrentes das melhorias nas condições socioeconômicas dos negros, incluindo seu  maior 

nível de instrução, poderia se equiparar aos achados já identificados na literatura internacional 

apontando três fatores que tornariam mais salientes os conflitos e as manifestações de 

preconceito e comportamentos discriminatórios raciais negativos: 1)  a inclusão de 

consumidores negros de classes de renda mais baixas no mercado de consumo (PITTMAN, 

2012); 2) a intensificação de suas interações em distintos ambientes de varejo (BARNES et al. 

2014); e 3)  um maior discernimento no reconhecimento de eventos discriminatórios pelos 

negros mais jovens e com maiores os níveis de instrução (BENNETT; HILL; DADDARIO, 

2014). 

Sob o “mito da democracia racial”, e conforme já mencionado, acredita-se no Brasil 

que o preconceito em relação a determinados grupos ou pessoas teria mais relação com sua 

classe socioeconômica de origem do que com sua raça/etnia. Porém, essa crença local esbarra 

nas evidências que apontam a origem social como não sendo o único determinante do 

preconceito e da exclusão social (LIMA, 2014). Ou seja: 

 [...] os brasileiros valorizam sua origem diversificada, incluindo raízes africanas, 
presentes na música, na alimentação, no sincretismo religioso; gostam de se imaginar 
como uma sociedade sem preconceitos de raça ou cor. Mas, por outro lado, é uma 
sociedade estratificada, em que o acesso às oportunidades educacionais e às posições 
de prestígio no mercado de trabalho é definido pelas origens econômica e racial 
(FLEURY, 2000, p. 19).  
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E isso evidentemente acaba afetando outras esferas de interação social, como aquelas 

envolvendo consumidores finais e vendedores no ambiente de varejo. 

Além disso, confirmando a inconsistência entre essa crença e a realidade, dois dados 

chamam a atenção. O primeiro são pesquisas realizadas em diferentes épocas mostrando 

dados contraditórios: 91% da população acredita que o brasileiro branco tem preconceito em 

relação aos negros, mas apenas 3% (excluindo os não-brancos) assumem que de fato são 

preconceituosos; ao passo que 63% da população acredita que negros brasileiros têm 

preconceito em relação aos brancos, mas somente 7% (excluindo os brancos) admitem o 

preconceito (FSP, 2008; RODRIGUES, 1995). E o segundo é que mesmo os negros que 

ascendem socialmente, em maior ou menor grau, continuam reportando que sofrem com o 

preconceito e comportamentos discriminatórios de forma até mais saliente do que na sua 

“condição anterior”, pois na medida em que chamam a atenção, causam estranheza e são 

vistos como “fora do lugar” (FIGUEIREDO, 2004 p. 227).  Aliás, um fenômeno muito 

parecido com o descrito pelos negros de classe média nos Estados Unidos (LEE, 2000). 

1.4 Identificação dos gaps de conhecimento  

Até onde foi possível pesquisar e tomando por base todo o conhecimento 

multidisciplinar pesquisado sobre o fenômeno, que  apenas mais recentemente conta com 

alguns trabalhos nas revistas científicas de marketing internacional, a principal lacuna 

identificada na literatura e que esta pesquisa visa preencher é o fato de não haver trabalhos 

acadêmicos específicos da área de marketing no Brasil e no contexto atual, sobre como se 

desenvolve o fenômeno do preconceito e da discriminação racial nas interações entre 

consumidores negros e o pessoal de atendimento das lojas físicas.  

1.5 Questões de pesquisa   

Essa pesquisa busca responder duas questões principais. A primeira é como as 

experiências de preconceito e discriminação racial se manifestam e são percebidas pelos 

consumidores negros em lojas físicas, incluindo: 1) quais as situações de ocorrência e as mais 

frequentes; 2) quais os comportamentos do pessoal de atendimento são considerados 

discriminatórios; 3) quando um mau atendimento é considerado discriminatório; e 4) como 

são reconhecidas outras barreiras de natureza discriminatória. E a segunda questão é como 

esses consumidores negros reagem e lidam à ocorrência do preconceito e discriminação, 

incluindo: 1) quais os tipos de respostas mais frequentes; 2) quais os mecanismos de defesa 

que estariam por trás dessas respostas; e 3) como as percepções de prepconceito sentidas 
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pelos consumidores afetam suas intenções de compra e impactam a disseminação de uma 

imagem negativa para o varejista. 

Com base no contexto brasileiro, nas leituras sobre o tema do preconceito e da 

discriminação negativa em artigos acadêmicos e provenientes da mídia de massa, em nível 

nacional e internacional, além  das observações e reflexões do autor desta pesquisa sobre as 

intensas modificações nas dimensões contextuais do mercado brasileiro, foram considerados 

três pressupostos (ideias iniciais ou pontos de partida) sobre os influenciadores do fenômeno 

do preconceito e da discriminação racial percebida no varejo brasileiro.  

O pressuposto principal, tomando por base a perspectiva da teoria da identidade social 

(ou SIT), considera que a discriminação negativa percebida em lojas físicas é ativada desde os 

primeiros momentos de interação entre o consumidor e o vendedor ou outras pessoas de 

atendimento da loja. A discriminação é baseada nos traços percebidos pelo vendedor que o faz 

categorizar o consumidor em determinado grupo ou categoria ao qual o consumidor 

supostamente pertença, e que podem gerar dois possíveis comportamentos: um tratamento 

positivo ou desfavorável do vendedor ao consumidor. 

Os dois pressupostos complementares, por sua vez, se inter-relacionam entre si e com 

o pressuposto principal. São eles: 1) a aproximação dos “diferentes”, ou seja, com os 

consumidores de nível socioeconômico mais baixo passando a frequentar locais por onde 

antes circulavam “apenas” consumidores de classe média tradicional e de nível 

socioeconômico mais alto, estaria assim tornando mais evidente a ocorrência do fenômeno; e 

2)  o maior nível de conscientização e visibilidade do fenômeno, em função de leis locais 

(mencionadas anteriormente) mais rigorosas para punir o preconceito e a discriminação, bem 

como a exposição mais frequente na mídia de incidentes relacionados ao fenômeno. 

1.6 Objetivos e contribuições da pesquisa 

A partir da revisão teórica sobre o preconceito e discriminação negativa e dos 

resultados do estudo empírico exploratório realizado, a presente pesquisa tem como principal 

objetivo ampliar o conhecimento sobre as experiências do fenômeno do preconceito e da 

discriminação racial vivenciados no ambiente de varejo e no contexto brasileiro, pelos 

consumidores negros (pretos e pardos) nas suas interações cara a cara com vendedores de 

lojas físicas (incluindo eventualmente, gerentes, caixas e seguranças)12. Dois outros objetivos 

motivam também esta investigação. O primeiro é verificar se as proposições oferecidas pelas 

                                                                                         
12 Este recorte de realidade leva em consideração a demonstração de Bennett, Hill e Daddario (2014) sobre a 
maior incidência de discriminação percebida, entre minorias negras nos Estados Unidos, ocorrer em lojas físicas. 
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teorias existentes - boa parte desenvolvidas em contextos sociais diferentes e sem as 

peculiaridades do "degradé" racial brasileiro - são corroboradas ou refutadas pelos achados da 

pesquisa empírica realizada nesse projeto e quais novos aspectos podem ser destacados. E o 

segundo objetivo é disponibilizar aos agentes envolvidos (órgãos públicos, empresas, escolas 

e pesquisadores da área de marketing e administração) informações que incrementem seu 

nível de consciência a respeito deste problema e suas consequências tanto para quem sofre a 

discriminação (o alvo), quanto para quem o pratica (o agente), contribuindo na reflexão e 

encaminhamento de ações que busquem tornar mais inclusiva justa e saudável as diversas 

esferas de interação social e mais especificamente as relacionadas ao ambiente de varejo. 

Como principal contribuição teórica esta pesquisa busca ampliar o entendimento dos 

mecanismos e da dinâmica do fenômeno da discriminação percebida de origem 

preconceituosa, nas interações entre consumidor final negro e vendedores de lojas físicas no 

contexto da região metropolitana (RM) de São Paulo, onde foi realizada a pesquisa, 

identificando as possíveis reações desses consumidores. Como principal contribuição 

gerencial esta pesquisa busca apontar os aspectos críticos aos quais os administradores 

varejistas devem dedicar maior atenção para uma gestão adequada das causas deste 

importante e grave fenômeno, a fim de proteger a imagem de seu negócio e a consecução dos 

objetivos estabelecidos. E, em termos de políticas públicas, busca contribuir com informações 

atualizadas que tornem mais claro o fenômeno da discriminação nas relações de consumo e 

sirvam de base para o aprimoramento dos esforços de comunicação educativa que buscam 

estabelecer uma relação mais harmoniosa e justa entre consumidores e vendedores.  

Além de estimular novos estudos sobre preconceito racial, as contribuições dessa 

pesquisa não se limitam exclusivamente à manifestação do fenômeno em estudo junto ao 

segmento de consumidores negros (pretos e pardos), escolhido como perfil principal de 

entrevistados, mas podem ser estendidos à análise do fenômeno envolvendo outros contextos, 

tais como:  as questões relacionadas a gênero, idade, condição física, como atestam vários 

estudos em nível internacional (JONES, 1997; SUE et al., 2007).   

1.7 Pesquisa empírica e ordenação da dissertação 

A estratégia de pesquisa qualitativa interpretativista adotada nesta dissertação, que 

será detalhada mais adiante em capítulo específico, emprega como método de coleta de dados 

as entrevistas pessoais em profundidade e não estruturadas, por meio da abordagem 

fenomenológica (HAYTKO; BAKER, 2004; MOISANDER; VALTONEN; HIRSTO, 2009; 

THOMPSON; LOCANDER; POLLIO, 1989; THOMPSON; TAMBYHA, 1999). E para a 
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análise e interpretação dos dados utiliza a abordagem hermenêutica (PRASSAD, 2005; 

THOMPSON, 1997; THOMPSON; HIRSCHMAN, 1995).  

Esta pesquisa é apresentada em quatro capítulos, além desta introdução, a saber: 1) a 

revisão do conhecimento relacionada ao preconceito e à discriminação negativa; 2) a 

estratégia de pesquisa qualitativa interpretativista empregada e a metodologia utilizada na 

coleta, análise e interpretação dos dados; 3) os resultados obtidos; 4) as principais conclusões 

incluindo as contribuições teóricas, gerenciais e para políticas públicas, as limitações e as 

sugestões para futuros estudos. Ao final encontra-se uma sessão Apêndice, na qual é possível: 

conhecer quem é o autor da pesquisa e suas motivações para o estudo em questão; o protocolo 

de entrevista com abordagem fenomenológica; o perfil detalhado dos entrevistados; e 

conhecer casos de incidentes de preconceito, racismo e discriminação envolvendo lojas e 

marcas.  
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2. REVISÃO DO CONHECIMENTO     

 Este capítulo está subdividido em cinco tópicos. São apresentados os conceitos de 

atitude, preconceito, estereótipos e discriminação, e os principais mecanismos de resposta e 

defesa, cruciais para o entendimento do fenômeno em estudo. São analisadas as principais 

características desses conceitos e o inter-relacionamento entre eles, que fundamentam as 

principais perspectivas teóricas encontradas na literatura. E são apresentadas também as 

formas menos explícitas de preconceito e discriminação. 

 Na revisão da literatura relacionada ao preconceito, discriminação e temas 

relacionados efetuou-se extensa busca de dissertações, teses e artigos publicados em nível 

local e internacional nos principais journals, tais como: Journal of Retailing de 1968 a 2015, 

Journal of Marketing, Journal of Consumer Research, entre outros, e em publicações 

especializadas nas áreas de administração, sociologia e psicologia. As consultas foram 

efetuadas por meio do acesso às das bases de dados CAPES, RAE/GV-Executivo e EBSCO, e 

nos sistemas de busca Google Academics e Mendeley, utilizando-se palavras-chave, tanto em 

inglês quanto em português, conforme detalhes do Quadro 2.1: 

 
 

Palavras-chave em inglês  Palavras-chave em português  
•   consumer discrimination  

•   costumer discrimination  

•   market discrimination  

•   marketplace discrimination 

•   negative discrimination   

•   retail discrimination 

•   salesperson discrimination 

•   stereotypes 

•   store discrimination  
 

•   consequence/ cost/ effect/ impact/ 
implication/ outcome/ response/ result  
…of marketplace discrimination or of 
consumer discrimination 

  

•   discriminação no ponto de venda 

•   discriminação no varejo  

•   discriminação pelos vendedores  

•   discriminação negativa  

•   discriminação racial  

•   estereótipos 

•   preconceito 

•   preconceito no ambiente de marketing  
 

•   consequência/  custo/ efeito / impacto/ 
implicação/ resposta/  resultado           
... da discriminação de mercado ou da 
discriminação do consumidor 

 

Quadro 2.1 - Palavras-chave                                                                                                                            
Fonte: Elaboração própria.   

Conforme já mencionado, em termos de referencial teórico, não foi encontrada no 

Brasil uma literatura específica que tenha aprofundado o entendimento do fenômeno do 

preconceito e da discriminação percebida no ambiente do varejo. Então, como ponto de 
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partida, foram considerados nesta pesquisa os estudos relacionados ao “marketplace 

discrimination” ou “o tratamento diferenciado no mercado baseado na filiação a um grupo, ao 

invés de um tratamento baseado nas diferenças individuais” (CROCKETT; GRIER; 

WILLIAMS, 2003, p. 1). Esses estudos foram desenvolvidos nos Estados Unidos e em sua 

maioria estão relacionados ao racismo contra os negros “[...] no trabalho, na escola e em 

situações de compra – esferas nas quais os negros frequentemente interagem com brancos” 

(LEE 2000, p. 368).  

 As perspectivas teóricas utilizadas nesta pesquisa para analisar estes fenômenos no 

contexto atual e local são oriundas em grande parte da psicologia social, já que estudam o 

comportamento dos indivíduos e suas relações intergrupais, cobrindo tanto as dimensões 

individuais como sociais dos fenômenos em estudo. E buscou-se também obter um panorama 

mais amplo do tema, levando-se em conta que, por exemplo, no estudo do preconceito, como 

constatou Duckitt:  

[...] as perspectivas e teorias mais velhas não são refutadas nem mesmo é demonstrada 
sua inadequação [...] elas não são descartadas. Na verdade, é amplamente reconhecido 
que permanecem relevantes e até mesmo importantes no esclarecimento do 
preconceito [...] ao invés de novas perspectivas e abordagens substituindo suas 
antecessoras, elas aparecem para iluminar questões e problemas bastante diferentes 
(DUCKITT, 1992, pp. 1882-3). 
 

Dessa forma, três principais perspectivas teóricas foram identificadas:  1) a teoria do 

conflito grupal realista ou RGCT  (DUCKITT, 1992; JACKSON, 1993); 2) a teoria da 

identidade social ou SIT (DUCKITT, 1992; STROEBE; INSKO, 1989; TAJFEL; TURNER, 

1986; WALSH, 2009; WOLFE;  SPENCER, 1996;) com a abordagem focada no processo 

cognitivo ou cognitive process; e 3)  nas teorias mais recentes que abordam as formas sutis do 

preconceito e da discriminação, como, por exemplo, a teoria do racismo aversivo (DOVIDIO; 

GAERTNER, 2000, 2004; PEARSON; DOVIDIO; GAERTNER, 2009; WOLFE; SPENCER, 

1996). Cada uma dessas perspectivas será detalhada mais adiante.  

Como ponto de partida ao entendimento dos mecanismos que levam à discriminação 

negativa percebida no âmbito das relações cliente-vendedor, esta pesquisa considera a 

discriminação como a “[...] manifestação comportamental do preconceito” (JONES, 1997, p. 

161) e adota a seguinte definição geral que também será aprofundada mais adiante:  

sentimento negativo vivenciado por alguém que supostamente está sendo discriminando por 

outra pessoa, ou por grupos de pessoas (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003).   Ou seja, 

uma percepção genérica de um  alvo estar recebendo de um agente um tratamento injusto – 

por ser diferente e negativo em relação ao que recebem as demais pessoas - ou um tratamento 
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rude, como não cordial ou desrespeitoso, ofensivo ou ameaçador e de qualidade de serviço 

inferior;  ou ainda sentimentos de rejeição pessoal como os provenientes de insultos de caráter 

ofensivo, pelo fato do alvo ser considerado desonesto, perigoso ou inferior pelo agente, sendo 

assim mais explícitos do que o tratamento injusto.   

As teorias mencionadas anteriormente inter-relacionam em maior ou menor grau os 

três conceitos que explicariam os comportamentos discriminatórios. Segundo Ramiah e 

Hewstone (2013) são eles: os estereótipos - crenças afetivas e cognitivas aprendidas em 

relação às características e traços de um grupo; o preconceito – a atitude, predisposição ou 

inclinação de uma pessoa a agir de determinada forma em direção ou em relação a um grupo; 

e a discriminação negativa – um comportamento manifesto que favorece um grupo, 

consciente ou inconscientemente, prejudicando o outro grupo. Ainda, segundo esses autores e 

em linha com a teoria da identidade social (SIT), “todas essas três formas de viés social, têm 

em comum o fato de aguçarem identidades e a diferenciação intergrupal e poderem levar a 

preservação do status quo, particularmente quando demonstradas por membros de grupos 

dominantes” (RAMIAH; HEWSTONE, 2013, p. 891). 

Após esta introdução e apesar de inter-relacionados, para melhor entendimento, os 

seguintes conceitos serão abordados e detalhados separadamente neste capítulo nos seguintes 

tópicos e nesta ordem: atitude, preconceito, estereótipo e discriminação. O último tópico do 

capítulo trata dos principais mecanismos de resposta e defesa manifestadas pelos que sofrem 

preconceito e discriminação. 

2.1 Atitude 

Para se entender o tema do preconceito de forma mais ampla, primeiro é preciso 

compreender o conceito de atitude e seu complexo relacionamento com o comportamento, ou 

como este é influenciado por aquele. Essa abordagem está corroborada pela psicologia social, 

que considera a atitude um tópico de fundamental importância, com destaque para quatro 

aspectos: 1) atitude não é a mesma coisa que comportamento; 2) ambas, atitude e 

comportamento, podem influenciar uma à outra, mesmo não estando necessariamente 

alinhadas; 3) uma atitude não prediz cem por cento um determinado comportamento; 4) as 

atitudes apesar de serem difíceis de modificar, não são imutáveis e variam ao longo do tempo. 

Segundo Jones, a principal dimensão do preconceito é a atitude:  

[...] atitudes são as características centrais de qualquer análise de preconceito [...] 
atitude racial consiste em como alguém categoriza um grupo racial  ou o membro de 
um grupo junto a uma dimensão positiva ou negativa [...] a atitude pode ser usada para  
predizer um comportamento [...] atitudes são ativadas na memória entre um objeto 
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dado e uma avaliação sumária do objeto [...] são derivadas da informação cognitiva 
(crenças sobre o grupo), informação afetiva (como nos sentimos em relação ao grupo) 
e informação passada (como previamente tivemos nos comportado em relação a esse 
grupo) (JONES ,1997, pp. 150-1). 
 

Embora a atitude tenha prevalecido por muito tempo como construto na busca das 

causas do preconceito, Duckitt (1992, p. 1188) em sua análise histórica do estudo do tema, 

aponta que no fim dos anos 1960 houve uma “mudança de foco da explicação puramente 

psicológica do preconceito para uma maior ênfase em explicar e entender a discriminação, 

particularmente seus padrões sociais e institucionais”, ou seja, uma ênfase mais sociológica. 

Isso porque naquele momento as evidências de que o declínio de atitudes racistas não se 

refletia no declínio da discriminação racial, que era pequeno, e o relacionamento entre 

atitudes e comportamento era fraco. Concluiu-se então que as atitudes tinham pouca 

relevância para explicar os comportamentos e sistemas sociais, não sendo cem por cento 

preditores dos comportamentos manifestos. Ou como manifestaram Ramiah e Hewstone 

(2013, p. 893) as “atitudes serão sempre preditores imperfeitos da discriminação”. 

Assim, numa abordagem que leva em conta tanto a dimensão individual como social 

da realidade (CROCHIK, 1997) parece razoável manter e considerar a atitude para tratar o 

tema do preconceito, pois mesmo considerando a importância dos fatores sociais, “o 

preconceito individual não parece ser apenas uma função da influência social [...]  indivíduos 

sujeitos às mesmas influências para manter atitudes preconceituosas podem, entretanto, diferir 

no grau pelos quais venham a mantê-las” (DUCKITT, 1992, p. 1191).  

2.2 Preconceito  

A literatura apresenta o tema do preconceito como sendo de alta complexidade 

(AMODIO, 2014; CROCHIK, 1997). Como mencionado por Crochik (1997, p. 42) “[...] 

conceituar o preconceito é uma tarefa complexa, pois é um fenômeno que não se localiza 

somente no indivíduo que o contém e na sua vítima potencial ou real, mas também na 

sociedade que pode inibi-lo ou suscitá-lo”.  

Segundo Jones (1997, p. 157) a maioria das pesquisas da psicologia social sobre 

preconceito, cuja unidade de análise é o indivíduo, geralmente busca responder três questões 

básicas: “1) como as pessoas se tornam preconceituosas; 2) no que consistem os mecanismos 

psicológicos que tipificam e sustentam o pensamento e comportamento preconceituoso; e 3) e 

como a incidência do preconceito pode ser reduzida”. 
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A seguir, são apresentados os principais aspectos relacionados ao preconceito, 

incluindo a distinção entre racismo e preconceito racial e as três principais perspectivas 

teóricas. 

2.2.1 Diferenças entre racismo e preconceito racial  

Embora o racismo compartilhe certos aspectos do preconceito, aquele assume um 

significado mais complexo e amplo.  Ou seja, o racismo “repousa sobre a visão de atitude 

negativa do preconceito, mas inclui três outros critérios importantes” (JONES, 1997, p. 11). O 

primeiro, de acordo com Jones, considera a raça “como um conceito biológico”. O segundo 

critério considera como premissa “[…] que uma raça é superior à outra”. E o terceiro critério 

considera que o racismo “[…] racionaliza práticas institucionais e culturais que formalizam a 

dominação hierárquica de um grupo racial sobre o outro”, ou seja, “[…] não existe apenas no 

nível individual como o preconceito, é muito mais que atitude e envolve um processo de 

hierarquização, exclusão e discriminação”.  

2.2.2 Diferentes perspectivas teóricas no estudo do preconceito  

O fenômeno do preconceito, segundo a psicologia social, se relaciona com as 

características individuais, como os traços de personalidade que são evidenciados, atenuados 

ou acentuados ao longo dos processos de interação social e socialização de uma pessoa, no 

ambiente familiar, escolar, comunitário e de trabalho. Ou seja, segundo Crochik:  

Embora seja um fenômeno também psicológico, aquilo que leva o indivíduo a ser ou 
não ser preconceituoso, pode ser encontrado no seu processo de socialização [...] por 
sua vez, só pode ser entendido como fruto da cultura e de sua história, o que significa 
que varia historicamente dentro da mesma cultura e em culturas diferentes [...] assim, 
para se poder pensá-lo, é necessário utilizarmos conceitos de psicologia e sociologia, 
dentro de uma perspectiva histórica” (CROCHIK, 1997, p. 11).  

Neste sentido, ao se avaliar os estudos sobre preconceito no âmbito dos conflitos 

raciais em perspectiva histórica e contextual, ficam claras as circunstâncias e o porquê cada 

época abordou o tema de forma diferente. O trabalho de Duckitt (1992), apresentado a 

evolução histórica do preconceito no século passado, permite identificar sete grandes períodos 

de produção teórica, conforme visualizado no Quadro 2.2, que embora abarcando várias 

disciplinas orientou principalmente a psicologia e psicologia social. Segundo o autor, os dois 

primeiros períodos estiveram focados na “natureza da conceituação do preconceito”, enquanto 

que os cinco seguintes focaram em “suas causas”. Ainda segundo o autor, as ideias evoluíram 

em quatro grandes perspectivas.  A primeira perspectiva, a mais “naturalista” e originada no 
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início do século passado, contém os estudos relacionados à teoria das raças - uma corrente 

hoje desacreditada e que buscava legitimar as relações de dominação colonialista europeia e a 

escravidão norte-americana, por meio da justificativa da existência de raças inferiores.  A 

segunda perspectiva, entre os anos 1920 e 1950 com maior ênfase na psicologia, trata das 

diferenças individuais e dos mecanismos de defesa como processos psicológicos do 

inconsciente como a origem do preconceito. A terceira perspectiva, nos anos 1960 e 1970, 

inclui as influências de cunho sociocultural, ou seja, os processos de socialização, normas 

sociais e estruturas sociais que explicariam a existência do preconceito. E por fim, nos anos 

1980, são destaque as abordagens relacionadas aos processos cognitivos, tendo como unidade 

de análise o indivíduo, os efeitos do grupo social sobre ele, sua relação com outros indivíduos 

e o início dos estudos tratando das formas mais sutis de manifestação do preconceito e 

discriminação.  

 
Quadro 2.2 - Evolução histórica do entendimento psicológico do preconceito                                                            
Fonte: DUCKITT, 1992, p. 1184.  

Assim, partir dos anos 1990, e posterior ao que havia captado Duckitt, surgem estudos 

nos Estados Unidos, Europa e Austrália (LIMA; VALA 2004) tratando das formas menos 

explícitas do preconceito e da discriminação, que serão abordadas mais detalhadamente 

adiante, no tópico 2.2.2.3. Em especial, nos Estados Unidos com o racismo aversivo 



  

 

35 

(DOVIDIO; GAERTNER, 2000, 2004; PEARSON; DOVIDIO; GAERTNER, 2009; 

WOLFE; SPENCER, 1996), as micro-agressões (SUE et al., 2007), e o favoritismo ingroup 

em lugar da hostilidade outgroup (GREENWALD; PETTIGREW, 2014).  

O fato da maioria das teorias sobre preconceito ter sido formulada no contexto norte-

americano de conflito racial entre brancos e negros não diminui o valor das contribuições a 

respeito dos processos e dinâmicas de sua formação, permitindo utilizá-las como referência na 

análise de outras manifestações de natureza preconceituosa, de discriminação e também em 

diferentes contextos.  

Não havendo apenas uma perspectiva, abordagem ou teoria que dê conta de todos os 

aspectos do tema do preconceito, bem como da relação intrincada entre os vários conceitos 

apresentados nesta pesquisa, a seguir é apresentado um detalhamento das principais correntes 

teóricas para o estudo das relações intergrupais, cada qual trazendo importantes contribuições 

para a análise e entendimento do fenômeno dos fenômenos em estudo: a psicológica, a social 

e a cognitiva.  Essa última abordagem - que inclui a teoria da identidade social (SIT) - e as 

formas sutis de preconceito e discriminação são consideradas as perspectivas base desta 

pesquisa. 

2.2.2.1 Da abordagem psicológica à social  

A partir de uma abordagem psicológica, Adorno et al. (1989, p. 229) identificaram a 

“falta de base racional” para a generalização do preconceito a todas as minorias e o fato 

surpreendente de que “[...]  tanto o preconceito contra, quanto a aceitação totalmente acrítica 

de um grupo particular, muitas vezes existe na total ausência de experiência com membros 

desse grupo”; tendo  defendido a ideia de que as causas desta irracionalidade deveriam ser 

procuradas “[...] onde a psicologia já encontrou as fontes dos sonhos, fantasias e 

interpretações equivocadas do mundo, isto é, nas necessidades profundas da personalidade”. 

De um foco puramente psicológico, que acreditava ser o preconceito “[...] um 

indicativo de um ajuste psicológico mal adaptado (maladaptive psychological adjustment), ou 

uma manifestação patológica (ex.: hipótese da agressão-frustração ou frustration-aggression 

hypothesis,   e a teoria da personalidade autoritária ou authoritarian personality theory), 

passou-se para um foco psicossocial, ganhando força as explicações sobre estereótipo e 

preconceito focando no fato de que o preconceito é adaptativo (DOVIDIO; GAERTNER, 

2004, p. 5) e pode ser um resultado comum e normal de interação grupal” (WOLFE; 

SPENCER, 1996,  p. 177). Neste sentido, ainda segundo esses autores, surge a teoria do 

conflito grupal realista RGCT “desenvolvida por Sherif e Sherif em 1969 [...] que rejeita a 
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noção do preconceito como sendo patológico e sugere, ao contrário, que ele pode surgir 

frequentemente de conflitos de interesse entre grupos” como, por exemplo, a disputa de 

recursos valiosos que acabariam por conduzir a “uma visão estereotipada, negativa e hostil 

com relação a grupos opostos e de seus membros individualmente”. 

Segundo Jackson (1993, pp. 3-4 e 8) “[...] a tese básica de RGCT é que a hostilidade 

intergrupo é produzida pela existência de objetivos conflitantes (ou seja, concorrentes) e 

reduzida pela existência de metas interdependentes (superordinate goals) mutuamente 

desejadas, atingíveis apenas por meio de cooperação intergrupal”. Portanto, a disputa por 

recursos escassos seria “o mais importante fator etiológico do RGCT [...]” e que a competição 

por eles “[...] faz com que os rudimentos da hostilidade intergrupo tomem posse [...] que o 

conflito intergrupal leva a estereótipos negativos e preconceitos que dão origem a uma maior 

solidariedade intragrupos”. Porém, como se verá no próximo tópico, esta teoria não chegou a 

considerar as situações onde o conflito intergrupal se estabelece, independente da causa ser 

pela disputa de recursos escassos. 

2.2.2.2 Abordagem cognitiva - Social Identity Theory  

Chega-se por fim ao que a literatura sobre preconceito, estereotipia e discriminação se 

refere como a teoria da identidade social (social identity theory) ou SIT (DUCKITT, 1992; 

TAJFEL; TURNER, 1986; STROEBE; INSKO, 1989; WOLFE; SPENCER, 1996), com uma 

abordagem focada no processo cognitivo, e cuja ideia central é o comportamento intergrupal 

ou o conflito social poder ser entendido por meio da integração de três processos que serão 

descritos a seguir. 

Tajfel e Turner (1986) identificaram que a concorrência ostensiva intergrupos não era 

uma condição necessária para o conflito intergrupal, conforme o paradigma da teoria RGCT. 

Sob uma nova perspectiva, esses autores estabeleceram um novo paradigma: o do “grupo-

mínimo” (ou minimal-group paradigm). Ou seja, “[…] mesmo eliminando todo o processo 

conflitivo básico, as pessoas continuarão se comportando de uma maneira competitiva 

autointeressada [...] ” (JONES, 1997,  pp. 208-9).  Segundo Jackson, Tajfel e Turner:   

[...] deram muito maior destaque aos fatores cognitivos como a estereotipia, as 
imagens ingroup e outgroup e aos juízos categóricos [...] tendo sido esses fatores a 
pedra angular da identidade social [...] as atitudes para com os membros outgroup 
decorreriam fundamentalmente a partir de contatos ingroup, ao invés de a partir de 
experiências pessoais com o grupo externo (outgroup) (JACKSON, 1993, p. 9). 

Considerando que a identidade social (social identity) “[...] consiste nesses aspectos de 

uma autoimagem individual que derivam das categorias sociais às quais ele se percebe como 
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pertencente [...] ” Tajfel e Turner (1986, p. 16 e 23) afirmam que  as integrações de três 

processos contribuem para esclarecer “as várias formas de comportamento intergrupal, 

conflito social e mudança social [...] : a categorização social, a autoavaliação por meio de 

identidade social, e a comparação social intergrupo.” Nesse sentido, os autores relacionam 

três suposições gerais e princípios teóricos, e as três classes de variáveis que devem 

influenciar a diferenciação intergrupo em situações sociais concretas.  

A primeira suposição afirma que “os indivíduos se esforçam para manter ou aumentar 

a sua autoestima [...] autoconceito positivo”. A segunda suposição é que “[...] a identidade 

social pode ser positiva ou negativa de acordo com as avaliações (que tendem a ser 

socialmente aceitáveis, no interior do grupo ou entre os grupos)”. No caso de ser positiva ela 

“se baseia em grande medida em comparações favoráveis que podem ser feitas entre o grupo 

(ingroup) e alguns outros grupos (outgroup) relevantes [...]”. E a terceira suposição afirma 

que “ por meio de comparações sociais a avaliação do próprio grupo é determinada com 

referência a outros grupos específicos [...] comparações positivamente discrepantes entre um 

grupo (ingroup) e outro grupo (outgroup) produzem elevado prestígio; comparações 

negativamente discrepantes entre um grupo (ingroup) e outro grupo (outgroup) resultam em 

baixo prestígio”. Assim, quando a identidade social “é insatisfatória os indivíduos vão se 

esforçar tanto para deixar o seu grupo atual e se juntar a algum grupo mais positivamente 

distinto e/ou para tornar seu grupo mais positivamente distinto”. E uma hipótese básica é que 

"as pressões para avaliar seu próprio grupo positivamente por meio de comparações ingroup / 

outgroup levam os grupos sociais a tentar se diferenciar um do outro”. 

 Por fim, ainda segundo os autores,  três classes de variáveis que devem influenciar a 

diferenciação intergrupo em situações sociais concretas são: “1) os indivíduos têm que ter 

internalizada sua filiação ao grupo [...]; 2) as situações sociais devem ser aquelas que 

permitam a comparação intergrupo, que tornem possível a seleção e avaliação de atributos 

relacionais relevantes […]; e 3) o outgroup deve ser percebido como grupo de comparação 

relevante [...] o objetivo da diferenciação é manter ou alcançar superioridade sobre o outgroup 

em algumas dimensões”. Em suma:  

O pressuposto principal é que, mesmo quando não há conflito explícito ou 
institucionalizado ou concorrência entre os grupos, há uma tendência em direção a um 
comportamento de favorecimento intragrupo. Isso é determinado pela necessidade de 
preservar ou alcançar uma "distinção positiva de grupo", que por sua vez serve para 
proteger, valorizar, preservar ou alcançar uma identidade social positiva para os 
membros do grupo [...] definida como a parte do autoconceito do indivíduo que deriva 
de seu conhecimento sobre sua filiação (pertença) a um grupo social (ou grupos 
sociais), juntamente com o valor e significado emocional que essa filiação representa" 
(TAJFEL, 1982, p. 24). 
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Consolida-se assim o que na literatura ficou conhecida como a abordagem cognitiva 

do preconceito, na qual o viés intergrupal (ou favoritismo intragrupo) e a discriminação 

passaram a ser vistos como “resultado inevitável de um processo de categorização cognitiva 

normal, natural e universal, que funcionaria para simplificar e tornar manejável as 

complexidades do mundo social [...] e isto poderia esclarecer o porquê o preconceito e a 

discriminação serem fenômenos sociais tão presentes, difíceis de remediar e quase universais 

[...]” (DUCKITT, 1992, pp. 1188-9). Efetuar julgamentos sobre indivíduos com base nas 

características dos grupos sociais nos quais nós os designamos, seria o critério essencial de 

preconceito, em linha com o julgamento categórico (categorical judgment) de Allport: “[...] a 

tendência de julgar os indivíduos com base no grupo ao qual pertencem [...]” (JONES, 1997, 

p. 140). Amodio, salienta que: 

Essa capacidade de discernir “nós” de “eles” é fundamental no cérebro humano. Esse 
cálculo leva apenas uma fração de segundos e prepara o terreno para a categorização 
social, os estereótipos, os preconceitos, o conflito intergrupal, a desigualdade e, no 
extremo, a guerra e o genocídio. Assim, embora o preconceito decorra de um 
mecanismo de sobrevivência, construído em sistemas cognitivos que “estruturam” o 
mundo físico, sua função na sociedade moderna é complexa e os seus efeitos são 
muitas vezes prejudiciais (AMODIO, 2014, p. 670). 

2.2.2.3 Formas menos explícitas 

Foi identificada na revisão da literatura a existência de estudos contemplando “teorias” 

que buscaram proporcionar o entendimento das formas mais sofisticadas de preconceito e 

discriminação. Ou seja, a partir das teorias baseadas em manifestações “mais explícitas” desse 

fenômeno, como a teoria do conflito grupal realista (RGCT) e a teoria da identificação social 

(SIT), surgiram “novas teorias” sobre as formas de expressão do preconceito e racismo não 

tão explícitas, que estariam se tornando mais comuns. Entre elas destacam-se: a teoria do 

racismo moderno, a teoria do preconceito sutil e a teoria do racismo ambivalente (LIMA; 

VALA, 2004); a teoria do racismo simbólico (SEARS; HENRY, 2003); e a teoria do racismo 

aversivo (DOVIDIO; GAERTNER, 2000, 2004; FEHR; SASSEMBERG, 2009; LIMA; 

VALA, 2004). Comum a todas elas seria o reconhecimento de que o preconceito racial é 

socialmente condenável, que os grupos majoritários têm dificuldade em reconhecer, admitir a 

sua ocorrência e que há fortes evidências que ainda estejam latentes na maioria da população. 

As formas ambíguas e veladas de preconceito terminam por mascarar o fenômeno da 

discriminação negativa e tornam ainda mais difícil o seu reconhecimento (LIMA; VALA, 

2004), ainda que protejam o agente de reprovação social e ao fato de ele mesmo 

racionalmente ou cognitivamente considerar a discriminação inapropriada e injusta. 
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Tomando como referência a teoria do racismo aversivo, Dovidio e Gaertner, a partir 

da comparação dos resultados de duas pesquisas efetuadas em intervalos de tempo de 10 anos 

(a primeira em 1988-89 e a segunda em 1998-99) sobre processos seletivos com a 

participação de brancos e negros,  evidenciaram a “forma contemporânea de preconceito [...] 

menos consciente e mais sutil”, levando a discriminação a ser expressada de maneira mais 

indireta e racionalizada, confirmando assim a. premissa do racismo aversivo. Ou seja, 

segundo eles: 

[...] uma pessoa pode agir preconceituosamente, justificando seu comportamento 
baseado em algum outro fator determinante que não seja a raça [...] e não parecer 
preconceituosa para si e para os outros [...] reconhecer que o preconceito é algo mau, 
mas não reconhecer que seja preconceituosa ...experimentando uma ambivalência 
entre suas crenças igualitárias e seus sentimentos negativos em relação aos negros 
(DOVIDIO; GAERTNER, 2000, pp. 315 e 318). 
 

Os mesmos autores concluem que, embora de fato tenha ocorrido uma diminuição 

significativa nos preconceitos raciais e estereótipos manifestos - denominados por eles de 

“racismo fora de moda [...] que continuam a existir e ser um problema” - persistem formas 

sutis de manifestação de preconceito, especialmente em situações ambíguas.  

Por fim, com relação ao Brasil, duas perspectivas se aproximam das formas sutis 

descritas anteriormente. A primeira seria denominada de racismo cordial:  

[...] um tipo de racismo tipicamente brasileiro [...] definido como uma forma de 
discriminação contra os cidadãos não-brancos (negros e mulatos), que se caracteriza 
por uma polidez superficial que reveste atitudes e comportamentos discriminatórios, 
que se expressam ao nível das relações interpessoais através de piadas, ditos populares 
e brincadeiras de cunho ‘racial’ ” (LIMA; VALA 2004, p. 407).  

A segunda perspectiva, a de Nogueira, defende a ideia de que o preconceito no Brasil 

é de marca (traços físicos e cor de pele, independente da ascendência) e que aqui: “[...] a 

ideologia é ao mesmo tempo assimilacionista e miscigenacionista [...]” e não “[...] 

segregacionista como o americano [...] onde o preconceito é de origem”, ou de ascendência, 

independente dos traços físicos e cor de pele. Segundo ele: 

[...] a ideologia brasileira de relações inter-raciais esconde uma forma velada de 
preconceito [...] como parte do ethos nacional, envolve uma valorização ostensiva do 
igualitarismo racial [...] dado o orgulho nacional pela situação de convivência 
pacífica, sem conflito, entre os elementos de diferentes procedências étnicas que 
integram a população, as manifestações ostensivas e intencionais de preconceito 
assumem o caráter de atentado contra um valor social que conta com o consenso de 
quase toda a sociedade brasileira, sendo por isso evitadas [...]” (NOGUEIRA, 2007, 
pp. 296-9). 

Ainda a esse respeito, pesquisas realizadas entre a população brasileira (FSP, 2008; 

RODRIGUES, 1995) confirmam que prevalece entre as pessoas o pensamento de que ser 
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racista e preconceituoso é negativo, que discriminar é politicamente incorreto, socialmente e 

moralmente condenável, porém um certo sentimento de rejeição ou desconforto persiste, que 

resultaria numa forma velada, não explícita e até inconsciente de manifestação 

comportamental do fenômeno da discriminação racial. Algo semelhante às formas mais sutis 

de manifestação do fenômeno do preconceito e da discriminação negativa, comentadas 

anteriormente, como o racismo aversivo identificado nos Estados Unidos. 

2.2.3 Outras características  

Foram identificadas na revisão de literatura outras características do preconceito, 

como: particularidades do Brasil versus Estados Unidos, perenidade, valência, e o papel dos 

grupos sociais. A seguir, o detalhamento de cada uma delas.  

2.2.3.1 Particularidades do Brasil versus Estados Unidos  

Conforme já mencionado, o estudo dos conflitos raciais americanos, guardam 

semelhanças com os brasileiros no que tange a forma estrutural sobre como foram formadas 

as relações sociais e econômicas com base na exploração escrava dos negros. Porém, uma 

análise comparativa entre ambos países mostra algumas diferenças importantes e uma 

evolução distinta no trato das questões raciais, a ponto de que hoje nos Estados Unidos 

praticamente inexista o nível de segregação explícita e legal desde os anos 1960 (FEAGIN; 

ECKBERG, 1980) e um nível de inclusão social dos negros e com menores níveis de 

desigualdade que o Brasil. Chama a atenção também que a formação social de ambos países 

guardam em sua origem grandes diferenças na forma como assimilaram a questão racial e que 

até hoje permeiam e influem nas suas relações sociais Nesse sentido, Skidmore (1976, pp. 56 

e 60) destaca o caráter de formação multirracial brasileiro mais flexível e menos sectário 

comparado  ao caráter birracial norte-americano, muito mais rígido e calcado “numa regra de 

ascendência – pela qual os antepassados e não a aparência física (a não ser quando a pessoa 

pode ‘passar’ por branca) determina a classificação racial”. Mas ele adverte que mesmo sendo 

multirracial “repousa em premissas implicitamente racistas”, com o branco no topo da 

pirâmide social.  

 Na mesma linha, Nogueira (2007, pp. 292-3) já distinguia em 1950 a partir de quais 

referências um indivíduo estaria propenso a sofrer preconceito no Brasil e nos Estados 

Unidos. Segundo ele, e conforme já mencionado, no caso do Brasil estaria relacionado ao 

preconceito de marca, “quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, 

quando toma por pretexto para as suas manifestações os traços físicos do indivíduo, a 
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fisionomia, os gestos, o sotaque [...]”. Já no caso dos Estados Unidos estaria mais relacionado 

ao preconceito de origem, “[...] à suposição de que o indivíduo descende de certo grupo étnico 

para que sofra as consequências do preconceito [...]” independentemente de seus traços 

fenotípicos. E complementa enfatizando duas diferenças: “[...] o preconceito de marca 

determina uma preterição, o de origem, uma exclusão incondicional dos membros do grupo 

atingido, em relação às situações ou recursos pelos quais venham a competir com os membros 

do grupo discriminador”.  

Embora essa visão segregacionista (“de exclusão incondicional”) sobre a sociedade 

americana com relação ao trato da questão racial contra os negros pareça desatualizada, ela 

sinaliza a origem de uma mentalidade muito mais confrontativa no trato dos conflitos raciais 

do que a brasileira que, por sua vez, mais ambígua desde sua origem, parece ter avançado 

muito menos que a americana em termos de igualdade e inclusão social dos negros.   

Um outro aspecto a ser ressaltado na comparação entre os dois países é a crença da 

mobilidade mulata no Brasil, que Skidmore contesta. Segundo ele, essa crença ainda 

prevalecente nos dias atuais e só se sustentou por falta de dados estatísticos e censitários que 

pudessem confirmar a discriminação a não-brancos:   

A crença na existência da mobilidade mulata, ainda profundamente arraigada em 
todos os estratos da sociedade brasileira, permite aos brasileiros explicarem como seu 
país escapou do sistema de classificação racial dicotômico subjacente à segregação 
nos Estados Unidos e ao apartheid na África do Sul (SKIDMORE, 2001, p. 65). 

Ou seja, segundo o autor, comparativamente aos Estados Unidos, no Brasil o que teria 

definido o grau de inserção social, atenuando de forma aparente os conflitos raciais foram: 1) 

a formação social ter sido calcada no multirracialismo e na menor profundidade de 

preconceito; e 2) o fato de ser uma sociedade hierárquica e patrimonial e fundada menos num 

ideal igualitário democrático, onde mais do recompensar méritos individuais, as relações 

pessoais é que definiriam o grau de inserção social. 

Ainda segundo Skdimore (2001), a longa tradição no Brasil de estudos comparativos 

da história de relações raciais no país, versus a dos Estados Unidos, foi no passado, antes de 

1950, um dos motivos a alimentar a crença de que vivíamos uma situação de harmonia racial 

e que na atualidade ainda alimenta a resistência de parcela dos acadêmicos em admitir que a 

raça e não a classe é uma variável determinante no Brasil. Ou nas palavras de Hasenblag e 

Silva (1988, p. 11) “ minimizando a raça como critério de hierarquização social”.  
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2.2.3.2 Valência   

Conceitualmente o preconceito pode ser considerado positivo (julgamentos 

favoráveis), ou negativo (julgamentos desfavoráveis), segundo Jones (1997, p. 136). Mas o 

autor ressalta que os aspectos negativos prevalecem, pois o preconceito é um problema na 

medida em que “está intimamente ligado a sentimentos negativos sobre as pessoas” e porque 

afeta os valores de igualdade preconizados pela sociedade. Além de fazer o alvo do 

preconceito sofrer, o “agente tem sua estatura como pessoa diminuída”.  Nesta pesquisa, por 

se tratar de discriminação negativa percebida, evidentemente focou-se na valência negativa do 

conceito. 

2.2.3.3 Papel dos grupos sociais  

Sobre a importância que o grupo social exerce sobre os indivíduos, Adorno et al. 

(1989, p. 229) argumentam que “existe razão para acreditar que os indivíduos, em meio às 

suas necessidades de se ajustar, se relacionar e crer por meio de expedientes como imitação e 

condicionamento, assumem as opiniões, atitudes e valores mais ou menos prontos e que 

caracterizam os grupos aos quais pertencem”.  Daí a importância do papel das agências 

(família, escola, etc.) na formação do preconceito e à própria percepção de um indivíduo 

quanto a ser preconceituoso. Nesse sentido, os resultados do estudo de Rosenblith (1949) - 

uma réplica do clássico estudo de Allport e Krammer “Some Roots of Prejudice” de 1946 - 

demonstram a relação do perfil do preconceituoso às suas experiências vividas na infância, 

incluindo as próprias experiências sofridas de preconceito e discriminação; seu gênero, 

background religioso e área de estudo; suas atitudes e visões de mundo; o seu nível de 

interação com minorias; os  padrões de atitude em relação ao preconceito observados por eles 

junto aos seus pais, professores e religiosos e da própria escola. Além disso, como um dos 

achados mais importantes, assim como indicam pesquisas posteriores, inclusive no Brasil 

(FSP, 2008; RODRIGUES, 1995), os entrevistados tendem a subestimar a extensão de seu 

próprio preconceito, se auto classificando menos preconceituosos do que de fato o são. 

Ainda nessa mesma perspectiva, Crochik, situando o preconceito na esfera dos 

valores, destaca o processo no qual ele é incorporado desde a infância: 

[...] se o preconceito não é inato, a criança, pode de fato, perceber que o outro é 
diferente dela, sem que isso impeça o seu relacionamento com ele. Contudo, esta 
percepção é dificultada, pois é sob a forma de ameaça que o preconceito é introjetado 
[...] através de nossas relações com pessoas com as quais dependemos e o 
incorporamos por medo do que aconteceria caso assim não o fizéssemos (CROCHIK, 
1997, p. 15). 
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O autor complementa afirmando que estamos sendo preconceituosos “quando dizemos 

que algo é bom ou mau, sem que esse juízo seja espontâneo [...] ou sem que reflitamos sobre a 

sua racionalidade, explicitando a sua validade [...]”. 

2.3 Estereótipos           

Estereótipo, em linguagem comum, designa uma forma de impressão gráfica na qual 

os caracteres estão fixos e estáveis (também denominados de clichês ou matrizes). Stroebe e 

Insko (1989, p. 4) identificaram a origem do uso palavra estereótipo no âmbito das ciências 

sociais a partir de 1922, pelo jornalista Walter Lippman, referindo-se a ela como “retratos em 

nossas cabeças” dos vários grupos sociais. Desde então, segundo eles, o estereótipo “como 

representação cognitiva de grupos sociais” traz implícito uma visão negativa de “indesejável 

rigidez”, tendo sido ao final considerado pela psicologia social como “generalizações 

incorretas, rígidas, super-simplificadas e enviesadas”.    

Amodio (2014, p. 675) explica que os estereótipos, “em contraste com o preconceito, 

que reflete um componente avaliativo ou emocional de viés social [...] representam o 

componente cognitivo - os atributos conceituais ligados a um grupo específico, conforme 

definido por uma cultura ou sociedade”. Os estereótipos como crenças, sentimentos, 

experiências ou expectativas, segundo Jones, podem ser considerados:  

[...] o motor que dirige o  preconceito [...] são de vital importância no nosso dia a dia 
porque afetam qual tipo de informação prestamos atenção, como a interpretamos [...]  
são imagens que nós carregamos em nossas cabeças que influenciam de forma sutil e 
poderosa nossa percepção e julgamento sobre uma outra pessoa [...] e por se formarem 
naturalmente são difíceis de mudar [...] São prejudiciais porque envolvem 
generalizações [...] podem operar num nível inconsciente e assim influenciar nossos 
pensamentos, crenças e comportamentos sem que o percebamos [...]  um dos mais 
críticos elementos para entender o  persistente poder do preconceito (JONES, 1997, 
pp. 201-2). 

Assim, considerado pela literatura outro importante conceito para o entendimento do 

fenômeno do preconceito e da discriminação, os estereótipos negativos seriam, por exemplo, 

o ato “automático” de julgar uma pessoa pela sua aparência física ou pela maneira de se 

vestir. Os estereótipos seriam o motivo pelo qual alguém seria tratado de forma diferente, 

baseado numa expectativa inicial de uma pessoa sobre quem seria a outra pessoa, suas 

capacidades, habilidades, condição econômica, entre outras (WOLFE; SPENCER, 1996). A 

título de exemplo, Ainscough e Motley (2000, p. 135), em estudo para verificar a influência 

das características físicas dos clientes sobre o nível de serviço recebido pelo pessoal de 

atendimento de lojas, concluíram que os negros aguardavam na fila por muito mais tempo do 

que os demais clientes (brancos e mulheres brancas ou negras), o que seria uma evidência de 
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que ocorria o efeito do favoritismo grupal (ingroup preferences ou favoritsm), além de ser 

uma forma inconsciente de “comunicar prejulgamentos contra os outros”. 

2.3.1 Relação com preconceito e discriminação   

Os estereótipos podem ser de natureza positiva e negativa, como se verá mais adiante, 

além de ter dois papéis fundamentais e antagônicos: ao mesmo tempo que auxiliam e 

facilitam o processo cognitivo, podem produzir efeitos que terminam por reforçar o 

preconceito e a discriminação. Duckitt (1992) ressalta as contribuições da perspectiva 

cognitiva que possibilitou ampliar o entendimento dos vieses intergrupais, estereotipia e 

competição em situações com grupos reduzidos, cujos fatores socioculturais ou motivacionais 

baseados em personalidade pareciam não estar operando.   

Segundo Crochik (1997, p. 18), os estereótipos utilizados pelo preconceituoso são os 

“conteúdos do preconceito” que ele percebe nas suas “vítimas”, ou os alvos. Ele destaca ainda 

a distinção entre preconceito e estereótipo e considera que, apesar de ambos não se 

confundirem, o último é um elemento do primeiro.  Neste sentido, o preconceito seria uma 

reação individual “[...] um mecanismo desenvolvido pelo indivíduo para poder se defender de 

ameaças imaginárias e assim é um falseamento da realidade, que o indivíduo foi impedido de 

enxergar e que contém elementos que ele gostaria de ter para si, mas se vê obrigado a não tê-

los [...]”. Por sua vez, os estereótipos seriam um produto cultural, concluindo tratar-se de 

processos heurísticos, ou “atalhos mentais”, ou seja:  

[...] produzidos e fomentados por uma cultura que pede por definições precisas 
através de suas diversas agências: família, escola, meios de comunicação de massa, 
etc. [...] a obrigatoriedade da certeza traz necessidade de respostas rápidas, calcadas 
em esquemas anteriores, que se repetem independentemente das tarefas às quais se 
destinam, gerando uma estereotipia nas ações e procedimentos [...] (CROCHIK, 1997, 
p. 19). 

Katz e Braly (1933, p. 288), por meio de um estudo com universitários de Princeton,  

aos quais se solicitou atribuir cinco traços mais característicos para dez grupos de 

nacionalidades e raças distintas, a partir de uma lista de 84 adjetivos, demonstram a existência 

de uniformidade dos padrões de estereótipos entre os  pesquisados (ex.: alemães orientados à 

ciência, italianos orientados à arte, negros como supersticiosos, etc.), confirmando o poder 

dos estereótipos sobre qualquer raça “que grudaria nela com escassa base factual”. Ou seja, 

complementam os autores a respeito das características das diferentes nacionalidades: “claro 

que a experiência individual pode entrar no julgamento do estudante, mas ele possivelmente 

faz isso para confirmar o estereótipo original, que ele aprendeu”. Segundo eles, isso explicaria 
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também porque alguém preconceituoso ao se deparar com uma pessoa que fuja do estereótipo 

incorporado, a mesma é considerada por ele como uma “exceção”.  

Em suma, de acordo com Jones (1997, p. 195) “a razão essencial para os estereótipos 

serem considerados muito importantes para o estudo e entendimento do preconceito é o fato 

de tratarmos as pessoas de forma enviesada, como se elas possuíssem atributos associados ao 

grupo ao qual pertencem [...] sem qualquer conhecimento a priori dos seus reais atributos 

individuais”.   

2.3.2 Construção socialmente compartilhada  

Considerado "um construto socialmente construído" (CROCHIK, 1997) os 

estereótipos negativos estariam intimamente relacionados com o preconceito, funcionando 

como um mecanismo de categorização social e influenciando ambos fenômenos, o 

preconceito e a discriminação negativa percebida. De acordo com Jones (1997, p. 170) um 

estereótipo “é um conjunto de crenças positivas ou negativas que um indivíduo carrega sobre 

as características [genéricas] de um grupo de pessoas […] ” ao passo que estereotipia seria um 

processo de categorização baseado nessas características mais óbvias e salientes (como, por 

exemplo, raça, gênero, idade e altura) “pelo qual um indivíduo emprega uma crença 

estereotipada na avaliação do comportamento em relação ao membro do grupo estereotipado”.  

Conclui-se assim que, como estereótipos sociais, eles seriam introjetados e incorporados tanto 

por quem pratica o preconceito-discriminação (o agente) quanto por quem o sofre (o alvo) 

constituindo-se dessa forma em estereótipos socialmente compartilhados.   

A título de exemplo, e embora estudos mais recentes (TRINDADE, 2008) apontem 

progressos quanto à redução da sua sub-representação ou ausência de negros em peças 

publicitária no Brasil, é possível notar a força e persistência dos estereótipos socialmente 

construídos.  Hasenbalg e Silva (1988, p. 183-4), ao comentarem os processos que levam à 

diminuição dos negros como consumidores no Brasil, abordam o aspecto contraditório de 

uma cultura que “proclamando-se racialmente democrática está permeada pelo ideal 

obsessivo do embranquecimento”. E que a identidade dos negros passa por um processo de 

estereotipação dos papéis e lugares que ele deve ocupar, fortemente calcada nos estereótipos 

de trabalhador sem maior qualificação ou de entertainer (p. ex. cantor, jogador de futebol).  E 

concluem: “na medida em que a publicidade opera segundo a linha de menor resistência e que 

sua função é vender produtos ao maior número possível de pessoas e não mudar estereótipos, 

a expectativa inicial é que ela tende a reproduzir as manifestações de racismo, presentes na 

cultura”. 
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2.3.3 Valência   

 Os estereótipos podem ser tanto positivos, quanto negativos. Wolfe e Spencer (1996, 

p. 178) destacam a parte problemática dos estereótipos, ou seja, seu lado negativo. Segundo 

esses autores, apesar de sua função ser a de “tornar mais fácil e eficiente o processo cognitivo 

(a observação, a seleção e a interpretação de estímulos) sobre nosso mundo social complexo 

[...] as consequências negativas desta eficiência incrementada, refletidas nos inúmeros estudos 

já efetuados, indicam que os estereótipos podem de fato e significativamente enviesar nossos 

julgamentos sobre as pessoas”.  Além disso, esses autores destacam a influência dos 

estereótipos negativos   na performance de minorias, com base em estudos analisando seus 

impactos, mesmo não sendo explicitamente expressos. Num deles, que mencionava ser um 

“teste diagnóstico de habilidade intelectual” aplicado em estudantes brancos e negros, 

comprovou-se que, ao vincular o nome do teste a traços estereotipados e que remetiam à 

estereótipos de inferioridade, como “os negros são menos inteligentes que os brancos”, o 

impacto na performance dos negros era negativo. Ao modificar o nome do teste para 

“exercício de resolução de problema” a performance dos negros resultou equivalente à dos 

brancos.  

2.4 Discriminação   

2.4.1 Definição  

 Entre as definições encontradas na literatura a respeito do conceito de discriminação, 

duas se destacam. A primeira, proposta por Crawford (2001), condiciona sua ocorrência a 

dois fatores: qualquer tratamento diferente ou desigual, e ao mesmo tempo considerado 

injusto por quem o manifeste. Ou seja, segundo ele, para que a discriminação negativa se 

consume ela tem que ser percebida e presumida injusta pelo alvo. A segunda, proposta por 

Jones (1997, p. 10), relaciona a discriminação ao preconceito: “comportamentos negativos em 

direção à uma pessoa e baseada em atitudes que um indivíduo carrega com relação ao grupo 

ao qual aquela pessoa pertence; ou seja, a “manifestação comportamental do preconceito”, 

ressaltando que o preconceito não é “acionável”, mas a discriminação sim. Dessa forma, 

considera que a atitude quando não expressada não “representa um problema” e isso faz supor 

que o preconceito antecede à discriminação e que ela é o comportamento que expressa uma 

atitude preconceituosa.  
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2.4.2 Características   

A discriminação como comportamento manifesto e percebido pelo alvo é considerada 

injusta (BARNES et al., 2004; WILLIAMS et al., 1997), por meio de distinção pejorativa 

desqualificativa ou de tratamento desigual; e ofensiva (HARRIS; HENDERSON; 

WILLIAMS, 2005), capaz de humilhar; isolar, afastar, excluir e desprezar.  Sendo a parte 

visível do preconceito, existe relativo consenso entre os autores pesquisados sobre a 

característica injusta e negativa de comportamentos discriminatórios relacionados ao 

preconceito contra grupos considerados “minoritários” que, além dos étnico-raciais (WALSH, 

2009), podem ser de outras modalidades, tais como: 1) de gênero (p. ex. contra mulheres); de  

idade (p. ex. contra idosos ou muito jovens); de orientação sexual (p. ex. contra 

homossexuais); 2)  de origem ou de nacionalidade (p. ex. regiões ou países menos 

desenvolvidos); 3) de natureza estética e relacionados à aparência física (p. ex. forma de se 

vestir informal, desarrumada, ou estar fora do peso considerado “normal”); 4) de status 

socioeconômico  (p. ex. contra pessoas de classe baixa, pobres, e/ou de baixo nível de 

escolaridade); 5) de condição física (p. ex. contra deficientes), ou estado de saúde (p. ex. 

contra portadores de doenças crônicas); e 6) de ordem religiosa (p. ex. contra praticantes de 

crenças africanas, evangélicas ou judaicas). Depreende-se dessa lista abrangente de possíveis 

“detonadores” de preconceito e discriminação que qualquer pessoa, durante os diferentes 

estágios de sua vida, pode vivenciar pelo menos uma das modalidades descritas.  

O ponto em comum, que desencadeia os comportamentos discriminatórios 

relacionados aos preconceitos mencionados, estaria no processo de categorização, descrito 

anteriormente e na força que o atributo designativo dos grupos passa a exercer para que o 

preconceito e a discriminação que desqualifica o alvo se conformem (CROCHIK, 1997). 

Assim, os comportamentos discriminatórios, passam a ser comandados a partir das referências 

estereotipadas sob a ótica do processo cognitivo - pelo qual os indivíduos selecionam, 

interpretam e reagem aos estímulos recebidos, como por exemplo, a partir dos traços e 

aparência física, e a partir da perspectiva “superior” do agente da discriminação em relação ao 

seu alvo, considerado pelo primeiro como inferior.  

2.4.3 Discriminação de mercado  

Tomando por base a perspectiva teórica da identidade social (SIT), a discriminação 

negativa percebida em lojas físicas pode ser ativada desde os primeiros momentos de 

interação entre o consumidor e o vendedor ou outras pessoas de atendimento da loja, por meio 
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de um processo de categorização (SHARMA; LEVY, 1995). Na Figura 2.2 é possível 

visualizar o inter-relacionamento dos três conceitos apresentados (preconceito, estereótipos e 

discriminação) com a discriminação de mercado (marketplace discrimination): um processo 

de categorização e comparação do consumidor a partir dos seus traços percebidos pelo 

vendedor que o faz categorizar o consumidor em determinado “grupo” ou “categoria” ao qual 

esse consumidor supostamente pertença. Neste sentido, sob esta perspectiva teórica, supõe-se 

que a dinâmica de interação consumidor-vendedor de lojas físicas é guiada pelo objetivo do 

vendedor de manter uma identidade social positiva; e que o preconceito e os estereótipos em 

relação ao consumidor resultariam em comportamentos discriminatórios pelos vendedores. 

Então, dois possíveis comportamentos seriam manifestados: um tratamento favorável do 

vendedor ao consumidor considerado como sendo ingroup (do “mesmo grupo” que o seu) 

com um viés em termos de atitudes e comportamentos mais positivos; e um tratamento 

desfavorável àquele consumidor considerado como sendo outgroup “ou de outro grupo” 

(CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003).  

 
Figura 2.2 – Discriminação de mercado: conceitos inter-relacionados                                                             
Fonte: Elaboração própria (com base nos autores mencionados). 

Nessa perspectiva, como formas mais prevalecentes de discriminação no mercado 

junto ao público afrodescendente americano figuram: a diminuição do nível de serviço 

entregue e a prática do consumer racial profiling (CRP), “[…] tratar os consumidores de 

forma diferente baseado na raça/etnia, a fim de reduzir furtos […]” (SIERRA et al. 2010, p. 

80). Ou seja, basear-se em características estereotipadas (por exemplo, a raça) para predizer 

um comportamento criminal de uma pessoa, e especialmente exercer vigilância excessiva 

ESTEREÓTIPOS ! Crenças (cognitivas e afetivas)
Mecanismos de categorização social

" socialmente construídos, aprendidos e compartilhados
" intimamente relacionados com o preconceito

" papel antagônico: facilitam o processo cognitivo, mas                              
podem reforçar o preconceito e a discriminação

(Crochik, 1997; Duckitt, 1992; Jones, 1997)

DISCRIMINAÇÃO DE MERCADO                                  
Resultado do atendimento dos funcionários percebido 
pelo consumidor como injusto, desigual e/ou ofensivo: 

(Crockett; Grier; Williams, 2003)

" em favor dos clientes considerados                              
ingroup (”nós” ou ”membros-do-grupo”)

" e contra e negativamente aos clientes                      
outgroup (”eles” ou ”membros-fora-do-grupo”)

.PRECONCEITO  ! Atitude (predisposição) 
.Crochick, 1997; Duckitt, 1992; Jones, 1997)

DISCRIMINAÇÃO  ! Comportamento (manifesto)  
(Crawford, 2001; Jones, 1997)

PRECONCEITO  ! Atitude (predisposição) 
(Crochick, 1997; Duckitt, 1992; Jones, 1997)

Características 
" variam conforme o contexto

" negativos, complexos, de efeitos perenes
" sutis, difíceis de identificar, analisar e combater

(Amodio, 2014; Crochik, 1997; Duckitt, 1992; Essed, 2013;  Jones, 1997; Lee, 2000)
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sobre ela. Baker, por sua vez, chama a atenção para os impactos negativos em termos da 

desvalorização da identidade e vulnerabilidade de consumidores (“uma das consequências 

negativas do marketing”) que a exclusão, intencional ou não, pode gerar, em decorrência da 

segmentação de consumidores em grupos sociais a partir de sua condição física, raça, idade e 

gênero: 

[...] embora a atmosfera e a ambientação [servicescape] da loja possa melhorar a 
identidade de um consumidor ou ajudá-lo a criar ou recriar sua identidade, ele também 
pode desvalorizá-la e contribuir para sua vulnerabilidade [...] Estar no mercado 
[marketplace] é parte do fundamento essencial para estar no mundo contemporâneo 
[...] Este tipo de segmentação falha em reconhecer a capacidade e a vontade de muitos 
consumidores para adquirir e consumir nesta atmosfera de loja (BAKER, 2006, p. 47). 

2.4.3.1 Formas menos explícitas de discriminação   

Tomando por base o que ocorre com clientes de minorias étnicas no ambiente de 

varejo americano, a discriminação de mercado na sua forma sutil de manifestação, segundo 

Sierra et al. (2010, p. 82), inclui evitar ou “[...] ignorar clientes, fazê-los esperar por um tempo 

excessivamente longo, tratá-los rudemente e passar outros clientes - brancos -  na sua frente 

[...]”; e praticar uma  abordagem discriminatória “[...] quando os clientes de minorias étnicas 

são submetidos durante as compras ao 'escrutínio extra’ pelo pessoal da segurança e  

vendedores [...] tais como: segui-los de perto, observá-los nos provadores, revistar suas 

bolsas, usar força excessiva - ataques verbais e ou físicos - e exigir a identificação adicional 

para compras a crédito ou em cheque”. Tudo isso por conta da suspeita de que estes tipos de 

compradores se envolverão em atividades criminosas, tais como os furtos em lojas.  

A título de exemplo e como mostra o Quadro 2.3, Rosembaum, Moraru e Labrecque. 

(2012) listaram os tipos de incidentes nos quais vendedores, pessoal da segurança e outros 

empregados das lojas tratam compradores de forma discriminatória por causa da sua raça ou 

etnia, do seu gênero, de sua orientação sexual ou aparência física.   
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Quadro 2.3– Comportamentos discriminatórios que os clientes podem receber dos empregados                                                         
Fonte: ROSEMBAUM; MORARU; LABRECQUE, 2012, p. 6.   

Outra evidência de que em situações do dia a dia, nas quais poderíamos incluir aquelas 

que envolvem interações sociais entre cliente e vendedor, a discriminação racial se manifesta 

de forma cada vez mais sutil foi apresentada por Sue et al. como micro-agressões:  

[...] trocas breves e cotidianas que enviam mensagens depreciativas às pessoas de cor, 
porque elas pertencem a um grupo racial minoritário [...] Microaggressions são muitas 
vezes inconscientemente enviadas na forma sutil de olhares de censura ou olhares 
desdenhosos, gestos e tons. Essas trocas são tão generalizadas e automáticas em 
conversas e interações diárias que elas muitas vezes são desprezadas e camufladas ao 
longo do tempo como sendo inocentes e inócuas (SUE et al., 2007, p. 273). 

Mesmo assim, os efeitos negativos cumulativos persistem ao longo da vida de quem as 

sofre e, conforme já mencionado, e torna cada vez mais difícil a identificação do fenômeno, 

trazendo como problema as maiores dificuldades para sua “conceituação científica social e 

sua medição” (PAGER; SHEPHERD, 2008, p. 1). Evett et al. (2013, pp. 167-8), 

exemplificaram os “tipos de micro-agressões que as pessoas de cor encontram em lojas 

físicas, tais como: ser seguido, ser acusado de roubo, detido e examinado [...] ser solicitado a 

efetuar o pré-pagamento de produtos ou serviços e o recebimento de serviços de forma lenta 

ou rude [...]”  

Nesse contexto, no qual o fenômeno se manifesta de forma cada vez mais sutil, o 

grande dilema apontado por vários autores tende a se acentuar (BONE; CHRISTENSEN; 

WILLIAMS, 2014; EVETT et al., 2013; PITTMAN, 2102): o consumidor distinguir um 
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comportamento discriminatório de um mau atendimento do vendedor e do pessoal de loja. 

Como ressaltam Crockett, Grier e Williams:  

As pessoas frequentemente se deparam com interações de mercado que poderiam ser 
interpretadas como discriminatórias, por exemplo: sendo tratadas de maneira rude em 
um restaurante, ter outro cliente passado à sua frente, ou ser solicitado a apresentar 
uma quantidade de identificação que não parece razoável. Essas interações cotidianas 
podem não ser apenas percebidas como simplesmente desagradáveis e negativas, mas 
também como um tratamento discriminatório (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 
2003, p. 3).  

2.5 Mecanismos de resposta e defesa   

Crockett, Grier e Williams (2003) definem coping como respostas ou formas de lidar e 

enfrentar alguma situação (stressor) à qual uma pessoa é submetida e que lhe cause stress, 

com o objetivo de eliminar ou reduzir as tensões decorrentes daquela situação. Tais tensões 

podem ser de cunho psicológico, resultando em emoções de raiva, medo e angústia; ou de 

cunho fisiológico, resultando em palpitações, alteração da pressão arterial, entre outras. Nesse 

sentido, na revisão da literatura foram identificados vários mecanismos de resposta e defesa 

aos quais os alvos da discriminação negativa recorrem para lidar e enfrentar o fenômeno do 

preconceito e da discriminação percebida.  

A seguir, são apresentados os tipos de respostas ou estratégias para lidar com o 

fenômeno, os mecanismos de autoproteção como resposta (incluindo, os três tipos de 

atribuições de discriminação) e a prática dos ajustes na aparência. 

2.5.1 Tipos de respostas e estratégias  

Feagin (1991) identificou quatro tipos de respostas que o consumidor final negro de 

classe média americana usa para lidar com situações de discriminação: 1) avaliação cuidadosa 

para retirar-se, 2) aceitação resignada, 3) confronto físico ou verbal, e 4) acionamento judicial 

do estabelecimento. Exemplos dessas respostas seriam: as resignadas, como abandonar o 

local, ignorar e continuar, recusar a efetuar a compra e comprar em outro lugar; as indiretas 

ou silenciosas, como boicotar a loja e gerar comentários negativos boca a boca; e as 

confrontacionais, como reclamar no próprio ponto de venda, gerar atenção da mídia sobre o 

maltrato sofrido e processar legalmente a loja.  

Por sua vez, Pittman (2012), dentre as possibilidades de reação anteriormente 

mencionadas, constatou que metade dos entrevistados em situação de discriminação 

percebida, reagiu abandonando o local. Há que se considerar ainda que nem sempre o 

consumidor conta com alternativas que lhe permitem de imediato efetuar a troca de local de 
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compra, por falta de alternativas (GREGOIRE; LAUFER; TRIPP, 2010), e essa falta de 

“poder imediato” pode apenas adiar o abandono da loja, tão pronto ele encontre alternativas. 

A título de comparação, em nível local, pesquisa do PROCON-SP (2010) apontou que 62% 

dos entrevistados pretos que se sentiram discriminados em algum estabelecimento comercial 

“não tomaram nenhuma ação”.  

Stephens e Gwinner (1998) afirmam que o fato dos “consumidores insatisfeitos saírem 

em silêncio, ao invés de expressar suas queixas [...]” deixam um flanco aberto para os 

comentários negativos boca a boca entre clientes atuais e potenciais. E essa situação é 

especialmente agravada quando a empresa não conta com mecanismos que permitam aos 

consumidores expressarem suas queixas ou que “[...] incentivem o comportamento de 

queixa”. Nesse sentido, Gregoire, Laufer e Tripp (2010, p. 743) consideram que os 

comentários negativos boca a boca efetuados por um consumidor com o intuito de alertar o 

“público sobre o mau comportamento de uma empresa [...] compartilhando privadamente suas 

más experiências com amigos e parentes” -  nas quais estão incluídas as de mau atendimento 

nas lojas físicas -  se enquadrariam no rol de comportamentos de retaliação ou revanche 

indireta, disponíveis ao consumidor. Segundo os autores, este tipo de comportamento ocorre 

“pelas costas da empresa e é difícil de controlar [...] ” podendo incluir uma “clara intenção de 

colocar a empresa em apuros”.   

Williams et al. (2008, p. 188), em linha com o entendimento de que essas respostas ou 

reações devem ser entendidas como estratégias para lidar (enfrentar) com as situações de 

discriminação em lojas físicas, propuseram agrupá-las em três tipos. O primeiro tipo são as 

estratégias de enfrentamento focadas-no-problema (problem-focused), “orientadas à ação para 

resolver o stress causado pela discriminação percebida […] por meio de reclamação formal 

[...] confrontando publicamente o agente [...] efetuando comentários boca a boca na busca por 

suporte social”. Ou nas palavras de Stephens e Gwinner (1998, p. 181), quando “o 

consumidor lida diretamente com o problema por meio de uma ação direta [...]   no qual o 

enfrentamento é externo [...] em direção à outra parte [...] quando os consumidores percebem 

ter um forte potencial de enfrentamento [...] e podem ou não ser acompanhada de emoções 

[...]” O segundo tipo são as estratégias de enfrentamento  focadas-na-emoção (emotion-

focused), não-confrontativas  ou internalizadas pelo alvo que passa a atribuir a si mesmo parte 

ou totalidade da responsabilidade pela discriminação percebida.  Ou, segundo Stephens e 

Gwinner (1998, pp. 181-3), silenciar diante dos incidentes, se autoenganando por meio de 

autoculpa, da negação (“minimizar a existência ou o impacto de um problema”), do 

autocontrole (“resistência ao impulso de expressar uma queixa”), e de sentimentos de 



  

 

53 

compaixão (“tomar para si a perspectiva do outro”). Em resumo, “[...] quando os 

consumidores percebem terem baixo potencial de enfrentamento e não sentem o equilíbrio de 

poder em incidentes de mercado que os favoreçam, são então propensos a se envolver em 

estratégias de enfrentamento focados na emoção”. E o terceiro tipo são as estratégias de 

enfrentamento de evitação (avoidance), também consideradas não-confrontativas “para 

contornar a discriminação por meio de “um distanciamento da situação […]”  Ou 

“simplesmente abandonam a situação”, segundo Stephens e Gwinner (1998, p. 184). Estes 

autores destacam ainda que essas estratégias podem ser usadas em combinação pelo mesmo 

consumidor.  

Esses três tipos de estratégias também aparecem refletidas no modelo conceitual 

proposto por Walsh (2009), apresentado na Figura 2.3. Focado no vendedor como 

determinante dos comportamentos de discriminação, ilustra os tipos de respostas dos 

consumidores afetados por algum tipo de discriminação (étnica-racial, de gênero, de idade, de 

condição física e de orientação sexual), sofridos nas suas experiências de interação com 

vendedores em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. O modelo de Walsh 

fornece uma visão panorâmica dos vários elementos envolvidos no processo de discriminação 

- embora não se atenha em como ela é expressada – integrando os determinantes com as 

possíveis respostas dos consumidores. A Figura 2.3 pode ser visualizada em três grandes 

blocos. No primeiro deles (lado esquerdo da figura) encontram-se o que o autor denomina de 

potenciais determinantes em nível individual e em nível empresa. Em nível individual 

(derivados dos insights provenientes da literatura), envolve o comportamento dos 

funcionários e inclui: 1) o impacto de suas características demográficas como, por exemplo, o 

fato de possuir melhor nível de educacional, ou ser mais jovem, ou do sexo feminino apontam 

para uma menor probabilidade de ocorrência e percepção pelos consumidores de incidentes de 

discriminação; e 2) os  motivadores internos, como o baixo nível de stress e o alto nível de 

sastisfação no trabalho que possibilitam ao funcionário manter o autocontrole diante de 

membros de fora do grupo (outgroups), podendo assim influenciar favoravelmente na não-

ocorrência de incidentes de discriminação. Já em nível empresa estão os motivadores externos 

como: 1) a orientação ao cliente ou os esforços dos funcionários para satisfazer as 

necessidades do cliente; e 2) a existência de scripts de serviço, que são as regras e 

procedimentos claros sobre padrões de comportamento esperados dos funcionários para 

atendimento de clientes, especialmente a proibição daqueles comportamentos de caráter 

restritivo. No segundo bloco (parte inferior da Figura 2.3) estão os outros fatores que, 

segundo o autor, podem influenciar a percepção da discriminação pelo cliente e sua resposta, 
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seja em nível macro (cultura organizacional no trato dos clientes e ambiente legal onde a 

empresa opera) e em nível micro (grau de proximidade ou não entre funcionário e cliente que 

pode definir o nível de tolerância e resposta do último em relação a possíveis comportamentos 

discriminatórios do primeiro). E, por fim, no terceiro bloco (lado direito da figura), a partir 

dos resultados de entrevistas qualitativas sobre comportamentos de consumidores, estão as 

possíveis estratégias de enfrentamento ou coping strategies, utilizadas pelos clientes para lidar 

com situações percebidas por eles como comportamentos discriminatórios negativos dos 

funcionários. É nesse ponto que Walsh (2009) utiliza as mesmas estratégias de enfrentamento 

apresentadas por Stephens e Gwinner (1998) para agrupar as reações mais comuns dos 

clientes: a evitação (ignorando a situação), as estratégias focadas-no-problema (efetuando 

reclamações formais) e as estratégias focadas-na-emoção (diminuindo a satisfação, confiança 

e lealdade e praticando comentários negativos boca a boca). 

 

 
Figura 2.3 - Modelo conceitual   
Fonte: WALSH, 2009, p. 150.  

Por fim, mais recentemente passou-se a especular a respeito do papel das compras 

virutais via internet como possível forma de evitação utilizada por grupos étnicos que 

rotineiramente sofrem a discriminação de mercado, nas interações cara a cara com vededores 

no varejo: “apesar do reconhecimento dos benefícios de bem-estar oferecidos pela internet, 
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relativamente pouca pesquisa existe sobre o que, como e por que grupos etno-raciais fazem 

uso dela para enfrentar o fenômeno” (LINDRIDGE; HENDERSON; EKPO, 2015, p. 283), 

além de não serem claras ainda as implicações para os alvos, agentes e empresas envolvidas 

decorrentes desse tipo de estratégia. 

2.5.2 Atribuições de discriminação 

Outros tipos menos “óbvios” de respostas identificados na literatura foram as 

atribuições de discriminação (discriminatory attributions). Ou seja, à quais causas o alvo 

(“minoria” ou em posição “inferior”) atribui a responsabilidade pela ocorrência da 

discriminação da qual ele foi vítima, e como forma de se proteger psicologicamente.  

Crockett, Grier e Williams (2003) ao conduzirem estudos para compreender como reagem os 

alvos da discriminação no mercado, revelaram esses mecanismos de autoproteção. Tais 

atribuições são subdivididas em três categorias. 

A primeira delas é a ambiguidade de atribuição, ou attributional ambiguity 

(CROCKER; MAJOR, 1989).  Ocorre quando o alvo entende que a discriminação ao invés de 

ter sido causada por sua inabilidade em atingir um certo objetivo, ter sido originada, por 

exemplo, por conta de um preconceito do agente. Esse mecanismo de proteção além de 

justificar sua incapacidade em atingir determinado objetivo, protege o alvo de sentimentos de 

fracasso que, segundo o alvo, teria sido ocasionado por outro e não por ele mesmo. Um 

exemplo seriam os processos de avaliação em empresas ou escolas, efetuadas por grupos 

“majoritários”.  A dúvida vivida por um membro de um grupo estereotipado ou “minoritário” 

poderia ser “[...] as avaliações (negativas) que estou recebendo são justas, ou são o resultado 

de preconceito?” Ter-se-ia então estabelecido o que Wolfe e Spencer (1996) classificaram 

como um outro dilema vivido pelos alvos. Um outro exemplo são os estudos com estudantes 

afro-americanos nos quais se provou que, eles tendo conhecimento de que os feedbacks 

negativos recebidos eram de pessoas brancas, isso fez com que sua autoestima não caísse, 

pois atribuíam como a causa de eles serem negativos, ao fato de ter havido algum preconceito 

dos brancos contra eles. Ou seja, atribuir um resultado negativo ao preconceito parecia 

proteger a autoestima dos estudantes. Porém, outro aspecto prejudicial foi detectado: o fato de 

que o recebimento de feedbacks positivos também propiciava a dúvida se os mesmos não 

eram uma tentativa dos brancos de evitar aparentar preconceito, ou como resultado de seus 

sentimentos de pena em relação ao grupo minoritário ao qual pertenciam.  

A segunda categoria é a discrepância de discriminação pessoa-grupo (person/group 

discrimination discrepancy), quando o alvo atribui sua ocorrência ao fato dele pertencer a 
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determinado grupo que normalmente sofre discriminação e não ser ele (o alvo) o próprio 

responsável. Ou seja, corresponde ao indivíduo entender sua própria suscetibilidade como 

vinculada à suscetibilidade do grupo ao qual pertence, tornando possível assim “protegê-lo 

dos efeitos psicológicos corrosivos da vitimização” (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 

2003, p. 6). Esse mecanismo de autoproteção poderia ser um indicativo do porquê muitas 

vezes as reações quanto ao preconceito e discriminação parecem, à primeira vista, passivas 

pelos alvos (CROCKER; MAJOR, 1989, p. 612). Os mesmos autores propõem agrupar o que 

seriam os “[...] vários mecanismos que protegem a autoestima dos membros dos grupos 

estigmatizados ou oprimidos contra o preconceito dos outros, em: [...] (a) atribuir o feedback 

negativo ao preconceito contra seu grupo, (b) comparar seletivamente os seus resultados 

[individuais] com os dos membros de seu próprio grupo; e (c) desvalorizar seletivamente 

aqueles atributos nos quais seu grupo tipicamente performa mal,  valorizando aqueles 

atributos nos quais seu grupo se destaca”.   

E por fim, a terceira categoria diz respeito à assimetria nas atribuições de 

discriminação (assymetry in discrimination attributions), quando o alvo atribui a ocorrência 

da discriminação ao fato de certos perpetradores, grupos majoritários ou “agressores” (como 

por exemplo: brancos quando o alvo é negro, heterossexuais quando o alvo é homossexual, 

homens quando o alvo é mulher) serem considerados como mais propensos a discriminar do 

que outros com menos “poder”. 

O estudo de Crockett, Grier e Williams (2003, p. 12), além de confirmar a 

ambiguidade de atribuição e discrepância de discriminação pessoa-grupo como as duas 

formas mais prevalecentes sobre como os consumidores se autoprotegem, geraram como 

insight o seguinte: mais do que a hostilidade racial, o que de fato orientava a discriminação 

era a inferioridade do consumidor percebida pelo agente “(por exemplo, ‘não tem dinheiro 

suficiente para comprar’, ‘um ladrão’, ‘uma ameaça’, ao invés da hostilidade racial 

outgroup)”.  

2.5.3 Ajustes na aparência 

Vários autores corroboraram também a importância que a aparência (características 

físicas visíveis e forma de se vestir) exerce nas relações interpessoais, como estratégia para 

enfrentar o preconceito e a discriminação percebida (AINSCOUGH; MOTLEY, 2000; 

BONE; CHRISTENSEN; WILLIAMS, 2014; CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003; 

LEE, 2000; NOGUEIRA, 2007; PITTMAN, 2012). Embora não seja uma exclusividade dos 

grupos minoritários, sendo utilizada também por grupos majoritários (brancos), sua eficácia 
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não é cem por cento assegurada “[...] se a equipe de vendas opera com um consumidor 

idealmente racializado [...]” (PITTMAN, 2012, p. 162).  

Reforçando o fato de que a raça para determinados grupos étnicos, em especial os 

considerados minoritários, é um fator saliente em sua autoidentidade (self-identity) (BONE; 

CHRISTENSEN; WILLIAMS, 2014; PITTMAN, 2012), estudos realizados pela maioria dos 

autores  mencionados  apontam que, dentre o arsenal de estratégias para lidar com a 

discriminação percebida ou sentida (real ou imaginária), especialmente as de cunho racista  no 

ambiente de varejo, o ato de vestir-se “melhor” ou “mais arrumado” (dressing up) - por 

exemplo, vestir um terno, colocar uma gravata ou uma roupa menos casual (LEE, 2000) - é 

uma estratégia de autoapresentação (self-presentation) comumente utilizada para se 

compensar (BONE; CHRISTENSEN; WILLIAMS, 2014) ou reduzir o impacto das 

discriminações (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003). E de acordo com Bone, 

Christensen e Willliams (2014, p. 461) “este padrão de comportamento de empregar vários 

'adereços' para aumentar a sua autoapresentação demonstra uma falta de autoconfiança (self-

confidence) no processo e uma sensação diminuída de autocapacidade (self-capacity) e 

eficácia (efficacy), relativamente aos seus homólogos brancos".  

No Brasil pesquisas junto ao público jovem que ficaram conhecidos como “rolezeiros” 

(moradores das periferias dos grandes centros urbanos, que marcam pelas redes sociais 

encontros com outros jovens, principalmente em shopping centers) também apontam para a 

importância do fator aparência (se vestir “melhor”) como forma de sofrer menos 

discriminação em lojas, aumentar a chance numa entrevista de emprego e sofrer menos 

batidas policiais (MEIRELES, 2014; MEIRELLES; ATHAYDE, 2014).  

 Lee (2000, pp. 369-70) apontou ainda que essa estratégia busca “legitimar” a classe e 

o status do alvo perante os outros (no caso, os vendedores). Ou seja, fazer transparecer sua 

capacidade de compra. E seria especialmente utilizada pelos grupos minoritários negros da 

classe média norte americana “[...] frequentemente tentados a provar que eles podem pagar a 

mercadoria vendida em lojas [...]”. Porém, o mesmo autor ressalva que “essa tática não é 

nenhuma garantia de que eles serão tratados de forma justa. Em ambientes 

predominantemente brancos, a raça muitas vezes torna-se mais significativa do que a classe 

[...]” Nesta linha, Crockett, Grier e Williams (2003, p.7), a partir do dados de seu estudo, 

mencionaram o uso de marcadores de consumo (consumption markers)  ou marcadores de 

status (status markers) como forma de compensar a discriminação de mercado, já que ao 

sinalizar alto status, “[...] os entrevistados podem se distanciar dos estereótipos [negativos] 

vigentes sobre homens afro-americanos [...]”.  
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Para resumir o tópico, o Quadro 2.4 apresenta os três principais mecanismos de 

resposta e defesa apresentados anteriormente. 

 
Quadro 2.4 - Três principais mecanismos de resposta e defesa   
Fonte: Elaboração própria (com base nos autores mencionados).  

 
Assim, concluída a revisão da literatura e tendo sido consideradas as principais 

perspectivas teóricas e os respectivos conceitos, será apresentada no próximo capítulo a 

metodologia empregada na pesquisa de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPING*
forma de lidar ou estratégia adotada por 
alguém para enfrentar alguma situação 

que lhe cause stress

ATTRIBUTION*                                  
atribuir a responsabilidade pela 

discriminação a alguém que                                 
não seja a si próprio

AJUSTES NA APARÊNCIA*      
(física e forma de se vestir) 

para enfrentar a discriminação

Focada-no-problema
• orientadas à ação para resolver o stress

Focada-na-emoção
• não-confrontativa ou internalizada pelo  

alvo que passa a atribuir a si mesmo parte 
ou totalidade da responsabilidade pela 
discriminação percebida

Evitação
• não-confrontativa, para evitar a 

discriminação por meio de “um 
distanciamento da situação”

Ambiguidade de atribuição 
• ao invés de ter sido causada por 

inabilidade do alvo, ter sua origem, por 
conta de preconceito do agente

Discrepância de discriminação     
pessoa-grupo 
• se deve ao fato de pertencer a 

determinado grupo que normalmente 
sofre discriminação 

Assimetria nas atribuições de 
discriminação
• se deve ao fato de certo grupo 

“agressor” ou majoritário ser 
considerado mais propenso a 
discriminar

Ato de vestir-se ”melhor” ou ”mais
arrumado” 
• dressing up, por exemplo: vestir um 

terno, colocar uma gravata ou uma  roupa 
menos casual

*Ainscough; Motley, 2000; Bone; Christensen; Wiliams, 
2014;  Crockett; Grier; Williams, 2003; Lee, 2000

* Crocker; Major, 1989;                                                   
Crockett; Grier; Williams, 2003

* Stephens; Gwinner, 1998;                            
Willians et al., 2008
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3. METODOLOGIA          

O desenho de pesquisa adotado nesta dissertação foi o de natureza qualitativa 

interpretativista, por meio de entrevistas pessoais em profundidade, não estruturadas e com 

abordagem fenomenológica como método de coleta de dados (HAYTKO; BAKER, 2004; 

MOISANDER; VALTONEN; HIRSTO, 2009; THOMPSON; TAMBYHA, 1999). E a 

análise e interpretação dos dados empíricos obtidos (dados textuais gerados junto aos 

entrevistados) adota a abordagem do círculo hermenêutico (PRASSAD, 2005; THOMPSON, 

1997; THOMPSON; HIRSCHMAN, 1995). Essa decisão se justifica pelos pontos que serão 

abordados a seguir. 

O principal objetivo com a adoção desse tipo de entrevista foi o de encorajar os 

participantes da pesquisa a trazer à tona seus sentimentos e percepções a respeito de como 

experimentam e reagem ao fenômeno em estudo nas suas interações com vendedores de lojas 

físicas, e assim tornar possível a interpretação posterior das informações obtidas para além do 

“simplesmente dito”. O preconceito e a discriminação negativa são temas muito sensíveis para 

serem tratados de forma direta (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003; LIMA, 2014). 

Evolvem sentimentos e pensamentos que podem ser emocionalmente difíceis de lidar e, ao 

final, produzir respostas enviesadas, ou apenas socialmente corretas se for empregada uma 

metodologia convencional de pesquisa (PAGER, 2006). Conforme constatado por Adorno et 

al.: 
[...] Opiniões, atitudes e valores, tais como os concebemos, são expressos mais ou 
menos abertamente em palavras. Psicologicamente eles estão sempre “na superfície” 
[...] Questões muito carregadas de afeto, como as concernentes às minorias [...] o grau 
de abertura com o qual a pessoa fala dependerá da situação em que ela se encontra [...] 
O que ela realmente pensa ela expressa em discussões confidenciais com os que lhe 
são íntimos [...] O indivíduo pode ter pensamentos ‘secretos’ [...] ter ideias que não 
admite nem para si mesmo, assim como pode ter ideias que não expressa, porque  são 
tão vagas e malformadas, que não consegue pô-las em palavras. Ter acesso a essas 
tendências profundas é particularmente importante (ADORNO et al., 1989, p. 225).  

Juntam-se ainda a essa decisão os aprendizados de duas experiências empíricas 

preliminares pelo autor da pesquisa. A primeira delas foi um piloto de entrevista pessoal e 

semiestruturada realizada em 2014, cujos resultados foram insatisfatórios por incorrer nos 

mesmos equívocos da maior parte das pesquisas qualitativas, conforme mencionado por 

Souza (2012, p. 374) “[...] a aceitação ingênua do que o informante reporta sobre si mesmo 

como verdade imediata [...]”, ao invés de focar na “[...] sua reconstrução contextualizada e 

metódica [...]”. A segunda experiência, diferentemente da primeira, foi um outro piloto de 

entrevistas pessoais em profundidade e não estruturadas, após o autor da pesquisa ter 

realizado o aprofundamento teórico sobre a aplicação de metodologias qualitativas, e levar em 
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conta os seguintes alertas: de Reynolds e Gutman (1988, p.13) de que “[…] áreas sensíveis 

frequentemente produzirão respostas superficiais pelos respondentes para evitar a 

introspecção sobre reais razões que estariam por trás de seu comportamento […]”; e de Levy 

(2005, p. 344)  sobre o desafio de “lidar  com as vidas íntimas de consumidores, incluindo 

verdades e mentiras, sua ignorância, incertezas, mecanismos de defesa e contradições”. 

Além disso, a utilização da abordagem qualitativa de pesquisa é considerada na 

literatura acadêmica a mais aberta e menos rígida, sendo assim, a mais apropriada para o 

entendimento de processos sociais complexos, delicados (PAGER, 2006; PRASAD, 2005), 

como os relacionados a essa pesquisa. Com isso, permitiu também avaliar no contexto local 

os pressupostos iniciais baseados nos aspectos já cobertos pelas teorias e conceitos existentes; 

fez emergir outros aspectos e temas relevantes ainda não cobertos pela teoria; e ampliou o 

entendimento das consequências do fenômeno da discriminação negativa. Outro alerta 

importante, conforme destacado por Eisenhardt (1989, p. 539), foi atentar para o fato de que a 

flexibilidade encontrada em estudos qualitativos e que aplicam a metodologia em questão não 

pode se converter numa “licença para não ser sistemático” e sim “num oportunismo 

controlado”, no qual os pesquisadores inclusive aproveitam o afloramento de novos temas. Ou 

nas palavras de Prasad (2005, p. 6), o valor das pesquisas qualitativas está no fato de serem 

“ao mesmo tempo teoricamente fundamentadas e metodologicamente rigorosas”. 

Nesse sentido, as entrevistas efetuadas nesta pesquisa com abordagem fenomenológica 

buscaram o entendimento “no nível da experiência vivida [...] descrita em primeira-pessoa 

[...] ao invés de um padrão de respostas ou estruturas cognitivas” (THOMPSON; 

LOCANDER; POLLIO, 1989, pp. 139 e 144) e permitiram analisar e interpretar o fenômeno 

em estudo a partir das perspectivas individuais, no caso as respostas reportadas verbalmente 

pelos respondentes durante as entrevistas. Como principais exemplos da utilização dessa 

abordagem relacionados ao tema da discriminação de mercado foram considerados os 

seguintes autores: Crockett, Grier e Williams (2003), Birzer e Smith-Mahdi (2006) e Walsh 

(2009). Este último autor ainda ressalta dois aspectos dessa abordagem: 1) a possibilidade de 

o pesquisador “experimentar a visão do mundo [...] suas experiências [...] do ponto de vista do 

consumidor [...]”; e 2) e contar com as “experiências retrospectivas memoráveis [...] que 

podem facilmente ser lembradas pelos participantes” (WALSH, 2009, p. 151), principalmente 

em se tratando de incidentes de discriminação nos quais eles estiveram envolvidos. 

Por sua vez, a adoção da interpretação hermenêutica permitiu que os insights para 

entendimento do fenômeno em estudo surgissem por meio de um processo contínuo e 

interativo de leitura dos dados textuais: primeiro cada entrevista individualmente e depois as 
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entrevistas entre si e o seu confronto com o referencial teórico preliminar obtido na revisão de 

literatura. Ou seja, como Thompson e Haytko (1997, p. 20) descreveram, a interpretação dos 

dados textuais (entrevistas) usando a interpretação hermenêutica consistiu na “interação 

circular entre os textos das entrevistas, a interpretação temática e a pesquisa dos aspectos 

socioculturais, relativos ao fenômeno em estudo”. Num primeiro momento, buscando 

entender as experiências e percepções dos participantes e num segundo momento focando nos 

pontos de similaridade e diferenças entre eles. E este foi um dos principais motivos pelos 

quais a condução e registro detalhado de todas as entrevistas foi considerado tão importante 

nesta pesquisa e porque foram observados os seguintes pontos:  
 

[...] o entendimento do pesquisador sobre o fenômeno de pesquisa necessariamente 
deve envolver um referencial inicial [...] o primeiro estágio da investigação 
hermenêutica, uma imersão nos antecedentes de pesquisa relativas às condições 
históricas e culturais relevantes à área de interesse [...] a qualidade dos achados de 
uma pesquisa depende do âmbito do conhecimento prévio que o pesquisador trás e sua 
habilidade para forjar ligações perspicazes entre este conhecimento prévio e os textos 
disponíveis. O cultivo de   uma perspectiva sócio-histórica no domínio da pesquisa, 
casada com a sensibilidade das nuances dos textos, são possivelmente os aspectos 
mais críticos da interpretação hermenêutica (THOMPSON, 1997, pp. 441-2).  

Portanto, a decisão pela adoção nesta pesquisa da entrevista pessoal com abordagem 

fenomenológica e a interpretação hermenêutica, dentre as alternativas existentes, se alinhou 

também com princípio básico de se manter a congruência entre a abordagem teórico-

metodológica no projeto de pesquisa no qual devem estar interligados: o referencial teórico, a 

metodologia empregada na coleta de dados e sua análise e interpretação calcada no contexto 

dos respondentes (PRASAD, 2005). 

Nos próximos dois tópicos são descritas todas as etapas percorridas na pesquisa 

empírica, desde a coleta até a análise e interpretação dos dados textuais, todas elas realizadas 

pelo autor da pesquisa (ver detalhes sobre o perfil do autor em Apêndice A).      

3.1 Coleta de dados  

 Neste tópico são apresentados: a unidade de análise utilizada, como foi o acesso aos 

respondentes, os meios, as condições e a duração das entrevistas, bem como a forma de 

condução propriamente dita das mesmas. 

3.1.1 Respondentes  

A unidade de análise considerada nesta pesquisa foram os consumidores finais negros 

(pretos e pardos). Ou seja, o foco foi no alvo do preconceito e da discriminação negativa, 

dentre as três possibilidades de análise apontadas por WILLIAMS et al. (2008): 1) a partir do 
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agente (actor) responsável pelo comportamento discriminatório; ou 2) a partir do alvo ou 

(target) que percebe o comportamento; ou 3) a partir do observador (observer), não envolvido 

diretamente na interação entre o agente e o alvo.  

A definição do perfil de entrevistados que compuseram essa pesquisa para o estudo do 

fenômeno em questão levou em conta a recomendação de Eisenhardt (1989) para que, em 

pesquisas de orientação qualitativa, em primeiro lugar é crucial identificar claramente a 

população a ser pesquisada. Dessa forma, os entrevistados são adultos maiores de 18 anos, 

homens e mulheres, com perfil socioeconômico médio de origem étnica-racial negra e 

moradores de cidades da RM de São Paulo. No quarto capítulo (Resultados, tópico 4.1) são 

apresentados mais detalhes sobre o perfil dos entrevistados.  

3.1.2 Acesso aos respondentes 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência (CROCKETT; GRIER; 

WILLIAMS, 2003; SPGGLE, 1994) e foi aproveitada a vantagem apontada por Spiggle 

(1994) com a utilização de “amostras intencionais”: a possibilidade de ir ajustando a seleção 

dos próximos respondentes em função dos anteriores para maximizar a variabilidade de 

indivíduos. Além de pessoas conhecidas do entrevistador, foram convidados a participar 

alunos e funcionários também de origem negra (pretos e pardos) indicados por professores e 

coordenadores de uma universidade particular. E para um dos casos foi usada a técnica de 

“bola de neve”, que corresponde a um entrevistado participante indicar outra (s) pessoa (s) 

conhecida (s) sua (s), para participar da entrevista (WALSH, 2009), e assim sucessivamente.  

3.1.3 Meios, condições e duração das entrevistas  

Segunido-se o Protocolo de Entrevista (tópico Procedimentos), conforme apresentado 

no Apêndice B, além dos contatos cara a cara na condução das entrevistas em profundidade e 

não-estruturadas, foi utilizado também o Skype13. Considerado na atualidade um meio muito 

comum, prático e não oneroso de comunicação, alguns autores, como Fontana e Frey (2000) 

já haviam previsto o incremento de formas de comunicação virtuais, como esta. As vantagens, 

pelo lado dos entrevistados, foram a facilidade e o conforto para realizar parte dos encontros 

no momento e local que fossem mais convenientes para eles (em casa ou no trabalho), 

principalmente porque a maioria trabalha durante o dia e estuda à noite, portanto, com pouco 

                                                                                         
13 Forma virtual de comunicação gratuita e simultânea por voz e vídeo, que possibilita a comunicação entre 
usuários em qualquer parte do mundo que possuam o software Skype instalado em seus computadores, tablets ou 
smartphones e tenham conexão com internet. 
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tempo disponível. Já pelo lado do entrevistador, como vantagens, além também da 

comodidade, resulta em menor custo (deslocamento e tempo), além de facilitar a realização de 

um maior número de contatos. 

A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2016 e concluída em três 

meses, com uma média de uma entrevista por semana. O tratamento, análise e interpretação 

de dados estendeu esse prazo em mais oito semanas, incluindo os retornos junto aos 

entrevistados para os esclarecimentos adicionais. Em total, foram cinco meses após o início da 

coleta de dados em campo, até a redação dos principais resultados e conclusões.  

Participaram nove entrevistados negros voluntários de um total de 15 convidados 

pessoalmente ou por telefone pelo autor da pesquisa (maiores detalhes sobre o seu perfil são 

apresentados no próximo capítulo no tópico 4.1 e no Apêndice C no Quadro 4.7).  

Com duração aproximada de 45 minutos cada entrevista, em média foram efetuados 

três encontros com cada entrevistado e em momentos distintos, totalizando 22 entrevistas com 

nove participantes. As entrevistas foram conduzidas pessoalmente e via Skype, conectando-se 

os dois computadores, o do entrevistador e o do entrevistado com o áudio e a imagem 

ativados, a fim de captar também sua linguagem não verbal e outras reações que contribuíram 

na análise e interpretação das informações coletadas.  

Foram observados os seguintes aspectos críticos apontados por  Thompson, Locander 

e Polio (1989): 1)  na abertura de cada entrevista foi  enfatizado que o objetivo  da pesquisa de 

cunho acadêmico  era entender os hábitos e o comportamento do consumidor; 2) foi garantido 

o anonimato dos entrevistados; 3) foi reforçado o fato de que não existiam respostas certas ou 

erradas; 4) buscou-se realizar as entrevistas nos momentos e locais escolhidos pelos próprios 

entrevistados, para deixá-los confortáveis e  facilitar a criação de um clima de confiança, 

sendo que as entrevistas ocorreram de forma privada (apenas entrevistado e entrevistador); e 

5) foi solicitado  previamente a cada entrevistado sua autorização para o entrevistador anotar  

e  gravar em áudio a entrevista, tendo sido tal consentimento gravado juntamente com a 

conversa.  

Também, em linha com as preocupações éticas e a responsabilidade do entrevistador 

na abordagem e envolvimento de pessoas, durante e após o término das entrevistas, foram 

considerados os aspectos mencionados por Veludo-de-Oliveira e Oliveira (2012), a respeito 

da criticidade das pessoas revelarem informação privada e a necessidade que a entrevista 

fosse absolutamente voluntária pelo lado dos entrevistados.  Além de observar os aspectos 

acima descritos, o entrevistador buscou se manter “flexível, objetivo, empático, persuasivo e 

bom ouvinte”, conforme apontado por Fontana e Frey (2000, p. 652). E mesmo com todos 
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esses cuidados, houve plena consciência de que a responsabilidade e o sucesso neste tipo de 

entrevista estariam nas mãos do próprio entrevistador, a quem coube ter habilidade e 

sensibilidade para angariar a confiança dos entrevistados e conduzir as entrevistas conforme 

suas respostas e reações.  

3.1.4 Condução das entrevistas   

Coerente com a adoção de uma pesquisa de marketing de cunho interpretativista 

hermenêutica, as entrevistas fenomenológicas empregaram “relativamente poucas questões 

pré-planejadas” (THOMPSON, 1997, p. 442). Mais especificamente, tomando por base o 

método de entrevista em profundidade descrito por Haytko e Baker (2004, p. 69), não foi 

seguido “[...] um formato pré-determinado” deixando que o curso do diálogo de entrevista 

fosse “[...] definido em grande parte pelo participante [...] as perguntas do entrevistador 

formuladas de acordo com as reflexões dos participantes [...] para resultar em descrições mais 

minuciosas de experiências específicas”.  

Conforme apontado por Fontana e Frey (2000, p. 655) “como o objetivo de uma 

entrevista não-estruturada é o entendimento, é crucial estabelecer rapport [...]” buscou-se essa 

sintonia ou mútuo entendimento com o respondente até um nível que permitisse colocar-se no 

seu lugar, tendo sido realizados em média três encontros (um presencial e os outros dois por 

Skype). O primeiro para apresentação do entrevistador, dos objetivos da pesquisa e das 

condições da entrevista; o segundo para realização da entrevista propriamente dita; e o 

terceiro para esclarecer ou aprofundar alguns pontos da primeira entrevista. E, alinhado com 

Thompson, Locander e Pollio (1989, p. 138), para angariar os elementos que permitiram o 

entendimento da experiência vivida do entrevistado, buscou-se que as entrevistas “resultassem 

numa conversação e não numa sessão de perguntas e respostas”, jamais conduzindo-as no 

formato de perguntas do tipo “por que”, a fim de não inibir o entrevistado, evitando tirar dele 

respostas racionais.  

Nesta linha de conversação, a entrevista foi iniciada com uma questão ground tour, ou 

seja, uma pergunta inicial bem genérica para abrir o diálogo (BAKER, 2006; HAYTKO; 

BAKER, 2004; THOMPSON; HAYTKO, 1997; WALSH, 2009), sem entrar diretamente em 

quaisquer questões de pesquisa, considerada uma tática inadequada que acaba por não levar o 

pesquisador ao nível do respondente para se engajar numa conversação real, na qual a 

linguagem verbal e não-verbal são observadas (FONTANA; FREY, 2000). Assim, precedida 

da explicação sobre o objetivo da entrevista e após o entrevistado se auto apresentar, o que 

normalmente durou em torno de 20 a 30 minutos, foi efetuada a seguinte pergunta: “quando 
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eu falo ‘comprar numa loja física’, quais pensamentos vêm à sua mente?” Exatamente como 

descrito por Feagin (1991, p. 103), sem haver “[...] questões específicas no roteiro de 

entrevista [...] a discussão sobre discriminação aparecia voluntariamente nas respostas para 

perguntas gerais [...] ou em divagações nas respostas para perguntas específicas. As respostas 

voluntárias sinalizam a importância destes eventos”.  

Para evitar que as respostas se encaminhassem para algo abstrato, os entrevistados 

foram encorajados a descrever em detalhe as experiências relacionadas à pergunta ground 

tour, tendo-se em mente as duas principais questões de pesquisa e que foram abordadas no 

momento e da maneira que o entrevistador julgou mais conveniente durante as entrevistas. 

Outra tática recomendada, e utilizada como checagem (checking) de entendimento, ou para 

aprofundar algum ponto relatado, foram as questões de follow up formuladas aos 

respondentes, com a mesma linguagem (palavras ou frases) utilizada por eles (NOBLE; 

HAYTKO; PHILLIPS, 2009; THOMPSON; LOCANDER; POLLIO, 1989), assegurando 

assim que o foco do entrevistador fosse diretivo e não dominador durante as entrevistas 

(THOMPSON; LOCANDER; POLLIO, 1989).  

Por outro lado, e ao mesmo tempo, foram evitadas perguntas diretas, para não resultar 

em respostas fechadas, racionais e “socialmente corretas”. Essa abordagem fenomenológica 

esteve em linha com proposta efetuada por Thompson, Locander e Pollio (1989) para o 

entendimento ocorrer por meio de conversação e no nível da perspectiva do entrevistado. E 

para não os induzir, não foram mencionadas as palavras “preconceito”, “discriminação” ou 

qualquer outra que tivesse relação direta com elas, a não ser que os próprios entrevistados de 

forma espontânea as mencionassem. Essa estratégia foi utilizada por autores de estudos 

relacionados à discriminação de mercado identificados na revisão de literatura dessa pesquisa 

(BIRZER; SMITH-MAHDI, 2006; FEAGIN, 1991; WALSH, 2009). Para visualizar os tipos 

de perguntas efetuadas, ver Apêndice B, tópico 2 Guia de Entrevista – Abordagem 

Fenomenológica. 

Assim, mesmo sem um roteiro rígido de entrevista, foi dedicada especial atenção aos 

seguintes aspectos: 1) as informações gerais sobre os entrevistados, com destaque para 

aquelas que permitiam o entendimento mais amplo de sua história cultural, social e pessoal; 2) 

a descrição, detalhes e contexto da(s) suas mais recente(s) experiência(s) de compra ou 

serviço; e 3) a atenção redobrada aos seus sentimentos, reações e contradições em situações 

marcantes  experimentadas ou “observadas” pelos entrevistados.  

E, congruente com o caráter flexível das entrevistas, foram adotadas abordagens 

recomendas por alguns autores. Por exemplo, ou uso de técnica projetiva para prover contexto 
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e facilitar a conversação, recomendada por Moisander, Valtonen e Hirsto (2009). Ou seja, foi 

solicitado a alguns entrevistados que imaginassem o desfecho de situações reais de 

discriminação ocorridas em pontos de venda e noticiadas pela imprensa e mídias sociais. 

Outra estratégia utilizada nas entrevistas foi iniciar e deter mais tempo na obtenção de 

informações sobre o entrevistado (BAKER, 2006), uma tática denominada por Walsh (2009) 

de questões do tipo “preparando-o-cenário”. 

Por fim, foram também observadas as recomendações de Fontana e Frey (2000, p. 

256) sobre que “ [...] independente das circunstâncias, os pesquisadores devem tomar notas 

imediatamente e regularmente; registrar qualquer coisa, mesmo que no momento pareça 

insignificante; tentar ser o mais imperceptível possível durante as anotações; e analisá-las 

frequentemente”.  

3.2 Análise e interpretação dos dados textuais  

A análise e interpretação dos dados são as “atividades fundamentais de inferência para 

os pesquisadores usando dados qualitativos” (SPIGGLE, 1994, p. 491). Portanto, nesta fase 

foram considerados três pontos. O primeiro é que não há obviedade nas perguntas e respostas 

especialmente com uma abordagem teórico-metodológica que tende a uma análise mais ampla 

e aberta. O segundo é que a simples transcrição integral ou parcial de trechos das entrevistas, 

como perguntas formuladas e respostas obtidas, ainda que mantenham a fidelidade e confiram 

credibilidade à pesquisa, por si só são insuficientes num trabalho com abordagem 

interpretativista. E o terceiro ponto é a responsabilidade única e exclusiva do pesquisador pela 

análise e identificação das categorias, seja de forma estruturada ou não, podendo inclusive 

surgir de forma errática, demandando “idas e vindas”, ou seja, ler, ouvir e reler várias vezes o 

conteúdo das entrevistas.  

Conforme já mencionado, a adoção da abordagem de entrevistas fenomenológicas 

focou nas descrições em primeira pessoa (descrição fenomenológica existencial) das 

experiências individuais vividas pelos entrevistados em relação ao fenômeno do preconceito e 

da discriminação percebida nos pontos de venda, e nos significados que emergiram delas “[...] 

uma vez que o entendimento deve ser no nível da experiência vivida” (THOMPSON; 

LOCANDER; POLLIO, 1989, p. 139). Ou seja, como se detalhará no próximo capítulo, 

“além de conter uma rica descrição (em primeira pessoa) da experiência com o fenômeno 

estudado, busca encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias conceituais (temas) que 

possibilitam ilustrar, confirmar, agregar ou opor-se às suposições teóricas estabelecidas” 

(GODOY, 2006, p. 124). Foram assim identificadas as semelhanças, diferenças e saliências 
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dos relatos (narrativas) transcritos em detalhe no formato de texto Word e seu posterior 

agrupamento em "categorias de significado" (temas globais). Num primeiro momento 

resultando em 22 temas relacionados à percepção e reações dos entrevistados capturados ao 

longo das entrevistas, até se chegar aos quatro temas mais relevantes que serão apresentados 

no capítulo Resultados. 

Portanto, tendo como referência os pressupostos iniciais já apresentados na introdução, 

esta etapa da pesquisa consistiu de duas fases: a transcrição dos dados e o processo de 

interpretação hermenêutica.  

3.2.1 Transcrição dos dados  

De posse dos dados brutos, as 17 horas de entrevistas áudio gravadas mais as 

anotações efetuadas com o registro de detalhes capturados (expressões utilizadas, gestos e 

tons de voz), foi iniciada sua transcrição detalhada e literal pelo próprio entrevistador (autor 

da pesquisa) e geralmente no mesmo dia da coleta. O tempo total empreendido nesta etapa foi 

de 209 horas ou 11 horas em média por entrevista, resultando em 227 páginas de transcrições 

e 137 mil palavras. Também em linha com as recomendações de Thompson, Locander e 

Pollio (1989, p. 140) buscou-se “tratar a transcrição como um corpo autônomo de dados [...]” 

quando, em princípio, as teorias preconcebidas do fenômeno em estudo ficam em “suspenso”, 

uma vez que na impossibilidade de negar sua influência, a ideia é evitar impor a priori 

significados ao diálogo e coibir a emersão de novos temas.   

3.2.2 Interpretação hermenêutica   

O modo de interpretação circular hermenêutica, ou círculo hermenêutico, que foi 

adotado nesta pesquisa, pressupõe a interpretação dos dados textuais (as entrevistas 

fenomenológicas transcritas em textos verbatim), por meio de leituras e releituras. 

Aproximadamente 11 leituras em profundidade foram efetuadas. Inicialmente com as 

entrevistas individuais (processo intratextual) e depois entre as entrevistas (processo 

intertextual), identificando situações similares e diferentes, para então, com base no 

referencial teórico (conhecimento prévio, pressuposições e novos insights), identificar as 

principais categorias temáticas (HAYTKO; BAKER, 2004; THOMPSON, 1997; 

THOMPSON; HIRSCHMAN, 1995; THOMPSON; LOCANDER; POLLIO, 1989; 

THOMPSON; TAMBYHA, 1999). Assim, foi considerado que “[...] para entender uma parte 

(uma frase, um enunciado ou um ato específico) o investigador deve entender o todo (o 

complexo de intenções, crenças e desejos, ou o texto, o conteúdo institucional, a prática, a 
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forma de vida, o jogo de linguagem, etc.) e vice-versa” (SCHWANDT, 2006, p. 197). Ou, 

usando as palavras de Prasad (2005, p. 35) “o pesquisador deve estabelecer o link entre o 

texto e contexto mais amplo, para ir além das aparências dos textos e elucidar o que está por 

trás deles”.  

Foram consideradas também nesta etapa três recomendações formuladas por diferentes 

autores relativas às pesquisas de caráter interpretativista: 1) ter clara a diferença entre analisar 

e interpretar (SPIGGLE, 1994, p. 500), sendo a primeira “a manipulação de dados que 

permite distanciamento”, enquanto a segunda seria “o entendimento de significados que por 

sua vez demanda imersão”; 2) ter a noção de interpretação reflexiva de Alveson e Skoldberg 

(2000), que contando com um diversificado repertório ou referencial teórico,  torna possível 

nos vários estágios da pesquisa que os dados  gerem reflexões e delas surja a percepção de 

novos e diferentes dados;  3) o dever do pesquisador de ir “além das impressões iniciais” 

(EISENHARDT, 1989) e o crítico que representa assumir respostas sem prévio trabalho 

reflexivo, conforme expressado por Souza (2012, p. 371): “[...] é claro que a informação do 

entrevistado é fundamental. Mas ela tem que ser contextualizada para que percebamos os 

interesses – muitos deles ‘inconscientes’ e ‘pré-reflexivos’ – que produzem precisamente 

aquele tipo de resposta [...]” Portanto, o objetivo é evitar uma visão simplista do 

interpretativismo tradicional que vê “os dados falando por si só, sem contradições, omissões, 

impropriedades [...] cuja preocupação principal parece ser a de reportar de forma não 

reflexiva os eventos analisados” (FONTANA; FREY, 2000, p. 661).  

Foi adotada ainda uma postura realista na qual a influência do pesquisador fica 

exposta, servindo de alerta aos leitores sobre as reais dificuldades encontradas e indicando a 

veracidade do estudo. Este compromisso toma por base a visão explicitada por Schwandt de 

que, partindo do ponto de que “compreensão é a interpretação” defende uma concepção de 

reflexão que romperia radicalmente com:  

[...] a ideia interpretativista de que a ação humana possui significado e de que esse 
significado pode ser em principio, determinado ou decidido pelo intérprete [...] O 
significado é negociado mutuamente no ato da interpretação; não é simplesmente 
descoberto [...] chegar a uma compreensão não é uma questão de deixar de lado, de 
escapar, de controlar ou de rastrear o ponto de vista, os prejulgamentos, as visões 
tendenciosas ou os preconceitos próprios do indivíduo. Ao contrário, a compreensão 
requer o engajamento das tendenciosidades do indivíduo (SCHWANDT, 2006, pp. 
198-9). 

Dessa forma, considerando os textos (no caso, as entrevistas), o perfil e contexto dos 

entrevistados, além dos três pressupostos iniciais discutidos no capítulo Revisão do 

Conhecimento, os resultados da interpretação, que são apresentados no próximo capítulo, 
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conforme descrito por Thompson (1997, p. 438), resultam da “geração de três níveis de 

interpretação. Primeiro, “o discernimento de padrões chave de significados expressados por 

um determinado consumidor nas suas histórias de consumo”, os temas ou categorias de 

significado que surgem da leitura individual intratexto (“da parte” ou elementos do texto) das 

entrevistas, com especial atenção às características relevantes do contexto (“ao todo”), onde 

essas histórias de consumo se desenrolam. Segundo, “a identificação de padrões de 

significado que emergem entre as histórias de consumo expressadas por diferentes 

consumidores”, os temas ou categorias de significado similares e distintos que surgem da 

leitura intertexto das entrevistas. E terceiro, “derivando amplas implicações gerenciais e 

conceituais das análises das narrativas dos consumidores”, ressaltando os pontos que se 

alinham ou não com o referencial teórico preliminar e os novos que tenham surgido. 
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4. RESULTADOS           

Os resultados da pesquisa empírica apresentam o perfil geral dos entrevistados e os 

quatro temas globais ou categorias de significado mais importantes que emergiram durante as 

entrevistas. Os temas estão ordenados em tópicos (do 4.2 ao 4.5) e subtópicos e foram 

definidos (conforme pode ser visualizado no Quadro 4.1), considerando-se: o gap de 

conhecimento identificado; o principal objetivo da pesquisa; as duas principais questões de 

pesquisa e as questões secundárias a elas associadas; e a revisão do conhecimento efetuada.  

Cada tema individualmente é apresentado destacando-se as percepções, reações e 

formas como os entrevistados lidam com o preconceito e a discriminação racial percebida e o 

seu vínculo com a teoria, corroborando ou refutando a mesma; revelando os conflitos, os 

pontos contraditórios, a descontinuidade entre fala e ação;  as principais figuras de linguagem 

utilizadas; a identificação de insights relevantes e estratégicos de marketing; e apontando 

temas emergentes ou suscetíveis de investigações posteriores. Dessa forma, ao final de cada 

um dos quatro temas é apresentado um quadro resumo, cruzando-se os principais resultados 

com a revisão de conhecimento efetuada, onde são visualizadas três situações: aquelas onde 

os resultados corroboram ou se alinham à teoria pesquisada; aquelas nas quais há contradição 

ou conflito; e por fim aquelas que apontam aspectos não identificados ou detalhados na teoria. 

As duas últimas situações sugerem a possibilidade de aprofundamento.  

Para ilustrar os resultados e interpretações são apresentados em formato itálico os 

extratos de textos literais (verbatim) mais significativos dos entrevistados, identificados pelos 

códigos do Quadro 4.2. E ao final deste capítulo é apresentado um resumo dos resultados com 

as principais percepções, reações e verbalizações. 

Importante ressaltar que, em linha com a adoção de entrevistas pessoais em 

profundidade com abordagem fenomenológica e tendo essa pesquisa considerado o alvo do 

preconceito e discriminação racial como unidade de análise, os resultados apresentados são 

focados na percepção e ponto de vista dos entrevistados como consumidores nas suas 

experiências de consumo e interação com vendedores de lojas físicas. Assim, por se tratar de 

percepções individuais é possível que sejam interpretações “equivocadas” do alvo a respeito 

da intenção do agente com relação ao seu comportamento manifesto. Entretanto, o valor e a 

importância dos achados residem justamente na forma como individualmente os alvos 

vivenciam as situações relatadas.  
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Quadro 4.1 - Gap de conhecimento, objetivo principal, questões de pesquisa, revisão do conhecimento e 
resultados                                                                                                                                                            
Fonte: Elaboração própria.  

4.1 Perfil dos entrevistados 

Os nove entrevistados (sendo seis homens e três mulheres, entre 21 e 37 anos de idade, 

todos residentes nas cidades da RM de São Paulo, incluindo a capital), cujo perfil pode ser 

visualizado no Quadro 4.2 (resumido) e no Apêndice C Quadro 4.7 (detalhado), foram 

considerados, segundo avaliação subjetiva do autor da pesquisa, como sendo negros (pretos 

ou pardos), com base: na menção espontânea da maioria deles sobre sua cor; e na observação 

dos seus traços físicos negroides, durante o contato pessoal do entrevistador com os mesmos, 

especialmente a fisionomia e a tonalidade de cor de pele que variou de mais clara à mais 

escura, incluindo os negros mais brancos. Dessa forma, não participaram brancos, amarelos 

ou indígenas. 
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Quadro 4.2 - Perfil resumido dos entrevistados                                                                                                                   
Fonte: Elaboração própria. 

Os entrevistados foram considerados consumidores de nível socioeconômico médio 

tomando-se por base dois aspectos. Primeiro, o conceito de classe social considerado por 

Zaltman, Lemasters e Heffing (1982) e por Kamakura e Mazzon (2013), que inclui três 

componentes: o nível de instrução, o tipo de ocupação e o status financeiro. Segundo, a 

análise conjunta do perfil, características e indicadores obtidos dos respondentes durante as 

diversas etapas das entrevistas (que podem ser visualizadas no Apêndice C - Quadro 4.7 - 

Perfil detalhado dos entrevistados), com exceção do nível de rendimento (que não foi 

solicitado), permitiram ao autor da pesquisa formar uma visão geral dos entrevistados, a partir 

do contexto de suas narrativas de consumo e histórico de vida, e assim inferir seu nível 

socioeconômico. Dentre as informações obtidas e analisadas encontram-se: seus dados 

demográficos, suas ocupações e funções desempenhadas, nível de instrução escolar, 

constituição e histórico familiar, experiências de consumo, locais de compra mais 

frequentados, local de origem e moradia.  

Como resultado identificou-se dois grupos em “estágios distintos de inserção de 

consumo” que aqui são denominados de entrevistados de “nível socioeconômico médio” e de 

“nível socioeconômico médio inferior”. A diferença entre os dois grupos poder ser entendida 

principalmente pelo fato de se encontrarem em distintas fases de vida, tanto em termos de 

idade, carreira laboral, nível de formação escolar, estado civil e hábitos de consumo. Ou seja, 
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no primeiro grupo estão os entrevistados mais velhos, e/ou com maior nível de formação 

educacional, ou ainda casados com rendimento tanto do homem quanto da mulher, e/ou de 

núcleos familiares menos numerosos. Os cinco entrevistados nessa situação (IAF11, RAF14, 

ASM16, ANM17 e NAF19) apresentam sinais de estarem “mais inseridos” no processo de 

consumo, com menções de locais e comportamentos de compra que caracterizam práticas de 

consumo típicas de consumidor de classe média mais “tradicional/estabelecida”. Já no 

segundo grupo, encontram-se quatro entrevistados (ELM12, IDM13, AOM15 e USM18), que 

aparentam estar “em processo de inserção de consumo”, ou que ainda despendem grande 

esforço para poder consumir produtos considerados aspiracionais, ou na definição de um 

deles: “Nem sei porque eu fui lá [em uma loja de marca]. Estava com fetiche de ir...” 

(USM18), com o propósito de colocá-lo em conformidade aos ambientes que precisa 

frequentar e que demandam determinada forma “correta” de se vestir. 

A maioria dos entrevistados (sete no total) reside em bairros da capital paulista ou de 

cidades da RM de São Paulo, não considerados “nobres” como indicado pelo IDHM ou 

UDH14 (FJP; IPEA; PNUD, 2013) de seus bairros. Dos oito entrevistados que trabalham, 

quatro também estudam à noite. E comum a eles, e alinhado com o propósito da pesquisa de 

ter respondentes com experiências de interação com níveis sociais e raças distintos aos seus, é 

o fato deles circularem e conviverem em ambientes com pessoas de poder aquisitivo ou 

posição hierárquica superiores aos deles próprios, seja cursando faculdade particular como 

bolsista, seja como empregado em empresas privadas, ou como autônomo.    

Todos os entrevistados têm suas trajetórias de vida marcadas pela origem mais 

humilde de seus pais, além de possuírem hoje uma condição socioeconômica e um nível 

educacional superior ao deles. A maioria (cinco) é o primeiro e ainda único do seu núcleo 

familiar a ingressar numa faculdade. Alguns (quatro deles) já atingiram o nível de pós-

graduação e outros estão completando a graduação, sendo apenas um dos entrevistados em 

escola considerada de primeira linha no país. Conforme os relatos a seguir os mesmos 

conferem grande importância em possuir educação superior, sendo um meio de inclusão e 

ascensão social:  

[Comentando o que vinha à sua mente quando o entrevistador menciona 
a palavra “comprar”.] 

                                                                                         
14 O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) e o UDH (Unidades de Desenvolvimento Humano) 
em nível intramunicipal são uma adaptação metodológica do IDH global desenvolvido pela ONU e funcionam 
como medida do grau de desenvolvimento humano, incluindo três dimensões: longevidade, educação e renda, e 
permite conhecer as desigualdades a nível intramunicipal, entre “bairros” de uma mesma região metropolitana. 
Para visualizar o UDH do local de residência de cada entrevistado, com base em dados do censo de 2010 do 
IBGE, ver Apêndice C. 
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... Que eu não sou uma pessoa muito ligada em comprar, comprar, 
comprar. Estar sempre renovando armário, guarda-roupa, é... coisas 
de tecnologia, não sou. Quando eu trabalhava com informática eu era 
muito fã de ter as coisas de ponta, assim. Gostava, queria, né? Mas na 
época não tinha condição. Trabalhava, minha mãe pagava faculdade. 
Então, não podia, né? Eu sempre dei mais importância pra estudo do 
que pra ter outras coisas. Então, meu investimento sempre maior, 
minha compra, digamos assim, é de sabedoria, sabe? (ANM17) 

[Sobre a principal aquisição do entrevistado nos últimos 10 anos.] 
 

... Que nem eu te falei, as coisas que eu conquisto pra mim, que nem a 
minha graduação, pós-graduação, né? Meu curso de inglês que eu 
estou fazendo. As coisas que eu consigo fazer, pra mim são as 
principais metas assim que eu consigo atingir. Até mais do que 
comprar um vestido, ou ganhar, ter ou ganhar alguma coisa assim, né? 
De bem material. Então, acho que pra mim mais é o conhecimento que 
eu adquiro pra mim...  É muito mais valioso, mais concreto do que ter 
um bem material, né? (IAF11) 

[Após o entrevistado ter sido demitido por corte de pessoal da empresa.]  
 

Eu estou trabalhando de ajudante de obra, né? De obra, mesmo. 
Serviços de alvenaria, né? Como fala, né? É levantar bloco, né? 
Levantar muro, né? Esses tipos de serviço [sic] assim [enquanto 
aguarda a resposta dos processos seletivos nos quais está concorrendo]. 
Isso até mesmo pra continuar a faculdade... Foi o que apareceu pra 
mim. Estou lá trabalhando como ajudante de pedreiro... pra não parar 
a faculdade, né? Infelizmente essa crise esse ano veio que veio 
arrebentando com muita gente aí.... E graças a Deus apareceu, e 
graças a Deus está dando pra dar seguimento aí [risos]. (AOM15) 

Sem uma distinção específica entre pretos, pardos ou mulatos, dos nove entrevistados, 

seis declararam de forma espontânea serem negros; um deles manifesta dúvida a respeito de 

sua raça-etnia; outro admite que poderia ser negro pela cor da pele escura, mas não pelo 

cabelo liso; e apenas um (o de pele mais clara entre todos) não mencionou sua cor em nenhum 

momento da entrevista. A maioria também descreve suas famílias (irmãos, cônjuges, primos) 

como sendo bem “misturadas”, confirmando um traço característico de miscigenação da 

população brasileira (LIMA; VALA, 2004; MUNANGA, 2012; SCHWARCZ, 2001; 

SKIDMORE, 1976, 2001).  E apenas um dos entrevistados não nasceu na RM de São Paulo.  

Somente um entrevistado já havia participado de pesquisas de natureza opinativa e 

apesar de não ter havido barreiras linguísticas para nominarem, estruturarem e verbalizarem 

seus pensamentos, os entrevistados demonstraram desconforto ao falar de ocorrências que 

pudessem ter relação com sua identidade racial e foram na maioria das vezes, como se verá 

mais adiante, hesitantes em reconhecer a ocorrência consigo próprio de preconceito e 
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discriminação racial em diversos contextos sociais e mais específicos, como em lojas físicas, 

foco desta pesquisa. Essa hesitação parece ainda maior do que aquela identificada entre 

negros nos Estados Unidos e descrita por Pittman (2012) em seu estudo. Conforme 

mencionado no capítulo 3 (Metodologia) e exemplificado nos relatos que serão apresentados, 

em alguns casos foi necessário recorrer à técnica projetiva, buscando-se ocorrências reais com 

terceiros e com claras características de preconceito e discriminação racial para provocar o 

tema e extrair as opiniões dos entrevistados. Não foi necessário utilizar como recurso 

“extremo” perguntas mais diretas sobre experiências de discriminação negativa que eles 

tivessem vivenciado ou testemunhado, para não comprometer que aflorassem de forma 

espontânea e criasse possíveis resistências adicionais em abordar o tema. 

4.2 Negando a discriminação 

Uma grande contradição foi identificada: mesmo com um nível de educação superior à 

média nacional e apesar de reconhecer existência generalizada e disseminada do preconceito 

no seu meio social, a maioria dos entrevistados, que se definem como negros, reluta em 

admitir que tenha sofrido preconceito e discriminação de natureza racial. E isso a despeito 

também do seu perfil socioeconômico de classe média e da idade relativamente jovem, com 

um estilo de vida ativo e sujeito a um número de interações sociais maior e, portanto, com 

maior possibilidade de experimentar mais situações de discriminação (BARNES et al., 2014).  

A seguir são apresentadas cinco manifestações, a partir da narrativa dos entrevistados, 

que podem ser interpretadas como atitudes de negação da ocorrência com eles próprios do 

fenômeno do preconceito e da discriminação racial em lojas físicas: fugindo do tema, 

banalizando os incidentes experimentados, não admitindo a ocorrência consigo próprio, a 

mídia (papel negativo e causa de desconforto), e indo contra à postura de vitimização.  

4.2.1 Fugindo do tema: não se incomodar, não pensar... 

Muitas das reações observadas dos participantes durante as entrevistas são um sinal do 

delicado que é tratar o tema do preconceito e da discriminação racial. Alguns deles diminuíam 

o tom de voz e efetuavam pausas maiores para refletir ou relatar as experiências de mau 

atendimento em lojas físicas, especialmente aquelas que, embora não abertamente admitidas 

ou nominadas como tal, têm as características de discriminação identificadas na literatura, 

como, por exemplo:  serem injustas (BARNES et al., 2004; WILLIAMS et al., 1997), 

configurando uma distinção pejorativa, desqualificativa ou um tratamento desigual; e serem 

ofensivas (HARRIS; HENDERSON; WILLIAMS, 2005), capaz de humilhar; isolar, afastar, 
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excluir e desprezar.  Outros entrevistados, por sua vez, ao relatar incidentes com sinais mais 

claros de discriminação mantinham durante os relatos um sorriso “nervoso”, como que 

tentando talvez disfarçar o desconforto que as lembranças dos incidentes reportados 

ocasionavam. Além disso, para muitas situações as narrativas são contraditórias, como: 

afirmar num momento que nunca sofreu preconceito ou racismo e em outro momento relatar 

situações com sinais evidentes de discriminação; ou que, apesar dos incidentes, não dá muita 

importância ou atenção a eles: 

[Comentando sobre considerar que antes era mais sensível ao tema do 
preconceito e da discriminação racial.]  
 

Ah, na verdade, antes, na realidade acho que era mais uma coisa mais 
de se sentir incomodado e não se sentir incomodado. Antigamente eu se 
[sic] sentia muito incomodado mesmo sim, pela percepção. Via assim, 
ficava muito, muito incomodado. Hoje em dia eu vejo isso, 
simplesmente eu abstraio a situação. Basicamente acho que isso é o 
máximo que eu tenho como exemplificar, porque como eu te falei nunca 
fui reacionário [reativo] a esse tipo de coisa. Então, você num tem uma 
medida tipo “ah, eu era assim, agora eu sou assim” ou “era assim e 
sou assim”... Mas acho que de maneira, digamos assim, interna eu 
simplesmente não me importo mais tanto como eu me importava antes, 
assim quando ocorre uma situação como essa, né? (ANM17) 

[Comentando sobre percepções de preconceito nos Estados Unidos, 
quando esteve lá à passeio, e no Brasil.]  
 

Eu, particularmente... não! [percebo diferenças a esse respeito] Tive 
[sic] lojas assim que eu fui muito bem atendida, mas excepcional! 
Particularmente... com exceção desses duas, desses dois fatos 
[incidentes num restaurante e numa loja de tênis], não senti outro... É 
que como eu sou bem desencanada, assim. Eu não fico pensando, 
supondo [ênfase]... Assim se está gostando, se não está... Eu quero é 
viver minha vida. Num... [riso]. Pra mim num importa, se gosta, se não 
gosta... Não tenho problema não. (RAF14) 

[Comentando o fato de achar que nos dias de hoje as situações de 
preconceito não são tão nítidas.]  
 

Não olho... eu na maioria das vezes eu procuro não pensar dessa 
forma, assim não achar que é... Senão acaba virando também muito 
“ah, é tipo perseguição, só porque você é negro, só porque não sei o 
quê”. Então assim eu... é, só quando eu realmente... isso está muito 
nítido, quando está muito na cara aí que eu me manifesto... Eu vejo 
assim, que às vezes pode ser até alguma coisa que eu estou pensando 
assim, mas talvez não seja, entendeu? Então eu prefiro deixar as injus... 
os fatos aparecerem, as situações serem realmente claras, pra poder ... 
tomar alguma atitude. (IAF11) 
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 Essas manifestações durante a entrevistas poderiam ser classificadas como uma forma 

de fuga ou escape psicológico, um mecanismo de autodefesa para lidar com a frustração que 

certas barreiras sociais impõem e “que protegem o amor próprio e defendem o indivíduo 

contra a angústia excessiva diante de frustrações contínuas [...] para resolução de conflitos 

dolorosos [...] ou temporariamente deixar de lado pensamentos dolorosos” (NOLF, 1988 pp. 

78-9). Ou seja, não podendo negar, uma vez que sente mas tem dúvidas e não consegue 

entender totalmente como lidar com fatos tão complexos, acaba assumindo uma postura de 

buscar “abstrair-se da situação”, “não ficar pensando na possibilidade de” ou “não pensar 

dessa forma”, conforme expressões utilizadas pelos próprios entrevistados. Nesse sentido 

envolvem também um grau de negação, aspecto que será abordado no próximo tópico. 

4.2.2 Minimizando e banalizando os incidentes experimentados 

A segunda manifestação dessa negação seria a tendência de alguns entrevistados 

minimizarem suas experiências de mau atendimento em lojas físicas utilizando, por exemplo, 

expressões como “uma coisa meio boba” ou “muita boba”, em aparente contradição com a 

relevância e gravidade dos relatos.  Embora não tenham sido hostilizados, o tratamento foi 

recebido foi nitidamente inferior:  

Um mau tratamento numa loja acho que é você entrar e não ser 
percebida... Você fica lá... Ah! Já aconteceu uma coisa meio boba 
[grifo do autor], numa concessionária de carro. Uma vez eu fui numa 
concessionária de carro [zero quilômetro]. Fui eu e meu marido. Nós 
íamos trocar de carro. A gente ficou uns 10 [ênfase] minutos, 15 
minutos rodando a concessionária e ninguém veio atender [a loja não 
estava cheia de clientes e havia vários vendedores].  E depois... de um 
tempo... a gente olhou pro lado e falamos: vamos perguntar, “não tem 
ninguém atendendo?” (NAF19)  

Como relatado no tópico 4.5.1, mais adiante, a reação da entrevistada foi efetuar, além 

da reclamação verbal na própria loja e ao vendedor, uma reclamação formal à gerência da loja 

e outra à central de atendimento do fabricante do automóvel. Portanto, nada de banal na 

situação. No relato a seguir, apesar da reação ter sido oposta, ou seja, nenhuma manifestação 

às atendentes, o sentimento descrito em nada condiz com uma situação “muito boba”: 

Ah, uma coisa muito, muito boba [grifo do autor] que aconteceu esses 
dias, eu acho. Ah... então, eu fui no shopping... Precisava comprar 
algumas coisas. Então, estava perambulando pra cima e pra baixo e aí, 
nesse intervalo de compras, eu fui tomar um sorvete nessas cabines do 
Mac [MacDonald’s]... Aí eu fui e havia duas atendentes [brancas] 
paradas. Num tinha fila nenhuma. Uma conversando com a outra. Eu 
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cheguei parei na frente e falei “boa tarde”, né? Como sempre, de 
costume. E uma continuou conversando com a outra sem dar a mínima 
atenção. E eu olhei de novo assim, olhei pra uma, olhei pra outra e 
sequer foi dada atenção. E aí eu fiquei bravo! Mas, eu simplesmente 
virei e fui pra outra cabine. Mas elas não deram atenção. Não falaram 
um... num responderam sequer o “bom dia”. Isso eu não gosto, que eu 
acho muito falta de educação, né? Se pelo menos respondesse o bom 
dia, falasse, pedisse pra esperar, falar alguma coisa do gênero. Mas 
acho que essa foi uma experiência supernegativa [grifo do autor]. 
(ANM17) 

4.2.3 Não admitindo a ocorrência consigo próprio  

 A terceira manifestação da negação seria o não reconhecimento ou a não 

admissibilidade de que possa ter ocorrido preconceito e discriminação racial dos vendedores 

de lojas físicas, baseado no fato de vários entrevistados afirmarem nunca terem sofrido 

qualquer incidente dessa natureza e em qualquer circunstância (“graças à Deus”), conforme 

os dois relatos abaixo. No primeiro, o entrevistado além de negar, traz uma narrativa recheada 

de contradições. Menciona que não tem mais espaço para o racismo, mas depois reconhece 

que existe e justifica como falta de conhecimento, depois nega novamente e por fim afirma 

que não o vivenciou:  

[Comentando um incidente real numa doceria, que ele teve 
conhecimento pela internet, onde a balconista - sem perceber que uma 
menina mulata que se aproximou da vitrine estava acompanhada da mãe 
- pediu para que ela se retirasse da loja, confundindo-a com uma criança 
pedinte.]  

 

Acho que o racismo em si, cara, é... O que de fato não tem na sociedade 
que nós vivemos. Não tem mais espaço pra esse tipo de coisa, né? 
Entendeu? É uma certa falta de conhecimento por parte das pessoas 
que praticam esse tipo de situação, a intolerância, entendeu?  É o que 
de fato não tem mais espaço... Graças à Deus um tipo de situação que 
eu não costumo vivenciar, ainda mais pelo fato de eu ser negro, 
entendeu? Eu não tive esse tipo de experiência, ainda, entendeu? Mas 
são coisas que acontecem frequentemente, a gente vê situações... 
televisão... (IDM13)  

No segundo caso, mesmo considerando que a percepção da entrevistada possa ter sido 

fruto de diferenças culturais na maneira de atendimento no Brasil e Estados Unidos, chama a 

atenção que de forma espontânea ela assume na sua narrativa uma postura defensiva: 

[Ao comentar um mau atendimento recebido numa loja de tênis numa 
viagem à passeio nos Estados Unidos.]   

Eu acho que eles são acostumados a fazer isso. Eu... num senti 
preconceito, racismo, nem nada, né? Pra mim é o costume deles. Eu 
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não me senti é... nem um pouco que... que fosse racismo, nem nada. Até 
porque ela gritou com a minha amiga e eu que acabei intervindo... E 
minha amiga é branca. E também eu nunca, graças à Deus, eu nunca 
passei por nenhum tipo de racismo, nem nada.  Então... acredito que é 
falta de educação, mesmo. (RAF14) 

4.2.4 Mídia: papel negativo e causa do desconforto  

Já a quarta manifestação da negação seria o viés de preconceito e discriminação ao 

qual, segundo os próprios entrevistados, estariam todos e eles mesmos submetidos por 

influência da mídia. São sensíveis ao que ela mostra e ainda assim não se veem atingidos pelo 

preconceito. Como, por exemplo, a percepção de um dos entrevistados sobre a forma 

distorcida como são abordados os temas relacionados à questão racial: 

Eu vi uma reportagem esses dias que... Foi coisa rápida, sobre uma 
escrava negra, nos Estados Unidos. Que aconteceu algo lá, e.... É um 
assunto interessante, num sei se você chegou a ver... Sobre a questão de 
distorcer, sobre essa questão de você distorcer uma notícia sobre o 
negro, quando você coloca na mídia, entendeu? Da forma como você 
põe. Acho que teve, foi uma revista que falou sobre... Acho que era uma 
abolicionista, uma escrava abolicionista, entendeu? Que lutou pela 
questão da escravidão... nuns anos atrás aí ... na década, no século 
passado. Eu sei que o... a repercussão que teve foi da forma que a 
Globo [rede de televisão] mostrou e a forma que o outro meio de 
comunicação mostrou, entendeu? Que a Globo mostrou “ah, uma 
escrava do século tal, tal, aconteceu isso...”, acho que falou algo 
parecido. E a outra, o outro meio de comunicação, colocou “ó, uma 
mulher negra, abolicionista, tal, tal...” Ou seja, entenderam [o pessoal 
da reportagem] que a forma que a Globo passou foi uma forma meio 
pejorativa e esse outro meio de comunicação passou de uma forma 
mais... como posso dizer? Como de fato uma heroína da época, 
entendeu? (IDM13) 

 Sendo negro e morador da periferia da cidade, num outro momento da entrevista, seu 

relato parece refletir uma preocupação com a forma distorcida com a qual a mídia lida com a 

questão do racismo, rotulando ou reproduzindo, como menciona Hasenbalg e Silva (1988, p. 

188), “os estereótipos culturais do negro”, que acabam por estigmatizar ainda mais os 

potenciais e possíveis alvos do preconceito e da discriminação racial, como ele:  

E - Essa forma distorcida... Algum exemplo assim que vem à sua mente 
sobre isso?  
 

Esse caso que eu te citei, entendeu? [uma “pegadinha” num programa 
de TV, onde dois negros, um bem-vestido e outro malvestido circulam 
pela Oscar Freire – rua de comércio sofisticado em São Paulo – sendo o 
segundo fortemente discriminado por seguranças das lojas] É... é o caso 
que quando eles vão veicular uma notícia eles costumam usar alguns 
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termos pejorativos. Vamos dizer: “ah, o cidadão da periferia, de tal 
cidade foi visitar determinada região de São Paulo e sofreu esse tipo 
de...” vamos dizer “de preconceito”. Eu acho que essa parte de estar 
veiculando, num precisaria veicular, que era da parte de periferia de 
São Paulo. Independente se é da periferia ou não é um ser humano. [...] 
Apesar da periferia... por essa forma acaba, de fato, interligando “ah, 
só sofreu porque é da periferia de São Paulo”, entendeu? Não precisa 
estar vinculando porque é periferia. Ó, “uma pessoa sofreu de um 
racismo”, já basta, entendeu? Independente de ser da periferia, ser de 
uma parte nobre de São Paulo. Isso num é algo que num [sic] vem ao 
caso. Isso que eu digo que a forma que passa às vezes pode deixar com 
a coisa, prejudicar um pouco ainda mais, agravar um pouco mais a 
situação de racismo que a gente tem, entendeu? (IDM13)  

Ou, num outro exemplo, a forma muito curiosa e até paradoxal da crítica que uma 

entrevistada faz a respeito de uma apresentação na TV sobre formas de pentear o cabelo de 

meninas afrodescendentes, buscando valorizar aspectos físicos do negro. Ela comenta que 

programas chamando a atenção para algumas diferenças raciais podem fomentar o 

preconceito e a uma separação desnecessária e inoportuna, como que indo contra o desejo 

coletivo de acreditar que no Brasil não existe conflito racial (SKIDMORE, 2001). Seu 

comentário parece refletir a falta identidade e o ainda presente desconforto que o negro 

brasileiro sente a respeito de assumir suas características fenotípicas negras (MUNANGA, 

2012):  

[Ao comentar que considera que na atualidade se dá mais ênfase à 
questão do racismo.] 

 

... Eu acho que os próprios afrodescendentes, eles muitos querem se 
vitimizar. Às vezes é algo... Não que não exista. É... tem pessoas que 
repudiam mesmo, né? É um racismo enraizado [ênfase] assim.  É o 
preconceito é... como com os gays e ... ou até com pessoas de outras 
classes. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com pessoas de 
pouca cultura... Então, as coisas vão dando... a mídia vai dando muita 
ênfase, dando corda pra... Por exemplo, outro dia eu estava vendo 
naquele programa [de TV] da... Fátima Bernardes... falando de 
criança, do cabelo de crianças [negras], de enrolar, o estilo. Eu acho 
que tudo isso incentiva o preconceito. E... desnecessário de ter que 
ficar falando “olha, seja natural”. É... “porque você é negra, você tem 
o cabelo enrolado, você tem que usar o cabelo enrolado, pra honrar a 
sua cor, a sua...” sabe? Uma coisa que, num... para mim num...  É um 
incentivo assim a uma separação mesmo. Existem os brancos que... 
Existem os afrodescendentes, os negros os pardos. E quando na 
verdade somos todos iguais e sem distinção nenhuma. Acho que a 
distinção está em cada pessoa... É na própria pessoa, né? É medíocre, 
medíocre. Um pensamento medíocre. (RAF14) 
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E como o “exagero”, a forma “distorcida” ou “tendenciosa”, segundo uma outra 

entrevistada, influenciariam a percepção dos incidentes ou experiências negativas de 

atendimento que tenham sofrido:  

[Descrevendo sua experiência negativa numa concessionária de 
automóveis “zero quilômetro” que não estava cheia de clientes, com 
vários vendedores disponíveis, mas aguardou por mais de 15 minutos, 
sem nenhum vendedor abordar, até reclamar verbalmente para ser 
atendida.] 

 

... Até me passou algo pela minha cabeça. Será que é racismo? Sabe? 
Alguma coisa assim, sabe? Não querer me atender... Porque eu sou 
negra. Mas eu nunca [ênfase] na minha vida sofri nenhum tipo de 
problema em nenhum lugar que eu fui. Nem em escola, nem na 
faculdade. Nem...  Mas só que tipo passa...  Acho que até pela mídia 
falar este tipo de coisa, aí é o que passa pela sua cabeça, sabe?... Veio 
na minha cabeça. Mas assim... Ó, na minha vida toda... eu nunca tive 
nenhum problema com isso, muito pelo contrário, sabe? Tem às vezes 
relatos de pessoas. Eu acho que isso é meio que... Engraçado, acho que 
às vezes a pessoa puxa isso assim pra ela. (NAF19) 

Um outro argumento de suspeição com relação ao papel da mídia no trato dos temas 

de preconceito e discriminação é que tais situações teriam também por traz o objetivo de 

autopromoção dos próprios envolvidos, como seria o caso, segundo um dos entrevistados, dos  

recentes incidentes de preconceito racial ocorridos nas redes sociais, contra celebridades15: 

Não sei a fundo muito bem essas histórias [casos de discriminação 
veiculados pela mídia], mas tem o lado oposto também que as pessoas 
por estarem na mídia, então, elas vão querer se defender de alguma 
forma. Então, elas podem utilizar também esse tipo de coisa, às vezes.  
Não sei. Talvez. Não estou julgando que é o caso delas, mas utilizar pra 
se promover também: “Ah já que está falando mal de mim, então vou 
me promover aqui. Tem esses dois lados também, sabe?” (IAF11)  

4.2.5 Indo contra a postura de vitimização 

A última manifestação que sinaliza negação seria o rechaço a uma postura de 

vitimização que alguns entrevistados consideram prevalecer na atualidade, contra a qual 

utilizam uma narrativa meritocrática em linha com “as declarações que afirmam que a raça 

não desempenha um papel no sucesso da vida” (SUE et al., 2007, p. 276), sendo assim 

                                                                                         
15 Por exemplo, nos meses que antecederam a realização das entrevistas foram muito divulgados pela imprensa e 
pelas mídias sociais dois casos de racismo nas redes sociais: um envolvendo uma de atriz negra (para visualizar 
detalhes, disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/atriz-tais-araujo-e-alvo-de-
comentarios-racistas-em-rede-social.html ); e o outro envolvendo uma  jornalista e apresentadora de TV negra 
(para visualizar detalhes, disponível em http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/07/maria-julia-coutinho-maju-
e-vitima-de-racismo-no-facebook.html ) Acesso em 05/11/15. 
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radicalmente contra as tentativas de atribuir aos outros a responsabilidade pelo próprio 

insucesso, no caso ser mal atendido e, ao que tudo indica, sofrer preconceito e discriminação 

racial, conforme os dois relatos a seguir:  

Eu tive as mesmas oportunidades, assim... Nós [ela e o irmão] 
estudamos numa escola particular... Eram pouquíssimos os negros que 
tinham. Mas a gente tinha as mesmas oportunidades de todos os nossos 
colegas... A gente foi pra faculdade igual a eles. Eles eram os nossos 
amigos. Acho que a gente era os únicos negros da rua... Às vezes se 
você for ver... a gente tem mais escolaridade do que os outros que teve 
[sic] a mesma oportunidade. Então é uma questão de sei lá... de ir 
atrás, de tratamento tudo igual, entendeu? (NAF19) 

E - Você comentou que acha ter uma certa vitimização... o que seria 
isso?  

 

Vitimização, por exemplo às vezes você ouve alguns comentários: “ah, 
eu fui, fui fazer uma entrevista de emprego, mas não deu certo. Num 
deu certo, lógico, porque eu sou negra”. Vem esse tipo de coisa. Como 
assim?! [riso] Como assim?! [riso]. Pra mim isso é falta de amor- 
próprio, autoestima. Porque a cor num define a capacidade de 
ninguém. A experiência técnica, o estudo, a competência, num quer 
dizer nada? A gente não define a competência de alguém de acordo 
com a cor. “Ah, então os brancos são mais competentes, são mais 
inteligentes e o negro não? O negro, não”. Então, é... as pessoas pra 
mim é... há uma doença de, de falta de amor-próprio, de se valorizar, 
de... de falar “eu posso, eu consigo...” Enfim, “e não há nada que vai 
me impedir”. Entendeu? E às vezes fica colocando desculpas praquilo 
que não deu certo... numa coisa que nem existe, ou talvez que exista 
também, mas se existe é porque permitiu. (RAF14) 

Entre os entrevistados que reconhecem ou admitem a possibilidade de ter sofrido 

discriminação, verifica-se o tipo de resposta que configura alguns dos mecanismos de 

autoproteção identificados na revisão da literatura (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 

2003), como: a ambiguidade de atribuição (quando o alvo crê como causa do incidente o 

próprio preconceito do agente)  e da discrepância de discriminação pessoal ou grupal (quando 

o alvo atribui sua ocorrência ao fato dele pertencer a determinado grupo que normalmente 

sofre discriminação):  

... Difícil você ver pessoas negras com maior nível social ou intelectual 
ou o que seja, né? Eu nunca fui, digamos assim, uma pessoa vitimizada, 
assim, sabe? Eu nunca me fiz vítima de nada, mas eu sofri muito 
preconceito, porque eu sou negro, completamente negro, pai negro e 
mãe filha de pai negro (minha mãe é filha de pai negro com índio). 
Então, eu sou totalmente brasileiro, né? [riso]. Totalmente brasileiro. 
E... eu já passei por situações... Eu já vivi com preconceito, vi 
preconceito. E assim a questão de acesso, eu me... Graças à Deus tive a 
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oportunidade, me esforcei e consegui entrar em muitos lugares onde 
você vê pouquíssimos negros, por exemplo. (ANM17)  

Ao manifestar seu desacordo com essa postura de vitimização, buscam os 

entrevistados, eles mesmos, preservar, não enfraquecer ou ferir sua própria autoestima, se 

protegendo ativamente dos efeitos negativos decorrentes do preconceito, embora isso 

evidentemente não o elimine (COUTO et al., 2009).  

Fechando o tema “negando a discriminação”, a seguir é apresentado no Quadro 4.3 um 

resumo que cruza os principais resultados apurados com a revisão do conhecimento efetuada, 

destacando aqueles que ao contradizer, conflitar ou apontar aspectos ainda não identificados 

na teoria, sinalizam a possibilidade de aprofundamento. 

 
Quadro 4.3 – Negando a discriminação: resultados versus teoria pesquisada                                                     
Fonte: Elaboração Própria. 
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4.3 Identidade e filiação grupal   

 Neste tópico são apresentados os conflitos e dilemas relacionados à própria identidade 

racial, a força que os estereótipos exercem no seu reconhecimento e a questão da filiação 

grupal. 

4.3.1 Conflito de identidade: “afinal, que cor sou eu?”      

Alguns entrevistados em suas reflexões sobre incidentes com vendedores de lojas 

físicas, trazem à tona um dilema que parece não se restringir apenas ao agente, mas também a 

eles próprios como alvos, ou seja, sobre qual seria sua identidade racial. O impacto dessa 

dúvida ou conflito de identidade nas práticas de consumo dos negros parece agregar mais um 

elemento a moldar a forma insegura com a qual eles tendem a se posicionar na interação com 

os vendedores e, portanto, reagir de forma passiva e silenciosa quando diante de um mau 

atendimento, inclusive os de origem racial preconceituosa. Como reflexo das características 

diversas de contexto e origem dos entrevistados, é possível identificar em cada um dos três 

relatos a seguir narrativas expressando, respectivamente: fuga do tema, distanciamento do 

problema e, por fim, tomando consciência e tentando se posicionar sobre as diferenças raciais.  

No primeiro relato, o entrevistado ao descrever as diferenças entre lojas de rua e 

shopping center, transmite uma atitude de fuga em reconhecer sua identidade, com uma 

narrativa de dúvida e ironia sobre se é negro ou não:  

Mas acho que o povo do shopping é... “aí, fortinho, bonitinho, 
branquinho...” Essa coisa da cor também é muito importante 
[indicando sua cor, passando a mão no braço esquerdo] e tal, tá lá... A 
cor da pele, mesmo...  Não sei se eu sou negro... Enfim, não sei se as 
pessoas me enxergam assim... [Na escola onde estuda – onde os negros 
são minoria] as pessoas me enxergam assim, viu? Negro. Uma pessoa 
me fala: “Você que é negro... me fala sobre isso...” [ao ser questionado 
pelos colegas a opinar sobre determinado assunto] Ok, nem eu me 
percebia como negro... Aí, comecei a me questionar e tal ... e entrar 
numa crise... Opa, será que eu estou... Mas é falta de assunto, né? Aí, 
não sei se eu falo pardo, negro... [tom irônico] (USM18) 

No segundo relato, a entrevistada ao opinar sobre um incidente real e não se 

reconhecendo “totalmente” negra, sinaliza que se tivesse uma cor de pele ainda mais escura, 

não saberia ao certo sua reação diante do mesmo incidente, insinuando que possivelmente se 

sentiria inferiorizada. Com isso parece, por um lado, reconhecer a existência do racismo e, por 

outro lado, mostrar que ela não sofre preconceito, também buscando se manter à distância, 
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evitando incorporar atitudes negativas no seu autoconceito e com isso ter diminuída sua 

autoestima (CROCKER; MAJOR, 1989). 

[Opinando sobre como acredita teria reagido um pai em um incidente 
real ocorrido e de grande repercussão nas redes sociais - ver detalhes 
em Apêndice D 1.1 - caso ele fosse brasileiro e não norte-americano 
como o do incidente.]   

 

Uhum. É... [riso] difícil prever... Porque pra cada ação, tem uma 
reação e depende de cada pessoa. Eu, é que eu sou tão desencanada em 
relação a essa questão [racismo], eu pessoalmente. Porque... Talvez 
porque meu cabelo não seja “ruim” [crespo], talvez... Não sei. Porque 
cor eu tenho. Então... mas é uma coisa que eu num fico, num fico 
“encanada” [tom de voz baixa], assim. Num fico pensando “aí, será, 
que tá me...?” Pra mim... Não tenho... não consigo... eu não consigo... 
Eu fico pensando assim, se de fato eu fosse, muito mais escura, muito 
mais negra. Se eu teria esse comportamento de... de permitir com que 
eu sofra o racismo... Encarar de uma forma assim tão vitimizada. É... 
porque... Mas aí também entra “ah, você num está na pele da pessoa”. 
É tudo uma questão de viver, né? Aquilo mesmo. É experimentar a 
situação... (RAF14) 

E no terceiro relato a narrativa do entrevistado se alinha muito com a dinâmica local 

intrincada nas relações sociais e inter-raciais observada por Nogueira (2007, p. 300), de que:  

“em geral, o homem de cor, no Brasil, toma consciência aguda da própria cor nos momentos 

de conflito [...] ou por ocasião do contato com pessoas estranhas, podendo passar longos 

períodos sem se envolver em qualquer situação humilhante, relacionada com a identificação 

racial [...] À medida que aumenta a frequência dos contatos secundários, se torna mais 

constante, para o indivíduo de cor, o risco de ser tratado em função dos traços raciais – e, 

portanto, de um estereótipo [...]” : 

[Comparando o tratamento da questão do racismo no lugar onde ele 
nasceu e cresceu com a cidade de São Paulo, onde hoje mora e 
trabalha.] 
 

Na região onde eu moro [nasceu], por exemplo, na região Nordeste [do 
Brasil] em si, acho que ela é composta mais por pessoas negras, 
entendeu? É... em relação ao racismo, é algo, pelo menos lá na região 
onde eu moro, eu não vejo como frequente. Não é algo que é muito... 
que ocorre com muita frequência, você entendeu? No tempo que eu 
morava lá, não percebia tantos atos assim, que seria divulgado da 
forma que é divulgado na região, por exemplo, Sul e Sudeste. Lá eu 
acompanhava mais casos de situações de terem ocorrido por essa parte 
do país, entendeu? Pelo menos era o mais divulgado na mídia, 
entendeu? Em instituições, no trabalho, entendeu? Lá eu não 
costumava presenciar tantas coisas assim. Possa [sic] ser por ser de 
fato uma região que possua mais pessoas negras, entendeu? Não que 
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de fato não presenciava tantas situações nesse sentido. (IDM13)  

Além disso, sendo a cor de pele um dos elementos mais característicos da formação da 

identidade de uma pessoa (NOGUEIRA, 2007) ou da pertença a um grupo (OSORIO, 2003), 

esse último entrevistado tenta se posicionar a partir de uma narrativa que parece permear as 

opiniões sobre o valor da miscigenação, assimiladas de forma diferente em distintas regiões 

no país. Ou seja, narrativas construídas a partir das visões contraditórias que hora atribuem à 

miscigenação um caráter único, diferenciador e positivo da identidade nacional, e hora como 

causa do atraso da nação brasileira, contra a qual surgiram no século XIX os ideais de 

branqueamento da população (HOFBAUER, 2003; SCHWARCZ, 2001) com o incentivo da 

imigração europeia: 

E - Você acha que aqui na região Sul e Sudeste isso [o racismo] tem 
uma frequência maior? 
 

Que tem uma frequência maior. Principalmente na região Sul, né? 
Geralmente composto [sic] por outras pessoas de outras 
nacionalidades, imigrantes, entendeu? Possa ser [sic] que eles tenham 
uma certa restrição, ou sei lá uma certa, uma certa cultura, uma certa 
educação? Que tenha tido, entendeu? Os alemães principalmente que... 
uma boa parte dos alemães que moram na região Sul, entendeu? No 
Paraná, tem uma boa parte de pessoas, se não me engano vem da 
Holanda. Só sei que a cultura que ele tem ali não tem tanto a 
proximidade com pessoas negras. Só sei que, não que eles tenham... 
sejam de fato racistas, teoricamente, ou é algo que não... algo que não 
tenham tido a convivência na sua infância, entendeu? Ou na sua 
família em si, entendeu? Acho que por isso ocorra mais nessas regiões, 
Sul e Sudeste.  

E - O que será que se passa na cabeça dessas pessoas que não tiveram 
essa convivência? 
 

Acho que... Acho que de fato a convivência em si possa ser [sic] que 
não, acho que não estejam habituadas, né? A convivência assim tão 
próximo assim com o negro, viu? Possa ser [sic] que a princípio 
conviver com o negro pode ser que remeta pra eles à alguma coisa, sei 
lá, uma experiência não tão... algo positiva, entendeu? Não sei qual 
que é a experiência que esse pessoal traz dos países dele com relação 
de branco com negros, entendeu? Acho que na cabeça deles possa ser 
[sic] que não seja... não... não seja algo habitual pra eles, entendeu? 
Ser algo, por exemplo, costumeiro. De estar tendo relação com pessoa 
que seja de outra etnia, outra cor, entendeu? (IDM13) 

4.3.2 A força dos estereótipos: influenciando os ingroups    

De 13 experiências relatadas de mau atendimento em lojas físicas, para as quais os 
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entrevistados acabaram mencionando16 qual era a cor de pele do pessoal de atendimento 

(incluindo os atendentes, vendedores ou seguranças) envolvido na interação com eles, quatro 

foram considerados por eles como mulatos, nove como brancos e nenhum como preto. Sem 

qualquer pretensão de quantificar ou concluir sobre a maior ou menor incidência de um ou 

outro grupo, o que chamou a atenção nos relatos foram os casos onde justamente os incidentes 

envolviam o pessoal de atendimento pardo (mulato ou moreno), especialmente os seguranças. 

Um dos entrevistados, ao tentar descrever as características dos seguranças de uma 

loja de departamento de roupas pertencente a uma grande e conhecida rede, e que segundo sua 

percepção exercem frequente vigilância sobre ele, entende que não há relação entre se obter 

uma atitude de maior “empatia” por aqueles de mesma etnia que a dele, relacionando isso ao 

fato desses seguranças serem “guiados” pela força dos estereótipos que designam a população 

negra como perigosa:  

Aconteceu mais de uma vez assim de você [eu] entrar e eu perceber 
esse tipo de movimentação, assim, né? Principalmente quando a minha 
mulher [branca] já está lá fazendo compra e eu vou encontrar com ela. 
Assim eles ficam assim meio me olhando... [desconfiados] Mas, num 
tem nem como explicar. Às vezes podem até ser pessoas [seguranças] 
negras, morenas porque mais ou menos compõem a... o estereótipo de 
segurança que a gente tem hoje. Até porque normalmente quem vai pra 
área de segurança, se você parar pra observar mesmo, são pessoas 
geralmente pardas ou negras, né?  Tem-se bastante pessoas brancas 
também... Talvez o estereótipo assim de um cara grandão, fortão faça 
mais as vezes do negócio, né? Mas assim, num me recordo de ser uma 
coisa estereotipada assim. Ser aquela velha figura do cara branco. É, 
olhando, mais... Acho que talvez, mais no papel dele [de segurança], 
talvez pelo perfil de pessoas que ele esteja acostumado a abordar, em 
situações como essa, né? Acaba que eles ficam sempre atentos quando 
entra uma pessoa mais ou menos com estereótipo, meio negro, careca... 
E não tão bem-vestido como as outras pessoas [risos]. (ANM17) 

Essa reação passiva e resignada, diante desses incidentes sinaliza que assumir uma 

posição subalterna e inferior, se alinha com o processo de categorização social (CROCHIK, 

1997) que, no contexto brasileiro, submete e naturaliza o papel inferior designado aos negros 

nas interações sociais. Continua o mesmo entrevistado:  

... É uma coisa que está sedimentada na vivência diária, do dia a dia, 
então uma coisa que está enraizada. Então, é difícil tirar isso. E 
realmente, como eles [os seguranças] estão fazendo, executando o 

                                                                                         
16 Quando solicitados a descrever as características do pessoal de atendimento envolvido em alguma experiência 
positiva ou negativa que estavam relatando, geralmente as primeiras menções eram as relacionadas à forma do 
tratamento (atenciosos, simpáticos, desconfiados, etc.) e depois as características físicas (alto, baixo, jovem, 
etc.), sendo a cor de pele geralmente mencionada por último ou mencionada apenas quando perguntada.  
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serviço deles, eles já têm aquilo em mente, né? O estereótipo 
“geralmente as pessoas são assim, assim, assim”, então quando entra, 
acho que o primeiro foco deles são sempre essas pessoas, né? E mesmo 
sendo da mesma etnia e tudo mais... Tanto que a maior parte da 
população carcerária é negra, né? Então acho que está dentro daquilo 
que eles esperam, vamos dizer assim: um negro roubando, um pardo 
roubando. Pessoa, né? Com tal tipo de vestimenta. Porque tem tudo 
isso. A gente sabe que tudo isso é meio estereotipado. Então, 
infelizmente, é acho o que acontece [voz baixa, triste]. (ANM17) 

Há, portanto, uma percepção de que se estabelece um padrão de avaliação, a partir de 

algumas referências ou nas palavras do entrevistado “um estereótipo” que acaba sendo 

assimilado pelos próprios seguranças, às vezes negros, e norteando suas ações de vigilância e 

que configura um exemplo nítido das micro-agressões raciais (“pequenos” incidentes, 

recorrentes e diários, aparentemente inocentes e inócuos) descritos por Sue et al. (2007). No 

que coincide o relato de outro entrevistado agregando que tudo isso seria de forma 

inconsciente, e que além da cor de pele como sinal, a forma de se vestir acaba servindo de 

“pista” adicional para o prejulgamento que eles, os seguranças, acabam fazendo:  

[Comparando o padrão de vigilância de shopping centers do Brasil com 
o que imagina ser nos Estados Unidos, baseado nos filmes e 
documentários que já assistiu.]  

 

... Eu acho que não só lá, viu? Pensando bem, acho que inclusive aqui. 
Você costuma ir em shopping, você vê muitos seguranças negros, tal, 
tal. E às vezes dependendo de como você vai lá, você vai vestido... Eu 
percebo que a forma de... olhar pra essa pessoa é um pouco diferente, 
entendeu? Ainda mais se você vai num shopping de alto padrão, né? 
Acaba até tendo uma certa etiqueta, uma coisa que acabou se 
enraizando tanto que até o próprio negro... quando vê um negro nessa 
situação possa [sic] ser que ele se sinta um pouco de... Acaba olhando 
de uma forma diferente, entendeu? De uma certa... um olhar diferente 
pra aquela pessoa que está lá, da forma que ela está vestida, entendeu? 
Uma forma que... a forma como ela se apresenta. Não que seja por, de 
fato... por uma forma, vamos dizer, que esteja agindo de uma forma má. 
Ele vai... Ok. Como foi criado esse determinado padrão, entendeu? A 
gente acaba até se acostumando, com esse tipo de situação, entendeu?  
“Ah, um negro que aparenta ser da periferia de São Paulo, da zona 
menos favorecida de São Paulo, está num shopping de alto padrão, 
possa [sic] ser que ele esteja aqui com má intenção”, entendeu? Como 
se [sic] acabou se tornando padrão esse tipo de comportamento da 
sociedade. Até [ênfase] quem é negro acaba se comportando dessa 
forma quando vê uma situação dessa. No caso do segurança, entendeu? 
Não que de fato ele esteja falando “ah, ele é negro, ele possa [sic] ser 
que ele cometa algo”. Algo que é tido hoje como normal, teoricamente 
se vê, né? (IDM13)  

Evidencia-se também nesses relatos a percepção dos entrevistados sobre a força dos 
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estereótipos socialmente compartilhados, como os relacionados à aparência e características 

físicas, nos mecanismos de categorização social e na forma de tratamento recebido 

(AINCOUGH; MOTLEY, 2000; WOLFE; SPENCER, 1996), sendo introjetados (CROCHIK, 

1997) pelos próprios membros do grupo. 

Estes relatos apontam ainda para o fato de que a principal perspectiva teórica para 

análise do preconceito e discriminação racial, que tem sua base principalmente na teoria da 

identidade social ou SIT (TAJFEL; TURNER, 1986; WALSH; MACGUIRRE, 2007), não 

deixa claro como quando o agente e o alvo são supostamente do mesmo grupo (ingroup), 

ainda assim o fenômeno se manifesta contra o alvo.  

4.3.3 Interação entre iguais: aspectos positivos do ingroup  

 Com relação a ser atendido especificamente por vendedores negros ou brancos em 

lojas físicas, a maioria dos entrevistados manifestou ser indiferente, baseados nos relatos de 

suas experiências pessoais, à exceção de dois entrevistados que realçaram as vantagens que 

veem em ser atendido por negros: 

Eu já fui atendido por uma [sic] pessoa dos dois tipos de etnia [sic], 
né? Então, a pessoa, não sei... Sempre quando eu pego uma pessoa 
negra pra [me] atender, a pessoa é sempre carismática, até não só 
comigo, mas com os outros clientes, mesmo, né? Assim, que mostra um 
sorriso, né? Ela tem esse sorriso cativador das pessoas, né? Acaba 
ganhando o cliente, né? Aí as pessoas brancas elas também têm, né? 
Mas há aquelas pessoas que têm essa barreira, né? Que aí acaba é 
enfrentando essas diferenças no atendimento. Então, dependendo da 
pessoa, você acaba percebendo essa diferença, né? (ELM12) 

... Quando é da minha cor, específico, quando você vai... o atendimento 
acho que é negro, atende outro negro, eu percebo que às vezes o 
vendedor se sente mais à vontade com o cliente, entendeu? Parece que 
sente uma certa identificação, entendeu? Se sente mais à vontade pra 
poder falar, entendeu? É tipo, em relação à vestimenta assim de roupa, 
por exemplo. É acho que... ocorre uma troca maior de costumes, 
entendeu? “Ah, eu uso esse tipo de roupa. Ah, eu acho que fica 
bacana”, entendeu? A pessoa que está comprando também, se sente 
mais... possa [sic] ser que tenha mais confiança (no meu caso que sou 
negro). Já pensou que é negro e está indicando “ó, uso isso aqui 
também, é bacana também”, entendeu? Possa [sic] ser que você aceite 
de uma forma mais fácil o que ele está dizendo, entendeu? E em 
relação ao vendedor acho que ele se sente mais à vontade, né? Pra 
poder falar com o negro. Não que ele não tenha... não se sinta à 
vontade pra falar com o branco. Acho que ele se identifica mais. Sente 
maior facilidade de sugerir alguma coisa, né? Pro cliente, né?  Uma 
certa troca, entendeu?  Por mais que a gente... por mais que às vezes 



  

 

90 

não perceba, a raça negra costuma ter um padrão de uso, de roupa de 
vestimenta mais próximo, né? Tipo às vezes é coisa, cultural, voltada à 
música, entendeu? O negro acaba tendo uma identificação maior com 
relação ao outro, com relação à cultura, vestimenta, entendeu? Você se 
[sic] acaba se identificando mais, entendeu? (IDM13)  

Novamente ficam claros nos dois relatos anteriores o que, segundo Jones (1997, p. 

212), caracteriza o processo de categorização, que vem acompanhado do processo assimilação 

e que, justamente por meio da socialização, é “quando se aprende a designar os aspectos 

negativos da classificação a outros grupos que não os próprios e os positivos para nós mesmos 

e ao nosso próprio grupo […]”. Embora nesses dois relatos não sejam mencionados os 

aspectos negativos do “outro grupo”, prevalecem os aspectos positivos do “mesmo grupo”.  

Fechando o tema “identidade e filiação grupal”, a seguir é apresentado no Quadro 4.4 

um resumo que cruza os principais resultados apurados com a revisão do conhecimento 

efetuada, destacando aqueles que ao contradizer, conflitar ou apontar aspectos ainda não 

identificados na teoria, sinalizam a possibilidade de aprofundamento. 

 
Quadro 4.4 – Identidade e filiação grupal: resultados versus teoria pesquisada                                                     
Fonte: Elaboração Própria.  
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4.4 Reconhecendo o fenômeno  

Há uma sensação entre os entrevistados de que prevalecem as manifestações sutis ou 

camufladas de preconceito e discriminação racial e, conforme relato de um deles, percebidas 

desde a infância, quando não eram totalmente compreendidas como tal: 

E - Você acha que hoje as situações de preconceito não são tão nítidas. 
Fala mais um pouquinho sobre isso.  
 

Eu acho que sim... o preconceito está um pouco camuflado, né? Não é 
todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas já tem uma 
consciência melhor, né? Já, já mudou um pouco isso, mas tem um 
pouco sim e a gente percebe esse tipo de preconceito, né? Assim um 
pouco camuflado das pessoas. É, as pessoas elas não... Às vezes não 
falam direito. Ou às vezes, sei lá.  Às vezes é como no caso da época da 
escola [quando se sentia discriminada pela professora em relação às 
demais crianças brancas, sendo hora tratada com indiferença, hora 
desafiada por ela nas atividades de sala de aula, a ponto de não mais 
querer ir à escola].  Então, eu passei [na escola pública], naquela época.  
Eu era pequena.  Então, eu não entendia muito. Sentia que estava triste, 
sentia isolada das pessoas, das crianças. Eu sentia que a professora 
tratava diferente, mas naquela fase eu não entendia muito. Eu só vim 
começar a entender isso depois de grande, né? E é chato isso, né? É 
muito ruim. (IAF11) 

Além disso, como se verá mais adiante, as formas como as manifestações de 

discriminação são percebidas e descritas envolvem várias figuras de linguagem sobre como os 

entrevistados se sentem abordados pelos vendedores, desde “olhares estranhos” até um 

tratamento indiferente. Isso sugere que durante a interação nas lojas físicas, prevalece uma 

sensação de preterição em lugar de uma exclusão incondicional, o que não deixa de ser menos 

grave porque igualmente discrimina, confunde e angustia ainda mais o alvo. 

4.4.1 Um olhar estranho, não ser percebido e se afastar   

As experiências de mau atendimento dos vendedores em lojas físicas, com 

características de discriminação, foram relatadas pelos entrevistados por meio das seguintes 

figuras de linguagem: recebendo “um olhar estranho”, “não ser percebido” na loja e o 

vendedor “se afastar”. Essas expressões se assemelham, respectivamente, ao “encarando e 

olhando o cliente de relance”, “ignorando o cliente” e “abandonando a posição ou deixando 

para outro empregado atender o cliente”, mencionados por Rosembaum, Moraru e Labrecque 

(2012) como alguns dos sinais mais frequentes e característicos de discriminação envolvendo 

o pessoal de loja e consumidores (como pode ser visto no Quadro 2.3, itens 1, 5 e 7, 

respectivamente): 
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[Diferenciando um mau atendimento de uma situação de 
discriminação.]  

 

Ah, eu acho que o mau atendimento seria uma pessoa meio que 
grosseira. Você perguntar, responder o básico... Num te dar... Num tem 
uma pró-ativi... um pró-atendimento, uma pró-atividade pra te realizar 
o atendimento. Então, isso seria um mau comportamento. É um mau 
atendimento. Até aí, tudo bem. Agora a pessoa se negar a te atender, a 
pessoa se negar a fazer aquilo, não querer esclarecer as suas dúvidas, 
fugir de você de uma certa forma, ficar te olhando de canto, por algum 
outro motivo, eu sinto que seja uma discriminação... [tomando por base 
sua própria experiência de discriminação numa loja]. Então, a 
discriminação eu vejo uma pessoa se negar a te atender... Seja ela 
negra, seja ela branca, seja ela gorda, magra... Te nega atendimento 
por qualquer motivo. É... se mantém a uma distância de você. É, fala 
com você, mas fica bem distante. Não tem aquela aproximação pra te 
atender. Meio que um receio, num dá um toque. É... Te olha de lado, 
por mais que esteja conversando, não está olhando pra você, está 
olhando torto para você. Uma certa forma de discriminação. (ASM16)  

4.4.2 Preterição muito sutil, velada e mais visível  

Ainda em linha com as formas sutis como se manifesta o fenômeno da discriminação 

percebida nas interações locais entre consumidores negros e vendedores em lojas físicas, 

parece prevalecer a preterição (deixar de lado), em lugar de uma exclusão incondicional dos 

membros do grupo (NOGUEIRA, 2007), mais passível de condenação social. Essa preterição 

seria manifestada de três formas. Primeiro, as formas muito sutis como, por exemplo, pela 

ocultação de preço dos produtos nas vitrines das lojas, inibindo o acesso de consumidores 

“fora do target”, conforme percepção de um dos entrevistados, que, combinada com outro 

relato seu apresentado no tópico 4.3.1, ao descrever as diferenças entre lojas de shopping e de 

rua, vem reforçar o seu desconforto com uma prática que parece transmitr a ideia de que 

“aquele lugar não é para ele”:  

... Os shoppings são todos iguais… Eu geralmente vou pro cinema… Eu 
geralmente não compro no shopping, mesmo. É... quando eu vou 
comprar, quando eu estou no shopping, vai… eu vou porque eu fui e ... 
quero ver alguma coisa… Ou então, quando eu vou comprar, eu 
preciso ir no shopping. Daí eu fico tipo dando mil voltas na loja… 
passando na frente várias vezes... “ah, será que eu entro, mesmo?” 
Inseguro... Às vezes eu tenho medo também... Tipo eu quero ver, mas 
shopping que não tem preços nas vitrines! “Ah, meu Deus, deve ser tipo 
caríssimo! [riso] Queria saber quanto que era... “Que é que eu faço?” 
(USM18) 
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A segunda forma de preterição seriam as veladas, como que dificultando o acesso por 

meio de barreiras físicas (p. ex. priorizar o acesso por carro a um centro comercial) ou 

humanas (p. ex. maior número de seguranças e vigilância mais ostensiva, logo na entrada): 

[Comentando a diferença de um shopping “classe média alta”, baseado 
em sua experiência de frequentá-lo apenas para passear, ver vitrines e 
não para comprar.]  
 

Ah, tem uma diferença gigante também. Enorme. A diferença é 
enorme... Pra entrar aqui no shopping da Granja Viana, tem todo esse 
sistema de portaria dos carro [sic] entrar, né? Fotos, né? Ali. E tem 
seguranças dentro do elevador, né? E tem ali dentro do shopping, né? 
E... tem todo o esquema lá de cadastro dos carro [sic], né? Quando 
passa naquela porteira, abre a porteira [chancela], você pega lá o 
cadastrozinho [ticket] do carro. Só sai dali se você tiver o cadastro. Se 
não tiver, não tem como sair de lá e a porteira não abre, também, né? 
Porém, lá no da Raposo [shopping onde eventualmente compra] já não 
é, num tem tanto essa rigidez toda, né?  Ali o povo já entra pela porta 
da frente e sai também. Tem ali a segurança na porta da frente, ali 
tudo, né? Tem também a portaria pra entrar, mas assim você vê que já 
não é tão rígido, igual ao da Granja Viana. O da Granja Viana é... o 
esquema de segurança já é bem maior. (AOM15)  

A terceira forma de preterição seriam as “mais visíveis”, quando se ignora ou não se 

dá prioridade de atendimento a consumidores que poderiam ser considerados “fora do grupo”, 

conforme percepção de uma das entrevistadas (NAF19) num incidente já comentado no 

tópico 4.2.2, quando nenhum vendedor se dispôs a atendê-la, até que reclamasse verbalmente.   

Em suma, com exceção dessa última entrevistada, a reação dos demais se alinha com a 

forma “desarmada”, passiva, resignada e subalterna como tende a reagir o negro brasileiro (ou 

o indivíduo de cor) à forma ambígua como se manifesta o preconceito e discriminação, 

causada justamente pela forma indireta de “ ‘dar-lhe entender’ o indesejável ou incômodo que 

sua presença causa sem se chegar ‘ao extremo’ de lhe chamar franca e abertamente a atenção” 

(NOGUEIRA, 2007, p. 305). Em geral, os relatos dos entrevistados sugerem que a forma 

prevalecente de manifestação do fenômeno se assemelha em vários aspectos às formas mais 

sutis, veladas, não explícitas e até inconscientes de manifestação comportamental do 

fenômeno do preconceito pelo agente da discriminação, como o racismo aversivo apresentado 

na revisão do conhecimento (DOVIDIO; GAERTNER, 2000, 2004). 

4.4.3 Dilema: “será que foi discriminação?”    

Como já havia sido apontado na revisão da literatura (BONE; CHRISTENSEN; 

WILLIAMS, 2014), as entrevistas sinalizam também que o principal dilema vivido pelos 
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alvos da discriminação negativa consiste em reconhecê-la como tal. Ou seja, que os incidentes 

de tratamento rude, desigual e inferior (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003) possam ter 

sido uma atitude inconsciente ou deliberada de preconceito e discriminação racial, ou então 

simplesmente um mau atendimento por inabilidade, despreparo ou desatenção do vendedor. 

Muitas vezes os entrevistados se manifestam confusos com relação à possibilidade de terem 

sofrido alguma discriminação, raramente associando de forma explícita sua ocorrência por 

conta de sua origem étnica-racial. Refletindo a angústia vivida nesse tipo de situação, um 

deles descreve a sensação “ruim” de ficar esperando para ser atendido quando a loja estava 

vazia e com toda a equipe de vendas a postos:  

E - Descreva-me um pouco essa sensação ruim [de não ser atendido por 
ninguém]. 
 

Te passa um monte de coisa na sua cabeça. Você fala [pensa] assim: 
“Não me atendeu bem porque achou que eu não tinha dinheiro pra 
comprar. Não me atendeu bem porque sei lá... Acho que eu estava 
malvestida”. Sabe, assim? Começa a vir um monte de coisas... Que 
enfim, não sei se procede ou não, se foi por este fato. Entendeu? Mas, 
naquela loja eu dei o azar de pegar aquele vendedor... Aqueles 
vendedores, né? (NAF19)  

Além da dúvida expressa, fica evidente também a tentativa da entrevistada em 

racionalizar a situação e atribuir o ocorrido a fatores menos “dolorosos” de admitir. 

Fechando o tema “reconhecendo o fenômeno”, a seguir é apresentado no Quadro 4.5 

um resumo que cruza os principais resultados apurados com a revisão do conhecimento 

efetuada, destacando aqueles que ao contradizer, conflitar ou apontar aspectos ainda não 

identificados na teoria, sinalizam a possibilidade de aprofundamento. 
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Quadro 4.5 – Reconhecendo o fenômeno: resultados versus teoria pesquisada                                                     
Fonte: Elaboração Própria. 

 

4.5 Tipos de respostas e estratégias 

Foram identificados nas entrevistas os cinco tipos de respostas ou reações reportadas 

pela literatura quando o alvo percebe um mau atendimento na loja contra si, ainda que não 

“reconhecidos totalmente” pelos entrevistados como sendo comportamentos discriminatórios.  

São eles: o confrontamento verbal, o afastamento, a avaliação cuidadosa para retirar-se e a 

aceitação resignada (FEAGIN, 1991); além dos comentários negativos boca a boca 

(GREGOIRE; LAUFER; TRIPP, 2010; STEPHENS; GWINNER, 1998). As respostas 

descritas nas entrevistas foram agrupadas nesta dissertação em reações ativas e reações 

passivas. 
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4.5.1 Reações Ativas 

Em linha com as estratégias de enfrentamento do problema (problem-focused) identificadas 

por Stephens e Gwinner (1998) nas reações de consumidores, o confrontamento verbal 

configura uma forma de reação ativa, para a qual foram relatadas duas experiências nesta 

pesquisa. Numa delas foi efetuada uma reclamação explícita e imediata na própria loja:  

A gente “tava de boa” fazendo as compras pra poder organizar pra ir 
pra praia... Eu já tinha comprado algumas coisas, né?... Faltava um 
pouco de carne pra gente fazer o molho... É, a quantidade da carne era 
pequena... Aí eu comprei... acho que... R$10 de carne... E aí o vendedor 
achou ruim porque eu estava comprando aquela quantidade... E pra 
mim ele já começou a esnobar, sabe assim?... E aí ele [o vendedor 
mulato, segundo descrição dela] já veio com esse prejulgamento. “Mas 
é só isso que você vai levar?!” Aí eu já achei ruim e aí comecei a 
brigar com ele. “Só que a quantidade de carne que eu compro é 
problema meu. O dinheiro é meu, quem tá comprando sou eu!” E aí ele 
ficou bravo também. Aí o outro açougueiro veio, é... tipo falar com ele 
pra ele parar, né? Aí minha a irmã estava junto comigo também 
[risos]... Só sei que deu um barraquinho ali, mas depois ficou normal... 
Mas eu fiquei com raiva por causa do jeito dele.  Sabe, assim? Assim, 
qual era preocupação dele com a quantidade... o quanto que eu vou 
comprar, sabe? Então, ele está ali pra vender... pra trabalhar. Acho 
que eu fui educada. Então, o mínimo era ele ter sido educado comigo e 
ter me dado o que eu pedi. Naquele dia eu estava bem relax. Estava 
bem dona de casa, mesmo. Estava passando em todos os 
supermercados com a minha irmã, comprando as coisas. E aí o 
vendedor vem com esse sentimento... sei lá. E aí querendo me esnobar... 
Aí eu já cheguei, já cortei ele: “meu, para por aí, porque não é bem por 
aí, não”, sabe? Assim a atitude dele... não foi legal... Ele agiu com 
preconceito assim, sabe?  E às vezes é o que a maioria das pessoas 
agem com as pessoas... elas julgam as pessoas as vezes pela roupa que 
a pessoa veste, né? Então, é muito assim: as pessoas não conseguem 
enxergar as outras... Então, “ah, a pessoa é assim, então ela é pobre”, 
coloca tudo mesmo, no mesmo... pacote, sabe? Não consegue é... 
conhecer a pessoa.  “Ah, essa a pessoa é assim, então ela faz parte 
desse grupo, então ela é assim.” (IAF11)  

A percepção da entrevistada, de ser colocada no “mesmo pacote” (dos pobres, sem 

capacidade de compra que podem ser “esnobados”), ainda que possa ser “equivocada” quanto 

à real intenção do vendedor, se alinha com os mecanismos apontados pela teoria da identidade 

social, ou SIT (TAJFEL; TURNER, 1986), mais especificamente ao ponto abordado por 

Jones (1997) de que os atributos associados ao grupo ao qual pertence a pessoa determinam a 

forma enviesada de tratamento que ela recebe. E o histórico de vida da entrevistada (a forma 

como sua percepção sobre o fenômeno do preconceito e discriminação racial vai se aguçando 
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ao longo do tempo, desde sua infância, a ponto de se dar conta de que havia sido atingida por 

ele em diversas situações de interação social) sugere o seu grau de vulnerabilidade nos dias 

atuais, ainda que o negue em outros de seus relatos. A forma exacerbada de sua reação ao 

incidente descrito (que, em princípio, poderia ser caracterizado apenas como um mau 

atendimento recebido), parece configurar uma situação onde a entrevistada previamente  se 

“arma” ou se mantém muito suscetível a comportamentos e comentários que, embora não 

explicitados, remetam à sua condição racial e experiências prévias de preconceito e 

discriminação, e que por fim a fazem interpretar o comportamento do agente como que 

querendo inferiorizá-la (CROCHIK, 1997).  

Em outro relato a seguir, além da reclamação verbal na própria loja ao vendedor, o 

entrevistado efetua uma reclamação formal à gerência da loja e à central de atendimento do 

fabricante do automóvel:  

... Na época eu reportei tudo que tinha acontecido... Eu não podia 
deixar de não [sic] falar, né? Eu lembro que eu reportei, eu fiz por 
escrito. Queria que passasse pra gerência, pra quem tomasse conta 
daquela loja... Eu escrevi tal, mas eu não tive um retorno... [que tinha 
entrado na loja] e ninguém me atendeu... Até uma hora que eu que 
chamei o vendedor. Falei o que eu queria, que queria dar uma olhada 
no carro, assim tal marca e tal, tal, tal... E nunca deram a resposta. 
(NAF19)  

Neste caso, diferentemente da entrevistada anterior, o histórico de preconceito e 

discriminação da entrevistada parece muito menos saliente (ver seu relato no tópico 4.2.5, 

onde ela estudou e cresceu) o que faz supor ser o principal motivo para que ela hoje adote de 

uma postura mais racional, ativa e não passiva, sem o peso das experiências negativas, 

especialmente as da infância.   

4.5.2 Reações passivas  

O afastamento, a avaliação cuidadosa para retirada do local e a aceitação resignada 

identificadas nas entrevistas, configuram as reações ou tipos de respostas passivas e se 

alinham com as outras duas estratégias de enfrentamento adotadas pelos consumidores e 

identificadas por Stephens e Gwinner (1998): o não-enfrentamento, silenciando e 

internalizando o ocorrido (emotion-focused); e a evitação ou abandonando a situação. Nesta 

pesquisa as reações passivas prevalecem. Nas situações relatadas, apesar do aparente 

conformismo dos entrevistados, são visíveis os sinais de frustração, contrariedade e 

abatimento diante de uma experiência com sinais possíveis de discriminação racial. O 
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primeiro deles simplesmente abandona o local, mesmo sem ter havido qualquer interação com 

o vendedor, numa loja de rua de uma rede considerada por ele, até então, como modelo de 

bom atendimento dos vendedores aos clientes:  

Nesse dia, é... não sei, pelo fato de eu ser jovem, de eu estar sozinho... 
eu não tive essa devida atenção. Eu queria sanar as dúvidas sobre 
notebook. E assim tinha um cliente que estava lá e ele [um vendedor 
branco] viu que eu estava lá sozinho. Ao invés de chegar pra ver se eu 
tinha alguma dúvida, tipo ele se afastou, né?  Aí eu, eu não gostei dessa 
atitude e saí da loja... Saí da loja... Assim que eu vi, eu percebi, eu saí 
da loja não cheguei nem olhar pra trás, né? Porque eu fiquei tão 
angustiado ao sair... (ELM12) 

Já o segundo entrevistado avalia mais cuidadosamente a situação e resolve em seguida 

abandonar o local e desistir da compra, sem expressar à vendedora o real motivo:  

... Qualquer lugar que eu vou, vou de chinelo, vou de bermuda. Fico 
bem mais tranquilo. Então, entrei nessa loja, estava com um amigo meu 
[negro e que ficou em outro ponto da loja observando outros artigos]. A 
gente entrou na loja, deu uma olhada em alguns modelos [de óculos]. 
Provei, me adaptei, perguntei o valor, falei [pensei]“tudo bem, bem 
legal o aparelho” [modelo]. Só que nisso eu vi que ela [a vendedora] 
estava me olhando de longe... E estava sempre perto. Num estava tão 
pró-ativa pra poder fazer a venda. Num dava sugestões... Meio que 
ficava com receio de chegar... de olhar. Não sei o quê, o porquê. É... 
mesmo assim, como eu já estava ali mesmo e o valor era quase 
semelhante [ao da internet], não tinha porque eu não comprar. Aí ela 
pegou, simplesmente virou e na forma de pagamento num citou quais 
seriam... Num perguntou se era pagamento à vista, se era pagamento 
via cartão, se era cheque, não perguntou isso. Já influenciou [induziu] 
direto ao pagamento parcelado, com parcelas absurdas de 10, 15. 
Como se o [meu] traje influenciasse a não possibilidade de pagar isso à 
vista. Então, senti meio que uma restrição, ali. Me fechei na hora. Eu 
falei: “não, estou te devolvendo porque não me agradei [sic] com o 
modelo. Estou me retirando. Obrigado.” (ASM16) 

Diferentemente de um dos tipos de incidentes envolvendo o pessoal de loja e 

compradores identificados por Rosembaum, Moraru e Labrecque (2012) “recusando oferecer 

descontos ao cliente quando eles estão disponíveis” (item 13 do Quadro 2.3), aqui essa opção 

é considerada pelo entrevistado uma quase “afronta” à sua pessoa. Ao longo dos vários 

encontros com esse entrevistado, o mesmo comenta que passou a se dar conta de que outras 

situações semelhantes ocorreram, nas quais ele teve a mesma sensação de estar sendo 

prejulgado pelos vendedores pela sua aparência física (sua forma “relaxada” de se vestir), 

inadequada ao ponto de venda. Analisando o seu histórico familiar é possível identificar como 

seus pais, vindos de outra região do país, experimentaram situações de dificuldade de 
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adaptação o que pode tê-lo deixado mais sensível e confuso a um aspecto que transcende à 

simples aparência física, mas a um sentimento de complexo de inferioridade assimilado:  

O pessoal do Sul [do Brasil] não aceita muito bem as pessoas que são 
nordestinas. Então há um nível de rejeição muito alto, até mesmo teve 
uma pesquisa que já comprovou isso. É... paulista brinca muito com 
sotaque. Hoje aquilo é... costuma ser mais brincadeira, mas antes era 
algo muito sério. Então, até mesmo meus pais (são nordestinos, mesmo) 
eles mesmos dizem que quando vieram pra cá sofreram um pouco, até 
entrar e entender como é que funciona. (ASM16)   

Por fim, o terceiro entrevistado “ignora” a situação e, sem alternativa, prossegue no 

estabelecimento encarando como algo com o qual não se pode lutar, guardando para si o 

ocorrido: 

... Já aconteceu bastante comigo, quando eu entro no banco, às vezes 
eu estou na fila. É... quando eu estou ali pra pagar alguma coisa no 
caixa, lá dentro, né? E às vezes você percebe os olhares muito dos 
vigias [negros], assim, né? Te olha [sic] bastante assim pra gente, né? 
Nossa aparência, né? Até entendo, eles estão trabalhando e eles são 
pagos pra isso daí: pra olhar e pra vigiar ali mesmo e ver quem entra, 
quem sai, né? Mas, às vezes percebe um pouco também de preconceito, 
também assim. Às vezes, percebe um pouco sim. 

[Descrevendo a sensação.]   
 

... Ah, é constrangedor... a gente fica, a gente, a gente fica sem graça, 
né? É constrangedor, né? É... constrangedor. Eu particularmente fico 
sem graça, muito sem graça, né? De estar muito sendo vigiado, demais 
assim, além da conta, né? A gente fica um pouco constrangido, né? 
(AOM15)  

No relato a seguir, do mesmo entrevistado, ficam bem claras também as dúvidas, 

contradições e dilemas que o levam a justificar sua “não-reação”, ou ter uma atitude passiva 

diante de um incidente com características de preconceito, em linha com os achados de 

Crockett, Grier e Williams (2003, p. 4) sobre “o medo de causar problemas adicionais” ou o 

receio que reações mais ativas “possam reforçar o estereótipo” social negativo ao qual sua 

raça-etnia esteja vinculada.  Apesar do entrevistado ainda tentar racionalizar, dizendo que 

entende que a ação não seria destinada exclusivamente a ele, acaba em contradição com sua 

própria percepção de que sente ser ele o foco principal. E daí, ficam evidentes também o 

desconforto da situação que o leva a reter e internalizar todo o sentimento negativo decorrente 

e a tentar manter o autocontrole por conta da falta de clareza se de fato foi mesmo preconceito 

contra ele:   
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 [Comentando sobre quando sente que os olhares de desconfiança dos 
vigias podem ser preconceito.] 
 

Ah, eu acho que quando o foco é... é pessoal, ou foco só na pessoa, né? 
Porque no banco entra muita gente, né? Um lugar de muita gente, né? 
Mas naquele momento, por exemplo, vou dar um exemplo: quando a 
pessoa foca o olhar só em você lá dentro, aí é alguma coisa que está 
acontecendo, né? [riso]. Ou está te confundindo com alguém, né? Ou, 
num sei o que está acontecendo, né? [riso]. A pessoa vai se sentir um 
pouco constrangida, né? Ali dentro, no meio das pessoas, né? [riso]. 
Essa... isso na minha visão, né? Pode sim se inclinar um pouco pra, 
pelo lado do preconceito aí, né?...  

E - Você já sentiu isso?  
 

Já, já senti sim, levemente, assim, né? Levemente, assim. Já senti 
levemente mas num foi é... tão constrangedor não porque a gente 
percebe que está fazendo o trabalho, assim. Eu via que o olhar num era 
é... especialmente só pra mim, né? Mas eu via também que estava ali 
é... observando, né? Todo o ambiente do banco ali, pra fazer o trabalho 
deles ali, né?  

E - Diante dessa situação, qual é o tipo de reação que você tem? 
 

Ó, a gente fica incomodado. Eu me sinto incomodado, né? Incômodo. 
Uma sensação de incômodo assim, de constrangimento, né? De 
humilhação. É tudo que deixa a pessoa assim pra baixo, né? Porque a 
gente se sente denegrido, né? É uma sensação assim. A minha reação é 
essa daí, né? Eu num vou sair, num vou discutir, num vou fazer nada, 
né? Mas vou sair dali com essa... é... com isso na cabeça, né? “Poxa 
vida, o que está acontecendo né?  Encafifado com aquilo na cabeça 
[riso]. Até irado por dentro, assim, né? [riso].  

E - Pelo que estou entendendo, se controlar diante da situação.  
 

É, tem, tem que se controlar, tem que se controlar pra num... num fazer 
besteira, num fazer escândalo ali, também. Porque se não é ruim. 
Porque a gente num pode é... julgar [ênfase], né? Porque a gente num 
sabe, né? O que está acontecendo, né? (AOM15) 

 Ao prevalecer entre os entrevistados o padrão de “não-reação”, passividade ou 

aceitação resignada (FEAGIN, 1991) diante de situações de discriminação em lojas físicas, 

algo já constatado na pesquisa realizada no Brasil pelo PROCON (2009, 2010), ao invés de 

raiva ou desconforto quando o alvo atribui a responsabilidade do incidente a alguém (external 

attribution), ficam evidentes em vários relatos os sentimentos de frustração, confusão, 

contrariedade, inferioridade e talvez até de humilhação e o alvo culpando a si mesmo (internal 

atributtion), em linha com os estudos realizados por  Stephens e Gwinner (1998). 
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4.5.3 Boca a boca negativo      

Embora as reações possam ser distintas com relação às experiências de mau 

atendimento em lojas, e ainda que também não tenha sido admitido explicitamente pela 

maioria dos entrevistados como tendo sido originadas por preconceito ou discriminação de 

qualquer natureza (e muito menos racial), comum a todos os entrevistados parece ser o fato de 

se converterem, de uma forma ou de outra, em testemunhos negativos das lojas nas quais 

foram mal atendidos, perante familiares, amigos e colegas, por meio de comentários negativos 

boca a boca (GREGOIRE; LAUFER; TRIPP, 2010). Sobre o fato de experiências negativas 

de atendimento se espalharem rapidamente, especialmente entre amigos, dois entrevistados, 

ao comentarem casos de mau atendimento, sinalizam que o objetivo principal é alertar os 

outros:  

[Comentários efetuados a amigos sobre a “má experiência” numa 
concessionária que não estava cheia e onde esperou por mais de 15 
minutos para ser atendida por um vendedor, a ponto de reclamar 
verbalmente.]  
 

“Ah, você comprou um carro?” “Ah, comprei.” “Ah, legal. Em que 
concessionária você comprou?” “Ah, comprei lá na [loja da] Santos 
Dumont, porque lá na [loja da] Braz Leme, aconteceu isso, isso e isso”. 
Entendeu? “Não vá lá!” [risos] “Sabe? Foi uma experiência ruim 
que... Ó, não sei se você vai ser atendido do mesmo jeito lá, mas... não 
iria lá... não compraria lá.” (NAF19)  

Um dos entrevistados comenta que, além de alertar os outros, vê nesse comportamento 

uma forma de “desabafo” ou de busca por suporte social para diminuição do stress causado 

pela experiência: 

Vou te falar que as más experiências, essas sim que são mais 
divulgadas... Quando você é bem atendido, quando você vai na loja, 
você já espera ser bem atendido, entendeu? Se isso acontece, não é 
uma novidade, acaba não sendo uma novidade pra você. Agora se você 
tem um mau atendimento, isso sim acaba sendo algo que não deveria 
ter acontecido. É algo que sim, você vai tentar propagar aí pras outras 
pessoas... Uma forma de alertar: “não vá nessa loja, porque acontece 
isso e isso”, entendeu? “Não vá nessa loja porque o atendente não te 
dá atenção”, entendeu?... Até uma forma de às vezes, não é nem pra 
alertar, mas sim ela deseja expor aquilo, entendeu? “Ah, fui na loja e 
eu não fui muito bem atendido... Eu acho que eu não retorno mais lá”, 
entendeu? Isso vai se propagando, né? Dessa pessoa, já passando pra 
outra e vai embora, entendeu? O mau comentário, ele se alastra de 
uma tal forma, entendeu? Diferente do positivo. (IDM13)  

Há também a percepção entre alguns entrevistados que nem mesmo os incidentes de 
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discriminação mais visíveis praticados pelo pessoal de atendimento (expressados pelas 

reações imediatas, aparentes e raramente formais dos alvos) são capturados ou chegam ao 

conhecimento da gerência ou proprietários dos varejistas e fabricantes, especialmente os de 

grande porte. Relato de um dos entrevistados sobre um caso “provável” de discriminação 

ocorrido com uma parente muito próxima (branca e acompanhada da irmã negra) numa loja 

de uma conhecida rede de departamentos, acusada pelo gerente do estabelecimento (diante de 

outros clientes e funcionários) de alterar o preço na etiqueta de uma mercadoria em promoção, 

expõe essa percepção:  

Eu acho que muitas dessas situações não são... Nem na verdade 
chegam ao conhecimento das pessoas que tem, digamos assim, o poder 
de reprimir situações como essa. Eu imagino: ele é gerente, ele 
humilha as pessoas da forma como ele humilha, as pessoas vão ficar 
quietas e num... Como elas não reportam, não vão atrás, então, isso 
acaba que não indo pra frente, porque fica no ostracismo, fica no 
desconhecimento, entendeu? Então, acho que esse é o maior... Agora, 
talvez, eu acredito que seja uma empresa séria que tivesse alguma 
posição em relação a isso. Mas acho que pelo nível de 
desconhecimento, acaba que se tivesse mais reclamações... [contra] 
gerentes... formais, né? Eu digo, acho que o posicionamento seria 
diferente. (ANM17) 

Essa percepção de que as lojas têm uma capacidade débil de retratação diante da 

ocorrência de incidentes de discriminação, se alinha com os achados da pesquisa local do 

PROCON (2010), sobre a postura frequentemente passiva (não fazer nada e raramente 

processar o estabelecimento varejista) daqueles que afirmam ter sofrido discriminação racial. 

Porém, essa atitude parece resultar em algo mais danoso no longo prazo, como advertem 

Stephens e Gwinner (1998): a deserção silenciosa e o flanco aberto para os comentários 

negativos boca a boca. 

4.5.4 Alvo como responsável e o ajuste de autoimagem  

Ao tentar justificar as ocorrências de um mau atendimento e possível discriminação 

em locais de compra, alguns entrevistados atribuíram como possíveis motivos o fato de “estar 

malvestido” (NAF19), “desarrumado” (USM18), enfim, não estar conforme o “traje padrão 

do local” (ASM16), e em muitos casos assumindo a “culpa” ou responsabilidade por isso, 

conforme exposto por um dos entrevistados: 

... É, eu sentia ela [vendedora] prejulgando quando ela estava olhando. 
Depois do momento que ela citou a forma de pagamento eu tinha 
certeza que ela estava prejulgando... Era um olhar de desconfiança 
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absoluto. Ou se [sic] prejulgando que, por eu estar vestido daquela 
forma [chinelo e bermuda], eu não teria o potencial, o dinheiro, sei lá, 
algo de valor pra estar levando aquele material [modelo].  Senti ela 
prejulgando isso e a desconfiança. Mas o que prevaleceu pra mim de 
fato, naquele momento, era a desconfiança na hora que ela falou, citou 
a forma de pagamento. Eu percebi nitidamente que ela estava 
prejulgando o traje que eu estava no momento. Então, isso me 
incomodou, muito. Deixei, saí da loja, num voltei mais lá. (ASM16)  

Essa percepção parece não se alinhar com a forma de autoproteção conhecida como 

ambiguidade de atribuição (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003), efetuadas por 

indivíduos para “explicar” sua incapacidade de se chegar a um determinado objetivo por 

responsabilidade do outro e não de si próprio. Ou seja, se estivesse vestido adequadamente 

isso não teria ocorrido. Parece, portanto, mais alinhada com duas perspectivas que se 

complementam. A primeira relacionada ao uso dos marcadores de consumo ou marcadores de 

status para sinalizar alto status, como forma de compensar a discriminação de mercado e se 

afastar de estereótipos negativos que cercam os negros (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 

2003). E a segunda que afirma que no Brasil “onde o preconceito é de marca [...] a reação do 

grupo discriminado tende a ser individual, procurando o indivíduo ‘compensar’ suas marcas 

pela ostentação de aptidões e características que impliquem aprovação social, tanto pelos de 

sua própria condição racial (cor), como pelos componentes do grupo dominante e por 

indivíduos de marcas mais ‘leves’ que as suas [...]” (NOGUEIRA, 2007, pp. 301-2).  

Portanto, essa noção do papel que a aparência pessoal possa exercer sobre a percepção 

de outras pessoas, definindo a forma como serão tratados por elas, é um dos principais 

motivos que levam os entrevistados a reagir de forma preventiva e baseada em suas próprias 

“más” experiências, relatando frequentemente a prática do ajuste de sua autoimagem ou a 

adoção de estratégias de apresentação pessoal. No caso, vestir-se “melhor” ou ir “mais 

arrumado” para ser melhor atendido e preventivamente evitar “possíveis incidentes”:  

[Comentando o tipo de tratamento recebido em lojas, quando sente que 
está bem vestida.] 
 

... Quando cliente de uma loja assim, eu sempre vou bem arrumada... 
Então, já vem o vendedor até você querendo vender, já querendo falar, 
conversar com você, né? E... aí eu já vivi muito essa situação... das 
pessoas quererem vender pra você, achando que você tem bastante 
dinheiro. Então, que você está bem-vestido. Então, você acaba 
causando essa impressão nas pessoas, por mais que você, às vezes, 
você não tenha ou você tem... É, você acaba causando essa situação. 
Agora a situação oposta [andar malvestida]: eu acho que assim... mais 
assim em loja de bairro mesmo, eu posso ter vivido isso, já alguma vez, 
mas não assim da situação de... Sabe? Me maltratou porque eu estava 
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malvestida... Já é minha característica, já de andar... bem arrumada. 
Não assim, “ah, todo o lugar que eu vou, eu vou de salto”, não. Mas eu 
já tenho essa característica, assim já desde nova, que sempre tem que 
andar arrumada, sempre tem que andar, né? Apresentável. Eu já tenho 
essa característica já desde pequena... (IAF11)  

Embora racionalmente os entrevistados considerem que a aparência não diz tudo sobre 

a verdadeira identidade de uma pessoa, fica implícito que a alternativa “mais à mão” para 

driblar situações incômodas é a adoção dessas estratégias de apresentação pessoal, uma vez 

que as interações cliente-vendedor em lojas físicas são em geral muito rápidas. E, mesmo 

admitindo que isso poderia disfarçar a origem ou condição social inferior de uma pessoa, 

poucos admitem que isso poderia disfarçar a própria condição racial (BONE; 

CHRISTENSEN; WILLIAMS, 2014). Possivelmente mais um sintoma da negação do 

fenômeno. 

[Comentando como se sente quando os seguranças das lojas o percebem 
quando está vestido de forma “relaxada”.]  
 

... Às vezes quando eu vou pro shopping eu faço questão de calça de 
Tactel [tecido] de treino, tênis de treino, camisa, bem assim simples, 
assim largado... Eu gosto de ir relaxado. Estou em casa, estou de folga. 
Eu já vi as pessoas, segurança me olhando. Já aconteceu. Infelizmente 
já aconteceu. É ridículo, mas aconteceu. Eu entrar na loja e o 
segurança ficar olhando, até você realmente fazer algum gasto, né? Aí 
as pessoas param de te olhar diferenciado... (ANM17) 

 Além disso, uma outra forma de ajuste de autoimagem aparece no relato de uma das 

entrevistadas.  Quando confrontada com uma situação de discriminação percebida decorrente 

da presunção por uma vendedora de sua “incapacidade de compra”, atribuída segundo a 

entrevistada à sua aparência física, constata-se o tipo de resposta cujo objetivo é justamente 

provar o contrário dessa presunção, ou seja, demonstrar que se pode pagar pelo produto mais 

caro (Lee, 2000): 

Eu ando sempre de social, porque o trabalho exige... Quando eu não 
estou trabalhando eu gosto de andar à vontade de jeans... Mais ou 
menos largada, de chinelo (adoro um chinelo). E uma vez eu entrei 
nessa loja [num shopping] e fui querer comprar uma calça social... e a 
menina [vendedora]... E eu falei: “eu quero experimentar aquela 
calça”, falei meu número. E aí ela falou assim: “ah, tá”. E eu falei: “e 
aquela outra, lá?” Aí ela falou: “aquela outra é mais cara, tanto 
[valor]”, mais ou menos assim [querendo dizer] “você não vai ter 
condições de levar essa, né?” [riso] Aí eu falei: “não, mas então essa” 
[a mais cara]. E dessa vez eu falei: “eu vou levar essa” [ênfase]. Aí ela, 
ainda ela falou assim: “você vai pagar como?” Perguntou, eu lembro 
disso! Aí eu falei assim: “dinheiro, eu vou pagar em dinheiro” (eu 
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nunca ando com dinheiro e aquele dia eu tinha o dinheiro). Aí ela já 
falou [pensou] assim: “não, ela tem dinheiro!” [riso]. (RAF14)  

Ainda, refletindo a preocupação em carregar consigo uma a visão estereotipada de 

classes sociais inferiores no Brasil, onde os negros geralmente são vistos em posições 

subalternas (HASENBALG; SILVA, 1988; TRINDADE, 2008), um dos entrevistados 

descreve o que aconteceria, imaginando caso não fosse “bem-vestido” a uma visita 

programada com o pessoal da escola a uma importante empresa, além da sua angústia em 

resolver o problema e as restrições que teria que enfrentar:  

 Acho que o pessoal [da empresa] vai pensar que eu sou, sei lá, um 
empregado deles... “Ele está fazendo o quê aqui?” Não, sei. Mas eu 
tento compensar isso de outras formas. É que o dinheiro não vai cair 
do céu... e eu não vou conseguir comprar [riso nervoso]. (USM18)  

 Dentre todos os entrevistados que manifestaram perceber a diferença de tratamento 

dos vendedores em função de sua forma de vestir ou traje utilizado, isso apareceu mais 

acentuado naqueles com um nível de inclusão maior no mercado de consumo, com um 

repertório maior de experiências de consumo em locais de compra diferenciados e entre os 

entrevistados cujos traços fenotípicos se distanciam dos traços negroides, tais como: cor de 

pele (“mais clara”) e tipo de cabelo (“mais liso”). Portanto, em linha com os indícios 

mencionados por Figueiredo (2004) de que ao ascender socialmente, os negros (pretos e 

pardos) passam a experimentar mais intensamente ainda situações de discriminação. Parece 

que se reproduzem no ambiente de varejo dois mecanismos: o da categorização e da busca por 

uma identidade social favorável. O primeiro, como a categorização racial do mulato ou 

mestiço, identificados por Skidmore (1976, p. 56) e que desde o início da formação social 

brasileira, em contraposição a um sistema birracial rígido, como o americano, estabelecia que 

“os limites sociais da sua mobilidade dependiam sem dúvida da aparência (quanto mais 

negroide, menos móvel) e do grau de ‘brancura’ cultural (educação, maneiras, riqueza) que 

era capaz de atingir”. E o segundo mecanismo, considerando que a busca por uma identidade 

social reflete a tentativa de se perceber ou pertencer a uma classe melhor posicionada dentro 

da estrutura social vigente. Como os brancos estão em geral associados a uma classe mais alta 

e os negros a uma classe mais baixa, os últimos tentam associar-se à identidade social mais 

satisfatória dos primeiros, se afastar e até em alguns casos rejeitar sua origem africana 

(MUNANGA, 2012). 
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4.5.5 Buscando enquadramento: se sentir confortável e valorizado 

Ao responder à pergunta ground tour (“quando eu falo ‘comprar numa loja física’, 

quais pensamentos vêm à sua mente?”) alguns entrevistados se manifestam críticos com 

relação ao apelo consumista que o mercado atualmente acaba impondo a todos, ou conforme 

suas próprias palavras “comprar o que não é necessário” (ANM17), ou “estamos a todo 

tempo, pela mídia, levados a comprar” (RAF14). Foram comuns os relatos de ansiedade e 

impaciência, especialmente em lojas de shopping centers, considerados por eles expressões 

desse consumismo. Aliados aos problemas na interação com o pessoal de vendas das lojas 

físicas que, segundo muitos dos entrevistados, oscilam de uma abordagem ostensiva a uma 

abordagem indiferente, fazem com que alguns deles deem preferência por hipermercados, 

lojas de rua ou de bairro, outlets e lojas de departamento, considerados ambientes onde 

parecem se sentir mais confortáveis. 

Nesse sentido, foram mencionadas preferências por outros locais, onde supostamente 

se sentiriam mais à vontade e importantes: 

 ... [o vendedor de loja de rua] tem a sabedoria de saber [sic] atender o 
cliente. Ele tem que tipo... o cliente está passando na calçada, ele tem 
que fazer algum modo de chamar o cliente pra dentro da loja, né?... Já 
a loja de shopping center, eu acho essa diferença, porque assim: os 
clientes estão lá pra passear... No shopping eu estou passando, então, 
eles [os vendedores] não faz [sic] nenhum esforço, né? De estar 
chamando. Na rua, não: eles faz [sic] esse esforço de estar chamando. 
Então, eu vou ser mais recepcionado ainda. Sabe? Você vai estar 
sentindo mais... importante ainda. O cliente se sente importante tendo 
esse atendimento, né? (ELM12) 

No relato a seguir ficam evidentes que por trás da sua insegurança e ansiedade há um 

receio muito grande das interações com vendedores de locais de compra mais “sofisticados” e 

que fazem o entrevistado se sentir inferior. A não interação proporcionada por locais de 

autoatendimento se converte assim em um refúgio: 

Eu não me sinto muito confortável em shopping... Acho que olham meio 
estranho para mim... Não sei. Porque eu não me sinto muito bem-
vindo... Não muito... bem tratado. E eu fico... nervoso. Aí tem isso… 
não me sinto confortável… Assim, loja tipo de rua… (Center 3) não é 
menos, mas é tipo... é quase na rua... Não é um shopping… é mais uma 
galeria, né? Sei lá, esse pessoal…[no shopping] acho que é muito 
impessoal, talvez...Vamos comparar com essa loja da rua [que costuma 
frequentar]. Esse povo [os atendentes da loja] acho que nem sabe o meu 
nome, mas lembra de mim e...  geralmente, tipo me oferecem as coisas 
certas ... Ou já sabe que às vezes eu só passo... (passava) pra olhar ou 
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pra perguntar alguma coisa. No shopping eles não te conhecem. Parece 
que tipo ficam te julgando antes de você entrar na loja, sabe? ... Às 
vezes não te dão toda atenção pelo jeito que você está vestido… Eu 
ando meio tipo barbudo… meio estranho… Aí eu não me sinto tão bem 
assim… Aí fica aquela coisa meio falsa… Já que ele entrou, insistiu e 
vai provar… “tenta ser legal com ele assim…” Aí eu não me sinto 
bem… porque já é difícil pra mim…   Sou meio chato assim escolher e 
tal...  

[Justificando sua preferência por supermercados.]  
 

Eu tento comprar sempre nos mesmos lugares. Isso diminui um pouco a 
minha ansiedade. Então, quando eu estou longe destes mesmos lugares, 
eu fico mais ansioso... É que eu estou falando de roupa.... É o que me 
deixa mais nervoso. Me deixa mais nervoso. É vestuário, sapato... Eu 
vou, eu provo, mas quero sair tão rápido que eu falo [penso] “tá bom, 
eu vou levar esse aqui...” porque é mais fácil de comprar… É isso... 
Supermercado eu gosto mais. Supermercado eu até gosto de ficar 
andando e vendo rótulo. Gosto de supermercado grande. Gosto de ficar 
andando… sabe? Tem muita coisa nova... (USM18). 
 

Embora de forma não muito clara, a internet por sua vez parece figurar como canal 

alternativo e como uma opção, principalmente junto aos entrevistados mais jovens da 

pesquisa e citado principalmente com uma forma de contornar um atendimento “ostensivo”, 

aquele onde o vendedor quer a qualquer custo vender, a ponto de constranger o comprador:  

E - Você acabou comentando comigo que é acostumado a comprar pela 
internet. Fala um pouquinho sobre isso.  
 

Por que eu também compro mais pela internet? É... Tem... Dá uma 
possibilidade pra personalização. Essas coisas, entendeu? Consigo 
personalizar. Tem uma prévia da minha personalização, entendeu? De 
como vai sair, se vai ficar bacana, ou não, entendeu? Acho que pela 
internet você acaba tendo essa forma exclusiva de ter mais paciência 
na escolha, de poder analisar melhor. Acho que pela internet você tem 
essa flexibilidade, entendeu? Na loja mesmo, você vai às vezes, o 
vendedor está lá, às vezes o vendedor está na boa vontade e tudo mais. 
Às vezes, algumas pessoas se sentem pressionadas de ter o vendedor do 
lado, entendeu? Perguntando. Às vezes a pessoa quer ter mais... quer 
estar mais livre, entendeu? Pra olhar, ver se de fato é aquilo ou não, 
entendeu? E pela internet é simples: “ah, num quero comprar, deixo 
pra depois”. Na loja você tem que ter aquele jogo de cintura, às vezes 
pra falar pro vendedor que num está a fim de comprar, que volta 
depois, entendeu?  

E- Esse jogo de cintura seria o quê?   

É que às vezes o vendedor está lá... “ah, quer comprar”.  O vendedor 
vai lá te mostrar um, mostrar dois, mostrar três. Às vezes você fica 
meio assim... Fala pro vendedor “ah desculpa, num vou levar”, 
entendeu? Às vezes, você fica meio sem graça de falar. Que você notou 
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todo aquele esforço dele mostrar um, dois, três, quatro produtos. Por 
mais que a gente saiba que faz parte do trabalho dele.... Pela internet, 
não. Você olha a quantidade de produtos que você quer, entendeu? 
Quer comprar, bem. Num quer comprar, deixa pra depois. (IDM13) 
 

Apesar do motivo alegado pelo entrevistado ser o fato de se sentir sem graça, caso não 

se consume a compra, e mesmo depois de todo o esforço do vendedor, é possível especular 

outros motivos: como a insegurança ou a vergonha de não demonstrar capacidade de compra. 

Como por exemplo, em outra situação que aponta a internet como alternativa para evitar um 

mau atendimento e em linha com o que já se especula atualmente na literatura (LINDRIDGE; 

HENDERSON; EKPO, 2015) um dos entrevistados (ASM16) - ver detalhe do verbatim no 

tópico 4.5.4 - ao tentar numa loja de um shopping center provar e comprar um modelo de 

óculos de sol que havia visto na internet, não teve dúvidas em abandonar o local e concretizar 

a compra pelo site da marca, ao perceber o “olhar estranho” da vendedora e nenhuma 

vantagem econômica de comprá-lo na loja física. Este é um ponto que requer 

aprofundamento. 

Fechando o tema “tipos de respostas e estratégias”, a seguir é apresentado no Quadro 

4.6 um resumo que cruza os principais resultados apurados com a revisão do conhecimento 

efetuada, destacando aqueles que ao contradizer, conflitar ou apontar aspectos ainda não 

identificados na teoria, sinalizam a possibilidade de aprofundamento. 
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Quadro 4.6 - Tipos de respostas e estratégias: resultados versus teoria pesquisada  

(continua)                                         

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Quadro 4.6 - Tipos de respostas e estratégias: resultados versus teoria pesquisada  

(conclusão)                                         

 
Fonte: Elaboração Própria 

4.6 Resumo dos resultados  

 Com base nos resultados anteriormente apresentados, é possível visualizar no Figura 

4.1 um resumo de como os entrevistados desta pesquisa percebem, reagem e verbalizam suas 

experiências de consumo com incidentes característicos de preconceito e da discriminação 

racial, durante sua interação com vendedores de lojas físicas. Ou seja, é possível identificar 

dois grupos de manifestação diante do fenômeno: “consciência” e “ambiguidade e ‘sutileza’ ”. 

No primeiro grupo, a percepção dos entrevistados reflete a plena consciência sobre a 

existência do fenômeno, porém não se sentem confortáveis em abordá-lo, buscam se 

distanciar e, por vezes, se mostram envergonhados em admitir sua ocorrência consigo 

próprios, se contradizendo em vários momentos, e por fim adotando uma postura de negação. 

Os principais relatos ilustrativos desse grupo de manifestações e reações são aqueles nos quais 

eles procuram minimizar ou banalizar os incidentes. Já no segundo grupo, a forma geralmente 
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ambígua e “sutil” como os entrevistados percebem o fenômeno geram sentimentos de 

incerteza, permeados por sensações de confusão, insegurança, culpa, derrota, impotência, 

submissão e, por fim, passividade diante dos incidentes. Como principais relatos ilustrativos 

desse grupo de manifestações destacam-se: o dilema enfrentado se de fato ocorreu 

discriminação ou não, os relatos que claramente configuram reações passivas e a busca pelo 

ajuste de autoimagem para se proteger ou se prevenir dos incidentes de “mau atendimento”.   

 

Figura 4.1 - Resumo das percepções, reações e verbalizações                                                                          
Fonte: Elaboração própria. 
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5.   CONCLUSÕES           

As conclusões e contribuições ao conhecimento, que são apresentadas a seguir, foram 

baseadas na revisão da literatura sobre o fenômeno tratado nesta pesquisa e nos resultados do 

estudo empírico realizado junto a consumidores negros da RM de São Paulo, discutidos no 

capítulo anterior.  

A principal conclusão é que as percepções e reações dos entrevistados refletem na 

maioria das vezes uma fuga ou negação em reconhecer e admitir a ocorrência consigo próprio 

do fenômeno do preconceito e da discriminação racial em ambientes de loja, embora 

compartilhem a visão da maioria da população (FSP, 2008) de que ele esteja disseminado na 

sociedade, conforme atestam os incidentes propagados pela mídia e redes sociais nos últimos 

tempos (BARBOSA 2015; BEZERRA 2014; UOL, 2015). Essa tendência à negação e ainda o 

grande desconforto ao tratar do tema, atribuindo o motivo da discriminação às causas não 

relacionadas com preconceito racial e adotada como mecanismo de defesa, se manifesta a 

despeito de três evidências extraídas das narrativas dos entrevistados e que apontam 

contradições no que eles tentam verbalizar.  

Em primeiro lugar, os próprios relatos pessoais de incidentes em lojas que, mesmo não 

sendo admitidos por eles, configuram discriminação negativa; ou seja, situações de 

recebimento de um tratamento diferente ou desigual e ao mesmo tempo considerado injusto e 

percebido pelo alvo (CRAWFORD, 2001). Em segundo lugar é a tendência à banalização 

com a qual os incidentes são tratados pelos entrevistados, como se fossem ocorrências 

rotineiras de mau atendimento, que de tão naturalizadas parecem se assemelhar às micro-

agressões raciais identificadas por Sue et al. (2007). E por fim, um indicativo de que, ao 

contrário, os incidentes são graves e marcantes é o fato de na maioria das vezes os 

entrevistados não se referirem a casos tão recentes e serem descritos por eles com lembranças 

de sentimentos marcantes como: frustração, raiva, medo, tristeza, vergonha, culpa, 

sinalizando o caráter memorável dos incidentes (WALSH, 2009) e transparecendo também, 

em muitos casos, uma sensação de desconforto, inferioridade, baixa autoestima e impotência 

para exigir seus direitos, diante das experiências de compra muito insatisfatórias. 

Além disso, é curioso notar que, embora a maioria dos entrevistados se autodefina 

como negro, em linha com a tendência detectada nos levantamento censitários brasileiros de 

crescimento de autodeclarar-se preto ou pardo (OSORIO, 2003), verifica-se em alguns casos 

uma dificuldade em se assumir, reconhecer integralmente essa identidade negra 

(MUNANGA, 2012), demonstrada pela tentativa de distanciar-se dos incidentes e com isso 
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dissociar sua imagem dos estigmas raciais e estereótipos negativos que rodeiam a população 

negra no Brasil, como que refletindo as contradições históricas entre o caráter positivo e 

negativo atribuídos à miscigenação racial (SCHWARCZ, 2001). E com relação ao papel da 

mídia demonstram dois incômodos: o fato dela evidenciar e trazer à tona o fenômeno, 

atribuindo à sua influência a forma como eles mesmos moldam a sua percepção sobre a 

ocorrência ou não do fenômeno; e a percepção de que a mídia não trata as questões raciais de 

forma correta, reproduzindo estereótipos e estigmatizando ainda mais a condição do negro 

(HASENBALG; SILVA, 1988). 

Também na tentativa de manter sua autoestima, quase todos evitam uma postura de 

vitimização em relação aos incidentes de mau atendimento (e possivelmente de 

discriminação) pelos vendedores de lojas físicas, atribuindo a si, e particularmente à sua 

aparência física (forma de se vestir) no momento da interação, as causas desses incidentes. 

Portanto, não aparecem nestas narrativas os mecanismos de atribuições de discriminação, 

como, por exemplo, responsabilizar os outros pela discriminação da qual eles possam ter sido 

vítimas (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003).   

A resistência demonstrada pelos entrevistados em admitir que o problema do 

preconceito e da discriminação racial, presente no contexto local, também os afeta 

diretamente, refletindo uma necessidade de manter sua autoestima elevada, os faz evitar se 

colocar numa posição inferior, e assim não reforçar os estereótipos e estigmas sociais. Com 

isso, as reações geralmente tendem a ser passivas (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003) 

ou internalizadas (WALSH, 2009). O alvo reconhecer que de fato foi vítima de discriminação 

racial significa admitir uma identidade inferior.  

A dificuldade dos entrevistados em perceber e admitir a ocorrência de discriminação 

consigo próprio vem acompanhada também do dilema que significa para eles reconhecerem 

quando um tratamento rude, desigual e inferior pode de fato ser uma atitude inconsciente ou 

deliberada de preconceito e discriminação racial, ou simplesmente um mau atendimento por 

inabilidade do vendedor. Dilema esse que encontra paralelo na literatura internacional 

(BONE; CHRISTENSEN; WILLIAMS, 2014; EVETT et al., 2013; PITTMAN, 2012; SUE et 

al., 2007) e que parece piorar no contexto onde a pesquisa foi realizada. Primeiro, em função 

das manifestações do fenômeno do preconceito e da discriminação racial ocorrerem de forma 

menos explícitas (SUE et al., 2007), e onde as diferentes formas de preterição parecem 

prevalecer (NOGUEIRA, 2007). Segundo, dado o nível elevado de miscigenação da 

população brasileira (LIMA; VALA, 2004; SCHWARCZ; 2001; SKIDMORE, 1976; 2001) 

que torna o processo de categorização social e étnica ainda mais complexo que o descrito nos 
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mecanismos da teoria da identidade social (TAJFEL; TUNER, 1986). Terceiro, e em linha 

com os insights gerados por Crockett, Grier e Williams (2003), mais do que a hostilidade 

racial, o que de fato parece orientar a discriminação percebida pelos entrevistados seria sua 

inferioridade percebida pelo agente ao invés da hostilidade racial outgroup.   

Tudo isso parece contribuir para alimentar a crença generalizada de que mais do que 

preconceito racial, o que existiria no contexto local é um preconceito de classe social 

(HASENBALG; SILVA, 1988; LIMA, 2014). Ou seja, uma discriminação quanto ao fato de 

se aparentar ser rico ou pobre, ter ou não capacidade de compra. Reflexo dessa percepção é a 

frequência com que a questão da aparência foi atribuída pelos entrevistados como motivo de 

um mau atendimento recebido em lojas. Especialmente daqueles que se encontram num 

estágio de “inserção de consumo” mais avançado, com interações mais frequentes e em 

ambientes de consumo mais “diferenciados”, similares aos dos consumidores brancos 

(BARNES et. al., 2014), como determinados shopping centers citados pelos entrevistados 

como locais de compra onde a presença de negros é mais passível de causar “estranheza” ao 

pessoal de atendimento.  E se observa que os incidentes com características de preconceito e 

discriminação racial relatados pelos entrevistados variam conforme a intensidade de sua cor 

negra, como constatou Nogueira (2007, p. 298), de que no Brasil “ [...] a intensidade do 

preconceito varia em proporção direta aos traços negroides [...]” ou que “é pela sua parcela 

preta que os pardos são discriminados” (OSORIO, 2003 p. 24).  

Apesar de mais da metade dos entrevistados negros da pesquisa terem citado 

incidentes de “mau atendimento” envolvendo brancos, ainda assim a teoria da identidade 

social ou SIT (TAJFEL, 1982; WALSH; MACGUIRRE, 2007), parece insuficiente como 

perspectiva teórica para o entendimento dos motivos pelos quais sendo o agente (vendedor) 

do mesmo grupo (ingroup),  no caso da mesma origem étnica-racial que o alvo (o 

entrevistado, como consumidor final) - e aparentemente sem a existência simultânea de outros 

fatores “discriminatórios críticos” - ainda assim, o alvo percebe um tratamento desfavorável 

pelo vendedor. Portanto, este ponto merece ser aprofundado.   

Tomando por base a percepção de alguns entrevistados, especialmente naqueles 

incidentes envolvendo o pessoal de segurança, parecem funcionar os estereótipos socialmente 

compartilhados (AINSCOUGH; MOTLEY, 2000; CROCHIK, 1997; JONES, 1997; WOLFE; 

SPENCER, 1996), que acabam sendo introjetados (assimilados inteiramente e internamente) 

pelos agentes, membros da mesma raça/etnia que os alvos. E fica bastante evidente o caráter 

constrangedor e humilhante que a vigilância excessiva, como uma atitude preditora de 

comportamento criminoso (SIERRA et al., 2010) pelos seguranças, exerce sobre alguns 



  

 

115 

entrevistados, gerando uma sensação ainda maior de vulnerabilidade (BAKER, 2006). 

 Em linha com a revisão teórica, os resultados da pesquisa apontam para as reações 

dos consumidores diante do fenômeno em estudo variarem entre ativas e passivas. Sendo que 

as reações passivas prevalecem, com manifestações geralmente silenciosas, resignadas, não 

confrontacionais (FEAGIN 1991, PROCON 2010) e silenciosas, como a “deserção” e 

“retaliação silenciosa” observadas por Stephens e Gwinner (1998) e Lee (2000), 

respectivamente. Mas, de consequências não menos danosas, inclusive para os negócios, em 

função de seus efeitos perenes.  Ficam evidentes nos relatos dos entrevistados o receio de que 

reações mais ativas de enfrentamento poderiam ser consideradas um exagero, um mal-

entendido, um risco de submeter-se a um processo de reprovação social, já que o alvo passaria 

de vítima a problema. Afinal, situações ambíguas em ocasiões de compra geram incertezas e 

podem levar à impotência do comprador (STEPHENS; GWINNER, 1998). Há, portanto, 

entre os entrevistados uma atitude de se evitar o confronto e um esforço de contornar ou 

distanciar-se dos incidentes. Num contexto onde as interações entre cliente e vendedor 

carregam uma atitude velada e, às vezes, inconsciente de preconceito e discriminação racial, 

parece natural então que o alvo fique em dúvida quando um mau atendimento é 

discriminatório.  

Por fim, os ajustes de autoimagem são mencionados pelos entrevistados como a 

principal estratégia de resposta, ou mecanismo de defesa, para se evitar um “mau 

atendimento” em lojas físicas. Embora sua eficácia não seja cem por cento assegurada 

(PITTMAN, 2012), nem seja um artifício exclusivo de consumidores negros, no caso dos 

entrevistados desta pesquisa, sua importância aparece muito destacada por eles. Tudo indica 

que seja mesmo por conta da necessidade de compensar suas marcas raciais (NOGUEIRA, 

2007) e fazer frente aos estereótipos socialmente compartilhados e que tendem a associar os 

negros às posições inferiores na estrutura social brasileira.  

Em suma, a questão do preconceito e da discriminação racial no ambiente de loja 

física, e que também permeia outras esferas sociais no Brasil, embora dissimulados no dia a 

dia, causam muito sofrimento ao alvo e perdas a todos os envolvidos. As dificuldades para 

enfrentamento desse problema tanto pelo alvo como pelos agentes, especificamente no varejo, 

como forma de corrigir os efeitos duradouros e perniciosos do fenômeno, encontram várias 

barreiras. Desde a forma dúbia como geralmente ele se manifesta na interação consumidor-

vendedor, dificultando o seu reconhecimento pelos envolvidos, até (e possivelmente por causa 

disso) a forma geralmente passiva como o alvo reage, minimizando, banalizando sua 

ocorrência e convivendo de forma aparentemente resignada como estratégia para lidar com o 
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problema. Ser ignorado, mal atendido, prejulgado como não tendo capacidade de compra não 

necessariamente configura preconceito racial e não é uma realidade exclusiva dos negros no 

contexto local. A principal questão é que tais incidentes, quando os envolvem, assumem uma 

proporção muito mais complexa e de difícil solução. Reconhecer a existência desse problema 

ao invés de escamoteá-lo, como parece ser a tendência revelada nesta pesquisa, já seria um 

grande passo no sentido mitigar seus efeitos e buscar equalizar as relações sociais.  

5.1 Contribuições teóricas, gerenciais e para políticas públicas   

Sob o ponto de vista teórico, considerando a relevância do tema e o fato de não ter 

sido aprofundado pela literatura de marketing no contexto brasileiro, os resultados desta 

pesquisa ampliam o entendimento do fenômeno do preconceito e da discriminação negativa 

junto a consumidores negros num contexto caracterizado por um dégradé de tonalidades de 

cor de pele e traços físicos (OSORIO, 2003; RODRIGUES,1995) que, diferentemente do 

apontado pela literatura predominante norte-americana sobre o tema, produz aqui situações 

muito mais ambíguas, indefinidas e complexas. Como por exemplo: os muitos pontos de 

contradição e falta de clareza na sua percepção pelos potenciais alvos; e a necessidade de se 

compreender os mecanismos de discriminação quando o agente e o alvo sejam em princípio 

do mesmo grupo (ingroup), um aspecto não totalmente claro na literatura. Embora o foco 

dessa pesquisa tenha sido a interação dos negros no ambiente de varejo, os achados apontam 

para o fato do problema ser mais amplo e permear outras esferas de interação social, 

conforme o nível de consciência e visibilidade dos incidentes relatados pelos entrevistados.   

Sob o ponto de vista gerencial, os resultados dessa pesquisa apontam a forma insidiosa 

e perniciosa como o fenômeno do preconceito e da discriminação com caracterísitas raciais 

parece se manifestar no ambiente de loja no contexto onde a pesquisa foi realizada. Apontam 

também que as empresas varejistas parecem não estar preparadas para enfrentar o problema e 

tem diante de si um enorme desafio. Ou seja, os resultados reforçam a ideia de que os gestores 

devem dedicar imediatamente maior atenção às ameaças e impactos negativos que a sua 

ocorrência pode acarretar em termos de imagem, satisfação e retenção dos clientes. E que 

talvez isso esteja ocorrendo porque não tenham sido colocados ainda como temas prioritários 

pelos profissionais da área, justamente pela falta de clareza da importância e das 

consequências potenciais no curto, médio e longo prazo. O perfil de consumidor abordado 

nesta pesquisa (negros que representam a maioria da população brasileira) constitui um 

segmento altamente sensível aos incidentes de mau atendimento, especialmente àqueles com 

características de discriminação racial. Além da questão do poder de compra eventualmente 
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menor, traz consigo a questão racial, que como se viu é muito complexa e seguramente 

interfere nas relações de consumo. Como argumenta Williams et al. (2008, p. 192) para 

alcançar, cultivar e manter clientes majoritários e minoritários, não basta apenas “reconhecer 

o problema da diversidade, mas é preciso valorizá-la”. Ou ainda, como chamam a atenção 

Stephens e Gwinner (1998, p. 173), que embora não sejam diretamente observáveis pelas 

empresas “[...] os esforços cognitivos dos consumidores para lidar com insatisfações são 

importantes para os esforços de retenção”, razão pela qual “dar-lhes voz” é fundamental. E 

poderíamos incluir no rol de insatisfações dos consumidores aquelas geradas pela percepção 

de haver sofrido discriminação.  Esta pesquisa chama a atenção também para o aspecto crítico 

que é o ceticismo entre os entrevistados quanto aos incidentes de mau atendimento, incluindo 

os de origem discriminatória, chegarem de fato ao conhecimento daqueles com poder dentro 

das organizações para interferir, evitar e corrigir esse processo.  

Conforme mencionado na introdução desta pesquisa, estes alertas vêm se juntar ao 

chamamento já efetuado por vários autores (BAKER, 2006; HARRIS; HENDERSON; 

WILLIAMS, 2005; KING et al., 2006; ROSEMBAUM; MORARU; LABRECQUE, 2012; 

SCHREER; SMITH; THOMAS, 2009) aos profissionais da área de marketing e vendas, no 

sentido de serem implementados programas de treinamento que sensibilizem as equipes de 

vendas e o pessoal de atendimento das lojas para o tema da diversidade cultural e os 

problemas decorrentes de comportamentos discriminatórios. A intenção é que reflitam sobre 

seus próprios preconceitos e tenham uma atuação mais atenta para a questão dos 

comportamentos discriminatórios que de tão automáticos e frequentes, podem ocorrer de 

forma não consciente e não intencional.   

A aplicabilidade imediata dos resultados desta pesquisa é a constatação de que, para 

ser atraído e conquistado, esse perfil de consumidores requer uma equipe de loja (que inclui, 

além dos vendedores, o pessoal de apoio como os atendentes, caixas e seguranças) treinada e 

capaz de abordá-los levando-se em conta as suscetibilidades manifestadas por eles. Como por 

exemplo, a percepção deles de uma postura mais distante e desatenta de vendedores de lojas 

localizadas em shopping centers, comparativamente às lojas de rua. E isso especialmente nos 

casos onde o formato de loja esteja desenhado para prover um tipo de venda assistida. Além 

disso, os resultados apurados colocam em questão algumas práticas de relacionamento e 

abordagem de consumidores adotadas atualmente pelos varejistas. Entre elas, as que mais 

chamam a atenção são as seguintes: prejulgar para menos sua capacidade de compra, baseado 

na sua aparência física; a tentativa dos vendedores de induzi-los a comprar mais do que 

necessitam ou a comprar em prestações (algo que pode ser muito lucrativo para a loja) mas 
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que pode resultar desastroso, na medida em que suscita um sentimento de inferioridade e feri 

diretamente sua autoestima; e a necessidade de sentir-se confortável, à vontade, sem a 

sensação (gravíssima!) de estar sendo colocada em dúvida sua “real” intenção de comprar ao 

ingressar num estabelecimento comercial. Além disso, como também enfatizam os mesmos 

autores citados anteriormente, há a necessidade de um monitoramento mais próximo das 

equipes nas suas interações com os clientes, principalmente porque o índice de rotatividade 

entre os vendedores é alto (WALSH, 2009), o que requer uma atenção redobrada. 

Rosembaum, Moraru e Labrecque (2012) vão mais longe e propõem incluir o tópico nos 

livros dos cursos de varejo e serviços para preparar novos profissionais.  

Por fim, em termos de políticas públicas, os resultados da pesquisa, buscando deixar 

mais claro o entendimento do fenômeno do preconceito e da discriminação racial negativa 

percebida, no contexto brasileiro, reforçam a necessidade de aprimoramento dos esforços de 

comunicação educativa, para uma relação de consumo mais justa entre consumidores e 

vendedores. Comparando-se o histórico de vida dos entrevistados desta pesquisa, nos casos 

cuja infância e adolescência não foram tão marcadas por incidentes de preconceito e 

discriminação (especialmente no ambiente escolar), este fato parece ter refletido na forma 

como na atualidade eles reagem de forma menos passiva e mais ativa como consumidores 

diante do fenômeno. Dessa forma, essa constatação sinaliza a necessidade de incrementar as 

políticas públicas de educação inclusiva, desde o ensino fundamental, que reforcem o caráter 

multicultural do Brasil, valorizando as distintas matrizes raciais, incluindo a negra de maneira 

positiva e não depreciativa, contribuindo assim na formação de cidadãos mais conscientes de 

sua identidade, tolerantes e consumidores mais confiantes e satisfeitos.  

5.2 Limitações  

Embora não invalidem as contribuições anteriormente citadas, algumas limitações 

devem ser consideradas. Uma delas diz respeito ao fato de nesta pesquisa não serem 

entrevistador e entrevistado totalmente conhecidos, mesmo com todos os cuidados, esforços e 

tempo investido na sua aproximação, que resultou em mais de um contato efetuado com cada 

participante, para se estabelecer maior intimidade e confiança entre as partes. Ou como 

mencionou Bone, Christensen e Williams (2014, p. 456) para “aumentar o fluxo de 

conversação e garantir a sensibilidade cultural”.  

Há que se considerar também que a amostra obtida é bastante peculiar: representa uma 

fatia que não corresponde à maioria da população brasileira negra que, diferentemente dos 

entrevistados, não tem nível superior de educação; além de não refletir as diferenças de 
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percepção que possam existir entre as distintas regiões de um país com as vastas dimensões e 

a diversidade cultural do Brasil.  

Outra limitação que pode ter impactado na fluência das entrevistas é o perfil do 

entrevistador aos olhos dos entrevistados como, por exemplo: aparentar, não estar numa 

posição de “igualdade” e ter mais “poder e conhecimento” do que eles (THOMPSON; 

LOCANDER; POLLIO, 1989, p. 138); ser visto como pertencente a outro grupo étnico-racial 

(branco); além da diferença de gênero (masculino), no caso das entrevistas com mulheres.  

Por fim, ainda que os quatro temas que agrupam os principais achados tenham sido 

definidos pelo autor da pesquisa contando com a análise crítica de seu orientador (com amplo 

conhecimento sobre o varejo no Brasil e sobre o comportamento de consumidores de baixa 

renda e emergentes) não foi possível adotar a interpretação grupal, conforme recomendado 

pela literatura (CROCKETT; GRIER; WILLIAMS, 2003; THOMPSON; LOCANDER; 

POLLIO, 1989), para se incrementar o alcance de pesquisas dessa natureza e em se tratando 

de um tema tão complexo como o preconceito e a discriminação racial.  

5.3 Recomendações para futuras pesquisas  

Apesar dos resultados obtidos, relativos ao fenômeno do preconceito e discriminação 

racial em lojas físicas, estarem circunscritos à realidade dos consumidores negros de perfil 

socioeconômico médio e da região metropolitana de São Paulo, esta pesquisa sugere outras 

linhas de investigação. Por exemplo, replicá-la em outros mercados e junto a outros 

segmentos socioeconômicos de negros, de outras faixas etárias e regiões. Ou ainda, 

aprofundar os estudos do mesmo fenômeno, distinguindo os serviços de “alto contato” (por 

exemplo, cabeleireiros, com os quais haveria maior probabilidade de ocorrer discriminação, 

dada a proximidade e maior interação)  dos serviços de “baixo contato” (por exemplo, os 

restaurantes fast food), levando-se em conta os achados do estudo empírico de Klinner e 

Walsh (2013; pp. 657-8)  de que  as “percepções de discriminação de clientes também devem 

variar para diferentes tipos de serviços”, ou seja, em termos de intensidade do contato.  

Outra alternativa seria tratar das mesmas questões abordadas nesta pesquisa 

considerando outras modalidades de preconceito e discriminação em lojas físicas, tais como: 

envolvendo as diferenças de gênero, de idade ou condição de física dos consumidores. 

Possíveis caminhos de investigação também poderiam ser confrontar os resultados 

dessa pesquisa mediante observação da interação entre consumidores negros e vendedores em 

lojas físicas. Ou promover uma pesquisa com características semelhantes a esta tendo como 

unidade de análise os vendedores e o pessoal de atendimento das lojas físicas. E ainda, 
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identificar sob a ótica do nível gerencial dos varejistas como eles também percebem o 

fenômeno em questão e quais estratégias de fato têm empreendido para lidar com ele.  

Embora não haja um consenso sobre o papel positivo que o incremento da 

concorrência teria na redução de incidentes de discriminação em pontos de venda 

(ANTECOL; COBB-CLARK, 2006), seria plausível investigar se, na medida em que o alvo 

passa a contar com mais alternativas, haveria menos incidentes de discriminação.  

Seria oportuno também aprofundar o entendimento das possíveis  consequências 

decorrentes da discriminação negativa em lojas físicas, tais como: redução da intenção de 

patronagem em função do banimento definitivo da loja do rol de possíveis locais de compra; 

diminuição da lealdade à loja pela perda de confiança do consumidor; e geração de 

publicidade negativa decorrente de comentários boca a boca que atualmente, e cada vez mais, 

pode ser efetuada de forma pública e amplificada pelo uso da internet  e redes sociais, 

impactando a reputação da empresa, não somente entre consumidores, mas entre empregados, 

investidores e o público em geral (EKPO, 2012). 

Por fim, seria recomendável aprofundar a investigação sobre o papel das compras 

virtuais pela internet, principalmente entre o público mais jovem e mais inclinado ao uso 

desse meio, como alternativa para evitar o mau atendimento em lojas físicas pelos 

vendedores, incluindo os de origem discriminatória (LINDRIDGE; HENDERSON; EKPO, 

2015), motivados pela condição racial, socioeconômica, de gênero, idade ou capacidade física 

dos compradores.   
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APÊNDICE A – Quem é o autor da pesquisa        
 

Em linha com a natureza interpretativista da pesquisa e para situar os leitores sobre a 
origem e pontos de vista do pesquisador, permitindo-lhes ponderar sobre os resultados 
apresentados por ele, a seguir é efetuada uma apresentação em primeira pessoa do perfil 
autobiográfico do autor da pesquisa, incluindo as principais motivações e inquietações que o 
levaram a explorar o tema do preconceito e da discriminação racial no ambiente de varejo.  

Filho de pais brancos nascidos no Brasil, sou considerado branco.  Nasci e vivi boa 
parte da minha vida na cidade de São Paulo onde cresci em bairros de classe média 
ascendente nas décadas de 1960 e 1970. Na maior parte da minha existência as questões 
raciais não foram preocupação nem motivo de incômodo de qualquer natureza para mim. 
Estudei em escolas públicas do ensino fundamental até o nível médio, convivendo com alunos 
de ambos os sexos, brancos, de origem asiática e com negros (pretos e pardos), os quais nos 
referíamos na época como “morenos” ou “pessoa de cor” e jamais como pretos ou negros, 
termos considerados ofensivos. A qualidade de ensino nessas escolas, embora não tão 
universalizado como hoje, permitia a quem pudesse completar o ensino médio ingressar em 
escolas de ensino superior consideradas de elite e de primeira linha. E este foi o meu caso: me 
graduei no Brasil em administração de empresas em 1987 em uma escola considerada de 
renome (EAESP-FGV). Antes do mestrado acadêmico, trilhei minha carreira profissional em 
empresas nacionais e multinacionais no Brasil e no exterior, nas áreas de recursos humanos, 
operações, vendas e marketing, ocupando desde posições administrativas até cargos 
executivos em grandes empresas privadas de B2B (indústria e serviços) e B2C (bancos e 
vestuário). 

Tive também a possibilidade de viver fora do Brasil, por motivo de trabalho, em países 
da América Latina (Chile e México) e viajar com frequência para os Estados Unidos e vários 
países da América Latina e Europa, além de Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Além de 
interagir com pessoas dos mais diversos níveis em termos de background cultural e origem 
étnica-racial, algumas experiências pessoais, embora não diretamente relacionadas à 
discriminação racial, aguçaram minha percepção sobre minha própria identidade como 
indivíduo e cidadão brasileiro, e as questões envolvendo diversidade cultural e minorias 
começaram a me sensibilizar.  Dessas experiências, destaco quatro.  

A primeira ocorreu no ano de 1991 em Amsterdã quando, ao efetuar o check-in, fui 
bem recebido pela atendente da recepção de um hotel até o momento em que apresentei a ela 
o passaporte brasileiro para efetuar meu registro. Imediatamente a atendente modificou a 
fisionomia e de forma ríspida pediu para que eu pagasse as diárias adiantadamente. Pela 
primeira vez, senti que poderia estar sendo discriminado, num nível que até então não havia 
experimentando. Senti-me confuso, humilhado, inferior, triste e com a autoestima diminuída, 
achando que o motivo do incidente teria sido o fato de eu ser de um país conhecido na época 
por crises econômicas crônicas, hiperinflação e dívida externa, tendo por isso sido 
previamente categorizado como potencial “caloteiro”. E imaginei: se um incidente pontual 
como esse me fez sentir assim, experimentá-lo de forma sistemática e frequente como aqueles 
que sofrem discriminação racial, deve ser muito mais difícil. 

A segunda experiência ocorreu quando vivia em Santiago em 1994, uma cidade 
naquela época com muito menos diversidade étnica-racial e com padrões de comportamento 
mais formais que a cidade de São Paulo. Por diversas vezes percebi que os vendedores de 
shopping centers se afastavam ou me atendiam com uma certa desconfiança, quando ia às 
compras nos finais de semana trajando jeans, camiseta e tênis. Até ser alertado por amigos 
chilenos que, ao me vestir “tão informal” para os padrões locais, era natural que recebesse 
esse tipo de tratamento nesses ambientes de compra. Como algo aparentemente “normal” para 
mim podia tão fortemente interferir nessa interação e me gerar tamanho desconforto?   
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A terceira experiência ocorreu em 1998 quando participei de um programa de 
treinamento sobre diversidade cultural com colegas de cinco continentes de uma empresa 
americana presente à época em mais de 100 países, com o intuito de sensibilizar os 
funcionários sobre a necessidade e a oportunidade comercial de ter disseminada na 
organização uma mentalidade multicultural. Num dos workshops nos foi solicitado que 
descrevêssemos quais teriam sido as frases, piadas ou histórias que havíamos escutado 
quando crianças relativas às minorias raciais nos nossos países de origem. Lembrei-me e 
compartilhei três delas: a frase “é preto, mas é de alma branca”; a história dos pretos terem a 
pele escura mas as palmas da mão e a sola dos pés  mais claras “porque Deus ao pedir que se 
lavassem, por preguiça, molharam na água apenas as mãos e os pés”; e a piada na qual a 
reação de um bebê negro, ao ouvir a mãe dizer “arrota, arrota” (após mamar) é levantar as 
mãos como se estivesse sendo avisado da aproximação de policiais da R.O.T.A (uma 
modalidade de policiamento ostensivo do estado de São Paulo), um sinal de que desde muito 
cedo ele já teria assimilado que sua sina seria sempre ser confundido com criminosos. 
Naquele momento, ouvindo histórias parecidas com as minhas e de contextos culturais 
diversos, me dei conta de que eu havia crescido, vivido e de alguma forma incorporado desde 
pequeno e de forma inconsciente toda a sorte de estereótipos contra os negros do meu país, 
reproduzidos à exaustão e de forma aparentemente normal, cômica e inofensiva, e às vezes de 
forma inconsciente, mas de efeitos duradouros muito ruins.  

E por fim, a quarta experiência, foi que a partir de 2010 me intrigou perceber que 
justamente num momento que as estatísticas oficiais e as da empresa de serviços de marketing 
na qual eu trabalhava, demonstravam que além da expansão econômica e do processo de 
inclusão acelerado das classes sociais inferiores no Brasil, extrato onde se encontra a maioria 
dos negros do país, coincidisse com a profusão na mídia de incidentes de preconceito e 
discriminação racial em diferentes esferas sociais, incluindo aqueles ocorridos no ambiente de 
varejo entre consumidores negros e vendedores. Afinal, já não mais prevalecia no Brasil a 
igualdade, o ideal de harmonia e convivência pacífica entre raças, como parte da crença e 
mito local da “democracia racial”, amplamente difundida na sociedade e que eu mesmo 
acreditei?  Será que um tema de tamanha importância, que pode inibir e até mesmo excluir o 
direito de escolha e acesso de parte significativa dos consumidores, além de comprometer seu 
bem-estar e a efetividade das ações de marketing, não estaria sendo devidamente priorizado e 
considerado pelos acadêmicos, pela indústria e pelo varejo? 

Embora não sendo alvo do fenômeno do preconceito e da discriminação racial, creio 
que minha contribuição nesse estudo reside em aprofundar o entendimento do tema sob o 
ângulo de um observador atento e crítico. Como argumenta Crochik (1997, p. 118) “[...] 
aquele que sofre o preconceito tem elementos preciosos para entender o problema.  De outro 
lado, o preconceito, atingindo a todos e não somente àqueles que o sofrem, é um problema 
comum a todos”.                      
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APÊNDICE B – Protocolo de entrevista  

1. Procedimentos 

1.1 Antes de iniciar as entrevistas - contato pessoal, telefônico ou por Skype para: 

•   Convidar o entrevistado para participar da pesquisa; 
•   Apresentar o entrevistador como aluno de mestrado acadêmico em administração de 

empresas, executanto uma pesquisa exploratória de campo, com a finalidade de 
desenvolver sua dissertação relacionada ao comportamento do consumidor; 

•   Esclarecer que os objetivos da pesquisa são de caráter exclusivamente acadêmico, a forma 
de condução da entrevista (perguntas abertas, apenas entrevistado e entrevistador), cujo 
interesse é a opinião pessoal do entrevistado;  

•   Informar o tempo estimado da entrevista e a possibilidade de desistir a qualquer momento; 
•   Garantir a confidencialidade das informações prestadas, expondo que os dados obtidos são 

apresentados de forma agregada e, quando individualizada, por meio de códigos que não 
permitem identificação do respondente; 

•   Solicitar o consentimento prévio para o entrevistador anotar e gravar a entrevista; 
•   Agendar o local, a forma, dia e horário da entrevista. 

 
Duração estimada: 15 minutos. 

1.2 Abertura das entrevistas (gravando)  

•   Efetuar o acionamento da gravação diante do entrevistado;  
•   Agradecer a disponibilidade dele em participar da entrevista; 
•   Relembrar os objetivos da pesquisa acadêmica, os procedimentos, o fato de não existir 

respostas certas ou erradas; a garantia de confidencialidade das informações pelo 
entrevistador; a possibilidade de o entrevistado desistir das entrevistas; o consentimento 
oral e gravado para o entrevistador anotar e gravar as entrevistas;  

•   Estabelecer o compromisso mútuo para retornar o contato em caso de dúvidas. 
 

Duração estimada: de 60 a 90 minutos (cada entrevista). 

1.3. Condução da entrevista  

•   Seguir o Guia de Entrevista (detalhado abaixo, no tópico 2); 
•   Manter contato visual com o entrevistado, especialmente via Skype (interromper 

entrevista se o som falhar, se a imagem desaparecer ou congelar); 
•   Observar e anotar os tons de voz, as expressões faciais e risos, os olhares, os movimentos 

corporais, as pausas entre as falas e o uso de expressões; 
•   Controlar o tempo (combinado versus transcorrido) e verificar se o entrevistado quer 

encerrar ou continuar a conversa; 
•   Observar e pertuntar como o entrevistado está se sentindo (envolvido e à vontade, ou 

cansado, ansioso e apressado) para continuar ou interromper a entrevista.  
 
1.4. Encerramento da entrevista  

•   Perguntar se o entrevistado gostaria de complementar algo; 
•   Esclarecer eventuais dúvidas dos entrevistados; 
•   Informar os próximos passos; 
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•   Agradecer e mostrar ao entrevistado que está desligando o gravador. 
 

2. Guia de Entrevista - Abordagem Fenomenológica 

2.1 Perguntas sobre o entrevistado  

•   Por favor, me fale sobre quem é o (a) [nome do (a) entrevistado (a)].  
[Respostas esperadas: origem, idade, família, ocupação, aspirações, formação, etc.] 

 
2.2 Grand Tour Question - pergunta inicial bem genérica para abrir o diálogo: 

•   Quando eu falo “comprar numa loja física”, quais pensamentos vêm à sua mente? 
 
2.3 Checking questions - perguntas de esclarecimento ou aprofundamento, incluindo a 
solicitação de exemplos, sentimentos, etc., manifestados pelos entrevistados durante suas 
narrativas evitando questões do tipo “por que”. Exemplos: 

•   Por favor, me descreva como foi essa experiência de compra / as pessoas / o ambiente. 
•   [Caso tenha relatado uma experiência de compra / atendimento... 

o   ... positiva.] Poderia me comentar um exemplo de experiência negativa? 
o   ... negativa.] Poderia me comentar um exemplo de experiência positiva? 

•   Por favor me descreva [essa situação ou pessoa, exemplo: loja, vendedor]. 
•   Deixe-me ver se entendi corretamente...  / Ou pelo que estou entendendo... [repetir nos 

mesmos termos do entrevistado o que ele acabou de relatar ou opinar]  
•   Gostaria de entender um pouco mais essa questão [termo/adjetivo, exemplos: atencioso, 

cliente de classe média] que você acaba de mencionar. O que seria [nome/adjetivo] para 
você? Fale-me mais sobre isso. 

•   Você teria algum exemplo para me dar sobre isso que acaba de comentar? 
•   [Caso mencione as palavras preconceito, discriminação, racismo, mau ou bom 

atendimento] O que seria para você [a palavra mencionada]? 
•   Qual (is) sentimento (s) você se lembra dessa experiência [exemplo: de compra, ou do 

atendimento recebido]? 
•   [Caso mencione determinado sentimento.] Descreva-me um pouco mais esse sentimento. 
•   Você teria alguma situação para me descrever que exemplifica o que você acabou 

comentar [exemplo: um assunto, uma opinião, uma percepção]? 	  
•   [Nos contatos subsequentes ao primeiro] Houve algo que você se lembrou depois da nossa 

última conversa e que gostaria de comentar agora?	  
	  

2.4 Solicitar ao entrevistado para opinar sobre situações reais de discriminação 
ocorridas em pontos de venda e noticiadas pela imprensa e mídias sociais, ou para ele 
imaginar seu desfecho, caso não saiba qual tenha sido, nos seguintes casos: 
•   se o entrevistado não mencionar espontaneamente as palavras preconceito, discriminação 

ou racismo, ou qualquer outra palavra relacionada a elas; 
•   ou se o entrevistado não mencionar nenhuma experiência de consumo, fato ou ocorrência 

relacionada com preconceito e discriminação. 
 

2.5 Apenas em último caso e após o recurso indicado no tópico anterior, perguntar ao 
entrevistado se ele alguma vez já sofreu preconceito ou discriminação. 
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APÊNDICE C – Perfil detalhado dos entrevistados 

 
Quadro 4.7 – Perfil detalhado dos entrevistados                                                                                                     
*O UDH varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano da localidade (cidade 
ou bairro). As faixas de desenvolvimento humano são: Muito Alto de 0,80 a 1,00 / Alto de 0,70 a 0,79 / Médio 
de 0,60 a 0,69 / Baixo de 0,50 a 0,59 / Muito baixo de 0,0 a 0,49 (FJP; IPEA; PNUD, 2013).                                                                                                                                                
Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE D – Incidentes envolvendo lojas e marcas   

D.1 Casos de racismo envolvendo lojas  

D.1.1 Loja Animale [grife de roupas brasileira] 

“Episódios de racismo são recorrentes no Brasil – alguns vêm à tona, mas a grande 
maioria não.  O caso mais recente aconteceu no último fim de semana [abril de 2015], após 
um menino de 8 anos ser expulso da calçada de uma loja da grife Animale, na Rua Oscar 
Freire, em São Paulo, por uma funcionária do próprio estabelecimento. O pai da criança, um 
americano radicado no Brasil, Jonathan Duran, por meio de relato no Facebook, fez um 
desabafo afirmando que ‘em certos lugares em São Paulo, a pele do seu filho não pode ter a 
cor errada’. Em nota, a Animale, por sua vez, disse que ‘repudia qualquer ato de 
discriminação e o evento está sendo apurado internamente’. Para Duran, o posicionamento 
chega a ser frustrante. ‘A loja quer colocar toda a culpa na funcionária, dando a impressão que 
esse tipo de situação não acontece da porta para dentro’, afirmou o estrangeiro em entrevista à 
EXAME.com. Segundo Duran, ele e sua família nunca haviam vivido nada semelhante, por 
isso, em um primeiro momento, o choque com a situação foi inevitável. ‘Mas até esperávamos 
que um dia pudesse acontecer’, disse. Processar a grife ainda não foi totalmente descartado 
por Duran, que na próxima semana encontrará representantes da marca para discutir a 
situação. ‘A severidade da lei é até razoável neste tipo de situação no Brasil, mas dá trabalho e 
pode expor ainda mais a criança’, afirmou o americano. Para Duran, divulgar o fato é um de 
seus objetivos, uma vez que sua história pode servir como exemplo para que episódios como 
esse não voltem a acontecer” (BARBOSA, 2015).   

D.1.2 Expulso de uma loja BMW [concessionária de veículos] 

“No início de 2013, por meio de uma denúncia feita no Facebook, um casal do Rio de 
Janeiro chamou a atenção do país após o filho, de 7 anos na época, negro e adotado, ter sido 
vítima de preconceito racial em uma concessionária da BMW. O casal e o filho foram todos à 
loja Autokraft, na Barra da Tijuca, para olhar um automóvel. No local, o garoto ficou em um 
espaço separado assistindo a um desenho animado na televisão, enquanto eles foram 
encaminhados pela recepcionista ao gerente de vendas da loja. A discriminação aconteceu 
quando o menino foi procurar os pais e se aproximou deles. Um gerente da loja se dirigiu a 
ele dizendo que não poderia ficar no local. ‘Aqui não é lugar para você. Saia da loja’, teria 
dito o funcionário da concessionária ao garoto. Indignados com a situação, os pais da criança 
criaram a página no Facebook ‘Preconceito racial não é mal-entendido’ e o episódio ganhou 
repercussão nacional. Após quase dois anos do ocorrido, o caso foi encerrado no ano passado 
e a concessionária da BMW Autokraft foi condenada por danos morais” (BARBOSA, 2015). 

D.1.3 PM precisou se despir [Hipermercado OK] 

“Também no ano passado [2014], Edson Lopes, um cabo da Polícia Militar, foi vítima 
de um episódio de racismo em um supermercado de Vitória, no Espírito Santo. O policial 
afirmou na ocasião que foi obrigado a se despir para provar aos seguranças do 
estabelecimento que não estava roubando dois vinhos comprados minutos antes do ocorrido. 
Por ser negro e estar usando bermuda e chinelo, Lopes declarou na ocasião que os seguranças 
o confundiram com ladrão” (BARBOSA, 2015). 
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D.2. Casos de racismo em ações de comunicação  

D.2.1 Pão de Açúcar [rede de supermercados no Brasil] 

“A varejista Pão de Açúcar recebeu diversas críticas em 2013 ao utilizar uma estátua 
um tanto quanto polêmica para decorar uma de suas lojas de São Paulo. O problema ocorreu, 
pois o monumento era uma criança negra com correntes nos pés, segurando uma cesta de 
pães. A estátua fazia parte do acervo de um museu em memória da escravidão. Nas redes 
sociais, internautas criticaram a maneira com a qual o supermercado utilizou a peça em sua 
decoração” (BEZERRA, 2014). 

 
Figura D.1 – Imagem manequim negro acorrentado                                                                                                
Fonte: Reprodução / Facebook. 

D.2.2 Riachuelo [rede de lojas de departamento brasileira especializada em confecções] 

“A Riachuelo causou polêmica nas redes na tarde de ontem ao divulgar a campanha 
para o Dia Internacional da Mulher [março de 2014]. Nela, uma mulher negra serve uma 
branca. Com o conceito ‘O dia da mulher brasileira’, o filme de trinta segundos traz uma 
modelo branca como principal, seguida dos braços, mãos e sombras de uma mulher negra 
colocando acessórios da Riachuelo - como colares e sapatos - nela. A reação dos internautas 
nas redes sociais foi tão negativa que a marca retirou o vídeo da campanha do Youtube horas 
após a publicação” (BEZERRA, 2014). 
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Figura D.2 – Campanha Dia Internacional da Mulher                                                                                        
Fonte: Disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=3GPFMI5WtFI)  

D.2.3 Duloren [empresa de moda íntima brasileira] 

“Em 2012, a marca de lingerie Duloren teve que tirar de circulação uma campanha 
publicitária a pedido do CONAR. O fato se deu, pois o anúncio trazia uma mulher negra 
vestindo lingerie ao lado de um militar desacordado sem o quepe. Ao lado da foto, o slogan 
‘Pacificar foi fácil, quero ver dominar’, gerou polêmica entre os internautas, que consideraram 
a ação racista e machista” (BEZERRA, 2014). 

 
Figura D.3 – Imagem de campanha da Duloren                                                                                                  
Fonte: Reprodução / Google. 

D.2.4 Devassa [marca brasileira de cerveja] 

“A cerveja Devassa também já foi autuada pelo CONAR e teve que alterar uma de 
suas campanhas. Divulgada em 2013, a peça trazia o seguinte slogan “É pelo corpo que se 
reconhece a verdadeira negra. Devassa negra, encorpada, estilo dark ale, de alta fermentação, 
cremosa e com aroma de malte torrado”. Ao lado do título, a caricatura de uma negra ilustrava 



  

 

138 

a peça publicitária. A marca foi acusada de estimular estereótipos racistas e discriminação de 
gênero” (BEZERRA, 2014). 

 
Figura D.4 – Imagem de campanha da Devassa                                                                                                
Fonte: Reprodução / Google. 


