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A Guerra do rádio por satélite não poderá ser vencida por Howard Stern sozinho. Portanto, 
pouco depois de contratar o desbocado apresentador de rádio por US$ 500 milhões em 2004, 
a Sirius Satellite Radio convocou uma pequena consultoria de Portland (Oregon) para ajudá-la 
a elaborar um plano para alcançar a XM Satellite Radio Holdings, uma concorrente de maior 
porte.  
 
A Ziba Design despachou uma equipe de cientistas sociais, designers e etnógrafos para uma 
viagem a Nashville e Boston. Durante quatro semanas, eles observaram de perto 45 pessoas, 
estudando como elas ouvem música, assistem TV e até mesmo lêem revistas de fofocas. A 
conclusão desses profissionais: um aparelho de rádio por satélite portátil que fosse fácil de 
usar e pudesse ser carregado com músicas para serem ouvidas mais tarde, poderia ser algo 
sensacional na concorrência contra a XM.  
 
Em novembro, a Sirius começou a vender o Sirius S50, um aparelho do tamanho de um fino 
pacote de cigarros que armazena até 50 horas de música digital e comentários. Ele tem uma 
tela colorida e botões práticos, com os quais você escolhe facilmente a música que quer ouvir. 
Insira-o em uma estação de recarregamento e ele absorve e muda a programação de seus 
canais favoritos da Sirius.  
 
O S50 transformou-se em um dos maiores sucessos de venda no Natal do ano passado. A 
Sirius diz que ele a ajudou a conquistar mais assinantes que a XM desde o quarto trimestre do 
ano passado. "As habilidades de pesquisa da Ziba e a abordagem inovadora aos conceitos de 
design foram as coisas que mais impressionaram", diz o presidente da Sirius, James E. Meyer.  
 
Um aparelho portátil de rádio por satélite da Sirius ou um computador pessoal (PC) barato da 
Intel Corp, projetado para rodar nos vilarejos rurais da Índia com uma bateria da caminhão. 
Todas essas tempestades cerebrais aconteceram sob a orientação de etnógrafos, uma espécie 
de antropólogo que pode, entre outras coisas, identificar o que está faltando na vida das 
pessoas - o telefone celular perfeito, utensílios domésticos ou cinema -, e trabalha com 
designers e engenheiros na criação de produtos e serviços que preencham essas necessidades.  
 
As empresas estão aproveitando as ciências sociais, incluindo a etnografia, desde a década de 
1930. Na época, os executivos estavam mais interessados em descobrir como tornar seus 
funcionários mais produtivos. Mas desde a década de 1960, quando os gurus da administração 
coroaram o "rei consumidor", as empresas vêm recorrendo aos etnógrafos para ter um maior 
controle sobre seus clientes. Agora, com um número cada vez maior de empresas se 
reorientando para melhor atender o consumidor, a etnografia se encontra em sua melhor fase.  
 
A beleza da etnografia, segundo seus defensores, é que ela fornece uma compreensão maior 
dos consumidores do que as pesquisas tradicionais. Sim, as empresas ainda estão usando 
grupos de foco, pesquisas e dados demográficos para entrar na mente do consumidor. Mas 
observar de perto as pessoas nos lugares em que elas vivem e trabalham, segundo executivos, 
permite às empresas voltar todas as suas atenções aos desejos não-articulados de seus 
clientes. "Antes, as características de design eram empurradas para o fim da estratégia de 
mercado", diz Timothy de Waal Malefyt, antropólogo que comanda a área de "descobertas 
culturais" da agência de propaganda BBDO Worldwide.  
 
O aumento da visibilidade da etnografia está criando estrelas improváveis dentro das 
companhias das áreas de varejo, serviços financeiros e no setor industrial, além de firmas de 
consultoria como a IDEO, Jum Associates e Doblin Group. Três anos atrás, o grupo de 
pesquisas da IBM tinha uns poucos antropólogos em sua equipe. Hoje eles são uma dúzia. A 
fabricante de móveis Steelcase depende bastante dos etnógrafos da casa para a criação de 
novos produtos. A Intel, em meio a uma violenta transição de fabricante de chips, transferiu 
vários de seus cientistas sociais mais graduados do laboratório de pesquisas para posições de 
liderança.  



"A tecnologia está sendo cada vez mais desenhada do lado de fora para o lado de dentro, 
colocando as necessidades das pessoas em primeiro lugar", diz o diretor-presidente da Intel, 
Paul S. Otellini.  
 
Enquanto muitas companhias estão abraçando a etnografia para criar coisas novas, outras a 
estão usando para revitalizar produtos ou serviços já existentes. Em 2004, a Marriott 
contratou a IDEO para repensar a experiência hoteleira para um cliente cada vez mais 
importante: os jovens que gostam de tecnologia e viajam muito a trabalho. "Isso tudo tem a 
ver com manter um frescor na área de viagens de negócios e como as pessoas se comportam 
e do que precisam", explica Michael E. Jannini, vice-presidente executivo de gerenciamento de 
marca da Marriott.  
 
Para entender melhor os clientes da Marriott, a IDEO despachou uma equipe de sete 
consultores, incluindo um designer, um antropólogo, um redator e um arquiteto para uma 
viagem de seis dias. Em 12 cidades o grupo circulou por lobbies de hotéis, cafés, bares e pediu 
aos hóspedes para que fizessem uma representação gráfica do que estavam fazendo, hora a 
hora.  
 
Etnógrafo, uma espécie de antropólogo, pode identificar o que está faltando na vida dos 
consumidores  
 
O que eles perceberam: os hotéis geralmente são bons em servir grandes grupos de viajantes, 
mas não os pequenos grupos. Os pesquisadores notaram que os lobbies dos hotéis tendem a 
ser escuros e mais adequados para um momento de relaxamento, do que para a realização de 
negócios casuais. A Marriott carecia de espaços onde os hóspedes pudessem combinar 
confortavelmente trabalho e prazer, fora de seus quartos.  
 
Depois de estudar as constatações da IDEO, a Marriott anunciou em janeiro planos para 
reinventar os lobbies de suas redes Marriott e Renaissance Hotels, criando para cada uma 
delas uma área social, com pequenas mesas, melhor iluminação e acesso sem fio à internet. 
Uma outra área permitirá aos executivos que viajam sozinhos trabalhar com tranqüilidade em 
espaços semi-privados. Os hóspedes também vão gostar da opção de eles mesmos fazerem o 
check-in - a Marriott está considerando a implantação de um novo balcão onde eles poderão 
fazer isso com um cartão de crédito.  
 
Entrar em novos mercados é o caminho clássico para o crescimento. Mas como você se infiltra 
em um setor sobre o qual você não sabe quase nada? Para a General Electric, a etnografia foi 
a resposta. A GE já estava vendendo materiais plásticos para fabricantes de telefones celulares 
e autopeças. Mas seus executivos queriam entrar no negócio de fibras plásticas, que fornece 
material para produtos de maior valor e maiores margens de lucro, como as jaquetas à prova 
de fogo e à prova de bala. Então, dois anos atrás o gerente de operações de marketing da GE 
Plastics, Dominic McMahon, contratou a Jump Associates. McMahon diz que "não poderíamos 
chegar em alguém do mundo das fibras (plásticas) e dizer: 'por favor, pode nos dizer o que 
precisamos fazer para entrar no negócio de vocês?'".  
 
Na verdade, foi preciso muitos meses para convencer uns poucos fabricantes a participarem do 
estudo. Eles cooperaram somente porque perceberam que algum dia a GE forneceria materiais 
a eles que poderiam ser úteis em seus negócios. "A idéia da GE de transformar-se em um 
fornecedor do setor era muito animadora", diz Lauren Osofsky, pesquisadora da Jump.  
 
O estudo, que durou um ano, proporcionou uma visão bastante profunda do negócio, que 
levou a GE a dar uma reviravolta estratégica. A GE pensava que a indústria das fibras era um 
negócio de commodities centrado na obtenção rápida dos materiais mais baratos. Ao invés 
disso, o que ela constatou é que se trata de uma indústria artesanal com clientes que querem 
colaborar desde os estágios iniciais para o desenvolvimento de materiais de alto desempenho. 
Como resultado, a GE agora divide protótipos com os clientes. E ao invés de de fazer média 
com os executivos, ela trabalha de perto com os engenheiros na resolução de problemas 
técnicos. "Isso foi uma inovação e uma oportunidade enorme", diz McMahon.  
 



Para as grandes corporações que não comercializam direto para os consumidores, a etnografia 
tem um apelo singular. Isso funciona particularmente bem para a Intel, que está enfrentando 
uma dura concorrência da Advanced Micro Devices e acredita estar precisando muito se 
diversificar além do seu negócio principal, a fabricação de chips.  
 
Desde que assumiu, pouco mais de um ano atrás, o diretor-presidente Otellini começou a 
transformar a Intel em uma companhia muito mais focada nos produtos de consumo: sistemas 
de entretenimento doméstico; computadores portáteis para médicos; PCs baratos para a 
venda em mercados emergentes. A Intel concluiu que fabricar bem esses equipamentos exige 
uma relação mais próxima com os clientes. Isso significa levar etnógrafos para os níveis mais 
altos da administração.  
 
A Intel vem usando esses profissionais desde o começo da década de 1990. Mas foi somente 
no fim dos anos 90 que o trabalho dessas pessoas começou a influenciar na direção da 
companhia. Uma das primeiras inovações surgiu em 1997, quando dois antropólogos da Intel, 
Tony Salvador e John Sherry, lançaram um projeto chamado "Em Qualquer Lugar do 
Trabalho". O estudo os levou à baía Bristol Bay, no Alasca, onde eles perceberam que os 
pescadores poderiam usar a tecnologia sem fio para transmitir o volume de peixes pescados 
durante o dia de trabalho, diretamente para o Alaska Fish & Game Dept. Essa observação (e 
outras como ela) ajudou a convencer a Intel a dar mais atenção à computação móvel, o que 
acabou resultando na tecnologia Centrino.  
 
Agora, a Salvador & Co. está estudando as pessoas idosas para descobrir como fornecer 
tecnologia médica para a próxima onda de aposentados, que inclui um aparelho que monitora 
e ajuda a certificar que o paciente está tomando seus remédios adequadamente. E, é claro, os 
etnógrafos da Intel ajudaram a criar o PC Community India, de US$ 500, que poderá se 
transformar em um sucesso de vendas, na medida que centenas de milhões de indianos que 
vivem em comunidades rurais passarão a ter acesso à internet.  
 
A Intel sabe que é muito importante perceber as necessidades e aspirações únicas de culturas 
diferentes. É por isso que contratou a Salvador & Co.. A dupla criou uma rede de "centros de 
definição de plataformas" em Bangalore, Cairo, São Paulo e Xangai. As unidades - que 
empregam engenheiros, projetistas e marqueteiros locais - ajudam a definir e desenvolver 
produtos para os mercados locais.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 
 


