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RESUMO 
 

 

 

O presente utilizou as lentes teóricas dos estudos baseados em comunidades 

de consumo, mais especificamente em tribos, adotando como pano de fundo a tribo 

do jiu-jitsu. Como objetivo, procurou-se primeiramente descrever a tribo, na visão dos 

membros praticantes desse esporte, e depois, propor ações que possam ser utilizadas 

para o desenvolvimento e conservação de tribos como esta. Utilizando-se abordagem 

qualitativa buscou-se entender valor dos significados, dos comportamentos e dos 

instrumentos da tribo, identificando, assim, a relevância de cada um dos fatores 

culturais. Como resultado foi possível observar que os fatores culturais são as 

ferramentas que estimulam o alto envolvimento dos membros, fato esse que leva à 

conservação da tribo, criando, portanto, a lealdade. A aplicabilidade dessa pesquisa 

está relacionada ao fato de que profissionais de marketing, ou empresas que exploram 

comercialmente tribos, podem estimular o desenvolvimento econômico desses meios 

através das ações propostas no final dessa pesquisa.  

 

 

 

Palavras-chave:  marketing, grupos de consumo, tribos de consumo, subculturas de 

consumo, comportamento do consumidor, jiu-jitsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

 

 

This research utilized the theoretical lenses of consumer communities, more 

specifically on tribes, adopting as background the tribe of jiu-jitsu. As a goal, we first 

sought to describe the tribe, in the view of the members practicing this sport, and then 

to propose actions that could be used for the development and conservation of tribes 

such as this. Using a qualitative approach, we sought to understand the value of the 

meanings, behaviors and instruments of the tribe, thus identifying the relevance of 

each of the cultural factors. As a result, it was possible to observe that the cultural 

factors are the tools that stimulate the high involvement of the members, a fact that 

leads to the conservation of the tribe, creating, therefore, the loyalty. The applicability 

of this research is related to the fact that marketers, or companies that commercially 

exploit tribes, can stimulate the economic development of these media through the 

actions proposed at the end of this research. 

 

Keywords:  marketing, consumer groups, consumer tribes, consumer 

subcultures, consumer behavior, cct, consumer culture theory, jiu-jitsu. 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Logomarca da equipe Akxebjj, em Botafogo.............................................67 

Figura 2 – Amigos se reunindo...................................................................................76 

Figura 3 – Alguns membros no tatame......................................................................76 

Figura 4 – Reunião no tatame....................................................................................77 

Figura 5 – Ensino técnico via Instagram....................................................................77 

Figura 6 – Prancha de surf adesivada........................................................................78 

Figura 7 – Tatuagem .................................................................................................78 

Figura 8 – Campeonato .............................................................................................79 

Figura 9 – Jiu-jitsu não é moda .................................................................................79 

Figura 10 - Diagrama de relação entre fatores culturais e fatores influenciadores....82 

Figura 11 – Indicação de Ações.................................................................................83 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1: Diferenças entre os grupos de consumo..................................................22 

Quadro 2: Síntese dos principais artigos analisados……….......................................47 

Quadro 3: Ações gerenciais recomendadas dos estudos anteriormente analisados 

na sessão 2….............................................................................................................52 

Quadro 4: Descrição dos entrevistados.....................................................................58 

Quadro 5: Etiqueta Dentro do Tatame.......................................................................74 

Quadro 6: Quantidade de publicações por hashtags no Instagram...........................75 

Quadro 7: Resumo da tribo do jiu-jitsu.. ................................................................... 80 

Quadro 8: Caminhos para envolvimento tribal............. .............................................86 

Quadro 9: – Características específicas da tribo do jiu-jitsu..................................... 88 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

SUMÁRIO ................................................................................................................... 9 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO ................................................................................... 10 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL .................................................................................. 10 

1.2 QUESTÃO – PROBLEMA .................................................................................... 11 

1.3 OBJETIVO ........................................................................................................... 11 

1.4 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS ......................................................................... 12 

1.5 SUPOSIÇÕES ..................................................................................................... 12 

1.6 RELEVÂNCIA ...................................................................................................... 12 

1.6.1 Relevância Organizacional/ Social................................................................ 12 

1.6.2 Relevância Acadêmica ................................................................................... 13 

1.7 DELIMITAÇÃO .................................................................................................... 14 

1.7.1 Delimitação Geográfico-Organizacional ....................................................... 14 

1.7.2 Delimitação Temporal .................................................................................... 14 

1.7.3 Delimitação Teórica ........................................................................................ 14 

CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................... 15 

2.1 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ........................................................ 15 

2.2 CULTURAS DE CONSUMO ................................................................................ 16 

2.2.1 Comunidades de Marca ................................................................................. 16 

2.2.2 Subculturas de consumo ............................................................................... 17 

2.2.3 Tribos de consumo ........................................................................................ 19 

2.3 ESTUDOS ANTERIORES SOBRE SUBCULTURAS E TRIBOS ......................... 23 

2.3.1 Tribo de Montagem de computadores - 2017 .............................................. 23 

2.3.2 Tribo de jipeiros offroad - 2016 ..................................................................... 24 

2.3.3 Tribo de design de produtos - 2015 .............................................................. 25 

2.3.4 Tribo de participantes de festas rave -  2013 ............................................... 27 

2.3.5 Tribo do futebol americano - 2013 ................................................................ 28 

2.3.6 Tribo do carro híbrido, Toyota Prius - 2012 ................................................. 29 

2.3.7 Tribo do surf e do skate, impulsionada pela marca Volcom - 2011 ........... 31 

2.3.8 Tribo de colecionadores de vinil - 2011 ........................................................ 33 

2.3.9 Tribo do surf - 2011 ........................................................................................ 35 



 

 

2.3.10 Tribo e subcultura do esporte MMA - 2011 ................................................ 36 

2.3.11 Tribo do futebol: a Torcida Verde - 2008 .................................................... 37 

2.3.12 Tribo dos patinadores de rua e snowboarders - 2002 ............................... 37 

2.3.13 Subcultura dos fãs de Startrek - 2001 ........................................................ 40 

2.3.14 Subcultura de windsurf - 2000..................................................................... 41 

2.3.15 Subcultura e tribo de skydiving - 1993 ....................................................... 43 

2.3.16 Subcultura e tribo dos punks - 1987 ........................................................... 44 

2.4 QUADRO RESUMO DOS ARTIGOS ANALISADOS ........................................... 45 

2.4.1 Análise das dimensões das tribos ................................................................ 51 

2.4.2 Sugestão de ações para tribos...................................................................... 52 

CAPÍTULO III – SOBRE O JIU-JITSU ...................................................................... 54 

3.1 ORIGEM DO ESPORTE ............................................................................................. 54 

3.2 O INÍCIO, NO BRASIL, E A EXPANSÃO MUNDIAL ........................................................... 55 

CAPÍTULO IV - MÉTODO ......................................................................................... 57 

4.1 PARADIGMA E ABORDAGEM METODOLÓGICA .............................................. 57 

4.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS ................................................................................. 58 

4.3   LEVANTAMENTO DE EVIDÊNCIAS .................................................................. 58 

4.4   TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS ................................................. 59 

4.5 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS....................................................................... 59 

CAPÍTULO V – SOBRE A TRIBO DO JIU-JITSU .................................................... 60 

5.1 DIMENSÃO COMPORTAMENTOS ..................................................................... 60 

5.2 DIMENSÃO SIGNIFICADOS ............................................................................... 65 

5.3 DIMENSÃO INSTRUMENTOS ............................................................................ 72 

5.4 TRIANGULAÇAO ENTRE RELATOS E POSTAGENS EM MÍDIAS SOCIAIS WEB

 .................................................................................................................................. 75 

5.5 RESUMO DA TRIBO DO JIU-JITSU .................................................................... 80 

5.6 EM BUSCA DA LEALDADE: CONEXÃO ENTRE FATORES CULTURAIS E 

FATORES INFLUENCIADORES ............................................................................... 81 

VI CONCLUSÃO ....................................................................................................... 84 

6.1 CONTRIBUIÇÕES ACADEMICAS ...................................................................... 85 

6.2 CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS ........................................................................ 87 

6.2.1 Ações para a tribo do jiu-jitsu ....................................................................... 90 

6.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS ..................................................... 91 



 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 92 

ANEXO I – ORDEM DE FAIXA NO JIU-JITSU ........................................................ 96 

ANEXO II – ROTEIRO DE ENTREVISTAS .............................................................. 97 



 10 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO  

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

O entendimento do comportamento do consumidor e sua importância para as 

empresas têm sido amplamente pesquisados sob a lente de consumo por grupos, 

uma vez que estes representam oportunidades de mercado (SCHOUTEN; 

McALEXANDER, 1995; WHEATON, 2000; THOMPSON; TROESTER, 2002; 

KOZINETS, 2002; ARNOULD; THOMPSON, 2005; COVA; SALLE, 2008; 

CANNIFORD, 2011; McALEXANDER, 2017).  

Esses grupos também são chamados de comunidades de consumo. As 

diferenças no comportamento dos consumidores que formam tais comunidades foram 

previamente testadas por autores em contextos diversos, conduzindo à definição de 

três tipos de grupos de consumo (CANNIFORD, 2011; ARNOULD; THOMPSON, 

2005): a) Subculturas ou culturas de consumo (KOZINETS, 2001; WHEATON, 2000; 

SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995; CELSI et al., 1993; FOX, 1987); b) 

Comunidades de marca (GOULDING et al., 2013; SANTOS; SILVA, 2012; 

CANNIFORD, 2011); c) Tribos de consumo (McALEXANDER, 2017; HOLZWEBER et 

al. 2015; GOULDING et al, 2013; MITCHELL; IMRIE, 2011; COVA; COVA, 2002; 

COVA, 1997). 

Entender a nomenclatura e saber identificar cada tipo é importante porque 

permite que empresas direcionem seus esforços corretamente, tornando suas ações 

de marketing mais eficientes (GOULDING et al., 2013; CANNIFORD, 2011). Segundo 

Canniford (2011), é necessário entender as características de cada grupo porque seus 

efeitos têm importância estratégica aos profissionais de marketing.  

Com objetivo de delimitar o escopo, o presente estudo se concentra nas 

tribos, que, apesar de já ter  sido estudada em diferentes contextos - motos 

(SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995), jeeps (DALMORO, 2016), surf 

(SEGABINAZZI, 2011), colecionadores de vinil (MITCHELL e IMRIE, 2011), amigos 

de boate (GOULDING et al., 2013), carro híbrido (SANTOS e SILVA, 2012), 

patinadores e snowboards (COVA e COVA, 2002) – ainda precisam ser aprofundadas, 
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considerando os efeitos práticos em novos ambientes (GOULDING et al., 2013; 

SANTOS; SILVA, 2012; CANNIFORD, 2011; MITCHELL; IMRIE, 2011).    

Com base no escopo acima e de maneira a trazer um contexto relevante como 

pano de fundo para análise da teoria, será pesquisado o contexto específico da 

comunidade de praticantes do esporte jiu-jitsu, devido a sua representatividade e 

popularidade, que conta hoje com milhares de adeptos em mais de 100 países 

(GRACIEMAG, 2017). Esse contexto será o alvo da investigação, sob a lente do 

comportamento do consumidor, utilizando a Teoria de Tribos de Consumo, 

preconizada por Cova e Cova (2002).  

Mais importante ainda que a própria descrição do ambiente de consumo são 

os efeitos empresariais causados por ele. Muitos estudos se concentraram em 

descrever como ocorre o consumo, contudo poucos são aqueles que se preocuparam 

em descrever ações práticas para desenvolvê-lo dentro do contexto analisado (SAAT 

et al, 2015; HOLZWEBER et al, 2015; GOULDING et al, 2013; SANTOS; SILVA, 2012; 

MITCHELL; IMRIE, 2011). Portanto, sob a luz da teoria de consumo por tribos, o tema 

será aprofundado, revelando a forma e os efeitos desse tipo de grupo de consumo. 

1.2 QUESTÃO – PROBLEMA 

Sob a luz da teoria de consumo por tribos, tendo como pano de fundo o grupo 

de consumo do jiu-jitsu, quais os principais fatores e motivadores para o 

desenvolvimento e conservação de uma tribo de consumo?  

1.3 OBJETIVO 

O principal objetivo dessa pesquisa é descrever e analisar a comunidade de 

consumo de praticantes de jiu-jitsu e propor ações para conservação e 

desenvolvimento de tribos de consumo. Ao identificar os principais fatores que 

influenciam a adesão de novos membros, e os fatores que levam à lealdade dos 

membros atuais, serão feitas recomendações para desenvolver tribos como esta. 

Pretende-se, dessa forma, confrontar e expandir a teoria existente sobre 

grupos de consumo, mais especificamente em tribos, gerando contribuições 

acadêmicas e gerenciais, considerando aplicações práticas às empresas que 

exploram comercialmente esses nichos.  
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1.4 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

a) Descrever a conjuntura: os valores, ethos, crenças, rituais, sentido 

de comunidade, locais sagrados e simbolismo da tribo. 

b) Analisar a importância do papel do líder para influenciar a 

comunidade 

c) Validar os fatores influenciadores para a entrada de novos clientes 

na tribo. 

d) Entender os fatores influenciadores para criar a lealdade dos 

membros atuais. 

1.5 SUPOSIÇÕES 

A suposição inicial leva em consideração que as ações de estímulo 

direcionadas à adesão de novos membros em comunidades de jiu-jitsu remetem aos 

antecedentes de Kozinets (1999): i) a identificação do indivíduo com os valores do 

grupo de consumo e ii) as relações sociais com outros indivíduos do grupo.  

Além disso, supõe-se ainda que, considerando os membros atuais, ações 

empresariais focadas no simbolismo do consumo possam contribuir para trazer mais 

força e lealdade ao grupo. Tais ações buscam criar relacionamentos de longo prazo 

(MITCHELL; IMRIE, 2011). 

1.6 RELEVÂNCIA 

1.6.1 Relevância Organizacional/ Social 

A investigação de tribos traz mais segurança e direcionamento a organizações 

que desejam influenciar o consumo em grupos (COVA; COVA, 2002). Dentro dessa 

perspectiva, o jiu-jitsu deixa de ser visto somente como um esporte, e passa então a 

ser visto como um negócio, baseado em um conjunto de pessoas que precisam ser 

positivamente influenciadas para desenvolvimento das empresas desse mercado. 

Atualmente, são milhares de participantes e centenas de equipes espalhadas 

em mais de 100 países, segundo a revista especializada GRACIEMAG (2017). Esse 

esporte está em grande crescimento e possui um mercado diversificado em torno de 

questões de vestuário, alimentação e bem-estar físico (RIBAS, 2017). Hoje em dia é 

notável a preocupação com saúde física, fato que leva as pessoas a procurarem 
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atividades físicas.  As artes marciais estão inseridas nesse contexto como propostas 

de treino físicos diferenciados, voltados para lazer e qualidade de vida (LANDGRAF; 

SANTOS, 2013).  

Muitas empresas, em especial aquelas especializadas em oferecer um serviço 

de condicionamento físico através das lutas, podem se beneficiar desse estudo. 

Portanto, se faz necessário o entendimento de todo simbolismo da tribo para utilizá-lo 

na atração de novos membros, assim como na influência do consumo nos membros 

atuais. Conhecimentos tácitos devem ser buscados dentro de determinadas áreas, 

expandindo os limites das pesquisas e proporcionando o avanço do conhecimento 

(CASOTTI; SUAREZ, 2016). 

1.6.2 Relevância Acadêmica 

A relevância acadêmica está de acordo com o princípio de avançar a ciência 

por meio da confirmação da teoria em diferentes contextos. Em alguns casos é 

necessário repetir a literatura para ver se os mesmos resultados serão obtidos com 

diferentes grupos (CRESWELL, 2007). Casotti e Suarez (2016) destacam a 

importância da expansão da teoria em diferentes contextos com objetivo de expandir 

as formulações teóricas.  

O fato de pesquisar uma tribo de jiu-jitsu torna o estudo interessante porque 

traz novidade, qualidade e impacto também para outras tribos (BARTUNEK et al, 

2006). Novidade porque gera contribuições à teoria de tribos. Qualidade porque as 

informações adensam e aprofundam os conceitos de grupos de consumo. E impacto 

porque as pessoas podem entender de que maneira o conhecimento em tribos de 

consumo está evoluindo.  

A carência de estudos na área de culturas, de subculturas e de tribos também 

é relevante, trazendo a necessidade de desenvolver o campo, tanto na teoria quanto 

na prática (SEGABINAZZI, 2015). Outro ponto importante é que, embora muitos 

autores já tenham definido a importância de comunidades, estes ainda se concentram 

em descrever como o consumo ocorre ao invés de procurar maneiras de desenvolver 

essas tribos (SAAT et al, 2015; Holzweber et al, 2015; GOULDING et al, 2013).  
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1.7 DELIMITAÇÃO 

1.7.1 Delimitação Geográfico-Organizacional 

A pesquisa foi realizada no Rio de Janeiro, em uma academia que oferece 

serviços de treinamentos destinados à saúde física, espaço denominado "Academia 

Master Lutas e Fitness”, no bairro de Botafogo. Dentro dessa academia existe uma 

equipe de jiu-jitsu, denominada Akxebjj. Essa equipe nasceu na Barra da Tijuca há 

cerca de 30 anos. Porém, a equipe-filial, em Botafogo, existe há aproximadamente 

dez anos, e nela se concentrará o presente estudo.  

1.7.2 Delimitação Temporal 

A pesquisa por meio de observação participante e de entrevistas foi realizada 

durante o ano de 2018. Alguns materiais audiovisuais foram utilizados para embasar 

o contexto. Os mesmos foram relacionados e descritos com suas respectivas 

referências. 

1.7.3 Delimitação Teórica 

Essa pesquisa se concentra no campo de conhecimento do comportamento 

do consumidor, mais especificamente na teoria de tribos de consumo, a qual está 

inserida dentro das teorias de culturas de consumo, ou seja, grupos de pessoas 

envolvidas por meio de consumo. Essas pessoas estão expostas a influências 

pessoais e são impulsionadas por motivações internas. 

Não estão incluídos, no escopo do projeto, as influências da família, outras 

influências culturais, comparativos de marcas de equipes, ou questões éticas no 

comportamento de consumo desses grupos.  
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O presente estudo está situado dentro do campo da Teoria de 

Comportamento do Consumidor, também conhecida como CCT (consumer culture 

theory), a qual busca entender por que as pessoas compram - ou não compram - e 

como essas decisões influenciam o contexto social (SOLOMON, 2016).  

Mais especificamente, dentro do CCT, o consumo vai além do ato de comprar. 

Fatores internos, relacionados a identidade do indivíduo, e fatores externos, 

relacionados a grupos sociais ou culturais, influenciam decisões contornadas por 

significados e simbolismos. (SOLOMON, 2016; ARNOULD; THOMPSON, 2005).  

De acordo com Arnould e Thompson (2005), a construção de identidade, 

influências políticas, influências sociais, a cultura do indivíduo, seus valores e suas 

experiências são fatores negligenciados e importantes para influenciar o consumo. 

Ainda de acordo com os autores, as pesquisas desenvolvidas durante vinte anos no 

campo do CCT avançaram o conhecimento sobre o comportamento do consumidor 

em quatro principais categorias, a seguir:  

(i) Identidade do Consumidor: trata de como os consumidores criam e 

incorporam o simbolismo envolvido nos produtos, modificando a forma do consumo e 

associando esses aspectos às suas identidades;  

(ii) Culturas de Consumo: principal vertente desta pesquisa, trata da influência 

dos grupos sociais no consumo e na construção de identidade do indivíduo, por meio 

de fatores emocionais que desenvolvem laços sociais e influenciam os membros do 

grupo ao consumo. Subdivide-se em comunidades de marca, subculturas de consumo 

e tribos;  

iii) Padrões Históricos de Consumo: refere-se à influência no consumo 

considerando os padrões de consumo das comunidades, classes sociais, gêneros, 

entre outros sistemas e instituições;  

iiii) Ideologias da Mídia de Massa: refere-se à como o indivíduo percebe a 

comunicação destinada à massa, como absorve e incorpora ou recusa a mensagem, 

e como isso influencia o consumo e a construção do "eu”  do indivíduo.  
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2.2 CULTURAS DE CONSUMO 

Grupos de pessoas conectadas socialmente por algum objetivo em comum 

são chamados de grupos, ou comunidades, de referência, ou de influência 

(SOLOMON, 2016). A união de pessoas gera influência sobre outros consumidores e 

pode representar oportunidades (ou ameaças) comerciais, na medida que podem 

trazer mudanças para a vida dos influenciados (SOLOMON, 2016). Por exemplo, 

Kolata (2008) demonstrou que o ato de parar de fumar é, frequentemente, um ato 

influenciado por um grupo de referência. As pessoas formam grupos sociais e 

dificilmente param de fumar individualmente. Quando um indivíduo interrompe o 

hábito, outros tendem a segui-lo.  

Uma vez envolvidas em grupos e conectadas socialmente, as pessoas 

tendem a seguir comportamentos dos outros. Os motivos pelos quais as pessoas 

seguem e imitam seus grupos de referência são: a) pressões culturais e de 

propagandas, b) medo de ser diferente e ser excluídos / "punidos" do grupo, c) quanto 

mais comprometimento, mais valorização e com isso maior nosso desejo de seguir e 

imitar o grupo, d) o tamanho do grupo influencia, quanto mais pessoas mais difícil 

resistir às tendências, e) influências interpessoais, na medida que buscamos ser 

reconhecidos e avaliados positivamente pelos outros (SOLOMON, 2016).  

Dentro dessa visão de consumo, que considera a influência do grupo sobre o 

indivíduo, é possível identificar três tipos de comunidades de consumo: a) 

comunidades de marca, b) subculturas de consumo e c) tribos de consumo, 

(ARNOULD; THOMPSON, 2005).  

A identificação correta de cada tipo de grupo permite que as empresas 

possam direcionar os esforços corretamente, tornando suas ações de marketing mais 

eficientes (GOULDING et al., 2013; CANNIFORD, 2011). É importante lembrar que 

essas categorias são teóricas, e na prática, o consumo pode percorrer mais de um 

desses grupos ou categorias (CANNIFORD, 2011; ARNOULD e THOMPSON, 2005). 

A seguir está a distinção teórica destas três ramificações, com um 

detalhamento mais expressivo no ponto central do trabalho, as tribos. 

2.2.1 Comunidades de Marca 

Trata-se de grupos de pessoas que, por gostarem de determinada marca, 

estabelecem relações sociais em torno de uma comunidade que debate 
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especificamente temas relacionados à marca. Indivíduos compartilham suas 

experiências. Exemplos de comunidades de marca são os grupos da Harley-

Davidson, Jeep, BMW, Apple e Samsung (GOULDING et al., 2013; SANTOS; SILVA, 

2012; CANNIFORD, 2011).  

Os membros viram defensores e acolhedores de novos integrantes da marca. 

Porém, uma das principais diferenças desse tipo de comunidade é que existe uma 

relação próxima e influente da empresa detentora da marca com os membros do 

grupo. Gerentes de marketing buscam os membros mais leais para influenciar o resto 

do grupo e captar tendências (BARROS; MATTOSO, 2016; GOULDING et al, 2013; 

SANTOS; SILVA, 2012; CANNIFORD, 2011).   

As empresas promovem eventos com objetivo de estimular a comunidade da 

sua marca porque as experiências trazem novas percepções para seus membros. Os 

membros se dizem com atitudes mais positivas, se envolvem mais com a marca, 

perdoam mais as falhas da empresa, divulgam mais a marca para outras pessoas 

próximas a elas e, por fim, se tornam mais leais (SOLOMON, 2016). 

Outro ponto importante em comunidades é que a interação entre indivíduos 

cria ambiente propício à cocriação de valor, que é uma das bases da Lógica 

Dominante de Serviços. O valor é definido e percebido pelo consumidor. Trata-se 

daquilo que diferencia a empresa na visão do cliente, indo além das características 

tangíveis de um produto. É o processo em que consumidores interagem, criam e 

estabelecem valores, definindo o que realmente é importante (SOLOMON, 2016; 

BRAMBILLA, 2010). 

2.2.2 Subculturas de consumo 

Subculturas de consumo são grupos de pessoas que participam de 

conjunturas simbólicas em torno de um consumo, que pode ser um produto, uma 

marca, um serviço ou uma atividade de consumo. (SCHOUTEN; McALEXANDER, 

1995).  

Nesse tipo de comunidade a relação entre indivíduos e, principalmente, entre 

o indivíduo e o simbolismo em torno do consumo é bem mais forte que em uma 

comunidade de marca. Aqui o ponto principal deixa de ser uma marca. O envolvimento 

entre indivíduo e consumo se aprofunda. A conjuntura simbólica e os valores 

envolvidos transformam a identidade do indivíduo. Um contexto interconectado, com 

foco na paixão em torno do consumo, muda identidades: ser um motoqueiro e andar 
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de moto com o grupo (SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995), ser um paraquedista e 

saltar de paraquedas com o grupo (CELSI et al., 1993), ser punk (FOX, 1987), ser um 

trekkie - fã de Star Trek (KOZINETS, 2001).  

Normalmente o fato de pertencer a uma subcultura de consumo é marcante, 

permeia a vida do indivíduo e influencia suas ações individuais e sociais (KOZINETS, 

2001; SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995; CELSI et al., 1993; FOX, 1987). 

Indivíduos estabelecem ritos e hierarquia própria a partir da ideologia formada. 

Compartilham ideias, valores e experiências (SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995; 

KOZINETS, 2001; WHEATON, 2000; CELSI et al., 1993). Seus comportamentos, na 

maioria dos casos, estão em desacordo com os valores da sociedade. Divergem de 

normas sociais ou políticas previamente estabelecidas por instituições tradicionais 

como a família, governo e empresas em geral (KOZINETS, 2001; SCHOUTEN; 

McALEXANDER, 1995; FOX, 1987).  

A busca pela construção de nova identidade (BELK, 1988) é um motivador 

para entrada de membros. Os membros incorporam os valores, modificando suas 

personalidades e expandindo o seu "self". Novos membros passam pela aculturação, 

um processo gradual de envolvimento e conhecimento do contexto. Estes podem ser 

acolhidos ou rejeitados se não estiverem em acordo com as crenças, os rituais, as 

expressões, o simbolismo, o ethos (orgulho de pertencer ao grupo) e a hierarquia 

(SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995). 

Seja um produto, serviço ou uma atividade, esse tipo de relação de consumo 

influencia os valores individuais, enquanto absorve outros valores, que somados 

fortalecem, modificam e dão vida a esse contexto (KOZINETS, 2001; WHEATON, 

2000; CELSI et al., 1993). 

Subculturas são duradouras e modificam a vida das pessoas, formando novos 

estilos de vida. A subcultura punk (FOX, 1987), ou a subcultura de motoqueiros da 

Harley-Davidson (SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995) são exemplos que mostram a 

transformação na vida das pessoas. Existe uma mudança radical de visual e de 

comportamentos. Essa transformação é um produto da forte adoção dos princípios da 

conjuntura, embora possa parecer somente mudança de imagem. Isso demonstra que 

o principal fator para construir identidade é o comprometimento (CELSI et al., 1993; 

FOX, 1987). 

O comprometimento traz a lealdade do membro (DIONÍSIO; LEAL; 

MOUTINHO, 2008). Assim, ele passa a ser aceito, a ter status e subir na hierarquia 
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do grupo. A identidade do indivíduo é construída à medida que o nível de 

comprometimento com a subcultura aumenta (WHEATON, 2000; CELSI et al., 1993; 

SCHOUTEN e McALEXANDER, 1995; FOX, 1987). 

Subculturas podem influenciar a produção de objetos ou serviços de 

empresas, uma vez que definem os significados atrelados ao consumo. Dessa 

maneira, a partir do momento em que atraem e influenciam muitos consumidores, 

podem apresentar oportunidades ou ameaças comerciais (KOZINETS, 2001). Os 

integrantes passam a ser influenciadores e referências para potenciais compradores, 

podendo atrair ou afastar esses novos entrantes de determinado segmento 

(KOZINETS, 2001; SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995).  

2.2.3 Tribos de consumo 

Uma tribo é um grupo de consumo socialmente conectado. Os pontos centrais 

das tribos são a paixão pela atividade de consumo (McALEXANDER, 2017; 

HOLZWEBER et al. 2015; COVA; COVA, 2002) e as relações sociais que influenciam 

uns aos outros (GOULDING et al, 2013; MITCHELL; IMRIE, 2011; COVA; COVA, 

2002). Aqui, o ponto focal deixa de ser a marca, como na comunidade de marca, e 

deixa de ser a ideologia, como na subcultura de consumo (CANNIFORD, 2011). As 

principais características de uma tribo, segundo Cova e Cova (2002), são: 

● Pessoas heterogêneas, unidas por uma causa, uma paixão em comum ou 

pela busca de algo (valores); 

● Possuem simbolismo, que envolve suas próprias regras, hierarquia, 

símbolos, ritos e crenças; 

● A tribo tem poder de ação coletiva, ou seja, pode influenciar empresas e 

marcas a mudarem seus produtos e serviços; 

● A ligação social é obtida mais pelo emocional que pelo lado racional, pela 

defesa de ideais, experiências compartilhadas e pela busca de valores;  

● Seus membros buscam e valorizam as experiências vividas em conjunto 

proporcionadas pelo elemento – elo - de ligação (produto, serviço, atividade 

de consumo). 

● Não são geográficas, suas fronteiras são simbólicas. As formas tradicionais 

de marketing para segmentar o mercado - por exemplo a segmentação 

geográfica, demográfica ou por estilo de vida - não são suficientes para 

explicar padrões de consumo destes indivíduos. 
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● A tribo e seus membros são efêmeros, transitórios, passageiros.  

Santos e Silva (2012) também apresentaram os elementos que uma tribo 

possui: valores, rituais, hierarquia, conectividade entre membros, ethos (orgulho de 

fazer parte), liderança e "boca a boca" (influência externa e interna pela proximidade 

entre membros). Percebe-se que os últimos autores adicionaram dois elementos não 

haviam sido citados anteriormente, a liderança e o boca a boca. 

Entre todos os elementos destaca-se como o principal deles, segundo Cova 

(1997), o linking value, ou elo de ligação, o qual é definido como uma variável influente, 

oculta, atrelada ao consumo e que possibilita maior afinidade entre os membros. 

Quanto mais o consumo proporcionar ligação social, maior é o linking value. A ligação 

entre membros é gerada por uma paixão em comum e viabilizada por um produto, 

serviço ou atividade de consumo. Por vezes, o processo de consumir passa a ser 

sagrado e chega a ser mais importante que o próprio produto em si (COVA, 1997). 

Sob a perspectiva de marketing tribal, deve-se considerar a influência que o consumo 

tem na formação deste elo entre as pessoas (COVA; COVA, 2002; COVA, 1999). Uma 

torcida de futebol, por exemplo, possui um forte elo de ligação. O comportamento de 

seus membros, assim como as motivações para novas adesões, são influenciados 

pela vontade dos torcedores em: i) serem reconhecidas socialmente e ii) se socializar 

com outros membros (DIONÍSIO, LEAL, MOUTINHO, 2008).  Ou seja, o próprio 

comportamento das pessoas também está em busca do elemento de ligação.  

Outro elemento de fundamental importância é o conjunto dos símbolos, ritos, 

hierarquia e crenças, denominado simbolismo. Os produtos por si só são somente 

objetos tangíveis. Porém, o sistema de mídia e propaganda cria significados e os 

incorpora ao consumo, permitindo assim que indivíduos consumidores possam extrair, 

interpretar e absorver estes valores intangíveis às suas personalidades 

(MCCRACKEN, 2003). O processo de absorção de significados proporciona 

expansão do mundo interno do consumidor, denominado como o "eu", ou o self. 

Nesse momento se verifica que o consumo está relacionado não somente com 

objetos, mas também com o simbolismo. O indivíduo se expressa por meio de suas 

escolhas de consumo (BELK, 1998).  

Ao escolher o grupo o indivíduo aceita suas regras. Todos os membros de 

uma tribo concordam de forma implícita com o simbolismo inerente a ela porque não 

é possível participar de um grupo em que não se seguem as regras e ritos 

(GOULDING et al.; 2013). Os membros deixam de ser simples consumidores e se 



 

 

21 

tornam contribuintes, advogados, defensores e promotores da tribo (COVA; COVA, 

2002). Os membros mais antigos ensinam as peculiaridades simbólicas aos mais 

novos, cuja aceitação remete à uniformidade do grupo. As crenças compartilhadas, 

as experiências vividas e os valores em comum formam e mantêm a tribo (MITCHELL; 

IMRIE, 2011). Portanto, se verifica aqui que o simbolismo proporciona maior conexão 

social e comprometimento entre membros de uma tribo. Por exemplo, fãs de futebol 

possuem forte relacionamento com seu time devido, principalmente, as manifestações 

da torcida que são comparadas a uma relação religiosa, incluindo diversos itens que 

fomentam o vínculo social: símbolos, ritos, hierarquia, crenças, valores e locais 

“sagrados” para os membros. O simbolismo da torcida é o elemento de ligação interna 

e de diferenciação externa, ou seja, a maneira de mostrar que a tribo é diferente e 

única (DIONÍSIO; LEAL; MOUTINHO, 2008).  

Finalmente, a característica das tribos em possuir efeitos efêmeros representa 

um desafio porque estas podem desaparecer com facilidade. Neste ponto a lealdade 

surge como ponto importante para dar sustentabilidade. 

Santos e Silva (2012) consideram que lealdade de clientes é obtida no 

momento em que uma empresa atinge o nível de envolvimento tribal com seus 

clientes. Nesse nível, os clientes viram embaixadores da marca. Ou seja, não são 

somente "advogados" nas defesas, são também promotores. Possuem prazer em seu 

consumo. Sentem-se diferentes por estarem envolvidos nesse contexto. E ainda, 

buscam pessoas semelhantes, que também consideram os mesmos valores no 

consumo para estreitar as relações sociais.  

Cova e Cova (2002) definem que a lealdade em uma tribo é diferente da 

lealdade isolada do indivíduo. O primeiro tipo é chamado de afetivo, enquanto o 

segundo de cognitivo. A principal diferença é que na lealdade afetiva a paixão pelo 

consumo e os relacionamentos fortes criam as barreiras de saída, enquanto no outro 

tipo, os principais fatores de influência são os itens ligados a qualidade percebida 

pelos clientes no produto ou serviço.  

A lealdade pode ser obtida através de i) relacionamento social e afetivo entre 

os membros, ii) ritos e lugares "sagrados” próprios ao consumo e iii) envolvimento 

emocional dos membros com os valores do consumo (CANNIFORD, 2011; COVA; 

COVA, 2002). Os locais sagrados ao consumo criam lealdade porque são facilitadores 

para a socialização, para o reconhecimento social e para transmitir o simbolismo do 

grupo (DIONÍSIO, LEAL e MOUTINHO, 2008). Os eventos promovidos por marcas 
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também contribuem porque trazem mais relacionamentos positivos entre 

consumidores, marca e empresa (McALEXANDER et al., 2002). O comprometimento 

contínuo contribui para o longo prazo da tribo porque cria comportamento constante, 

voluntário e auto identificado, como no caso de indivíduos que frequentemente 

retornam a festas do tipo rave (GOULDING et al., 2013). 

Das subseções e dos detalhes previamente descritos é possível sintetizar, no 

quadro 1, as principais características e diferenças entre os três tipos de grupos de 

consumo.  

Quadro 1 - Diferenças entre os grupos de consumo 

 Comunidades de 
Marca 

Subculturas Tribos 

Ponto 
Principal 

A marca A atividade praticada e 
sua ideologia 

As relações sociais 

Relações 
sociais 

Fracas Podem ser fracas ou 
fortes. 

Bem fortes, podendo 
ser mais importante 
que o consumo. 

Multiplicidade Consumidor pode 
participar de várias 
comunidades, mas 
não de 
comunidades de 
marcas 
concorrentes 

Não existe 
multiplicidade uma vez 
que a subcultura é 
inserida no contexto 
diário, impossibilitando 
diversas subculturas 

Consumidores 
participam de 
diversas tribos, 
assumindo diferentes 
papéis, uma não 
impede a outra. 

Hierarquia / 
Estrutura de 
Poder 

Membros 
principais e 
gerentes das 
marcas 

Forte hierarquia entre 
membros principais 

Descentralizada, 
difusa, democrática 

Valores Originados pela 
marca 

Criados pelos 
membros, baseados na 
ideologia da subcultura 

Criados pelos 
membros, baseados 
na paixão pelo 
consumo e nas fortes 
relações sociais 

Durabilidade Duradouras Duradouras São transitórias, 
muitas vezes 
passageiras, 
aparecem e 
desaparecem com 
facilidade. 
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Principais 
Exemplos 

Apple, Samsung, 
Harley-Davidson, 
Volcom, Jeep 

Harley-Davidson, Punk, 
Windsurf 

Colecionadores de 
Vinil, Futebol 
Americano, Volcom, 
Jeep (e Jeepeiros) 

Fonte: Elaboração própria, com base em Canniford (2011) e em Cova e Cova (2002). 

 

Importante observar que, conforme aponta Canniford (2011), as 

características e limites entre comunidades de marca, subcultura e tribos são teóricas. 

Na prática, um tipo de consumo pode possuir características de outro tipo. Esse fato 

explica a linha de exemplos, no quadro 1, que possui interseção de algumas marcas 

em mais de uma coluna.  Dessa maneira, deve-se entender a dinâmica dos grupos, 

quando um tipo de comunidade se transforma em outro tipo de consumo, e depois 

volta ao seu estado original. As comunidades estão em constante mudança e 

evolução (CANNIFORD, 2011). 

2.3 ESTUDOS ANTERIORES SOBRE SUBCULTURAS E TRIBOS  

Inicialmente foi realizada uma busca e levantamento de estudos sobre tribos. 

A partir desse momento, com objetivo de aprofundar, ilustrar e discorrer mais sobre o 

assunto, esta sessão foi elaborada, trazendo breve resumo e respectivos exemplos 

dos estudos selecionados. Além da relevância com o tema, a seleção foi realizada 

levando em consideração aspectos como a variedade de periódicos, tanto nacionais 

quanto internacionais, diversidade de autores, tanto autores seminais - Cova e Cova 

(2002) - quanto outros pesquisadores de menos visibilidade, e, por fim, a questão da 

cronologia por anos, ou seja, foi resumido entre um e dois artigos a cada intervalo de 

2 a 4 anos, de forma que foi possível obter breve análise, ainda que não seja 

exaustiva, ao longo do período entre 1987 a 2017. 

A seguir são apresentados os principais resultados de tais estudos sobre 

tribos, envolvendo seus valores, descobertas das pesquisas, ações sugeridas para as 

empresas envolvidas e as direções/recomendações futuras de pesquisa. 

2.3.1 Tribo de Montagem de computadores - 2017 

Em pesquisa sobre de montagem de computadores, McALEXANDER (2017) 

destaca que existe um processo de criação de arte dentro da tribo de montagem de 

computador. 
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O mercado de computadores, ou de personal computer (PC), é um mercado 

sempre crescente. O processo de comprar peças de hardware (HD, memória, placa 

mãe, etc) separadamente e juntar essas partes dentro do gabinete (compartimento 

que abriga as peças de um computador) atrai muitas pessoas. Porém, alguns 

indivíduos vão além de simplesmente montar um PC. Estes têm como objetivo tornar 

seus computadores mais elegantes externamente e mais eficazes em termos de 

processamento gráfico.  

Para atingir seus objetivos, os usuários usam luzes de led, efeitos sonoros, 

até mesmo tubos com água para customizar seus gabinetes. O resultado final, ou a 

arte criada, pode ser a semelhança com um carro, algum ícone de jogos de video 

game, ou algumas vezes, simplesmente transmite uma boa impressão futurística e de 

tecnologia.  

A tribo mantém laços sociais através de diversos fóruns online de ajuda e de 

exibição de suas máquinas customizadas. Existem eventos presenciais para exibição 

das artes criadas. Nesse estudo os valores levantados e considerados importantes 

pela tribo são: afinidade com tecnologia, visão futurista e eficiência do computador 

(rapidez). 

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que a própria subcultura 

avalia, denomina e promove sua arte. O mercado pode ser estimulado através do 

desenvolvimento de ações que promovam e estimulem os membros a criar mais arte.  

Desenvolver um fórum é uma estratégia para exibir as artes e criar mais engajamento 

entre membros da comunidade. Assim, um dos conceitos mais importantes em 

serviços, e também em tribos, é atingido: o conceito de cocriação, em que o usuário 

ajuda a criar e desenvolver o mercado. 

Foram considerados importantes pontos para direções futuras de pesquisa: 

pesquisar o que constitui arte em diferentes ambientes e tribos, analisando as 

instituições que influenciam e definem o conceito de arte. 

2.3.2 Tribo de jipeiros offroad - 2016 

Dalmoro (2016) pesquisou uma tribo de jipeiros que fazem programas offroad, 

ou trilhas. Indivíduos se unem e realizam trilhas através de seus jipes 4x4. As relações 

sociais são intensas. O consumo dessa tribo é expandido e explorado pelas 

possibilidades envolvidas em torno do totem do grupo: o jipe. Alimentos, vestuário, 
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acessórios, serviços mecânicos, consumo de visitas à novos locais e o próprio veículo 

são possibilidades de consumo da tribo. 

 Os integrantes têm prazer em participar do grupo, demonstrando o ethos 

(orgulho) em pertencer a equipe. Se encontram semanalmente e possuem ritos 

próprios. Quando fazem as trilhas utilizam roupas verdes e camufladas. Possuem uma 

hierarquia dentro do grupo em que os proprietários e organizadores dos jipes ocupam 

o lugar mais alto.   

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo 

são:  diversão, conhecer novos locais, amizade, aventura. 

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que o consumo de uma 

tribo em torno de um totem, objeto sagrado, no caso o jeep, pode ser explorado uma 

vez que cria novos mercados. Empresas e profissionais de marketing podem 

desenvolver ofertas que ampliem esse contexto de consumo.  

Foram considerados alguns pontos para direções futuras de pesquisa, por 

exemplo, explorar a visão de outros atores já que na pesquisa foi visualizado o lado 

de um consumidor, um jipeiro. É interessante pesquisar outras visões, por exemplo, a 

visão de como o produtor do mercado influencia a cultura offroad. 

2.3.3 Tribo de design de produtos - 2015 

Holzweber, Mattsson e Standing (2015) realizaram um estudo com a proposta 

de como desenvolver uma tribo. Mais especificamente, uma empresa norueguesa, do 

setor de design e criação de produtos, foi estudada.  

O objetivo central da pesquisa foi descrever um processo com os pontos 

essenciais ao desenvolvimento da tribo do negócio em questão. Para tal, foi 

considerado o meio online de mídias sociais como o ambiente a ser expandido. Nesse 

estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo são: paixão por 

design, tecnologia, sustentabilidade e engajamento 

Os autores dividiram os participantes da pesquisa em tribo interna, cujos 

membros são os fundadores da empresa e consultores da agência, e tribo externa, os 

seguidores da marca. O sucesso depende do quanto a tribo interna consegue 

influenciar a tribo externa pelo boca a boca.  

Demonstraram que a tribo interna, precisa ser grande entusiasta dos valores 

passados para que transmita e promova engajamento com a formação da tribo 

externa. A tribo interna deve, primeiramente, estar bem estruturada e conectada, em 
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sintonia com suas visões e estratégias. A partir de então, a empresa pode ir ao 

mercado e prospectar novos membros, que formarão a outer-tribe, ou tribo externa.  

Foi descrito um processo de cinco etapas para atingir o objetivo de 

crescimento da tribo. 

1. Visão de design: refere-se a visão de longo prazo, a estratégia de 

orientação da tribo. No estudo, foi verificado que a visão contendo valores sociais de 

sustentabilidade e modernidade com inteligência.  

2. Coesão social: a coesão social, o bom relacionamento entre os membros 

da tribo interna é imprescindível ao bom andamento e crescimento da empresa. Esses 

membros, no caso estudo, compartilham experiências passadas envolvendo a paixão 

por design e a comunicação usando meios online.  As crenças compartilhadas, os 

valores e as experiências trazem o ethos da tribo. 

3. Ícone do produto: deve ser criado um ícone que possa transmitir os valores 

compartilhados e previstos na etapa 1. O ícone deve ser forte no sentido de passar a 

mensagem e se conectar emocionalmente com a tribo externa. Os autores 

demonstraram que um bom ícone tem influência no comportamento do consumidor.  

4. A tribo externa:  trata-se do ponto principal da pesquisa. A forma de 

conectar emocionalmente a tribo externa será através dos valores passados. Uma vez 

que os clientes acreditam profundamente no conceito da tribo interna, estes se tornam 

defensores da marca, formando assim a tribo externa. Por isso, é muito importante 

que os membros internos consigam transmitir sua mensagem através de boa 

comunicação e de um produto de excelência.  

5.A Marca: A marca da empresa irá juntar as etapas anteriores e passar a 

mensagem final, sólida aos consumidores. Nesse ponto, o relacionamento entre a 

tribo interna e externa irá moldar a forma que outros consumidores enxergam a tribo. 

Ou seja, boas relações tendem a trazer uma boa imagem para a empresa. 

Plataformas de comunicação digital devem ser utilizadas para deixar a marca se 

comunicar e se engajar com consumidores.  

Foram considerados importantes pontos para direções futuras de pesquisa: 
investigar se os resultados em termos de números da tribo se convertem em 

resultados financeiros. Descobrir formas alternativas de receita baseado nos valores 

compartilhados do negócio. Embora seja um estudo na área digital, os autores alegam 

que as contribuições podem ser também exploradas em empresas não digitais. 
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2.3.4 Tribo de participantes de festas rave -  2013 

 Goulding et al. (2013), apontaram o foco do seu estudo para o aprendizado 

em como se tornar um membro de uma tribo. Para isso descreveram como se dá a 

experiência e o processo de integração de pessoas em uma tribo que frequenta locais 

denominados clubs, espécie de boate, movida pelo estilo de música rave (músicas 

tipo eletrônicas).  

Essas pessoas são envolvidas pelo som de DJ's (operadores de música) que 

empolgam o público através de mixagens criadas com arranjos de música eletrônica. 

Em sua maioria, os participantes consomem drogas. É muito comum o consumo de 

ecstasy, um tipo de alucinógeno. Embora possa parecer uma festa ou uma baderna, 

existe o sentido união entre os membros. Uma série de códigos, ritos, vocabulários, 

símbolos e normas estão implícitas no contexto que forma uma tribo.  

Primeiramente os autores buscaram diferenciar os grupos de consumo 

(comunidades de marca, subculturas de consumo e tribos). A partir dessa 

diferenciação pode-se perceber, segundo os autores, que as estratégias comerciais 

em marketing devem ser pensadas de acordo com o perfil de cada grupo. Ou seja, a 

abordagem de mercado é diferente. Para entender, como pensar nas estratégias 

corretas, o profissional deve entender como se forma a tribo. Portanto, os autores 

discorrem no ponto central da pesquisa, o processo de como uma pessoa se torna 

membro, e assim, como uma tribo é formada. Os autor sustenta que a formação 

acontece a partir de um processo de aprendizado social que se dá em três etapas:  

i) novos membros passam por um forte engajamento, em que aprendem as 

normas básicas e começam a interagir com outros membros e com o ambiente;  

ii) depois por um processo imaginativo, em que formam suas identidades e 

percebem a identidade do grupo. Esse fato leva ao envolvimento emocional do 

indivíduo, o qual percebe um sentido de união, de familiaridade e fraternidade no 

grupo. Embora muitas vezes seja mais emocional que real, é importante o processo 

de perceber esses valores no ambiente;  

iii) E, por fim, um processo de alinhamento que é responsável por transmitir 

as regras do grupo, fazendo assim a manutenção da tribo. Os membros seguem 

determinados procedimentos, respeitam a hierarquia proposta, estão em alinhamento 

com a tribo, e dessa forma, se dá a continuidade e auto regulação da tribo.  
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Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo 

são: liberdade (libertar-se do estresse do dia a dia), igualdade, amizade, good vibe 

(ambiente positivo), amor. 

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que é essencial 

providenciar espaços físicos adequados para o consumo e para a co-criação da 

experiência do consumo. É importante também observar as possibilidades de negócio 

em torno do consumo e da paixão social compartilhada, que possibilita os links sociais.  

Esses negócios, produtos e serviços, são necessários para estimular, 

alavancar a tribo. Se não forem ofertados por alguma marca, os próprios membros 

irão ter atitudes empreendedoras para fornecer esses itens à tribo. 

Foi considerado como ponto para direções futuras de pesquisa a falta de 

estudos com recomendações gerenciais para as tribos, embora tenha que se observar 

que uma tribo pode possuir características diferente de outra, assim como de outros 

tipos de consumo. 

2.3.5 Tribo do futebol americano - 2013 

Pons (2013) realizou um estudo detalhado sobre a forma em que se manifesta 

o comportamento de uma tribo de futebol americano. Analisou as principais crenças, 

valores, símbolos e rituais. Descreveu também contribuições gerenciais e acadêmicas 

sobre tribos pós-modernas, baseando todo seu estudo no envolvimento com esse 

esporte.  

Apesar de ser um esporte aparentemente "bruto", a inteligência e estratégia 

de jogo são considerados valores muito importantes. Acreditam em um esporte 

democrático, que pode ser jogado por todos. Por isso, um dos principais valores é a 

igualdade dos integrantes.  

Possuem também a valor de ser aguerridos, ou esforçados, uma vez que o 

comportamento em campo exige esse tipo de atitude. Fazem comparações 

metafóricas com guerra.   

Porém, o maior valor e maior atrativo para essa tribo foi a amizade. A coesão 

social se mostrou o fator mais influente. O autor relata que esse fato é característico 

de tribos pequenas.  

Conforme a tribo cresce, o valor de ligação deverá ser modificado. Outro valor 

que proporciona ligação entre membros e entre o esporte de consumo deverá ser 
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adquirido. Um desses valores é a possibilidade de jogadores se tornarem profissionais 

para jogar o esporte com alto nível de reconhecimento nacional e internacional.   

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que as tribos representam 

oportunidades comerciais, por isso, sugere-se o relacionamento comercial para 

exploração do mercado. Deve-se buscar o desenvolvimento e crescimento da base 

de integrantes da tribo para poder ser sustentável comercialmente. Atrair 

simpatizantes é um meio de crescer e valorizar a tribo. Divulgar vídeos com os 

melhores momentos dos jogos é bem atrativo. Transmitir online ao vivo é bem 

interessante também para o público. Essas ações devem ser realizadas para 

crescimento da tribo. Investir em crianças e adolescentes é importante. Foi descrito 

um modelo considerando as instituições, as federações, os praticantes e, por fim, os 

simpatizantes. Esses atores devem ser considerados e estimulados para crescimento 

do esporte. 

Foram considerados importantes pontos para direções futuras de pesquisa 
como a revisão no trevo de papéis de uma tribo, criado por Cova e Cova (2002), uma 

vez que a nomenclatura dos papéis pode confundir membros praticantes e 

simpatizantes. Também foi sugerido uma escala de envolvimento baseado nesse 

trevo.   

2.3.6 Tribo do carro híbrido, Toyota Prius - 2012 

     Santos e Silva (2012) realizaram uma pesquisa em uma tribo de 

consumidores do carro Prius. Trata-se de um veículo híbrido da Toyota que permite o 

abastecimento por energia elétrica ou gasolina comum.  

 O carro começou a ser vendido em Portugal no ano 2000. No mesmo local, 

um dos donos desse carro percebeu que não havia um espaço em que clientes 

pudessem se conectar. Assim, criou um fórum online para debates em torno dos 

valores envolvidos nesse consumo, que são: preocupação ambiental, hedonismo / 

prazer ao dirigir esse veículo e a defesa desse tipo de produto contra o modelo atual 

de automóveis.  

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo 

são: i) preocupação ambiental. Os compradores são muito ligados a causas 

ambientais. Dessa forma, o Prius torna-se atrativo uma vez que polui menos o 

ambiente; ii) Hedonismo: ao dirigir o carro relatam a sensação de prazer, se sentem 

diferentes de outros, relatam aliviar o estresse; iii) Defesa do produto: os 
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consumidores se mantêm firmes na defesa desse carro contra possíveis empresas 

que queiram embargar essa tecnologia ou contra pessoas que desacreditam desse 

carro; iv) Economia: o veículo híbrido é mais econômico. 

Sobre as principais descobertas dessa pesquisa, os pesquisadores 

elaboraram um diagrama que expõe o nível de envolvimento do cliente com a marca. 

São quatro níveis: corporação, produto, experiência, tribal. O último nível (tribal) é o 

mais desejado pelas empresas. Ocorre quando os consumidores têm prazer em 

utilizar o produto, tem interesse em expor seu consumo, mostrar e debater com outros 

sem ganhar nada em troca. Ou seja, mesmo sem estímulo comercial, os proprietários 

desses automóveis tornaram-se embaixadores da marca. Eles a defendem e a 

promovem ao mesmo tempo. Ao atingir esse ponto tribal, os autores afirmam que 

pode se esperar clientes com fidelidade.  

Outra grande contribuição da pesquisa foi a aplicação prática de um roteiro 

de como as empresas podem efetivamente capitalizar sobre as tribos, detalhado 

abaixo. 

Abaixo o passo a passo para capitalizar nas tribos (SANTOS e SILVA, 2012): 

a) reconhecer o consumo em grupo caracterizado por uma tribo. As 

características de uma tribo são: valores, rituais, hierarquia, conectividade, ethos 

(orgulho de fazer parte), liderança, "boca a boca" (influência pela proximidade entre 

membros); 

b) se comprometer com a tribo através dos seguintes passos:  

b.1) providenciar recursos econômicos, físicos e sociais (produtos e / ou locais 

para interação e compartilhamento de experiências) com objetivo de dar suporte a 

tribo;  

b.2) alimentar a tribo com ações, eventos, benefícios e informações; 

b.3) usar os líderes de opinião para influenciar a tribo e os membros como 

embaixadores da marca; 

c) usar a tribo como um termômetro de satisfação do seu produto / serviço. 

Foram considerados importantes pontos para direções futuras de pesquisa: 
As empresas precisam aprender com as tribos. Somente após um certo período de 

investimento e de tempo é que se poderá capitalizar sobre as tribos. Como 

recomendação, pesquisadores podem investigar essa questão de tempo versus 

investimento com objetivo de promover a "tribalização" da marca, ou seja, o momento 
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em que a marca se posiciona efetivamente dentro da tribo e assim, pode extrair lucros 

dela. 

2.3.7 Tribo do surf e do skate, impulsionada pela marca Volcom - 2011 

     Canniford (2011) inicia seu artigo fazendo clara distinção entre os três tipos 

de comunidades de consumo: subcultura de consumo, comunidade de marca e 

tribalismo. Em seguida, criticou alguns consultores que vendem soluções 

empresariais neste segmento de comunidades de consumo, mais especificamente em 

marketing tribal. Ao serem contratados para desenvolverem marcas, esses 

consultores confundem os conceitos entre comunidades de marca e tribalismo, e por 

isso, erram as estratégias pertinentes para cada caso.  

O principal erro seria estimular o desenvolvimento a partir da figura de um 

líder, que através de mensagens tenta influenciar a comunidade. Essa abordagem 

parece ser eficaz para comunidades de marca, em que os consumidores estão 

envolvidos socialmente, mas somente por causa da própria marca.  Neste quadro, um 

líder, uma marca e uma boa causa podem ter grande efeito na comunidade.  

Por outro lado, as tribos de consumo se comportam de maneira diferente. As 

características desse tipo de grupo impedem a figura de um líder “gerenciando” a 

comunidade. Tribos são feitas de pessoas heterogêneas em constante mudança. 

Segundo o autor, as características das tribos são: 

● Multiplicidade: diferente de uma subcultura, a identidade que as pessoas 

assumem como membros das tribos é passageira.  Não se prolonga durante o 

dia a dia das pessoas.  Além disso, as pessoas constroem múltiplas identidades 

em diferentes tribos. 

● Divertidas: tribos são feitas de paixão, emoção e diversão.  Membros 

combinam lugares, pessoas, objetos entre outros recursos para extrair 

experiências positivas, em que o ponto principal não está no consumo 

propriamente dito, mas sim no valor que as pessoas percebem em estarem 

conectados uns aos outros naquele momento. Trata-se do já comentado linking 

value – elo de ligação.  

● Passageiras: da mesma maneira que os recursos tendem a se alterar, as tribos 

por conseqüência também se alteram rapidamente, seja nascendo novas ou 

desaparecendo outras, ou ainda mudando suas estruturas.  Essa ingerência 

leva a dificuldade de centralizar ações empresariais focada nos produtos ou 
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serviços porque os membros podem rapidamente alterar o valor dado a 

determinado produto ou serviço.   

● Empreendedoras: nesse contexto de rápidas mudanças surgem também 

oportunidades de mercado para atender as novas necessidades criadas.   

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo 

são: liberdade, esporte outdoor, incentiva a paixão aos esportes (skate, surf, rappers). 

As principais descobertas dessa pesquisa levaram o autor a formular sua 

estratégia, denominada de Seed Network, que considera as características das tribos 

e, a partir delas, procura desenvolver o mercado para posteriormente explorá-lo 

comercialmente.  

Inicialmente pode-se pensar que não vale a pena trabalhar com tribos porque 

apresentam um comportamento instável, emocional e passageiro. Porém, a ideia 

central aqui é fomentar as tribos ao invés de tentar dominá-las e, neste movimento de 

crescimento, desenvolver produtos ou serviços.  As etapas sugeridas têm por objetivo 

tornar a empresa parte da tribo e conquistar a confiança dos membros. As etapas são:  

1. Providenciar a plataforma, que será o ambiente no qual a tribo tem a 

possibilidade de interagir, se relacionar ou trocar informações.  Pode ser web 

ou física. O importante é providenciar um local de interação social e 

preferencialmente de atividade. 

2. Proporcionar que sua plataforma tenha uma cultura híbrida, ou seja, uma 

combinação de diferentes tipos de pessoas, locais, objetos e culturas é 

saudável para as tribos. As tribos prezam pela democracia. 

3. Evidenciar e enfatizar que trata-se de uma comunidade de afeto, ou seja, a 

paixão pela atividade é o principal motivador para a união da tribo. Prezar pela 

emoção contagiando os membros. 

4. Verificar as oportunidades. Muitas oportunidades surgem no contexto da tribo. 

Se uma marca, ou produto ou serviço estiver estrategicamente pronta para 

atender e suportar a tribo, então, os consumidores irão valorizar e adquirir suas 

ofertas. 

5. Os membros são diversos e possuem múltiplas identidades e necessidades. 

Por isso, existe sempre mudança. Se você não mudar, seus clientes irão. Por 

isso, esteja sempre alinhado com as últimas novidades, identifique as 

mudanças e tendências nos membros e trabalhe para ser criativo e inovador.  
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Por fim, o autor exemplificou como a Volcom, empresa norte americana de 

roupas e acessórios, conseguiu se diferenciar no mercado adotando uma estratégia 

aberta, de acolhimento aos clientes. A empresa soube absorver e integrar pessoas 

diferentes, formando uma sólida marca tribal. São várias tribos suportadas pela 

Volcom, mas o lema é sempre ser democrático e estimular a atividade, se colocando 

como um ponto de suporte. Assim, a paixão pela atividade continua sendo o propulsor 

da tribo enquanto a marca continua ao lado das tribos e com isso, consegue capitalizar 

com novos produtos.  

A Volcom patrocina atletas, promove eventos de música e competições, 

possui um website atrativo que estimula os clientes e transmite em tempo real alguns 

eventos, por exemplo de surf e skate. As mídias sociais tratam clientes como os 

verdadeiros consultores e atores da marca, valorizando os indivíduos.  

A Volcom não dita as tendências, ao invés disso, ela está sempre se 

mantendo atualizada na moda, a partir da proximidade com os próprios clientes que 

promovem as mudanças. Ou seja, ela promove e proporciona a plataforma para que 

os clientes possam criar e construir suas identidades.  

Para futuras pesquisas o autor considerou a importância em continuar os 

estudos sobre tribos.  Uma vez que as características e limites entre comunidades de 

marca, subcultura e tribos são teóricas, um tipo de consumo pode possuir 

características de outro tipo. Por isso, deve-se entender quando um tipo de 

comunidade se transforma em outro, ou, volta ao seu estado original. As comunidades 

e subcultura evoluem com o tempo e enfrentam desafios diferentes. Entender esses 

novos desafios ou mudanças é necessário para continuidade de subculturas e tribos.  

2.3.8 Tribo de colecionadores de vinil - 2011 

Foi realizado um estudo na Nova Zelândia sobre pessoas que colecionam 

discos de vinil (MITCHELL; IMRIE, 2011). Inicialmente foram pesquisados os 

antecedentes de associação à essa tribo, ou seja, os fatores que levam uma pessoa 

a integrar a tribo (KOZINETS, 1999).  

Os dois antecedentes de Kozinets (1999) foram confirmados como muito 

importantes para novas adesões: i) o primeiro antecedente se refere a centralidade 

da identidade do indivíduo, o "Eu” e seus valores, com os valores da tribo; ii) o 

segundo, diz que as relações sociais com os integrantes da tribo são fundamentais 

para que este indivíduo vire membro do grupo.  
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Os valores envolvidos no consumo expostos por essa tribo foram: i) 

socialização através da paixão pela música; ii) hedonismo causado pela paixão por 

qualidade em arte, histórias e músicas antigas; iii) busca por novos conhecimentos 

culturais. 

Foi realizada também uma análise dos papéis dos integrantes da tribo – 

simpatizantes, participantes, adeptos e devotos (COVA; COVA, 2002). A análise mais 

profunda das entrevistas revelou que, além dos quatro papéis definidos previamente 

existe também o quinto papel desempenhado na tribo: o “chief”, ou o líder.  

O líder é um membro que além de ter grande influência no grupo, também é 

um facilitador da socialização, uma vez que a maioria dos demais se conecta, de 

alguma forma, com ele (MITCHELL; IMRIE, 2011).   

Uma vez que foram entendidos os laços sociais e as influências dentro do 

grupo, os autores, na parte final da pesquisa, se preocuparam em entender as ações 

de marketing necessárias para fortalecer, desenvolver e dar sustentabilidade para a 

tribo.  

As ações tradicionais de marketing, simplesmente expondo um produto, não 

são tão eficazes já que a maior influência está entre os laços sociais do grupo. 

Considerando ainda que esses grupos de consumo são efêmeros, podendo 

desaparecer a qualquer momento, as ações mais eficazes para dar sustentabilidade 

à tribo são aquelas que estimulam os relacionamentos duradouros no longo prazo, 

minimizando os efeitos transitórios e promovendo a lealdade afetiva entre membros 

(OLIVER, 1999).  

Ações de marketing que exploram os valores da tribo e envolvem membros 

em experiências compartilhadas, promovendo maior socialização, são muito úteis e 

diminuem um pouco a efervescência das tribos. Um exemplo disso, foi a criação do 

evento denominado “Clube do Vinho”.  Esse grande encontro tinha locais para a tribo 

conversar, socializar e promover, dessa forma, a interação entre pessoas. 

As principais descobertas dessa pesquisa apontam para ações de 

desenvolvimento de tribos. Os autores listaram quatro principais ações que empresas 

podem realizar com objetivo de se comunicar, de construir e de desenvolver a 

lealdade entre os membros: a) promover e abastecer informação, compartilhando os 

contatos sociais; b) providenciar espaços destinados consumo, a pesquisa e a 

descoberta do simbolismo da tribo; c) identificar o “chief" e se comunicar com ele para 
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influenciar a tribo; d) promover espaços para socializar e promover eventos, sempre 

facilitando a comunicação online; 

Foram considerados importantes pontos para direções futuras de pesquisa 

como aplicar essa mesma pesquisa a outras tribos, com diferentes produtos e 

categorias de serviços, para identificar como influenciar os membros e trazer 

benefícios tanto à tribo quanto às empresas que exploram comercialmente o 

segmento. Também foi sugerido estender a pesquisa considerando maneiras efetivas 

de criar, suportar e medir a lealdade no longo prazo entre a empresa e a tribo.  

2.3.9 Tribo do surf - 2011 

A pesquisa de Segabinazzi et al. (2011) teve por objetivo investigar a 

existência de uma subcultura de consumo relacionada ao surf. Os autores 

pesquisaram o mundo desse esporte, envolvendo lojas temáticas do esporte, 

gerentes de marketing de empresas do setor, simpatizantes e atletas desse esporte.  

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo 

são: amor a natureza, amor ao esporte, estilo de vida saudável.  

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que as características do 

surfista colocam esse grupo entre uma subcultura e uma grande tribo global que 

compartilha os mesmos valores. Não se trata especificamente de uma subcultura 

porque não existe uma hierarquia centralizada, promovendo a ordem do grupo. Os 

surfistas estão espalhados pelo mundo todo. Porém, existem semelhanças com uma 

subcultura uma vez que estão inseridos dentro de uma grande cultura de consumo, 

que se diferencia pelo seu próprio jeito de falar, de se comportar e de se vestir.  Dessa 

maneira, os autores consideram que os surfistas estão dentro de uma grande tribo. 

O principal mercado não é formado pelos surfistas, mas sim pelos 

simpatizantes da prática do surf, os quais compartilham os mesmos ideais. Ou seja, 

os simpatizantes consomem por se identificarem com o estilo do surf, mesmo não 

sendo praticantes. Por isso, as empresas que exploram o setor tentam extrair a estilo 

surfista e incorporá-lo aos seus produtos.  Os surfistas profissionais e mais antigos 

servem como grupos de referência, formadores de opinião. 

Foram considerados pontos para direções futuras de pesquisa: sugere-se a 

investigação da tribo do surf não só no Brasil, em outros estados, mas também em 

outros países, para que se possam cruzar os seus resultados com esse estudo.  
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2.3.10 Tribo e subcultura do esporte MMA - 2011 

 Silveira (2011) aprofundou sua pesquisa na construção da identidade de 

lutadores de mma. Os aspectos da subcultura do esporte foram levados em 

consideração para identificar os principais fatores que influenciam os membros. Foi 

estudada uma tribo de mma, pertencente a uma academia do Rio de Janeiro. O elo 

de ligação está no fato de que as pessoas vivem daquela atividade, ou seja, o esporte 

proporciona renda através dessa luta.  Dessa forma, os lutadores se conectam dentro 

e fora dos tatames. 

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo 

são: força de vontade, dedicação, técnicas e habilidades específicas da luta, força, 

espírito "guerreiro", educação fora do tatame, humildade, lealdade. 

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que os membros possuem 

um código de conduta próprio ao qual devem se submeter para serem aceitos no 

grupo. Foi verificado que apesar de fazerem parte dessa subcultura, os lutadores 

profissionais não apresentam necessariamente uma identidade baseada em 

características provenientes da luta em si, como por exemplo: ser bruto, ser violento, 

ser áspero e brigar na rua.  

Pelo contrário, foi verificado que existem comportamentos aparentemente 

paradoxos dentro e fora da área de treinamento. Dentro do treinamento apresentam 

essas características citadas, peculiares da luta. Fora do treinamento, se mostram 

pessoas afetuosas e apegadas com a família, filhos e animais de estimação.   

Dessa forma, também foi verificado que não basta somente apresentar 

características de lutador para ser aceito no grupo. É preciso ser aceito demonstrando 

habilidades dentro e fora da área de treinamento para conquistar posições na 

hierarquia e construir sua identidade dentro dessa subcultura.  

A partir de um estudo histórico da evolução do esporte, a autora constatou 

que o mercado influencia na formação de identidade dos membros da subcultura. As 

exigências de mercado, para tornar o esporte um entretenimento rentável, são vezes 

convertidos nos valores que direcionam a construção da identidade e do processo de 

aculturação de seus membros.  

Esses valores já eram repassados de geração para geração, desde as origens 

do esporte. O mercado empresarial capitalizou sobre esse esporte e converteu os 
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estereótipos em valores morais e éticos, de forma a dar sustentabilidade e 

rentabilidade para o MMA. 

2.3.11 Tribo do futebol: a Torcida Verde - 2008 

 O objetivo deste artigo (DIONÍSIO; LEAL; MOUTINHO, 2008) foi verificar se, 

dentro de uma torcida de futebol, existe um comportamento caracterizado por uma 

tribo de consumo. Porém, diferentemente de outros artigos abordados, a ideia não foi 

centralizar a importância da relação entre os membros. O foco foi avaliar o nível de 

comprometimento dos membros para com a torcida, e dessa forma, a influência que 

esse comprometimento tem na escolha da marca dos patrocinadores do clube.  

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo 

são: comprometimento, lealdade, reconhecimento social. 
As principais descobertas dessa pesquisa apontam que: foi confirmado que 

os membros possuem um comportamento tribal, porém, até mais parecido com um 

comportamento religioso para com seu time e sua torcida. Possuem objetos sagrados, 

rituais, cantos, organizações e hierarquia que lhes permitem considerar sua torcida 

como sua religião. Foi demonstrado que os membros buscam reconhecimento social, 

socializar com outros membros e o simbolismo dentro do grupo. Essas características 

tribais são os norteadores das ações e comprometimento e lealdade com a torcida. O 

nível de comprometimento dos fãs da torcida é o principal diferenciador destes fãs 

dentro de uma estrutura social imaginária. 

Dessa forma, o comportamento leal de seus torcedores influência no 

consumo. Os membros relatam que somente transferem a lealdade às marcas 

patrocinadoras caso percebam que existe o mesmo nível de comprometimento no 

longo prazo para com o time. Isso pode impedir o consumo de marcas, mesmo que 

estejam relacionadas ao time. 

 Foram considerados importantes pontos para direções futuras de pesquisa: 

Testar estatisticamente o modelo desenvolvido de comprometimento dos fãs e de 

preferência às marcas patrocinadoras que tentam se tornar tribais. 

2.3.12 Tribo dos patinadores de rua e snowboarders - 2002 

Cova e Cova (2002) são alguns dos principais autores a considerar a 

importância do consumo tribal.  Em seu paper os autores buscam diferenciar o 

consumo tradicional individual do consumo em tribo.   
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Enquanto uma abordagem tradicional avalia a influência de um indivíduo 

sobre o outro, ou de um único indivíduo sobre um grupo, a abordagem tribal considera 

principalmente a força que traz o efeito de conexão entre as pessoas do mesmo 

contexto de consumo.  Ou seja, consideram as influências que exercem pressão na 

ligação, na proximidade e na afetividade entre membros.  

Na sequência os autores extraem as principais características das tribos, os 

papeis dos indivíduos, os métodos ou formas de abordar/ pesquisar e, por fim, 

maneiras de capitalizar sobre esses meios.  

A principal característica é que tribos não são segmentos de mercado 

previamente definidos. Não se trata de idade ou gêneros ou perfis socioeconômicos. 

Trata-se sim de pessoas heterogêneas conectadas emocionalmente. Compartilham 

uma paixão por algo, seja uma atividade, um produto, serviço ou um conceito.  

Essa paixão compartilhada permite que experiências sejam criadas e vividas 

em conjunto. As experiências transcendem o ato do consumo, proporcionam que seus 

membros construam identidades e os mantém unidos.  Trata-se do elo de ligação, ou 

linking value, a ‘cola’ que une as pessoas da tribo. Quanto mais o 

produto/serviço/atividade contribui para a proximidade dos membros, maior é seu 

linking value. Porém, em termos de marketing é um erro focar no 

produto/serviço/atividade. Este deve ser somente o suporte para a 'cola' da 

comunidade.  

Além disso essas comunidades são efêmeras e múltiplas no sentido em que 

o indivíduo pode pertencer a mais de uma e assumir diferentes papéis. Para identificá-

las temos que prestar muita atenção nos sinais, nos rituais, nos eventos e encontros 

em que estas se manifestam, seja em locais privados ou públicos, ambos 

considerados sagrados para eles.  

Para pesquisar e estudar esses grupos deve-se considerar abordagens 

diferentes das abordagens tradicionais. Métodos quantitativos raramente podem 

refletir o real sentimento que empolga e promove a tribo. Muitos dos sinais, dos ritos 

e da hierarquia são informais e passam despercebidos aos olhos de algum 

pesquisador desavisado. Deve-se então considerar: i) Fóruns de discussão seja 

online ou presencial, netnografia, descrição de entrevistas em jornais e livros; ii) 

entrevistas semiestruturadas com membros ou grupos focais de discussão; iii) 

observação não participante ou participante, ou etnografia nos locais 'sagrados'. 
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Para poder capitalizar o autor recomenda primeiramente suportar a tribo, 

entender, fazer parte dela e depois oferecer os produtos/serviços como itens que dão 

suporte, e não tentando colocar seu produto como o principal item do grupo.  

Dessa forma, primeiramente devemos entender que os rituais são 

extremamente importantes para as tribos. Eles promovem a conexão entre membros. 

Rituais demonstram e expressam as crenças do grupo. Por isso devem ser entendidos 

e suportados.  

Os rituais também envolvem os objetos considerados sagrados, assim como 

os locais, as roupas, imagens, cantos e vocabulários específicos do contexto. Todos 

esses aspectos devem ser levados em consideração no momento de capitalizar. 

Esses itens também podem representar ou trazer oportunidades comerciais. Eventos 

promovendo a união, patrocínios a 'ídolos' e ícones do meio também representam 

grande importância e potencial de exploração comercial.  

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes são: 
esportes ao ar livre, liberdade, aventura. 

A marca rollerblade conseguiu produzir um produto, patins com 4 rodas 

enfileiradas, que além de ser o pioneiro se tornou um objeto de admiração. Isso foi 

possível porque o produto permitiu que uma nova tribo se formasse. A partir daí 

surgiram vários outros itens como: roupas, acessórios, bonés, chaveiros, óculos de 

sol, etc. A empresa tornou-se líder de mercado nesse segmento. 

Uma outra marca queria entrar explorar o mercado, mesmo sabendo que já 

estava dominado. Para isso, essa empresa, chamada Salomon, que era tradicional no 

ski (patins no gelo), utilizou todo seu aprendizado com a entrada no mercado de 

snowboarders (prancha tipo skate no gelo). No mercado de snowboarder a empresa 

conseguiu alcançar uma alta posição utilizando um estratégia tribal. Assim, 

descreveram a mesma estratégia que foi utilizada, porém dessa vez com a mercado 

de patins inline (patins com 4 rodas enfileiradas).  

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que: três fases levaram a 

empresa de um nível desconhecido a um patamar de líder de mercado.  

Fase 1 - Etnomarketing: se aproximar e aprender os rituais da tribo. Estar 

presente em eventos, fazer uma observação atenta dos costumes, roupas, gírias e de 

todo contexto.  
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Fase 2 - Coprodução: desenhar e produzir com o apoio de membros ídolos e 

líderes da tribo. Estar atento aos detalhes e realizar testes de produto com esses 

membros. 

Fase 3 - Suportar: Estar presente como suporte nos eventos principais e 

promover outros eventos que dão suporte a paixão. Patrocinar ídolos da tribo. 

Uma equipe de marketing implementou de forma bem-sucedida essa 

estratégia de marketing tribal. Esse feito levou a empresa a ser uma das líderes de 

mercado.  

Foram considerados importantes pontos para direções futuras de pesquisa: 
desenvolver essa abordagem de mercado em outras tribos. 

2.3.13 Subcultura dos fãs de Startrek - 2001 

O estudo de Kozinets (2001) revelou que existe uma subcultura de consumo 

em torno da série americana Startrek. Grandes encontros presenciais, coleções de 

milhares mercadoria, diversos grupos na internet falando sobre os temas, etc., fazem 

parte do dia a dia desses membros. 

Consumidores seguem uma subcultura porque a realidade paralela criada por 

essa conjuntura, na maioria das vezes em desacordo com a realidade social, 

representa uma forma de fugir da realidade opressiva de desigualdade e injustiças 

sociais. No caso da série Startrek, essa visão de igualdade é transmitida por seus 

personagens e por isso, é um dos principais conceitos buscados pelos seguidores. 

 Dentro de uma ideologia existe a busca por uma utopia, ideias e conceitos 

que buscam a formação de um estado físico ou psíquico perfeito. Assim, a subcultura 

possui um sentido paradoxo de devoção e ao mesmo tempo libertação.  

Cada consumidor interpreta a subcultura de uma maneira diferente, e por isso, 

age de maneira diferente. Apesar de todos perceberem e estarem de acordo com os 

conceitos envolvidos no contexto, existe heterogeneidade de pessoas dentro de uma 

subcultura. Grupos menores e mais homogêneos em características sociais, físicas 

ou psíquicas tendem a se formar dentro do contexto maior da subcultura.  

"A filosofia é mais importante que a mercadoria" (KOZINETS, 2001). Assim, 

deve-se separar a visão de lucros e projetar uma visão mais elaborada da subcultura, 

apoiada e entrelaçada pelas relações sociais.  

As práticas, os significados, as manifestações, o ethos, os valores são 

apoiados e moldados por relações sociais. Cada indivíduo absorve e interpreta os 
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conceitos de uma forma, mas todos são influenciados pelo relacionamento social entre 

membros e pela sua própria situação social.  

Por exemplo, pessoas com estigma ou pessoas desprivilegiadas socialmente 

(sejam mais fracas fisicamente, ou discriminadas por algum motivo social) tendem a 

se juntar na subcultura Startrek, uma vez que essa representa uma utopia de 

igualdade social.  

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo 

são: visão de futuro com igualdade social, sem preconceitos, sem injustiça social ou 

política. 

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que: é necessário ter 

atenção sob o ponto de vista empresarial. A visão estritamente comercial pode retirar 

o misticismo e os aspectos considerados "sagrados" pela subcultura. Essa relação 

comercial / místico gera uma tensão interna interpretada pelos consumidores. Se os 

consumidores percebem que só existe a ideia de lucros por trás do produto, então, 

podem deixar de seguir a subcultura, resultando assim, em perda de lucros para a 

empresa. 

Ao se tornarem fãs leais as pessoas fazem um investimento em si mesmos 

para estar cada vez mais comprometidos e em acordo com a subcultura. Por outro 

lado, também esperam mais ferramentas da subcultura para eles próprios.   

Por isso, é importante estimular a subcultura separando a visão de produto, 

estritamente comercial, da visão da ideologia por trás desse produto ou serviço.  

Dessa forma, deve-se entender e pesquisar os aspectos que trazem a moral, 

a ideia, o conceito por trás do consumo. Essas mensagens e esse simbolismo, que 

traz tangibilidade à subcultura, também atrai as pessoas e melhoram a experiência do 

cliente. Esse é um dos segredos de sucesso no consumo social.  

Foram considerados importantes pontos para direções futuras de pesquisa: 

testar os fatores que promovem a subcultura: o limite do estigma (que evolui, aumenta 

a força interna da subcultura), os locais sagrados, a imagem que é passada ou 

imaginada, o conceito ou moral utopicamente transmitido e as dimensões do 

simbolismo que caracterizam e tangenciam a identidade dos membros.  

2.3.14 Subcultura de windsurf - 2000 

O contexto do esporte windsurf foi analisado pela ótica da identidade dos 

membros dessa subcultura (WHEATON, 2000). A partir desse estudo pode-se 
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entender quais os principais fatores para construir uma identidade e ter status dentro 

do contexto. As empresas que exploram comercialmente o segmento usam a 

estratégia de vendas baseada em identidade construída a partir de aparência e 

objetos. Assim, essas empresas promovem o mercado tendo como referência os 

objetos de consumo, por exemplo as pranchas e roupas.  

Embora a aparência seja importante na construção de identidade, o principal 

fator que diferencia os membros é o comprometimento, o envolvimento e suas 

habilidades no esporte.  

Outro ponto importante é colocado no estudo quando a autora propõe que as 

tribos pós-modernas não são tão efêmeras e fluidas quanto diz a literatura. As 

características valorizadas pelos próprios membros, como o comprometimento e 

envolvimento com o esporte, formam uma subcultura baseada em comprometimento, 

trazendo mais tradição e menos transitoriedade às tribos. 

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes são: 

hedonismo, liberdade, aventura, comprometimento. 

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que a mídia (propaganda) 

coloca um pré-requisito para uma pessoa adentrar na subcultura deve-se ter uma 

imagem perfeita, de acordo com as características do grupo. Essa forma de 

exploração comercial tem objetivo claro de venda de produtos, colocando em primeiro 

lugar a necessidade de construção da imagem do indivíduo. Pode-se pensar que ter 

o melhor material ou usar as melhores roupas coloca o indivíduo em posição de 

destaque na subcultura.  

Porém, este estudo etnográfico demonstrou que o principal fator para ser 

aceito e crescer na subcultura é o comprometimento para com o esporte. Adquirir 

material é a primeira parte nesse caminho de construção de sua imagem. Mas, isso 

não é suficiente. Mesmo com bom material e aparência peculiar o indivíduo corre o 

risco de não ter status dentro do contexto.  

Deve-se adquirir habilidades específicas, ser corajoso e principalmente 

comprometido com o esporte. Os membros com maiores destaques e mais altos na 

hierarquia são aqueles que possuem mais comprometimento. A identidade construída 

é algo secundário, é um produto da vivência no meio e das necessidades do ambiente. 

Não foi colocada sugestão para futuras pesquisas.  
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2.3.15 Subcultura e tribo de skydiving - 1993 

Este estudo (CELSI et al., 1993) abordou a identidade envolvida com a prática 

de saltar com paraquedas. Apesar de existir diferentes modalidades saltos, variando 

suas técnicas, optou-se por chamar a prática desse esporte de skydiving.  

A questão primordial do estudo era entender de que maneira, aparentemente 

contraditória, indivíduos que possuem seguros de saúde, de casa e de carro praticam 

uma modalidade esportiva de alto risco. Essas pessoas buscam minimizar riscos por 

um lado, e por outro, se envolvem e se mantêm em uma atividade considerada de 

extremo risco à vida. Foram estudados e entendidos os motivos que levam a pessoa 

a iniciar e permanecer no meio. Foi preciso entender a percepção que esses 

indivíduos possuem em relação ao que é um risco envolvido. A identidade do indivíduo 

é construída à medida em que ele passa a se identificar com a subcultura, um 

processo longo e gradativo.  

 Apesar de externamente, aos olhos de não entendedores do assunto, parecer 

algo extremamente arriscado, os membros têm convicção de que podem controlar e 

calcular esses riscos. Os acidentes são em sua grande maioria atribuídos a erros 

humanos. O desenvolvimento do indivíduo na subcultura está ligado ao controle do 

risco, aprendizado de técnicas e com isso, vêm a transformação dos fatores que os 

mantêm ligados ao esporte. 

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo 

são: liberdade, viver a vida agora, emoção, adrenalina. 

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que os membros iniciam 

a prática do skydiving pelo motivo social, principalmente. A influência de amigos leva 

pessoas novas à uma primeira experiência. Mas, na medida em que continuam a 

prática do esporte os motivos se modificam.  

As pessoas se mantém por fatores internos e externos que são desenvolvidos 

juntamente com a dinâmica de aculturação ao risco envolvido. Ou seja, a medida que 

enfrentam seus medos e se acostumam com os riscos as pessoas desenvolvem 

novas razões para se manter no skydiving.  

 Inicialmente, fatores internos são responsáveis por dar continuidade a 

prática:  desejo de dominar o esporte, sentimento de auto-eficiência (controlando o 

medo, o ambiente, o perigo e evoluindo nas técnicas), hedonismo, busca do flow 
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(momento de ápice, foco total e máximo, em que se "esquece" de todo o resto do 

mundo) e o desejo de construção de nova identidade.  

Existem também os externos: o sentimento de uma comunidade gerando forte 

valor de ligação entre membros que compartilham a mesma paixão e experiências 

vivenciadas. Outro fator, relacionado com o sentimento de comunidade, é a própria 

comunicação entre membros, gerando um mundo paralelo, uma forma de vida que 

diferencia esses membros de não membros. Isso faz parte da nova identidade do 

indivíduo, demonstrando a diferenciação pelo fato de que somente quem é do meio 

sabe se relacionar nesse contexto. Somente membros possuem acesso à essa 

comunidade.  

Foram considerados importantes pontos para direções futuras de pesquisa: 

explorar essa dinâmica de motivos que evoluem junto com as pessoas para 

manutenção dos membros em outros esportes. Testar o modelo desenvolvido, em 

outros esportes, de forma a explorar esportes de risco versus esporte de risco menor 

para entender os motivos que captam e mantêm participantes. Identificar os motivos 

e fatores que fazem as pessoas evoluir nos desafios, por exemplo, um corredor 

comum passar a ser um maratonista.  

2.3.16 Subcultura e tribo dos punks - 1987 

 Foi estudada a subcultura dos punks, a forma como esses indivíduos se 

colocam, os motivos, as roupas e os rituais que os mantêm (FOX, 1987).   Foi 

verificado como é obtido o status dentro da hierarquia implícita da subcultura. A 

imagem do indivíduo reflete seu nível de comprometimento. Mas, não basta ter uma 

imagem característica para ser considerado um membro principal na hierarquia. O 

fator que faz a diferença é a profunda adoção de princípios, que leva ao 

comprometimento com o estilo de vida. 

Nesse estudo, os valores levantados e considerados importantes pela tribo 

são: anarquismo, liberdade, viver o agora, rejeitar o "sistema" 

As principais descobertas dessa pesquisa apontam que estes indivíduos 

desejam confrontar o "sistema" atual. Discordam das regras e normas sociais que 

ditam nossos comportamentos. Desprezam os valores que a sociedade em geral 

considera valioso.  
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Foi verificado que não basta ter uma aparência diferenciada para ser 

considerado um punk. O comprometimento com a ideologia é fundamental. A forma 

de encarar a realidade é que distingue os membros principais dos superficiais.  

Foi desenvolvido o modelo de hierarquia dos membros, baseado no 

comprometimento. Existem quatro níveis: os membros principais, os superficiais, os 

aspirantes e os simpatizantes.  Esta ordem representa os mais comprometidos aos 

menos, variando também a quantidade de pessoas, sendo o primeiro nível com menos 

e o último com maior quantidade de pessoas. 

Foram considerados importantes pontos para direções futuras de pesquisa: 
pode ser verificado a relação entre classe social, educacional e étnica para com os 

níveis de comprometimento dos membros, desde de os principais aos superficiais e 

aspirantes.  

2.4 QUADRO RESUMO DOS ARTIGOS ANALISADOS 

Com objetivo de realizar um quadro resumo uniforme sobre os artigos 

previamente analisados foi utilizada a metodologia de Mariampolski (2006) que, ao 

tratar sobre estudos de etnografias, descreveu as principais dimensões das tribos. 

Cada dimensão contém fatores culturais, ou seja, são subitens referentes às 

características dos ambientes.  

Dimensão 1 – comportamentos culturais: refere-se a ações dos membros, 

voluntárias ou involuntárias, que dão suporte à tribo. 

● Rituais: cerimônias, processos, ações ou hábitos, voluntários ou 

involuntários, em torno do tema central da tribo. 

● Papéis: assumidos pelas pessoas, mostram os relacionamentos entre 

membros. 

● Atividades Práticas: outras atividades exercidas que dão suporte a 

atividade principal da tribo, ou seja, ajudam a melhorar o desempenho 

das atividades da tribo. 

● Realizações: ações para realizar algo, buscando assim o 

reconhecimento social através do "produto" criado pela tribo, que pode 

ser algo intangível. 

● Jogos e Diversões: atividades de suporte para interagir, para relaxar, 

que ajudam a integração social e o ampliam o reconhecimento. 
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Dimensão 2 – significados culturais: refere-se as crenças, aos valores e 

significados que são atribuídos aos objetos ou as atividades da tribo. 

● Símbolos: objetos ou ideias que possuem significado para os membros. 

● Sinais: marcações que indicam algo no ambiente.  

● Linguagem: expressões próprias do contexto, gírias ou jargões. 

● Valores e Crenças: determina o que é certo ou errado no comportamento 

dos membros da tribo. 

● Atitudes, opiniões, interpretações: a maneira que as pessoas se 

comportam e se expressam a respeito de outros membros, ou de objetos 

ou de eventos. 

● Emoções e sentimentos: são gerados a partir de experiências reflexivas. 

● Relacionamentos sociais: são criados ou influenciados pelo meio, 

podem ser consideradas relações dentro e fora da tribo. 

Dimensão 3 – instrumentos culturais: refere-se a locais, objetos ou processos 

que regulam e aumentam o poder da tribo. 

● Espaço físico: ambiente onde são realizadas as atividades principais, o 

dia a dia da tribo, possui oportunidades e limitações. 

● Tecnologia utilizada: ferramentas que influenciam a relação entre 

membros ou melhoram a performance dos indivíduos. 

● Regras criadas e adaptadas ao meio: podem ser formais ou informais, 

permitem previsibilidade e passam segurança. 

● Técnicas: as formas, as maneiras, os detalhes de como executar as 

atividades. 

 

 No Quadro 2, considerando os artigos resumidos previamente, foram 

identificados os principais pontos de cada dimensão, com objetivo de sintetizar e de 

obter uma conclusão unificada da seção 2.3. 
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Quadro 2 - Síntese dos principais artigos analisados 

Artigos 
analisados 

Dimensões 

Comportamentos Significados Instrumentos 

Tribo de 
montagem de 
computadores 
- 2017 

Através da união de peças de 
hardware, luzes e outros 
artefatos, usuários criam e 
montam computadores 
personalizados, buscando 
estética na beleza externa e 
eficiência no desempenho do 
computador. 

Os principais 
valores são: 
afinidade com 
tecnologia, 
visão futurista, 
eficiência do 
computador. 

Utilizam 
diversas peças 
de hardware e 
software para 
criar a sua 
própria "arte". 

Tribo de 
jipeiros 
offroad -
2016 

Proprietários de jipes se reúnem 
para trilhas. Outros participantes 
integram o grupo, assumindo 
diferentes papéis. Hierarquia 
definida entre donos dos jipes, 
ajudantes e outros. 

Estão em 
busca de 
valores como: 
diversão, 
amizade, 
conhecer novos 
lugares e 
preservar a 
natureza. 

Jipes 
customizados 
que percorrem 
trilhas. 

Tribo de 
design de 
produtos - 
2015 

A integração do grupo, tribo 
interna, é fundamental para 
crescimento da tribo externa. 

Os valores 
são: paixão por 
design, 
tecnologia, 
sustentabilidad
e e 
engajamento. 

Foi criado um 
processo em 
etapas, no meio 
online, para 
crescimento da 
tribo externa. 

Tribo de 
participantes 
de festas 
rave - 2013 

Pessoas que frequentam um tipo 
específico de boate, com um 
estilo característico de música, 
ambiente e comportamentos. 

Os valores 
levantados e 
considerados 
importantes pela 
tribo são 
liberdade 
(libertar-se do 
estresse do dia a 
dia), igualdade, 
amizade, good 
vibe (termo em 
inglês que 
significa 
ambiente 
positivo), amor. 

Utilizam os 
espaços das 
festas para criar 
uma atmosfera 
positiva, 
formando assim 
a tribo contendo 
suas próprias 
regras. Muitos 
usam drogas 
e/ou bebidas. 
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Tribo do 
futebol 
americano - 
2013 

O futebol americano proporciona 
o link value, ligação entre os 
membros. A coesão social é forte 
em grupos pequenos. Quando os 
grupos crescem devem 
desenvolver novos elos de 
ligação, como a possibilidade de 
se tornar profissionais. 

Apesar de 
parecer ser um 
esporte 
somente 
"bruto", os 
integrantes 
prezam pela 
inteligência, 
estratégia, 
força e 
democracia. A 
amizade e 
integração 
entre membros 
é significativa. 
 

Se reúnem 
formal e 
informalmente, 
na federação ou 
em churrascos, 
dentro e fora do 
campo. 

Tribo do 
carro 
híbrido 
Toyota 
Prius -2012 

Um português criou um espaço 
online para discussão desse 
modelo de veículo. O meio online 
propiciou a criação de uma tribo 
de pessoas interessadas nesse 
tema. Os membros colam 
adesivos personalizados da tribo 
para se auto identificarem, 
piscam faróis para os outros 
veículos em sinal de 
cumprimento. 

Os usuários 
pensam e 
valorizam o 
meio ambiente 
(carro híbrido é 
mais 
sustentável), o 
hedonismo 
(prazer ao 
dirigir esse tipo 
de veículo), a 
economia e a 
defesa 
comercial deste 
produto. 
Promovem 
encontros e 
desenvolveram 
relações 
sociais 
externas. 

Veículo Toyota 
Prius. 

Tribo do 
surf e do 
skate - 
2011 

A Volcom, empresa norte 
americana de roupas e 
acessórios, construiu sua tribo. A 
marca patrocina atletas, promove 
eventos de música e 
competições, possui um website 
atrativo que estimula os clientes e 
transmite em tempo real alguns 
eventos e locais de atividades de 
surf e skate.  
 

Valores como 
liberdade, 
democracia, 
criatividade e 
aventura. As 
mídias sociais 
tratam clientes 
como os 
verdadeiros 
consultores e 
atores da 

Além de 
comprar / utilizar 
produtos da 
marca, os 
clientes têm 
satisfação ao 
usar Volcom. 
Usam também 
adesivos e 
outros itens que 
representem a 
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marca, 
valorizando os 
indivíduos. 

marca de forma 
espontânea e 
orgulhosa. 

Tribo de 
coleciona- 
dores de 
vinil - 2011 

Pessoas que colecionam discos 
de vinil formaram um grupo 
eclético, espontâneo e 
entusiasta. 

Buscam 
valores como 
socialização 
através da 
paixão pela 
música; ii) 
paixão por 
qualidade em 
arte, histórias e 
músicas 
antigas; iii) 
buscam por 
novos 
conhecimentos 
culturais. 
 

Usam o Vinil 
como 
instrumento para 
preencher 
ambientes que 
facilitem o 
desenvolvimento 
da tribo. 

Tribo do 
surf - 2011 

Trata-se de uma grande tribo de 
pessoas que compartilham os 
mesmos valores inerentes ao 
surf. O principal mercado não é 
formado pelos surfistas mas sim 
pelos simpatizantes da prática do 
surf, os quais compartilham os 
mesmos ideais. 

Valores de 
vida como 
amor a 
natureza, amor 
ao esporte 
praticado e um 
estilo de vida 
saudável. Os 
simpatizantes 
consomem por 
se identificarem 
com o estilo do 
surf, mesmo 
não sendo 
praticantes. 

Praias e 
pranchas são os 
principais itens 
da tribo. 
Possuem 
determinadas 
regras dentro da 
água, no 
momento de 
surfar, de forma 
a organizar a 
atividade. 

Tribo e 
subcultura 
do esporte 
MMA - 2011 

O MMA forma uma tribo de 
pessoas que se conectam com 
objetivo de conseguir renda 
através da luta. A identidade 
passa por paradoxos. Dentro da 
academia precisam apresentar 
características de força, 
brutalidade, esforço, 
perseverança, dedicação. Fora 

Valores 
praticados 
dentro da 
academia de 
lutas: força de 
vontade, 
dedicação, 
técnicas e 
habilidades 

O principal 
instrumento de 
trabalho é o 
próprio corpo. 
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do treinamento, muitos se 
mostram pessoas carinhosas, 
afetuosas e apegadas com a 
família, com os filhos e com 
animais de estimação. 

específicas da 
luta, força, 
espírito 
"guerreiro", 
educação fora 
do tatame, 
humildade, 
lealdade. 

Tribo do 
futebol: a 
Torcida 
Verde - 
2008 

Uma torcida de futebol possui 
comportamento tribal. Seus 
rituais, manifestações, cantos e 
objetos se assemelham a um 
culto religioso. 

Consideram 
importantes 
valores como: 
comprometime
nto, lealdade e 
buscam o 
reconheciment
o social. 

Estádios e 
diversos objetos 
do time: 
camisas, 
bermudas, 
bonés, etc. 

Tribo dos 
patinadores 
de rua e 
snowboarders 
- 2002 

O produto rollerblade (patins de 
4 rodas), permitiu a diferenciação 
dos patins tradicionais e a criação 
de uma nova tribo. Diversos itens 
novos de vestuário e acessórios 
foram criados para explorar esse 
mercado. 

Prezam pelo 
esporte ao ar 
livre, liberdade 
e aventura. 
 

O próprio 
produto, patins 
de 4 rodas, 
permitiu a 
conexão entre 
pessoas. 

Subcultura 
dos fãs de 
Startrek - 
2001 

A veneração a série de TV norte-
americana, Startrek, forma a 
atmosfera dessa subcultura de 
consumo. Vestem fantasias, 
promovem encontros e 
consomem objetos diversos. São 
influenciados pelo perfil dos 
personagens da série. 

Os valores 
embutidos na 
série são 
permeados aos 
membros: visão 
de futuro com 
igualdade 
social, sem 
preconceitos, 
sem injustiça 
social ou 
política. 
 

Usam as mídias 
audiovisuais 
para consumo do 
produto. Alguns 
compram 
fantasias para 
usar em eventos 
do grupo. 

Subcultura 
de windsurf 
- 2000 

O comportamento, os ritos, os 
símbolos e a hierarquia dos 
membros do windsurf formam a 
atmosfera dessa conjuntura. Aos 
novos membros que buscam 
ascensão e integração a esta 
subcultura, é mais importante 
demonstrar habilidades técnicas, 
sociais e comprometimento. A 
aparência, ou seja, se vestir 

Os praticantes 
de windsurf 
buscam 
hedonismo, 
liberdade, 
aventura. 
Existem várias 
gírias próprias 
da linguagem 
neste meio. 

A prancha, a 
vela, a praia, o 
oceano são os 
instrumentos 
principais. 
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Fonte: Elaboração própria. 

2.4.1 Análise das dimensões das tribos 

Ao fazer uma breve conclusão sobre todos os estudos anteriormente 

analisados observa-se que, na dimensão comportamentos e instrumentos, cada tribo 

possui características diferentes das outras. Os membros usam elementos 

característicos do seu contexto para criar o simbolismo, os significados e os valores 

que atraem indivíduos, os quais por sua vez, possuem identidades ou características 

semelhantes ao grupo. Por outro lado, ao observar a dimensão significados, se 

identificam alguns padrões. Os artigos analisados demonstram que as tribos unem as 

pessoas principalmente pelo relacionamento criado entre os membros. A amizade e 

como um windsurfer, não é mais 
importante que esses outros 
itens. 

 

Subcultura 
e tribo de 
skydiving - 
1993 

O estudo direcionou as lentes 
para o conceito de risco. O que é 
considerado perigoso para essa 
tribo de paraquedistas? Foi 
detalhado de que maneira os 
membros ingressam, 
permanecem e evoluem suas 
identidades e suas relações 
sociais na conjuntura do 
paraquedismo. 

Os 
paraquedistas 
buscam 
liberdade, viver 
a vida agora, 
emoção, 
adrenalina. 

As regras de 
conduta devem 
ser levadas ao 
limite da 
perfeição, caso 
contrário, existe 
claro risco à 
vida. 

Subcultura 
e tribo dos 
punks - 
1987 

Punks usam roupas rasgadas, 
cores extravagantes, fumam, 
bebem álcool e são em princípio 
anarquistas.  A imagem do 
indivíduo reflete seu nível de 
comprometimento. Mas, não 
basta ter uma imagem 
característica para ser 
considerado um membro principal 
na hierarquia. O fator que faz a 
diferença é a profunda adoção de 
princípios, que leva ao 
comprometimento com o estilo de 
vida. 
 

Nesse estudo, 
os valores 
levantados e 
considerados 
importantes 
pela tribo são: 
anarquismo, 
liberdade, viver 
o agora, rejeitar 
o "sistema". 

Usam as ruas, 
os bares, as 
festas da cidade 
para emplacar 
seus estilos. 



 

 

52 

o clima social se mostraram, em todos os casos, importantes para a manutenção e 

desenvolvimento dessas tribos.  

Outro ponto em destaque é o hedonismo. Os membros buscam prazer nas 

atividades exercidas. Esses momentos prazerosos aliados ao relacionamento social 

produzem o efeito de retirar o indivíduo do cotidiano. Participar de uma tribo traz 

liberdade, ou uma sensação temporária de liberdade, ao mesmo tempo que existe o 

sentimento de união, de estar conectado ao grupo. O foco nas atividades exercidas 

dentro da tribo permite que o indivíduo se retire temporariamente dos problemas 

sociais do dia a dia, como por exemplo problemas de trabalho, familiares, entre outros.  

2.4.2 Sugestão de ações para tribos 

Além das lentes teóricas descritivas, alguns estudos dessa sessão também 

se preocuparam em descrever ações que contribuem para a conservação e 

desenvolvimento das tribos. O quadro 3, abaixo, resume essas ações. 

 
Quadro 3 - Ações gerenciais recomendadas nos estudos anteriormente 

analisados na sessão 2. 

Tribo de Estudo (autor) Ações recomendadas 

Tribo dos Patinadores 
de rua (COVA; COVA, 
2002) 

Fase 1 - Etnomarketing: se aproximar e aprender os 
rituais da tribo.  
Estar presente em eventos, fazer observação atenta dos 
costumes, roupas, gírias e do contexto. 
Fase 2 – Coprodução: desenhar e produzir produtos com 
o apoio dos membros ídolos e líderes da tribo. Estar 
atento aos detalhes e realizar testes de produtos com 
esses líderes antes de lançar o produto no mercado. 
Fase 3 – Suporte à tribo:  promover e estar presente em 
eventos que suportem a tribo, sempre reforçando a 
paixão da tribo. Patrocinar os ídolos, líderes da tribo. 

Tribo do Futebol 
Americano  
(PONS, 2013) 

• Crescimento da base (crianças/ adolescentes) 
• Atrair simpatizantes 
• Divulgação online dos vídeos de campeonatos e jogos 
• Expansão das atividades da federação 
 

Tribo do Toyota Prius 
(SANTOS E SILVA, 
2012) 

•  Reconhecer a tribo e suas características 
•  Providenciar e suportar recursos econômicos, físicos e 
sociais 
•  Alimentar a tribo com informações  
•  Usar os líderes para influenciar 
•  Usar a tribo como termômetro do produto/serviço 
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Tribo do Surf e Skate  
(CANNIFORD, 2011) 
 

• Providenciar a plataforma 
• Proporcionar a diversidade, cultura híbrida 
• Prezar pela emoção  
• Verificar oportunidades comerciais, produtos ou serviços 
para atender as necessidades da tribo 
• Estar atento as novidades. 
 

Tribo dos 
Colecionadores de 
Vinil 
(MITCHELL e IMRIE, 
2011) 

• Abastecer, alimentar informações e compartilhar os 
contatos 
• Providenciar espaços para o consumo e pesquisa 
• Identificar o chief (líder) e se relacionar com ele 
• Promover eventos e espaços para socialização 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO III – SOBRE O JIU-JITSU 

3.1 ORIGEM DO ESPORTE 

 Existe mais de uma versão sobre a origem dessa arte marcial. Algumas 

correntes consideram que o nascimento das primeiras formas de combate foi na 

Grécia, outras na Índia, outras na China e outras no Japão. Embora seja impossível 

determinar a data, aproximadamente 300 a.C, e a origem exata, é amplamente aceito 

que os monges budistas indianos, durante o período Budhidharma, realizavam longas 

peregrinações. Essas viagens buscavam a difusão de sua religião, porém, os 

deixavam muito vulneráveis a saques e assaltados. Devido aos seus valores religiosos 

eles não utilizavam armas, por isso, aplicaram os seus conhecimentos da anatomia 

do corpo humano, como torções, equilíbrio, centro de gravidade e pontos vitais, para 

desenvolver uma forma de luta, que posteriormente chegaria também a China e, 

posteriormente, ao Japão (GRACIEACADEMY, 2017).  

 No Japão, no período feudal, houve o aprofundamento das técnicas pelos 

samurais, com objetivo de treinar para vencer guerras, seja com ou sem armas. Além 

do treino com armas, era preciso treinar técnicas que pudessem ser utilizadas em 

momentos de combate corporal. O primeiro registro de uma academia de jiu-jitsu 

aparece em 1532. Após o período feudal japonês, por volta de 1800, o sistema de luta 

recebe modificações para permitir a continuidade da arte marcial de forma esportiva. 

Nesse momento o jiu-jitsu tinha nomes distintos como Yawara, Hakuda, entre vários 

outros. Borges (2011) afirma que a expressão original é “Ju Jutsu”, que significa a 

união dos dois idegramas chineses, “Ju” e “Jutsu”. O primeiro significa flexível, 

maleável, suave. O segundo significa técnica, habilidade, arte. Devido a dificuldade 

de padronização encontram-se também as grafias “Ju Jitsu” e “Jiu-jitsu”, que ficou 

mundialmente reconhecida. Independente da forma, o significado é o mesmo: arte 

suave (SOARES, 2017). 

 Jigoro Kano (1860-1938), japonês praticante da arte marcial e membro do 

departamento de cultura, cria então o Judô, uma nova versão do jiu-jitsu, adaptando 

algumas técnicas e regras, proporcionando assim que todos pudessem treinar de 

maneira segura. 
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3.2 O INÍCIO, NO BRASIL, E A EXPANSÃO MUNDIAL 

Em 1914, o japonês Mitsuyo Maeda, conhecido como Conde Koma, chega ao 

Brasil junto com a imigração Japonesa, trazendo seus conhecimentos e experiência 

de jiu-jitsu, que havia aprendido com Jigoro Kano – criador do Judô - e havia se 

tornado um de seus melhores alunos. Em Belém, no Pará, conheceu Gastão Gracie, 

empresário local, que o ajudou a se estabelecer em sua nova terra.  Agradecido pela 

ajuda, de maneira a retribuir o favor, Conde Koma ensinou o tradicional jiu-jitsu 

japonês ao filho de Gastão, Carlos Gracie (SOARES, 2017).  

Carlos praticou por alguns anos e depois se mudou para o Rio de Janeiro, 

onde abriu sua primeira academia, em 1925, em uma casa em Botafogo. O irmão mais 

novo, Hélio Gracie, magro e com problemas de saúde, sempre assistia as aulas, mas 

não participava. Até que um dia, teve oportunidade de dar aula a um novo aluno. 

Dessa forma, se tornou instrutor e começou a praticar cada vez mais. Hélio estudou 

as técnicas e procurou adapta-las para que qualquer pessoa, mesmo que mais fraca 

fisicamente que o adversário, tivesse chance de ganhar uma luta, ou de se defender 

de alguma situação adversa. Além de ensinar seus alunos, Hélio e os outros irmãos 

da família promoviam desafios de lutas com outras pessoas e aperfeiçoavam suas 

técnicas. Vários membros da família se tornaram praticantes profissionais de jiu-jitsu 

(GRACIEACADEMY, 2017).  

Com objetivo de promover cada vez mais sua arte, Hélio desafiava 

publicamente qualquer adversário novo, convocando a mídia e buscando audiência, 

no intuito de provar que o jiu-jitsu adaptado por ele, e por sua família, era a arte marcial 

mais eficiente de todas. A partir desse momento o esporte passa a ser denominado 

jiu-jitsu brasileiro. Desde então diversos combates foram promovidos. A mídia, jornais 

e TV, noticiaram muitos desses eventos (MILLEN et al, 2016). Devido a várias vitórias 

a fama e popularidade da família Gracie cresceu muito. Em 1993, o brasileiro Rorion 

Gracie, filho mais velho de Hélio, cria o UFC – Utimate Fighting Championship, nos 

Estados Unidos. O evento, popularmente chamado de “vale-tudo”, hoje em dia 

conhecido como mma – mix martial arts - reunia lutadores de diversas artes marciais. 

Royce Gracie, filho de Hélio, foi vencedor nas três primeiras edições, utilizando seu 

kimono branco, provando a eficiência técnica do jiu-jitsu e consagrando a arte marcial 

(GRACIEMAG, 2017). 
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A expansão do esporte foi crescente nos EUA, chegando então a Europa e 

posteriormente aos Emirados Árabes e Ásia (ROCHA et al, 2015). Pelo site da 

Federação Internacional, a IBJJF, existem 1248 academias afiliadas, mais de 100 

países e milhares de membros lutadores cadastrados1. Vale lembrar que ainda 

existem muitas academias que não são filiadas, ou ainda, fizeram seu cadastro em 

conjunto com outras academias devido a representar a mesma equipe. Atualmente o 

inglês virou a língua oficial do esporte (ROCHA et al, 2015). Além disso, o esporte 

ainda está em grande crescimento e possui um mercado diversificado em torno de 

questões de vestuário, alimentação e bem-estar físico (RIBAS, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Federação Internacional de Jiu-Jitsu – Disponível em <http://ibjjf.com/ >, Acesso em 27 de julho 2018. 
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CAPÍTULO IV - MÉTODO 

4.1 PARADIGMA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Esse estudo está localizado dentro do paradigma interpretativista e utilizará a 

abordagem qualitativa. O paradigma em questão compreende um conjunto de 

significados pessoais. Busca a perspectiva do participante e não do observador. Essa 

linha de pensamento pretende entender os fenômenos sociais através das 

experiências subjetivas, das interações entre indivíduos e da consciência individual 

(MORGAN, 2005).  

A abordagem qualitativa conduziu o pesquisador com objetivo de explorar, de 

descrever e de interpretar o cenário e os significados em torno de uma comunidade 

de consumo do esporte jiu-jitsu. Foram procurados conhecimentos a partir de uma 

perspectiva individualizada, considerando as experiências de cada pessoa com 

objetivo de desenvolver o tema em questão (CRESWELL, 2007).   

Cova e Cova (2002), em trabalho específico sobre detalhamento do consumo 

tribal, recomendam que seja utilizada a abordagem qualitativa, com entrevistas em 

profundidade, abertas ou semiestruturadas, individualmente ou em grupo, e ainda, 

complementando com observações, participantes ou não participantes.  

Ao tratar da temática de consumo envolvendo rituais, observa-se boa parte 

dos estudos também são conduzidos por abordagem qualitativa, por exemplo, em 

ensaio teórico que analisava diversos artigos sobre rituais e consumo (CUPOLLILO 

et al, 2013) investigaram publicações cujo foco principal era exatamente a articulação 

entre rituais e consumo. A busca foi realizada nos anais das conferências do 

EnANPAD e EMA, entre 2009 e 2012. Todos os nove trabalhos apresentaram 

abordagem qualitativa. Ainda neste ensaio, a entrevista em profundidade também 

aparece como a principal ferramenta metodológica, sendo presente em sete dos 

noves trabalhos. 

A pesquisa tem característica exploratória e fins descritivos. Procura estudar 

características de um grupo, com objetivo de examinar atitudes e crenças desse grupo 

(GIL, 2002; VERGARA, 2003). É exploratória porque se propõe a analisar 

detalhadamente o assunto de forma que se tenha mais familiaridade com a questão 

(GIL, 1999). É descritiva porque descreve as características e relações envolvidas no 

objeto de análise (GIL, 1999).  
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4.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Os sujeitos da pesquisa são alunos praticantes da arte marcial jiu-jitsu, 

pertencentes à equipe de jiu-jitsu Akxebjj, localizada em Botafogo, dentro da academia 

Master Lutas e Fitness.  

Foram selecionados diferentes perfis de alunos, buscando diversidade de 

idade e de experiência: alguns experientes, têm anos de experiência de prática, e 

outros possuem apenas meses, são iniciantes. As entrevistas foram realizadas até o 

momento em que o pesquisador percebeu saturação teórica (DENZIN; LINCOLN, 

1994), e cessadas a partir do momento em que se percebeu redundância ou repetição 

das respostas anteriores. As informações sobre os entrevistados encontram-se no 

Quadro 4. 

Quadro 4 – informações sobre os entrevistados 

Nome Sigla Idade Profissão Cor da 
Faixa 

Tempo no jiu-
jitsu 

Rafael Calixto R.C 41 Consultor gráfico azul 2 anos 
Pedro Luis P.L 27 advogado marrom 6 anos 
Leonardo 

Montenegro L.M 36 Médico azul 3 anos 

Marcelo 
Alcantara M.A 39 Administrador Roxa 6 anos 

Nielson Canova N.C 38 Engenheiro marrom 7 anos 

Marilia Campos M.C 21 Estudante 
biologia branca 4 meses 

Daniel Tartaglia D.T 36 Analista 
Sistemas azul 3 anos 

Fonte: Elaboração própria.  

4.3   LEVANTAMENTO DE EVIDÊNCIAS 

O levantamento de evidências foi realizado por meio de observação 

participante, dentro da academia de Botafogo, e de entrevistas presenciais, 

semiestruturadas e em profundidade com os alunos. Foram coletados também dados 

da rede social Instagram, com objetivo de fazer triangulação de dados, trazendo assim 

ilustrações às falas dos entrevistados. 
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4.4   TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas através da técnica de 

codificação (RALLIS; ROSSMAN, 1998).  Para a classificação em categorias será 

utilizada a análise de conteúdo (MORAES, 1999; BARDIN, 2011). 

4.5 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Devido à restrição de tempo não foram consideradas outras equipes de jiu-

jitsu, nem mesmo outras artes marciais. O viés do pesquisador, que é professor da 

academia, também deve ser considerado como limitador, de maneira a não influenciar 

os resultados.   

A busca pelo estranhamento do que lhe é familiar também pode ser 

considerada uma limitação para o pesquisador, que está imerso no ambiente em 

função do seu trabalho como professor de jiu-jitsu.  
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CAPÍTULO V – SOBRE A TRIBO DO JIU-JITSU 

Neste capítulo será realizada primeiramente a descrição completa da tribo do 

jiu-jitsu, conforme foi relatada pelos membros, tendo como base as dimensões – 

comportamentos, significados e instrumentos - propostas por Mariampolski (2006). 

Além da caracterização, buscou-se também identificar os papeis representados pelos 

membros o e a influência do papel do líder (MITCHELL; IMRIE, 2011).  

Ao trazer a percepção dos entrevistados serão apontados também os 

principais fatores que influenciam a entrada de novos integrantes e a permanência 

dos membros atuais.  Por fim, será realizada uma análise com objetivo de conectar 

os fatores culturais (MARIAMPOLSKI, 2006), previamente descritos, com os fatores 

influenciadores (KOZINETS, 1999). A partir dessa visão pode-se entender de que 

forma as características da tribo contribuem para criar lealdade. Dessa maneira, o 

capítulo V responde a todos os objetivos intermediários desse trabalho. 

5.1 DIMENSÃO COMPORTAMENTOS  

A dimensão de comportamentos refere-se a todas as ações de seus 

membros. Tais ações estão relacionadas ao dia a dia da tribo, organizam as atividades 

e pessoas, alinhando os processos e dando suporte para entendimento conjuntural 

da tribo. Dentro dessa dimensão estão cinco fatores culturais: (a) rituais, (b) papéis, 

(c) atividades práticas, (d) realizações, (e) jogos e diversões. 

Os rituais são cerimônias, processos, ações ou hábitos, voluntários ou 

involuntários, em torno do tema central da tribo. O próprio hábito de treinar o esporte 

já se caracteriza um ritual. O treinamento é realizado diariamente em três etapas: a) 

o aquecimento, momento de preparação muscular através de exercícios físicos 

diversos; b) ensinamento técnico, discussão de técnicas; e c) momento da luta. Esse 

ritual dos treinos é visto como importante porque alinha expectativa dos alunos, 

conforme relatado por um aluno experiente: 
Ritual diário o aquecimento é muito importante para iniciar o treino, 
alongamento, temos que ter uma ordem de exercícios do dia, depois parte 
para o aprendizado técnico, é importante toda ordem para evoluir. (P.L) 

Dentro desse ritual de treino, pode-se perceber outros pequenos rituais, como 

o ato de cumprimentar o local de treino (o tatame), cumprimentar os companheiros de 

treino e cumprimentar o mestre. Assim, via observação e participação nos treinos, 
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pode-se deduzir que o principal ritual da tribo do jiu-jitsu, além do treinamento em si, 

é o hábito de realizar a saudação estilo japonesa, também chamada de ‘cumprimento’. 

Esse ato é realizado diariamente e envolve o mestre, os parceiros de treino (no início, 

no final e no momento do combate) e o local de treino. O cumprimento é feito através 

da inclinação leve da cabeça e tronco à frente do corpo, enquanto, simultaneamente, 

a outra pessoa também cumprimenta. Esse processo é entendido como muito 

importante por todos os membros porque demonstra principalmente o respeito e a 

hierarquia da tribo, uma vez que o primeiro a ser cumprimentado é o mestre. Alguns 

relatos sobre cumprimentos: 
Acho que os rituais são importantes porque te fazem lembrar de valores que 
deveríamos ter no dia a dia, independente da atividade, tipo, respeitar o 
próximo, ter respeito ao mais experiente, respeitar a experiência de alguém 
que tem outros conhecimentos diferentes do seu, mesmo que não seja o mais 
velho, porém, é uma pessoa que tem mais experiência. (L.M) 

É importante os rituais porque demonstra respeito e sozinho você não treina, 
então cumprimentar a todos significa um agradecimento pela pessoa estar ali 
com você, para aprender juntos e crescer juntos. A gente cumprimenta o 
tatame, acho importante reverenciar. Quando tem foto dos mestres antigos a 
gente também cumprimenta, tudo isso mostra respeito. (P.L) 

Conforme demonstrado no estudo da tribo de torcedores de futebol, existem 

diferentes níveis de comprometimento de torcedores. Os membros que percebem os 

rituais como muito importantes se diferenciam dos demais por serem mais 

comprometidos (DIONÍSIO; LEAL; MOUTINHO, 2008). Esse fato também se 

constatou na tribo do jiu-jitsu. Sendo assim é possível confirmar que o ritual, quando 

bem incorporado e entendido, leva o indivíduo ao comprometimento. Já que o 

comprometimento gera lealdade (OLIVER, 1999), esse fator cultural se torna muito 

importante para ser trabalhado dentro da tribo. Outro ritual muito importante, porém, 

não tão frequente, é a troca de faixas, o momento em que o aluno é graduado pelo 

seu mestre com uma promoção, representada pelo prêmio de uma nova faixa (ver 

Anexo 1 para entender as graduações), em função de seu bom desempenho nos 

treinos. Porém, esse ritual será tratado dentro do quarto fator cultural dessa dimensão, 

as ‘realizações’, uma vez que por trás desse ritual existe grande senso de conquista 

relatado pelos alunos. 

O segundo fator cultural dessa dimensão é o papel, ou a representação social 

que cada indivíduo possui em relação aos demais. Cada membro têm um papel, que 

irá demonstrar seu nível de relacionamento e importância. Previamente foi identificado 

que uma tribo pode ter quatro principais papeis: devotos, praticantes, participantes e 
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simpatizantes (COVA; COVA, 2002). Posteriormente foi identificado o papel do líder 

(MITCHELL; IMRIE, 2011). Na tribo do jiu-jitsu foram identificados todos esses papéis, 

embora a extensão da entrevista não tenha atingido o papel dos devotos, que atuam 

dentro das instituições e federações reguladoras do esporte. Dessa forma, a presente 

pesquisa se direciona aos praticantes (aqueles que se envolvem em reuniões e 

eventos), participantes (aqueles que estão no dia a dia da tribo) e simpatizantes 

(aqueles que simpatizam com os valores e integram a tribo virtualmente ou 

marginalmente). Na equipe foco deste estudo verificou-se que os papeis de 

praticantes e participantes não demonstraram muita diferença. Aqueles que 

participam de reuniões e eventos ocasionais também fazem parte do cotidiano diário 

da tribo. Porém, o papel de líder mostrou-se forte, importante e atuante, representado 

pela hierarquia das faixas. Os mais antigos e graduados normalmente são líderes, 

influenciando o grupo ao objetivo comum da tribo de evoluir e melhorar tecnicamente. 

Dentro dessa perspectiva, o maior líder e influenciador é o professor da equipe, que 

representa o exemplo para seus alunos. Essas análises foram extraídas dos discursos 

dos entrevistados: 
A liderança é muito importante, todo aluno se espelha no seu mestre, dentro 
e fora do tatame, cria-se um laço de amizades, a postura do professor é muito 
importante, tanto dentro quanto fora do tatame. (N.C) 

Eu acho incrível quando vejo pessoas com faixas muito avançadas, eu acho 
incrível porque eu gostaria de praticar muito tempo, pra ficar boa, mas exige 
muita dedicação, doutrina, então eu admiro as pessoas que são muito 
graduadas, admiração mesmo. (M.C) 

Apesar de não ser o ponto principal deste item, cabe ressaltar que o papel de 

um membro também reflete na imagem externa do esporte, a qual contribui para a 

formação de um estereótipo. O jiu-jitsu já teve, na década de 90, um estereótipo mal 

visto pela sociedade, uma vez que muitos de seus membros causavam brigas e 

provocavam a violência nas ruas. Importante observar que, na visão dos entrevistados 

e praticantes, esse estereótipo foi extinto, dando lugar a imagem de um atleta. Os 

entrevistados relatam que as pessoas enxergam com admiração e respeito os 

praticantes desse esporte. Criar uma autoimagem, se projetar no grupo e fazer com 

que as pessoas de fora percebam essa imagem é um dos passos principais para que 

alguém se converta como membro de uma tribo (GOULDING et al., 2013).  Dessa 

forma, influenciar os membros para que tenham papeis de envolvimento é importante 

para construir a lealdade. Os relatos dos membros que ratificam essa análise serão 
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expostos na sessão seguinte, que fala especificamente sobre atitude, opiniões e 

interpretações dos indivíduos, na dimensão significados.  

Os membros também relatam que se sentem parte de um contexto maior que 

somente sua equipe. Esse contexto é a conjuntura global do jiu-jitsu. Fato semelhante 

foi encontrado na tribo do surf, em que o surfista, mesmo praticando frequentemente 

em uma determinada praia, se sente parte de uma grande tribo global de surfistas 

(SEGABINAZZI et al., 2011). Ou seja, a pratica diária em um local não impede que o 

membro se inclua na tribo global: 
Tem o objetivo das equipes e tem o objetivo do jiu jitsu como um todo. Temos 
equipes diferentes mas temos pessoas com objetivos em comum no jiu jitsu. 
Tem dois tipos de grupos, tem sua equipe e tem o jiu jitsu como um todo. A 
equipe é a relação mais fechada que tem. M.A 

Em relação ao terceiro fator cultural, as atividades praticas, aquelas atividades 

executadas pensando em melhorar a performance da atividade principal, não houve 

muita diferença nas respostas. De maneira geral os membros consideram que fazer 

musculação é importante para a prevenção de lesões no esporte. Porém, alguns não 

fazem por falta de tempo. Outras atividades citadas, mas que não se mostraram 

frequentes foram: natação, corrida e o ato de visitar outras equipes para treinar com 

pessoas diferentes. 

O quarto fator cultural trata das realizações e das conquistas, tangíveis ou 

intangíveis. Todo membro busca algo dentro da tribo. A busca gera resultados. Tais 

resultados, oriundos de experiências e dedicação, criam o orgulho, ou o ethos, em 

pertencer ao grupo. Essas realizações positivas se tornam referências aos demais, e 

influenciam o grupo, no sentido de pressionar que outros membros também atinjam 

tais realizações. Talvez, esse seja um dos fatores culturais mais profundos porque, 

conforme relatos, ao iniciar a pratica do esporte, o principal produto buscado dentro 

do jiu-jitsu é a mudança de hábitos, através da transformação da qualidade de vida 

dos membros. Percebe-se que aqueles membros que alocaram o esporte dentro de 

suas agendas, se enxergam como uma parte da luta, e vice-versa, enxergam a luta 

como parte deles. Esse fator também mostra forte comprometimento do membro para 

com a arte marcial: 
Eu mudei minha vida. Tenho 39 anos, perdi 25 kg, 90% dos meus amigos são 
sedentários, muitos me veem como exemplo. (M.A). 

Mudei de estilo de vida. Bebia muita cerveja, comecei a fumar. No dia que eu 
entrei no jiu jitsu eu parei de fumar. Acho que isso é uma das maiores forças 
do jiu jitsu. (M.A) 
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Busco me sentir melhor a cada dia. (L.M)  

Hoje eu ganho meu dia treinando, sinto bem treinando, é uma família, é um 
estilo de vida, é o ponto alto do meu dia.... Estou em recuperação de vida. Jiu 
jitsu faz parte disso. Tive uma vida desregrada, hoje jiu jitsu faz parte do meu 
estilo de vida. (R.C). 

As realizações, além de conquistas individuais, também são formas de atingir 

reconhecimento social. As ações individuais buscam esses feitos não só por motivos 

pessoais, mas também com objetivo de ter prestígio de seus pares. Afinal, como 

descrito por Maslow (1970), buscar a estima faz parte das necessidades humanas. A 

troca de faixa é uma busca pessoal, porém fortemente motivada pelo prestígio social. 

Normalmente, a troca de faixa é um evento anual, uma grande reunião entre todos os 

membros, com a finalidade de prestigiar aqueles que mais evoluíram durante o ano. 

O evento é um ritual tradicional e acontece em todas as equipes de jiu-jitsu ao redor 

do mundo, sempre respeitando as graduações (Anexo 1) homologadas pela 

confederação brasileira (CBJJ).  O relato dos alunos demonstra que a busca pela 

graduação, aliado aos relacionamentos sociais, é um dos principais motivos pelos 

quais um membro continua a frequentar uma tribo. A força de um objetivo cria energia 

individual para superação dos obstáculos, que poderiam vir a intervir na continuidade 

dos membros. Relatos abaixo de alunos sobre troca de faixas:  
Objeto mais importante é a faixa preta. (M.A). 

A troca de faixa é muito importante, a gente entra no primeiro degrau, não 
sabemos nada, vem a vontade de evoluir, precisamos sempre de incentivo 
de um ambiente bom, a cada passo que subimos é um motivo a mais para 
não parar de treinar”. (N.C) 

Quando comecei só queria esporte. Depois que passei a entender do esporte 
eu queria a faixa preta. Ai vira a questão de status, fulano fala: poxa, cara é 
faixa preta... mostra respeito, intimida, etc. alguns podem achar que é 
bobagem, mas não é. (N.C) 

Ainda dentro desse fator cultural estão localizados também os eventos de 

competição, tradicionais em esportes em geral. Nesse caso, existe o lado positivo e o 

lado negativo. Do lado positivo, as disputas entre atletas motivam os participantes 

uma vez que criam alto envolvimento do indivíduo com o esporte. E, criar 

envolvimento é uma forma de reduzir a efemeridade das tribos (CANNIFORD, 2011). 

Percebe-se que alunos que participam de competições estão mais focados e mais 

energizados nos treinos: 

Competir, perdendo ou ganhando, é um desafio. Superar desafios traz 

sentimento de realização, se o indivíduo conseguir lutar bem. Porém, se ele sentir que 
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não lutou bem, o sentimento pode ser contrário, desanimando o aluno. Dessa forma, 

como aspectos negativos, percebe-se que muitos alunos não participam de 

competição, alegando falta de tempo para se preparar melhor. A falta de preparação 

traz dois principais problemas: i) o receio de que outros atletas de outras equipes 

estejam melhores treinados e ii) receio de acontecer lesões. Esses receios precisam 

ser combatidos, intensificando a frequência e o nível dos treinos, para trazer os alunos 

à competição. Abaixo estão representadas duas falas, sendo a primeira no sentido 

positivo sobre competição, e a segunda, demonstrando a falta de vontade em 

competir: 
Vejo a competição como o local para colocar em pratica o que aprendemos e 
treinamos. Vamos colocar toda nossa força, técnica, explosão... vamos 
expandir os horizontes. Se eu treino com parceiros de treinos, e o adversário 
também... temos uma interação entre pessoas, é muito dinâmico, estamos 
colocando a prova tudo que sabemos. É muito legal, importante, a gente cria 
vínculos com seu técnico, com sua equipe, etc. O adversário também passa 
a te conhecer, te respeitar. (P.L) 

Eu não faço campeonato, até queria, mas não consigo, to ficando velho, to 
sem disposição física. (N.C) 

Já o quinto e último fator cultural da dimensão comportamentos é a prática de 

jogos e atividades de lazer, com intuído de entrosamento e relaxamento dos membros. 

A tribo de jipeiros offroad sempre se encontra em churrascos após suas trilhas, com 

objetivo de conversar e relaxar. Tais atividades reforçam o sentimento de communitas, 

ou seja, sentimento de comunidade e orgulho em pertencer ao grupo (DALMORO, 

2016).  Todos os membros relatam que a tribo esporadicamente realiza encontros fora 

do tatame. O valor de ligação da tribo é a amizade, e talvez por isso, os membros 

utilizem bastante os encontros entre amigos. Uma das atividades comuns é beber 

cerveja e assistir a eventos de lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC): 
A gente sempre toma uma cerveja, bate papo, conversa bastante, sobre jiu-
jitsu e sobre outros assuntos também, a gente bate papo após o treino, na 
academia mesmo, a gente as vezes faz churrasco na porta da academia, 
chama amigos, etc. as vezes nos reunimos para ver UFC, evento de luta. 
(P.L) 

Essa galera é mais unida que uma família. (M.L) 

 

5.2 DIMENSÃO SIGNIFICADOS 

A segunda dimensão etnográfica, de Mariampolski (2006), refere-se aos 

significados atribuídos aos objetos, aos valores, aos sentimentos, relacionamentos, 
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interpretações e nas crenças do grupo. Ou seja, a primeira dimensão trata mais de 

ações comportamentais enquanto a segunda de sentimentos. Dessa forma, essa 

dimensão foi desmembrada em oito fatores culturais: (a) símbolos, (b) sinais, (c) 

linguagem, (d) valores, (e) atitudes e opiniões, (f) interpretações, (g) emoções e (h) 

relacionamentos. Os fatores culturais serão sequencialmente explicados e 

conectados com os relatos dos entrevistados: 

O primeiro fator cultural da dimensão ‘significados’ é o símbolo de uma tribo, 

que pode ser qualquer tipo de signo, desenho, marca, logomarcas e/ou letras, que 

expressam significados para alguém. De acordo com Holzweber, Mattsson e Standing 

(2015) o símbolo é o ícone que transmite os valores da marca. Uma marca sólida se 

comunica com os consumidores e une os membros da tribo. As afirmações dos 

autores acima foram confirmadas nos relatos dos membros: 
A marca é sua escola, seu grupo, representa o grupo de amigos, é uma 
empresa em busca do mesmo objetivo, todo mundo junto, todos evoluindo 
dia a dia, é como se fosse um time de futebol, todos torcem pro mesmo time. 
(M.A) 

No caso específico da tribo do jiu-jitsu, toda equipe possui uma marca, cuja 

representação dos valores precisa necessariamente estar associada aos valores 

inerentes do esporte. A marca da equipe estudada está representada na figura 1, 

abaixo. Além de transmitir o valor da força, a marca também transmite inteligência: 
Acho bem legal nossa marca, é uma águia, voa acima de todos, é sabedoria. 
Acho que impõe respeito. (P.L) 

Por fim, no caso da marca da equipe, também se remete ao lado histórico, 

trazendo a sensação de orgulho, o ethos, em fazer parte de algo que foi iniciado 

muitos anos antes. 
A marca da equipe é importante porque tem história atrás disso, de pessoas 
que lá atrás lutaram para que o jiujitsu tivesse o crescimento que temos hoje, 
são nossos antecessores, é a arvore genealógica, a marca é um carimbo, 
você fala ‘pras’ pessoas, é bacana. (N.C) 

Sempre falamos e defendemos que somos Akxe. A gente abraça e defende 
a bandeira. (N.C) 
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Figura 1 – Logomarca da equipe Akxebjj, em Botafogo 

Fonte: Master Lutas 2018. 

O segundo fator cultural é o aspecto dos sinais. Referem-se a marcações que 

indicam algo no ambiente. Podem ser gestos individuais, ou gestos em equipe que 

transmitem comandos. Nos campeonatos existem diversos sinais. Os árbitros 

possuem diversos gestos para conduzir a luta dentro das regras. O tatame também 

possui marcações referentes ao local da luta, ou seja, uma borda, normalmente 

amarela, indica que os atletas estão na área de segurança. Nesse momento, o árbitro 

interrompe a luta, através de sinais e falas, solicitando que o combate seja retornado 

ao centro do tatame. Já nos treinos, os principais sinais observados são as medalhas 

na parede indicando que a equipe possui muitas conquistas, fato esse que transmite 

valores de vitória, força, dedicação e sucesso.   

O terceiro fator cultural trata de linguagem, jargões ou gírias. Nesse fator, o 

principal aspecto a se considerar é a expressão japonesa “oss”. Esse termo é 

amplamente falado entre os membros. É utilizado em diversas situações, por exemplo, 

na hora de cumprimentar, na hora de iniciar o combate, ao terminar, ao se despedir, 

ao incentivar alguém ou também ao concordar com alguma afirmação. A expressão 

“oss” transmite valores de respeito recíproco e força.  Existem duas vertentes para a 

origem e significado da expressão. A primeira é que tenha surgido na escola naval 

japonesa, ao unir osu, que significa pressionar, com shinobu, que significa suportar e 
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perseverar. Dessa maneira, a união das palavras remete ao significado de ser forte, 

suportando pressão, continuando sempre em frente. A segunda origem é da palavra 

japonesa onegai shimassu, que significa gratidão, gentileza e união 

(MUITOMAISAÇÃO, 2018). 

Aqui percebe-se que, além de ser uma tradição, os membros gostam de 

pronunciar a expressão, utilizando-a tanto dentro quanto fora do tatame. Ao falar a 

expressão se sentem parte do grupo. Esse fato, confirma que a linguagem, 

expressões próprias ou jargões trazem orgulho para os membros, ajudando a criar o 

ethos da tribo. Segundo Celsi, Rose e Leigh (1993), um dos motivos do orgulho em 

pertencer ao grupo é a comunicação própria da tribo, somente compreendida por 

quem é do meio: 
OSS é sempre uma afirmativa. É sempre algo positivo, é um agradecimento 
a um elogio, sempre penso positivo, é um mantra nosso. (P.L) 

O OSS é um grito de guerra marcado do jiujitsu, todo mundo fala oss, é um 
ritual, uma vez falei pra minha esposa quando ela me perguntou algo.  (N.C) 

É força, é honra, mostra a força interna. A gente fala oss quando se vê na 
rua, quando vamos combinar algo por telefone, em vários momentos. (M.A) 

O quarto fator cultural tratam dos valores. Aqui, existe uma unanimidade ao 

afirmar que os valores passados através do jiu-jitsu são a amizade e o respeito. 

Amizade refere-se aos laços criados entre membros na tribo. O respeito refere-se 

principalmente a admiração por aqueles que que são mais antigos, mais graduados. 

Outros relatos citam também a perseverança, a honestidade, o foco, a inteligência, a 

segurança, a força interna, que traz autoestima, e a superação. Uma vez que a 

amizade, item que apareceu com mais frequência e que foi percebido com maior 

intensidade, pode-se deduzir que este valor remete ao elo de ligação da tribo (COVA; 

COVA, 2002).  Aqui, confirma-se que a amizade frequentemente se torna mais 

importante que a atividade central da tribo.  

Cabe também ressaltar a análise de que os valores estão conectados com os 

motivos pelos quais os membros buscam e se mantém em uma tribo. Os antecedentes 

de associação (KOZINETS, 1999) afirmam que uma pessoa busca uma tribo por dois 

principais motivos antecedentes: i) pela identificação com os valores e ii) pelas 

relações sociais que possui com outros membros da tribo. No caso específico do jiu-

jitsu, foi possível confirmar os dois antecedentes. O segundo antecedente foi 

confirmado e será detalhado a seguir na parte de relacionamentos. Os depoimentos 

demonstram os antecedentes de associação confirmados: 
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Eu sempre busquei a defesa pessoal na luta, eu quero ter confiança que se 
algo acontecer estarei preparado, se alguém tenta me bater, ou se eu tiver 
que defender alguém... eu busco confiança. (P.L). 

Meu primo fazia. Eu me apaixonei. Médico recomendou o esporte. Eu escolhi 
porque meu primo estava treinando. (R.C) 

meus amigos me chamaram, falaram que era legal, desde criança eu já 
gostava de arte marcial, primeiro comecei a treinar por insistência dos 
amigos. (P.L) 

Eu já tinha alguns amigos do trabalho quando vim treinar aqui (eles também 
treinam) mas criei outros amigos (D.T) 

Porém, quando alguém indivíduo não se adapta aos outros valores centrais 

da tribo, por exemplo a amizade, é possível que deixe de seguir o grupo:  
Em qualquer lugar cada um tem seu perfil. Agora mesmo cada um com seu 
jeito, todos jogam em prol do mesmo objetivo, todos buscam a faixa preta. 
Um ajuda o outro da sua maneira. O jiu-jitsu transforma as pessoas, mantem 
as pessoas unidas. Você não vai se dar bem com todo mundo, mas dentro 
do tatame todos se respeitam e se ajudam. Quando alguém não se adapta 
ao grupo acaba parando de treinar. (M.A) 

O quinto e o sexto fator cultural da dimensão significados estão relacionados 

entre si, apresentando interseções. O quinto, trata das atitudes e opiniões, que se 

referem a forma que as pessoas se expressam a respeito de outras pessoas, de 

objetos ou de eventos. Já o sexto, refere-se a interpretações, ou seja, a forma como 

os indivíduos interpretam o contexto, incluindo suas imagens enquanto praticantes de 

luta.  

Observa-se que o indivíduo que pratica arte marcial se sente mais seguro e 

mais preparado para agir em situações que possam ser perigosas, reforçando assim 

que a prática da arte marcial traz autoconfiança e segurança.  As pessoas ao redor 

dos praticantes também têm esse sentimento: 
Minha namorada se sente segura comigo porque ela sabe que eu sei lutar... 
(P.L) 

Vejo que as pessoas já respeitam um pouco mais, isso impõe respeito. (D.T) 

Observa-se também que os mais novos chegam para treinar com medo. Por 

isso, os mais antigos têm a missão de acolher os mais novatos, iniciando o processo 

de aculturação (SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995). Tal fato demonstra que 

pessoas externas a tribo tem uma imagem que a atividade pode apresentar riscos:  
Em relação aos mais novos, eu tento acolher e passar da mesma forma que 
eu fui recebido, as pessoas chegam com medo e precisamos dar uma boa 
recepção. (D.T) 
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Quando alguém entra está querendo mudar a vida, cada um tem um objetivo, 
querem melhorar a mente, a saúde, enfim, eu aprendo com todos, mais novos 
ou mais velhos, e todos são potenciais amigos, não é fácil a jornada, mas 
quem passa do primeiro estágio vai até o fim, eu sempre ajudo as pessoas. 
Em relação aos membros antigos, mesma coisa, a gente se ajuda, amizade, 
trabalhamos juntos, passo conhecimento, nem todos passam, mas eu to 
sempre evoluindo. Todo mundo que venha treinar é positivo. (M.A) 

 Apesar de existir a imagem representando risco potencial, conforme acima, o 

estereótipo do lutador “brigão” que existia a algum tempo atrás deu lugar a um 

estereótipo de alguém que pode apresentar perigo, mas não necessariamente que irá 

causar problemas. Trata-se da imagem de alguém forte, dedicado e comprometido 

com a luta. Esse efeito foi verificado em lutadores de MMA (SILVEIRA, 2011). Foi 

verificado que, apesar de fazerem parte dessa subcultura de lutas, os lutadores 

profissionais não apresentam necessariamente uma identidade baseada em 

características provenientes da luta em si, como por exemplo: ser bruto, ser violento, 

ser áspero e brigar na rua. Pelo contrário, foi verificado que existem comportamentos 

aparentemente paradoxos dentro e fora da área de treinamento. Dentro do 

treinamento, apresentam as características citadas acima, que são peculiares da luta. 

Fora do treinamento, se mostram pessoas afetuosas e apegadas com a família, filhos 

e animais de estimação. Trata-se de um efeito de mercado com objetivo de lucrar e 

crescer. O mercado se incumbiu de transformar o estereótipo antigo, “brigão”, em 

valores morais e éticos para poder capitalizar sobre o esporte. Também no caso do 

jiu jitsu, o estereótipo antigo desaparece, e dá lugar a valores morais e éticos para 

que se possa capitalizar sobre a tribo. Membros da equipe falaram desses valores 

presentes no contexto. Se não fosse dessa forma o estereótipo antigo poderia afastar 

novos clientes. Tais análises são confirmadas nos relatos:  
Minha sogra já é uma senhora, fica com medo, não conhece, não acha legal, 
acha que não é bom porque é violento. Eu falo pra ela que não é violento, 
tento explicar. Outros falam assim: po, você já é faixa marrom, tenho que me 
cuidar com você, você tá perigoso... Mas a grande maioria acha muito legal... 
todos falam que queriam fazer mas não conseguiram... sempre mostra um 
aspecto positivo da minha imagem. N.C  

Muitos de fora veem que sou lutador, me respeitam, gostam, passa uma 
imagem uma postura digna porque você tem capacidade de machucar 
alguém, claro que ninguém tem essa intenção, mas é uma habilidade que 
você tem. Nem todo mundo gosta, mas todo mundo me trata com respeito. 
M.A  

Acho que hoje em dia não tem mais o estereótipo de antigamente, mas ainda 
tem um certo estereótipo... hoje em dia é positivo porque as pessoas que me 
relaciona me passam positividade, imponência, sabe se defender, minha 
namorada se sente segura comigo porque ela sabe que eu sei lutar.... não 
acho que somos vistos como brigão, hoje em dia é mais respeito. P.L 



 

 

71 

 

O sétimo fator cultural da dimensão de significados trata das emoções. São 

oriundas de experiências e pensamentos reflexivos sobre pessoas, comportamentos 

e ideias.  Observa-se que os membros geram emoções antes, durante e após seus 

treinamentos. Conseguir fazer parte do treino já desperta o sentimento de dever 

cumprido. Outros sentimentos são criados, inerentes a natureza da disputa. As vezes 

sentem-se frustrados porque perderam. As vezes sentem-se felizes porque 

ganharam. Porém, sempre consideram que o aprendizado é positivo. Além do 

sentimento de união, que permeia o ambiente:  
O que eu mais gosto, maior satisfação é poder superar meus obstáculos, não 
sou mais garoto, tenho filho, trabalho o dia todo mas continuo no meu 
objetivo, me concentro, isso me motiva a treinar mais, esqueço os problemas 
do cotidiano. Para o iniciante o mais difícil é o ego, tem que aprender que 
nem sempre iremos ganhar, mas comigo nao fico frustrado não.  (M.A) 

A gente nunca perde. Ou ganha ou aprende. Sempre estamos aprendendo e 
com isso sempre evoluindo. (N.C) 

Essa galera é mais unida que uma família. (M.L) 

As emoções permitem que indivíduos fiquem reflexivos, criem suas imagens 

identidades e se envolvam mais com a tribo. Essa é a primeira etapa do processo 

chamado de aprendizagem tribal. Primeiramente, são geradas emoções, desperta-se 

sentimento de união, a identidade é criada, e por fim, a pessoa se torna tribal a partir 

do momento que já possui alto envolvimento com a tribo, repassando seus 

conhecimentos aos próximos e gerando o sentido de comunidade (GOULDING et al, 

2013).  Também no caso do jiu-jitsu percebe-se que os membros mais envolvidos são 

aqueles que geram mais emoções e consequentemente conseguem projetar melhor 

suas identidades dentro do grupo. O engajamento e o envolvimento emocional do 

indivíduo levam a percepção de sentido de união, de familiaridade e fraternidade no 

grupo. Embora muitas vezes seja mais emocional que real, é importante o processo 

de perceber esses valores no ambiente (GOULDING et al, 2013). 

Por fim, o último fator dessa dimensão fala sobre os relacionamentos entre 

membros. Uma vez que o elo de ligação demonstrado foi a amizade pode-se esperar 

que relacionamentos sejam um desdobramento natural do dia. Dessa forma, verifica-

se que os membros levam o respeito individual de cada um de dentro do tatame para 

seus relacionamentos externos. Foi percebido também que o professor é um indutor 

para criação de bons relacionamentos:  
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A gente tem um relacionamento forte, a gente frequenta a casa do outro, a 
gente marca de beber cerveja, comemorar aniversário, etc. temos colegas 
que a gente corre juntos, malha juntos. (P.L) 

Acho que 80% dos meus amigos pessoais foram feitos do jiu jitsu sem dúvida 
nenhuma. A gente gosta de estar junto, as vezes não dá, mas eu adoro isso, 
gosto do pessoal da equipe.  (N.C) 

Eu já tinha alguns amigos do trabalho quando vim treinar aqui (eles também 
treinam) mas criei outros amigos, certamente. (D.T) 

Em uma tribo existem muitos relacionamentos criados e todos os membros 

são influenciados por esses laços sociais do contexto. As práticas, os significados, as 

manifestações, o ethos, os valores são apoiados e moldados por relações sociais. 

Cada indivíduo absorve e interpreta os conceitos de uma forma, mas todos são 

influenciados pelo relacionamento social entre membros (KOZINETS, 2001).   

5.3 DIMENSÃO INSTRUMENTOS 

A dimensão instrumentos refere-se a objetos, locais – físicos ou virtuais, ideias, 

regras, técnicas e outros artefatos que possam trazer mais robustez a tribo, 

aumentado os poderes de seus membros (MARIAMPOLSKI, 2006). É composta de 

quatro itens, a seguir: (a) espaço – físico ou virtual, (b) tecnologia, (c) regras e (d) 

técnicas. 

O espaço físico é o local sagrado, onde são realizados os encontros e rituais 

(COVA; COVA, 2002). O tatame é feito de placas emborrachadas de trinta milímetros 

que ficam um sobre piso. Em volta do local, normalmente existem quadros com fotos 

de membros da equipe e de mestres antigos. Existem oportunidades e limitações ao 

redor do espaço físico. O tatame traz a lembrança das experiências anteriores 

transcorridas ali. Foi percebido também o sentimento de pertencimento de 

comunidade, uma vez que os membros se sentem parte daquele local. Ao gestor é 

importante observar as sugestões dos membros. Também existem locais de reuniões 

virtuais da tribo, através das mídias sociais. O espaço virtual será detalhado a seguir 

no item ‘tecnologia’. No espaço físico os membros expressam suas ideias e debatem 

sobre temas relacionados ao esporte:  
O tatame é um local de aprendizado, é muito importante pra mim, passo muito 
tempo ali. (M.A) 

O tatame é sagrado, a gente aprende com o tempo, temos que cumprimentar, 
temos regras básicas e temos que seguir isso para se comportar 
devidamente. Eu gosto muito do tatame, sinto aconchegante aqui, me sinto 
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parte, dono, no bom sentido, faço crítica construtiva, eu apoio mesmo, é uma 
extensão da minha casa. (N.C) 

Tatame traz boa lembranças. D.T 

As críticas, a gente passa para o mestre, as vezes ele adere, outras não, acho 
que a liberdade de poder opinar é importante tanto para a equipe tanto quanto 
para o negócio. N.C 

O segundo fator cultural, da dimensão instrumentos, trata da tecnologia. 

Compõe-se de qualquer ferramenta tecnologia que influencie na relação entre os 

membros.  Destaca-se principalmente as tecnologias de mídias sociais: Whatsapp, 

Instagram e Facebook. Existe um grupo somente dos alunos, em que a interação é 

diária. No Instagram e Facebook existem diversas postagens dentro do local sagrado, 

o tatame, em que os membros comentam entre si. É comum, ao final dos treinos, tirar 

uma foto do grupo e envia-la a todos ou posta-la em rede social. Os membros também 

usam a tecnologia para ver vídeos de campeonatos ou de técnicas:  
Eu uso o Youtube e o Instagram para aprender um pouquinho mais. (M.A) 

Temos um grupo de Whatsapp que usamos para marcar treino, temos um 
grupo do Instagram com técnicas novas, toda semana tem posição pra 
estudar, a gente estuda a posição, traz pra aula, tenta fazer... a tecnologia é 
muito importante porque veio pra termos acesso mais rápido a informações. 
Hoje vejo posição no celular e logo depois já to fazendo. As vezes eu poderia 
nem estar fazendo ela se não fosse a tecnologia. (N.C) 

A tecnologia proporciona também traz sentimento de pertencimento de 

comunidade, uma vez que o membro se sente parte da tribo global do jiu-jitsu, 

extrapolando os limites de sua equipe: 
Se você reparar nas mídias sociais quando colocamos hashtag muita gente 
curti (as postagens), mesmo sendo de outras equipes. Então é um grupo só 
unido. Apesar de ter dois tipos de grupos, tem sua equipe e tem o jiu jitsu 
como um todo. A equipe é a relação mais fechada que tem.  (M.A) 

As regras de uma tribo aparecem como o terceiro fator cultural dessa dimensão. 

Podem ser regras formalmente declaradas, ou implícitas, informais, aprendidas de 

forma empírica. Independente de sua forma, a regra traz previsibilidade aos membros. 

É uma forma de tangenciar as expectativas, ou seja, o membro sabe que a atividade 

só irá variar dentro dos limites estabelecidos. No caso específico dessa tribo, existe o 

‘Livro de Regras’, que se encontra publicado no site da confederação brasileira de jiu-

jitsu. Sobre as regras formais, os membros consideram que as regras representam a 

evolução do esporte no sentido de trazer proteções físicas, ou seja, impedem que 

movimentos errados sejam executados com potencial risco de lesão. Existem também 

regras culturais, chamadas de etiqueta (ver Quadro 5). Essas regras não estão dentro 
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do livro de regras do esporte, mas são ensinadas pelo mestre e são respeitadas por 

todos. Foram oriundas dos mestres mais antigos e hoje são tradições no tatame. É 

importante, tanto para membros novos quantos antigos, compreender todas as regras, 

formais e informais. O bom entendimento das regras pode acelerar o aprendizado, o 

entrosamento social e a aculturação (SCHOUTEN; McALEXANDER, 1995): 
 As regras evitam as pessoas se machucarem porque hoje em dia é um 
esporte também. Visa integridade do atleta. O jiu-jitsu evoluiu muito. Acho 
ótimo isso. (P.L) 

Acho que as regras são ‘validas’, são bem feitas (M.A) 

Quadro 5 - Etiqueta Dentro do Tatame 

 Regras de cumprimento e horário de treino 
 O tatame é nosso templo. É sagrado. Por isso, cumprimente sempre ao entrar e 

ao sair do tatame (é uma reverência ao local de trenio) 
 De preferência não se atrase. Não chegue depois do professor. 
 Assim que entrar, cumprimente novamente, dessa vez o professor, e todos os 

faixas pretas. 
 Cumprimente sempre antes e pós treino (rola). Seja grato pelo companheiro de 

treino. Ele te ajuda a evoluir. 
Regras de higiene e segurança 
 Mantenha unhas cortadas 
 Mantenha kimono limpo, alguns são fedidos e cheiram mal. 
 Não é permitido comer e beber dentro do tatame. 
 Não pise de sapato ou chinelo no tatame 
 Tire brincos, cordões, piercings, etc… para treinar. 
 Quando estiver treinando cuidado com seu companheiro. Você deve se preocupar 

em não lesionar ele. Não cair na parede. Não cair em cima dos outros. A segurança 
dele é sua preocupação também. Ele é que te ajuda a evoluir. 

Regras de respeito ao mestre e demais colegas 
 Peça licença, permissão ao professor quando entrar ou sair do tatame 
 Sempre seja respeitoso com todos 
 Nunca xingue no tatame 
 Mantenha a faixa sempre amarrada na cintura. 
 Faixa é sagrada para você. 
 Nunca use a faixa dos outros. Nem pegue. Nunca coloque uma faixa diferente da 

sua que lhe foi dada. 
 Nunca chame o mais graduado para treinar (só se for muito na boa, muito com 

empatia). 
 Sempre preste atenção quando o professor estiver ensinando as posições. Evite 

conversa paralela. 
 Sempre chame seu professor de mestre ou professor. 
Fonte: Beto Carmona 2018.  

O quarto e último fator cultural da dimensão instrumentos é a técnica. A técnica 

demonstra a forma correta de se executar as atividades. Neste ponto, aparece uma 

ligação entre o jiu-jitsu e o xadrez, remetendo ao valor da inteligência na luta, ou seja, 
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deve-se ter estratégia e usar as técnicas de acordo com o momento correto da luta. 

Por isso, os alunos valorizam muito o professor, enxergando a imagem do mestre 

vinculada a um grande conhecimento técnico. Os alunos também se diferenciam entre 

si através da qualidade técnica individual. Ou seja, a técnica também traz o 

reconhecimento social. Aqueles que sabem mais técnicas, normalmente, são mais 

graduados, interagem mais e transmitem o conhecimento aos mais novos. Dessa 

forma, são vistos como influenciadores e propulsores de relacionamento. A técnica 

também é influenciada pelos meios digitais, conforme já relatado, os membros usam 

a tecnologia para melhorar suas técnicas. A forma de melhorar a técnica é no dia a 

dia, repetindo os movimentos:  
Melhoro minhas técnicas com muita repetição, e tentando sempre colocar em 
pratica. Em suma repetição. (D.T) 

5.4 TRIANGULAÇAO ENTRE RELATOS E POSTAGENS EM MÍDIAS 

SOCIAIS WEB 

Com objetivo de reforçar a pesquisa, nesta sessão pretende-se fazer uma 

breve triangulação de dados, entre os relatos anteriores e algumas postagens em 

mídias sociais, relacionando as principais características da tribo. 

A quantidade de postagens é muito grande. Uma busca no Instagram, realizada 

em setembro 2018, revelou as seguintes quantidades de postagens para as cinco 

principais hashtags (palavras-chave) relacionadas com jiu-jitsu (ver Quadro 6). 

Quadro 6 – Quantidade de publicações por hashtags no Instagram 

#bjj: 10.741.284 
# jiujitsu: 8.789.099 postagens 

#bjjlifestyle: 2.071.654 postagens 
jiujitsu4life: 550.020 postagens 
jiujitsulife: 486.021 postagens 

Fonte: Elaboração própria. 

 Apesar da grande quantidade pretende-se buscar o comportamento e significados, 

descritos na análise anterior etnográfica. Na figura 2, postagem do Instagram, abaixo, 

percebe-se o encontro de membros da tribo. Na sua descrição, a primeira palavra que 

vêm é ‘família’, reforçando os valores de amizade e união do grupo. Também se 

percebe a hashtag com a expressão “oss”, reforçando a linguagem da tribo.   
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Figura 2 – Amigos se reunindo 

Fonte: Instagram Marcelo Alcantara - @m_alcantara_ 

 

Na Figura 3, um membro novo demonstra sua satisfação ao ser recebido pelos outros 

membros antigos da tribo. 
 

 
Figura 3 – Alguns membros no tatame 

Fonte: Instagram Michel Lopez - @ml.mxl 

Na Figura 4, mais uma postagem de um membro demonstrando os valores de união 

e amizade, retratados através da palavra “família”. 
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Figura 4 – Reunião no tatame 

Fonte: Instagram Caio Borga - @caioborga 

Na figura 5, uma demonstração de uma técnica, reforçando o papel da rede social em 

aprendizagem técnica. 

 

 
Figura 5 – Ensino técnico via Instagram 

Fonte: Instagram Rui Braga - @ruibraga 
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Na figura 6 e na figura 7 pode-se perceber a força da marca, do símbolo. Os 

membros levam a marca para atividades externas, como surfar, ou até mesmo fazem 

tatuagens com a marca. A marca remete aos valores da luta. Ao levar para atividades 

externas, os membros se posicionam com a imagem de estilo de vida através dos 

valores incorporados ao símbolo. 

 
Figura 6 – Prancha de surf adesivada 

Fonte: Instagram Akxebjj - @Akxebjj 

 

 
Figura 7 – Tatuagem 

Fonte: Instagram Akxebjj - @Akxebjj 
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A força da vitória em campeonatos, retratando uma equipe vencedora, 

passando valores de vitória está demonstrada na figura 7. Todas essas imagens e 

ações contribuem para a criação do ethos da equipe, o orgulho em pertence ao grupo. 

 
Figura 8 – Campeonato 

Fonte: Instagram Akxebjj - @Akxebjj 

Por fim, uma postagem resgatando o conceito de estilo de vida. Na figura 8, 

a mensagem remete a ideia de que o jiu-jitsu não é moda, não é algo passageiro. 

 

 
Figura 9 – Jiu-jitsu não é moda 

Fonte: Instagram American Top Team - @attftl 
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5.5 RESUMO DA TRIBO DO JIU-JITSU 

Abaixo, no quadro 7, está uma breve síntese das características da tribo do jiu-jitsu, 

baseado em Mariampolski (2006). As argumentações e conexões entre relatos e 

autores anteriores (sessão 3.3) foram mencionados na sessão anterior. 

Quadro 7 – Resumo da tribo do Jiu-Jitsu 

Dimensão Fator Cultural Tribo do Jiu-Jitsu 

Comportamentos 

Rituais Treinos diários, cumprimentos, trocas de 
faixas 

Papeis Praticantes e líderes. 
Atividades práticas Musculação, ginástica natural, corrida. 

Realizações 
Busca pela qualidade de vida, ou busca 
pela evolução pessoal na troca de faixa. 
Busca por valorização e reconhecimento 

social em campeonatos. 
Jogos e diversões Se encontram para lazer, comemorar 

aniversário, assistir eventos de luta, etc. 

Significados 

Símbolos 
Marca da equipe, o símbolo remete a 

força, a inteligência, a agilidade. Busca 
os valores da luta. 

Sinais 
Marcações no tatame indicam a área de 

combate, marcações no ambiente 
indicam e valorizam rituais. 

Linguagem 
OSS é uma expressão que remete ao 
respeito, a força, a gratidão. É termo 

muito comum, falado por todos do meio. 
Valores Amizade, respeito, força, inteligência, 

segurança. 

Atitudes, opiniões 
Se sentem preparados para situações 
adversas. Aculturam novos membros 

para diminuir receios. 

Interpretações 
Estereótipos (visão de pessoas de fora 

da tribo) de potencial perigo, porém com 
imagem positiva trazida, em função da 

arte marcial de forma esportiva. 

Emoções 
Emoções positivas quando ganham. 

Quando perdem sentem frustrados. Mas, 
sempre priorizam o aprendizado. 

Relacionamentos 

Os relacionamentos são criados e 
influenciados pelos membros. São 

prolongados fora do tatame, criando 
amizades pessoais entre alguns. Aqueles 
que não se adaptam se desassociam da 

tribo. 
Instrumentos Espaço Físico Importante para expor símbolos e praticar 

os ritos. 
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Tecnologia 

Usam a tecnologia para se comunicar, 
para aprender novas técnicas e 

compartilhar conhecimento. A tecnologia 
principal de comunicação é o Whatsapp. 
Facebook, Instagram, Youtube também 

são utilizados e reforçam o pertencimento 
a comunidade. 

Regras 
São bem vistas pelos membros, 

principalmente como forma de prevenir 
lesões. As regras alinham as 

expectativas. 

Técnicas 

O jiu-jitsu é visto como xadrez. As 
técnicas são variadas e diferenciam o 
nível de conhecimento e de faixa dos 

membros. O professor é visto com amplo 
conhecedor de técnicas. 

Fonte: Elaboração própria.  

5.6 EM BUSCA DA LEALDADE: CONEXÃO ENTRE FATORES CULTURAIS E 

FATORES INFLUENCIADORES 

Nesta sessão pretende-se responder aos objetivos intermediários sobre os 

fatores que contribuem para entrada de novos membros e quais fatores contribuem 

para a continuidade dos membros. Por fim, pretende-se colocar os fatores culturais 

da tribo, descritos anteriormente, conectados os esses fatores influenciadores, 

contribuindo para a almejada lealdade do cliente. 

Na pesquisa realizada foi percebido que o principal fator influenciador para a 

associação de um novo membro é a relação pessoal que este possui com outros 

membros da tribo. Conforme Kozinets (1999) as relações interpessoais levam um 

membro a experimentar uma nova atividade. Esse fator foi confirmado.  

Após ingressar na tribo, percebe-se mudança do fator que mantém o membro. 

Ou seja, as motivações são modificadas, saindo de uma perspectiva pessoal para 

uma perspectiva de grupo (CELSI et al., 1993). 

Os rituais, o espaço físico, os símbolos e outros itens moldam as relações 

pessoais, que vão influenciar a perspectiva dos membros, posicionando os membros 

dentro do processo de aprendizagem tribal, em que ele aprende os aspectos da tribo, 

para posteriormente criar seu ethos. Nesse momento, o membro se sente parte do 

grupo e passa a influenciar outros membros. Dessa forma, atingiu-se assim o 

envolvimento tribal com a marca. Mesmo sem estímulo comercial, os membros 

tornaram-se embaixadores da marca. Eles a defendem e a promovem ao mesmo 
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tempo. Ao atingir esse ponto tribal, se pode se esperar clientes com fidelidade 

(SANTOS; SILVA, 2012). 

Portanto, pode-se entender que os fatores culturais (MARIAMPOLSKI, 2006) 

levam ao alto envolvimento de novos membros, que por sua vez, uma vez 

incorporados, criam lealdade à tribo. O diagrama abaixo, figura 10, foi elaborado com 

objetivo de demonstrar visualmente a conexão dos fatores culturais, entre si, e entre 

os fatores influenciadores dos motivos de início e continuidade da pratica desse 

esporte, culminando no envolvimento tribal (SANTOS; SILVA, 2012). 

 
Figura 10 - Diagrama de relação entre fatores culturais e fatores influenciadores 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na figura 11 é apresentado o modelo que inclui a entrada do cliente, o tipo de ações 

para desenvolvimento da tribo e os itens que influenciam para criar a lealdade.  
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Figura 11 – Indicação de Ações 

Fonte: Elaboração própria. 
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VI CONCLUSÃO 

A presente pesquisa utilizou as lentes teóricas de conhecimento na área 

comportamento do consumidor e, por meio das análises, foram sugeridas ações 

gerenciais, aplicáveis a empresas que exploram comercialmente grupos de consumo 

denominados tribos.  

Estudos anteriores sobre tribos trouxeram suas características e embasaram 

este trabalho, cujo foco foi na tribo do jiu-jitsu. Partindo da premissa de que só é 

desenvolver comercialmente os contextos que são entendidos na visão do 

consumidor, a pergunta que norteou a pesquisa foi: quais os principais fatores e 

motivadores para a conservação de uma tribo de consumo? Esses fatores 

representam a visão dos clientes daquilo que é mais importante para criar lealdade.  

Portanto, na visão dos pesquisados, os principais fatores e motivadores para 

conservação da tribo do jiu-jitsu são a amizade e as realizações pessoais. A amizade 

cria do elo de ligação entre os membros, proporcionando um ambiente positivo, 

descontraído e conectado. O sentimento de união no grupo traz valorização pessoal, 

uma vez que as pessoas se sentem importantes por fazerem parte daquela 

comunidade. O segundo fator trata das realizações pessoais dos indivíduos. Esse fato 

empolga os membros, guiando-os a atingir um dos níveis mais reconhecidos do 

esporte, a faixa preta. Os campeonatos também influenciam os membros uma vez 

que trazem reconhecimento social e prestígio para aos indivíduos. Outro ponto que 

se mostrou importante como realização pessoal e motivador foram as técnicas, uma 

vez que o jiu-jitsu se mostra uma luta estratégica, ou seja, além da parte física, envolve 

inteligência. 

O objetivo principal foi descrever e analisar a tribo do jiu-jitsu, para que então 

fosse possível sugerir ações gerenciais para conservação e desenvolvimento de tribos 

de consumo. Portanto, foram realizadas entrevistas em profundidade com diversos 

praticantes desse esporte, alguns com mais e outros com menos experiência dentro 

do jiu-jitsu (ver Capítulo V).  

Em relação a descrição da tribo, por meio das entrevistas e da observação 

participante foi possível abranger vários detalhes do dia a dia em uma academia de 

jiu-jitsu. A análise do contexto permitiu clarear a comparação entre essa e as outras 

tribos previamente estudadas nos artigos selecionados para o referencial teórico (ver 
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Capítulo II). Percebe-se assim que, conforme análise das outras tribos (seção 2.4.1), 

a tribo do jiu-jitsu também possui comportamentos que são peculiares ao contexto 

como por exemplo as linguagens, os rituais, e as realizações. Assim como também 

existem instrumentos característicos desse meio, como por exemplo o uso do kimono, 

a pratica no tatame como local sagrado e as regras do esporte. Porém, a tribo do jiu-

jitsu apresenta semelhança a outras tribos estudas na dimensão de seus significados, 

uma vez que o contexto é utilizado para criar simbolismo, criar laços de amizade e 

proporcionar o hedonismo (busca pelo prazer). Ao atingir esses efeitos, aliados as 

realizações pessoais, percebe-se que existe alto envolvimento dos membros, que se 

tornam clientes leais.  

Uma vez que foi entendido o ambiente, foi possível entender de que forma o 

novo cliente se torna um cliente leal (ver Figura 10). A confirmação das suposições foi 

atendida uma vez que a entrada de novos membros na tribo acontece por dois 

motivos: novos membros desejam entrar na tribo porque influencias pessoais os 

estimulam, principalmente de amigos, e porque possuem valores em comuns aos 

valores da tribo. A partir do momento que iniciam suas atividades, os diversos fatores 

culturais de comportamentos e instrumentos, conforme descrito acima, são 

responsáveis por levar o cliente ao simbolismo do grupo. Se o cliente absorver de 

forma positiva esses fatores e ainda conseguir persistir em suas realizações (evolução 

pessoal seja no aprendizado técnico, na faixa ou em campeonatos), então, existe 

grande possibilidade da tribo criar um cliente fiel.  

As ações gerenciais foram sugeridas baseando-se nos motivos de entrada na 

tribo (ver Figura 11). Porém, não basta que o cliente entre. É preciso um processo de 

envolvimento através dos fatores culturais para que se atinja a lealdade. Por isso, 

outras ações gerenciais, baseadas nos caminhos que levam à lealdade (ver Quadro 

8) devem se consideradas gerencialmente, focando os membros atuais. 

 

6.1 CONTRIBUIÇÕES ACADEMICAS 

Foram quatro as principais contribuições acadêmicas desta pesquisa. 

Primeiramente, sobre as características entre os tipos de comunidades de consumo. 

Independente do tipo de tribo, pode-se inferir que buscar envolvimento pessoal entre 

membros é positivo pois influencia em diversos fatores, criando ethos e levando à 
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lealdade. Porém, em determinados momentos a tribo pode apresentar características 

de outros tipos de comunidade de consumo, embora ainda conserve suas principais 

características. Portanto, percebe-se que a a teoria aplicável a esses grupos de 

consumo não é exaustiva. Fica difícil decretar uma delimitação teórica das 

características tribais, fato esse que permite sua expansão ou flexibilidade, 

dependendo do contexto.  

Em segundo lugar, a contribuição acadêmica de que, conforme relatos na 

sessão 5.1, o papel do líder em uma tribo foi confirmado como muito importante para 

desenvolvimento e influencia frente aos demais membros, dessa forma, ratificando os 

estudos de Mitchel e Inrie (2011). Mais especificamente, na tribo estudada do jiu-jitsu, 

o papel da líder representa não só uma influência, mas sim uma referencia. Os alunos 

se espelham no seu mestre por ele ser faixa preta, algo que é almejado por todos.  

Como terceiro ponto de contribuição acadêmica verifica-se que os fatores 

culturais levam ao alto envolvimento dos membros, que por sua vez cria a lealdade 

(OLIVER, 1999). Esse objetivo intermediário apareceu no item 5.6, baseado nas 

entrevistas, em que vários meios, incluindo os fatores culturais, levam ao 

envolvimento tribal e, por consequência, a lealdade do cliente. O quadro 8 demonstra 

algumas das possíveis estradas para se chegar na lealdade do cliente. Essas análises 

foram identificadas na pesquisa, porém não se esgotam. Podem existir outras 

variáveis e proposições para a lealdade. 

Quadro 8– Caminhos para envolvimento tribal  

Caminho 1:  Espaço físico  rituais  valores identidadelealdade 

Caminho 2: Valores conectam membros, criam ligações, sentimentos e 

emoções entre os membros.  Emoções e sentimentos  criam a ligação entre o 

próprio indivíduo e o grupo. Sentimentos   indivíduos criam e projetam suas 

imagens sobre o grupo.  Imagem do Indivíduo  cria envolvimento emocional   

envolvimento tribal  lealdade.  

Caminho 3: Sinais  demonstram que existem  regras.   Regras  remete 

segurança, reduz o  medo  gera bons sentimentos  mostra amplitude de técnicas 

válidas Técnicas forma de transmitir o conhecimento   traz  realização pessoal, 

reconhecimento social  Reconhecimento social cria identidade do membro  gera  

alto envolvimento  lealdade.  

Caminho 4: Eventos e diversão  transmitem e reforçam os valores  valor 

da união, da família  gera lealdade. 
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Caminho 5: Eventos e diversão  criam experiências compartilhadas  

aumentam envolvimento  relacionamento de longo prazo  lealdade.  

Fonte: elaboração própria.  

Por fim, como quarta contribuição acadêmica, surgem os fatores 

influenciadores para a entrada de novos membros (KOZINETS, 1999), uma vez que 

todos os entrevistados iniciaram a prática da luta em função da influência de algum 

amigo ou parente, aliado ao fato que buscam os valores da arte marcial. 

6.2 CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS 

O entendimento da tribo do jiu-jitsu se faz necessário para que seja possível 

estabelecer ações pertinentes a esse e a outros grupos de consumo com mesmo 

perfil. O Quadro 9 resume as principais características da tribo do jiu-jitsu, porém, 

observando que em certos momentos, o grupo apresenta características que 

teoricamente, seriam pertinentes a outros grupos de consumo. Dessa forma, verifica-

se no Quadro 9 que as características das comunidades de consumo são limitações 

teóricas. Esta conclusão está de acordo com Canniford (2011), que sugere estratégias 

diferentes para cada tipo de comunidade de consumo. Por exemplo, a tribo do jiu-jitsu, 

resumidamente apresenta os seguintes aspectos: o ponto principal da tribo – atividade 

exercida, as relações sociais – de grande importância, e os valores – originados na 

atividade, estão de acordo com as previsões teóricas em tribos. Porém, os seguintes 

pontos apresentaram divergências teóricas: a multiplicidade – o membro pode 

pertencer a mais de uma tribo ou pode enraizar o jiu-jitsu em seu contexto, a hierarquia 

– rígida e bem definida, e a durabilidade – tribos são efêmeras.  Concluindo, ao 

estudar um grupo de consumo, é importante ter uma visão mais peculiar de cada 

grupo estudado para que se possa direcionar corretamente os esforços estratégicos 

visando o desenvolvimento comercial. 
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Quadro 9 – Características específicas da tribo jiu-jitsu 

 Tribos Características das tribo do JIU-
JITSU 

Relação 
teoria x 
realidade 

Ponto 
Principal 

As relações sociais. O ponto principal é a atividade 

praticada, porém, as relações 

sociais são de grande importância. 

Apresenta características 

compatíveis com as tribos e 

também com as subculturas de 

consumo. Embora não seja o 

principal, a marca também se 

mostrou relevante no contexto. 

De acordo. 

Relações 
sociais 

Bem fortes, 

podendo ser mais 

importante que o 

consumo. 

Bem fortes. Para algumas 

pessoas, a relação de amizade 

passou a ser mais importante que 

o próprio esporte.  

Apresenta características 

compatíveis com as tribos. 

De acordo. 

Multiplicidade Consumidores 

participam de 

diversas tribos, 

assumindo 

diferentes papéis, 

uma não impede a 

outra. 

Membros normalmente possuem 

outras tribos, tem papeis múltiplos 

ao longo do dia. Porém, os 

membros com alto envolvimento 

incorporam os valores da luta as 

suas identidades e levam isso para 

seu dia a dia. Dessa forma, a tribo 

do jiu-jitsu apresenta nesse item 

características comuns as tribos 

mas também apresenta várias 

evidências de perfis parecidos com 

subculturas, onde o membro só 

participa de um grupo, adquirindo 

Diverge. 
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um estilo de vida através daqueles 

valores e identidade. 

Hierarquia / 
Estrutura de 

Poder 

Descentralizada, 

difusa, democrática 

A hierarquia é centralizada e bem 

definida. Bem diferente de outras 

tribos. Não apresenta 

características compatíveis com as 

tribos. Se parece mais com 

características de subcultura.  

Diverge. 

Valores Baseados na 

paixão pelo 

consumo e nas 

fortes relações 

sociais 

Apresenta características 

compatíveis com as tribos e com 

subculturas. Valores vêm da 

ideologia do esporte, porém, 

também das relações sociais.  

De acordo. 

Durabilidade São transitórias, 

muitas vezes 

passageiras, 

aparecem e 

desaparecem com 

facilidade. 

Embora o grupo local de Botafogo 

apresente transitoriedade, no 

sentido de ser instável entre 

membros que entram e saem da 

tribo com alguma frequência, a 

base, o core – núcleo – da tribo 

não parece instável. É possível 

visualizar uma posição concreta e 

uma base de consumidores já 

estável no esporte. Pode 

apresentar características de tribos 

mas se parece com características 

de subcultura. 

Diverge. 

Principais 
Exemplos 

Colecionadores de 

Vinil, Futebol 

Americano, 

Volcom, Jeep (e 

Jeepeiros) 

Praticantes, simpatizantes, 

equipes de jiu-jitsu e federações 

formam a tribo do jiu-jitsu. 

Um 

comunidade 

pode 

apresentar 

perfil de 
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outros tipos 

de 

comunidade 

de 

consumo. 

Fonte: elaboração própria. 

Ao se tornarem fãs leais as pessoas fazem um investimento em si mesmos 

para estar cada vez mais comprometidos e em acordo com a subcultura. Por outro 

lado, também esperam mais ferramentas da subcultura para eles próprios 

(KOZINETS, 2001). Dessa forma, é importante que a tribo faça ações tanto para atrair 

novos membros, quanto para a manutenção dos membros atuais. Conforme relatado 

por um dos entrevistados: 

 
 “a lealdade é muito importante ter para os dois lados, porque a equipe 
sempre vai me apoiar também, fora da equipe, em competição, o aluno tem 
que se sentir que a equipe tem lealdade com ele também. É mao dupla, é 
uma coesão social”, P.L. 

6.2.1 Ações para a tribo do jiu-jitsu 

O Quadro 3, da sessão 2.4.2, foi utilizado como parâmetro para criar as ações 

gerenciais sugeridas para a tribo do jiu-jitsu. Para novos membros, ações sugeridas 

de prospecção de mercado devem enfocar os valores e características do esporte, 

que possivelmente serão os valores buscados por novos membros. Conforme relatado 

pelos membros, os valores da tribo são: amizade, inteligência, controle, força, 

flexibilidade. Outras ações visando novos membros podem ser realizadas visando a 

rede de contatos dos membros atuais, de forma que estes influenciem e prospectem 

novos membros. Aqueles que possuem envolvimento tribal já realizam este tipo de 

conversa com os amigos, conforme alguns relatos a seguir. Talvez seja interessante 

por parte da administração da tribo formular algum incentivo a mais para que esses 

novos potenciais membros possam experimentar, por exemplo, incentivos financeiros 

de desconto, ou incentivos materiais.  

 
“As vezes meus amigos me acham até chato porque eu falo muito de jiu-jitsu 
e chamo todo mundo para treinar.” P.L 

“Desde que comecei a treinar eu faço militância para o jiu-jitsu” L.M 
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“sempre chamo meus amigos para conhecer o jiu-jitsu.”M.A 

Para membros atuais, desenvolver a lealdade através de ações como 

eventos, incentivos a campeonatos desde que os alunos estejam bem preparados, 

reuniões externas, valorizar sempre o(s) líder(es), valorizar a marca (a equipe), 

realizar  encontros esportivos e sempre atuar em boa comunicação com o grupo, 

valorizando sempre os rituais, a subcultura e estimulando as realizações pessoais. 

Outras ações sugeridas importantes são: crescimento da base de crianças e 

adolescentes, crescimento da marca online e promoção de seminários e eventos. 

6.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Explorar a influência e o efeito das mídias digitais na lealdade às tribos. Utilizar 

os fatores e testá-los quantitativamente com modelagem de equações estruturais para 

criar um modelo de lealdade às tribos que indique que fatores pesam mais. 
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ANEXO I – ORDEM DE FAIXA NO JIU-JITSU 

A ordem das faixas no jiu-jitsu é determinada pela confederação brasileira (CBJJ), 
conforme a seguir:  

FAIXA BRANCA – 0 a 12 meses de treino 

FAIXA AZUL – 12 a 24 meses de treino 

FAIXA ROXA – 24 a 48 meses de treino 

FAIXA MARROM – 48 a 60 meses de treino 

FAIXA PRETA – a partir de 60 meses de treino 

O aluno só pode passar de faixa com autorização de seu mestre. Embora o parâmetro 
tempo (meses) seja colocado com base, o mestre avalia outros critérios também como 
a performance técnica e física.  

Fonte: www.cbjj.com.br  
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ANEXO II – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Roteiro de entrevista utilizado. 

Pré-entrevista – abordagem inicial 

- Cumprimentos iniciais 

- Explicar a pesquisa 

- Termo de Confidencialidade  

Início da Coleta 

 Perfil do entrevistado (Nome, idade, profissão, cor da faixa). 
 Quando iniciou os treinos? Há quanto tempo você pratica a atividade?  
 Porque você começou a treinar?  
 O que mantém você até hoje treinando? Qual diferencial pra vc continuar 

treinando? Qual diferença entre malhar na smart fit e treinar jiu jitsu?  
Perguntas em profundidade 

Itens da 
Dimensão 
comportamentos 
(MARIAMPOLSKI, 

2006) 

Perguntas ao entrevistado 

Atividades 
Praticas 

Além do seu treino, o que mais você faz 
relacionado ao jiu-jtsu?  

Que atividades você faz pensando em melhorar 
seu rendimento e sua evolução no esporte? 

Assiste vídeos na internet, faz musculação, visita 
outras academias, seminários, campeonatos, etc...? o 
que considera mais importante? 

Rituais O que você sente na hora do cumprimento?  
Quais os momentos mais importantes para 

você?  
O Kimono, a faixa e amarrar a faixa.  O que você 

sente?  
Sobre a entrega de faixas? O que você acha e o 

que você sente?  
 Algum ritual pessoal antes da aula?  
Algum ritual coletivo pós aula? 

Papéis 
(assumidos na tribo ou 
fora dela) 

 Como você vê a relação entre alunos e 
alunos? 

E entre professores e alunos?  
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 Quais alunos tem mais influencia nas relações 
do grupo? O que você vê como importante para o 
ambiente do grupo?  

 
Quais outros esportes/grupos você participa? 
 
 Liderança? 
 
O fato de você praticar jiu-jitsu, como você acha 

que as pessoas enxergam em você?  Como isso faz 
parte de você?  

 
Outros papeis? Um cara mais social, alguém 

menos social? Como você vê os papeis assumidos pelas 
pessoas? 

 
Aculturação  Quando você entrou você se 

sentia em um “papel” ou com uma imagem? E hoje, isso 
mudou ou se mantém? 

 
 Realizações (busca 

pelo reconhecimento 
social através do que 
realizam/produzem, o 
"produto" criado pela 
tribo, pode ser algo 
intangível)  

 

 Quais são as suas conquistas? 
  Desafios dentro do jiu-jitsu?  
 Destaque o que você considera importante 

visando sua evolução pessoal, assim como a evolução 
do grupo.  

 
 
 

 Jogos e Diversões 
(atividades de suporte 
que ajudam a 
integração social)  

 

Você tem amigos na equipe? Você está inserido 
socialmente com o grupo?   

 Como são as brincadeiras no grupo entre os 
amigos? Saídas, comemorações, aniversários, 
churrascos? 

 Campeonatos?? 
 trocas de faixas? 
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Itens da 

Dimensão 
Significados 
(MARIAMPOLSKI, 
2006) 

Perguntas ao entrevistado 

 Símbolos usados na 
comunicação/ objeto 
totem  

 Sinais manifestados 
em seus 
comportamentos 

 

- Qual objeto é mais importante pra você dentro do 
esporte? Porque? 

  
- Em relação a marca da sua equipe, o que você 

sente quando visualiza marca no kimono, a marca na 
parede para fotos, a marca na internet? O que a marca traz 
para você? 

 
 
- E sobre outras marcas de roupas de fightwear, 

você usa? Em que ocasiões? O que representa isso pra 
você?  

 
- Sobre a marca de outras equipes, como você vê 

as outras equipes em termos de identidade da marca (o 
que elas passam pra você), fama / popularidade da marca, 
visibilidade, importância, técnicas?  

 Linguagem - Alguma expressão comum entre os membros? 
Alguma gíria? 

- Qual a forma de comunicação principal entre os 
membros?  

O que vem a sua mente quando falamos OSSS? 
Vc usa em que ocasiões?  
 

 Valores e Crenças 
 Ethos 

 

-Quais os valores você vê e que você leva do jiu-
jitsu?  

 
- você acha que o esporte está associado a 

violência, ou masculino, ou nao? 
- você também pratica com mulheres?  
 
- o que considera jogo “sujo” ou jogo “ limpo”? 

Como você vê a disputa entre os membros (a luta em si) e 
o sentido de comunidade?  

 
- o que é sentido de comunidade? Como você 

sente isso? Você sente orgulho disso? 
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 Isso influencia em sua personalidade de alguma 

forma? Os outros enxergam você diferente por causa da 
luta? Como isso contribui ou como isso influencia sua 
imagem frente a sociedade? 

 
 Relacionamentos 

influenciados pelo 
meio, dentro e fora 
da tribo 

- Você tem relacionamentos externos, criados ou 
influenciados pelo treino? 

- Sentido de comunidade? 
 

 Emoções e 
sentimentos 

 

- O que você sente ao treinar? O que te deixa mais 
feliz ou mais triste com relação ao jiu-jitsu e a sua equipe?  

 Atitudes, opiniões, 
interpretações 

 

- Quando entram novos membros? Que 
sentimentos vem? O que você considera em relação a 
eles?  

 
E os Membros antigos? Outros lutadores da tribo? 

Alguém (Quem) você admira dentro do esporte? 
 
Aculturação  o que fortaleceu? Como você viu a 

sua trajetória na tribo? Você sente mais parte da tribo hoje 
de quando você entrou?  

 

Itens da Dimensão 
Instrumentos 
(MARIAMPOLSKI, 2006) 

Perguntas ao entrevistado 

 Espaço físico  
 Tecnologia utilizada  
 Regras criadas e 

adaptadas ao meio 
 Técnicas 

- Você vê seu local de treino como 
importante? Você vê o local como sagrado? o que 
o espaço de treino traz de recordação e 
sentimentos para você?  

 
- Você utiliza alguma tecnologia voltada 

para o jiu-jitsu?  
 
- Existe hierarquia entre os membros? 

Como funciona?  Como você vê isso?  
 
- As regras do esporte definidas pela 

federação te agradam? Existem outras regras 
que vem da própria equipe?  
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- Sobre as técnicas de luta, você acha 

importante evoluir? Como você melhora suas 
técnicas? O que acha importante aprender? 
Como e o que você considera mais eficiente para 
aprender mais e melhorar seu jiu-jitsu?  

 
 

PARTE III – Perguntas finais 

- Como você vê a lealdade dos membros da equipe? Ou seja, o que mantém 
você nessa equipe? Por que você nao muda para outra equipe?  

Resposta:  
 
 

 
- Quais fatores influenciam você a contiuar treinando?  Quais fatores dificultam 

você a treinar? 
Resposta:  

 
 
 

 
- Pensando mais amplo agora, que ações voce considera importantes para o 

crescimento da sua equipe do jiu jitsu?  
Resposta:  
 
 
 
 

 
- E que ações seriam importante para toda a tribo, a comunidade do jiu-jitsu?  

Resposta:  
 
 
 

 
 

 

 

 
 


