
Técnica da antropologia revela atitudes e tendências de comportamento da clientela

VOCÊ CONHECE realmente o seu
cliente? Já perguntou se ele também
compra da concorrência, se gosta de
mostrar a sua marca ou se deixa a
embalagem escondida no fundo do
armário? Identificar o comportamen-
to dos consumidores não é tarefa
simples e, para algumas questões,
não basta perguntar: é preciso checar
com os próprios olhos, incorporar o
ponto de vista do outro. Mas a etno-
grafia — metodologia criada pela an-
tropologia e cada vez mais utilizada
por institutos de pesquisa de merca-
do — pode ajudá-lo.

Para captar e compreender pensa-
mentos, ações e aspirações do pübli-
co-alvo e, portanto, facilitar a tomada
de decisões ou a solução de problemas
na empresa, agências especializadas
em pesquisa etnográfica utilizam di-
versas ferramentas, incluindo entre-
vistas, observação, fotografias, vídeos,
pesquisas de campo e até mesmo visi-
tas às casas dos consumidores.

Ao contrário da pesquisa chamada
quantitativa, feita a partir de entre-
vistas, ou dos grupos de discussão
da pesquisa qualitativa, que revelam

o que o público diz fazer, este tipo
de estudo levanta informações sobre
o que o público realmente faz. Re-
sultados tão precisos são possíveis
porque a técnica busca a ligação en-
tre comportamentos e cultura e pro-
cura identificar tendências e fenô-
menos culturais por meio da pers-
pectiva do entrevistado.

A fabricante de cosméticos infan-
tis Phisalia, de São Paulo, encomen-
dou a primeira pesquisa etnográfica
para o Data Popular em 1998 e, atual-
mente, aguarda os resultados da
quarta edição. Eduardo Amiralian, di-
retor comercial da Phisalia, conta que
foram investidos cerca de 30.000
reais em cada uma, e pretende repetir

a dose nos próximos anos. "Os resul-
tados têm sido satisfatórios, conse-
guimos informações que nos ajuda-
ram a aumentar nossa participação
no mercado", declara.

Em 2006, a Phisalia alcançou 17%
das vendas de xampu para crianças,
lideradas no país por gigantes como
Palmolive e Johnson & Johnson, com
uma média de 650.000 unidades por
mês. Entre 2004 e 2006, seu fatura-
mento cresceu 48%. Segundo Ami-
ralian, foram feitas visitas às casas
dos consumidores, o que permitiu
identificar o ambiente da criança,
sua interação com os pais e também
com produtos de higiente. Os resul-
tados foram utilizados principalmen-
te para lançar ou relançar produtos,
melhorar embalagens e criar linhas
em novas categorias, como colônias
e hidratantes. Pesquisa etnográfica
não ê algo que você consiga fazer so-
zinho, já que é preciso formação e
treino para o entendimento do com-
portamento humano. Mas se é disso
o que a sua empresa necessita, a porta
certa a bater é a de uma boa empresa
prestadora de serviços.
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