
Os estudos etnográficos estão na
moda. Cada vez mais se lê, ouve-se
em palestras, em reuniões de tra-
balho a riqueza de utilização dessa
pesquisa. O que se observa tam-
bém é uma grande confusão so-

bre o que é, quando se deve usar
e principalmente como fazer. Co-
mo está na moda, isto chega a ser
inevitável. Portanto, está na mão
dos pesquisadores a responsabi-
lidade de educar o cliente no uso

adequado desse instrumento.

A primeira confusão que tenho
percebido pela leitura de artigos
e mesmo em palestras é contra-
por os estudos etnográficos versus
a pesquisa qualitativa e, mais es-
pecificamente, as discussões em
grupo. Há artigos com títulos que
chamam para o desuso desse mé-
todo, como os "focus groups estão
em baixa" Este é um equívoco,
porque não se trata de comparar,
desprestigiar ou mesmo desvalo-
rizar as discussões em grupo que
serviram até hoje para o sucesso
de inúmeras marcas que tiveram
suas estratégias estabelecidas a
partir do conhecimento do consu-
midor adquirido com o uso dessa
metodologia.

Tenho acompanhado este pro-
cesso ao longo da minha carreira
profissional e observado o quan-
to as grandes empresas ganham
em conhecimento do mercado
e do consumidor por meio desse
tipo de estudo. Para isso basta



acompanhar as marcas líderes de
mercado.

É importante salientar que em-
bora esteja na moda, esta técnica
— observação já é utilizada há

muitos anos, por diversos segmen-
tos, inclusive pelo B2B.

Independente da apologia aos
estudos etnográficos, o que se de-
ve fazer sempre é observar o pro-
blema a ser resolvido e estabele-
cer a metolodologia mais adequa-
da ou mesmo as metodologias.
O que significa dizer que o uso de
estudo etnográfico não invalida
o uso também de discussões em
grupo ou mesmo entrevistas em
profundidade e vice-versa. Estas
são todas as ferramentas de mar-
keting que servem para uma me-
lhor compreensão do público-
alvo. Portanto, complementam-se
na maior parte das vezes.

Isto não quer dizer que sempre
que se fizer uma discussão de gru-
po, esta deve ser complementa-
da com estudos etnográficos ou
vice-versa. Cada problema deve
ser resolvido com um desenho

específico de pesquisa. Mas pos-
so garantir que foram bastante
produtivas e ricas as oportunida-
des de contato que tive com esse
tipo de aplicação.

O pesquisador deve tirar sem-
pre o melhor de cada técnica. Nas
discussões em grupo temos a ên-
fase no que as pessoas dizem que
fazem — o que é de uma impor-
tância vital para entender o que
elas estão valorizando nesse pro-
c e s s o , enquanto nos estudos
etnográficos percebemos o que
as pessoas realmente fazem. Isto
é fundamental para completar es-
se entendimento, além de acres-
centar informações às quais não
se tinha acesso.

Portanto, é uma forma muito ri-
ca de ampliar o conhecimento do
comportamento do consumidor,
ouvindo o que ele tem para dizer
e observando o que ele realmen-
te faz.

Agora o grande risco é o uso
indiscriminado e equivocado, ou
seja, ir a um barzinho em uma
noite para observar o pessoal be-
ber cerveja, por exemplo, e dizer
que fez um estudo etnográfico.
Isso é uma falha muito grande.
Porque esse estudo é um trabalho
bastante complexo, que requer
sempre o acompanhamento de
antropólogos, que vão auxiliar na
decodificação do que foi obser-
vado, pois há muito mais significa-
dos no que foi feito pelo consu-
midor do que a simples descrição
do ato. Essa é a parte complexa

e, portanto, rica dessa técnica.

Finalizando, ambas as técnicas
são muito úteis para conhecer o
comportamento do consumidor,
e quando bem aplicadas se com-
plementam para uma melhor ges-
tão de marketing, que tem como
objetivo o entendimento mais
amplo possível do seu público.
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