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1. INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem o objetivo de dar uma breve introdução à técnica de entrevista e à modalidade de 
pesquisa intitulada "estudo de caso". A entrevista é a forma mais comum de coleta de dados, sempre que 
se esteja falando em "dados primários", ou seja, dados que estejam sendo coletados pela primeira vez. 
Essa constatação vale tanto para a pesquisa quantitativa como para a pesquisa qualitativa, embora o tipo 
padrão de entrevista seja diferente nos dois casos. 
Por outro lado, o estudo de caso é uma abordagem também comum nas ciências sociais aplicadas e se 
refere a quaisquer pesquisas onde exista apenas uma unidade sendo analisada, seja essa unidade uma 
pessoa, uma obra, uma comunidade, uma organização, etc. 
 
2. A ENTREVISTA: CONCEITO 
Às vezes costuma-se dizer que a entrevista é uma conversa que tem um propósito definido. Esse propósito 
é sempre a coleta de informações, embora essa última palavra queira dizer muitas coisas: opiniões, 
sentimentos, relatos, números, fatos, etc. 
Como as pessoas passam a vida conversando entre si, muitos estudantes tem uma impressão errônea de 
que qualquer pessoa está sempre preparada para conduzir entrevistas mas, na prática, não se pode 
entrevistar pessoas simplesmente da mesma forma como conduzimos nossas conversações diárias. 
Vejamos algumas poucas diferenças fundamentais: 

a) No dia a dia, quando a pessoa que interrogamos manifesta o desejo de evitar certos assuntos, 
a boa educação nos manda aceitar o fato e polidamente conduzir a conversação para outros rumos. 
Quando se trata de uma entrevista de pesquisa, entretanto, muitas vezes o que realmente queremos são as 
respostas às perguntas que normalmente as pessoas não gostariam de responder. Não se pode abandonar 
as regras da etiqueta, ao mesmo tempo em que, com freqüência, procuramos obter das pessoas 
informações, opiniões, sentimentos e pontos de vista íntimos e privados. 

b) No diálogo comum, o controle da conversa passa de uma para outra pessoa diversas vezes. 
No caso da entrevista é preciso que o controle esteja sempre com o entrevistador. É claro que "estar no 
controle" não significa que o entrevistador esteja falando o tempo todo (às vezes, é exatamente o 
contrário que acontece). O que sucede é que o entrevistador deve desenvolver estratégias de manter a 
conversação sempre girando em torno das áreas de interesse, embora temporariamente possa deixar o 
entrevistado à vontade e aparentemente solto por completo. As regras da entrevista variam de 
entrevistador para entrevistador; a dinâmica da entrevista pode inclusive variar bastante durante a 
conversação entre entrevistador e entrevistado. 

c) Numa conversa de rotina entre amigos, casais,companheiros de trabalho, ou mesmo em 
conversas ocasionais, quando por exemplo duas pessoas entabulam um diálogo simplesmente porque 
estão sentadas lado a lado em um avião, o assunto ou tema da conversa é escolhido de comum acordo ou, 
pelo menos, qualquer um dos interlocutores pode mudar de assunto quando lhe convenha. No caso da 
entrevista, o assunto é selecionado apenas pelo entrevistador, que necessita exatamente daquelas 
informações para seu próprio benefício (fazer uma pesquisa, defender uma tese, publicar um artigo, etc.). 
Estamos prontos agora para uma definição mais formal de entrevista: 
Entrevista é um encontro e uma troca verbal, face a face, na qual uma pessoa, chamada entrevistador, 
tenta obter informações, opiniões, dados ou crenças de uma outra pessoa (o entrevistado ou respondente) 
ou grupo de pessoas. 
A forma como se dá essa "troca verbal" e a natureza das informações que são coletadas dependem do tipo 
de entrevista ou, dito de outra forma, dependendo do que se queira com a entrevista, ela assumirá 
características diferenciadas. 



 
3. TIPOS DE ENTREVISTA 
Embora não haja uma terminologia única, as entrevistas costumam ser classificadas segundo o grau de 
estruturação ou padronização. Alguns autores falam em entrevistas diretivas e não diretivas, outros falam 
de entrevistas abertas ou fechadas enquanto outros ainda referem-se a entrevistas formais e não formais 
(ou informais). Há quem nomeie as entrevistas como padronizadas e não padronizadas. Duas observações 
podem ser feitas: 

a) os termos acima podem ser encarados como sinônimos, pelo menos em primeira 
aproximação, ou seja, as entrevistas podem ser: diretivas ou fechadas ou formais ou padronizadas, de um 
lado, e não diretivas ou abertas ou informais ou não padronizadas, de outro; 

b) qualquer que seja a nomenclatura utilizada, existe um tipo intermediário, que combina um 
pouco das características dos tipos extremos. Fala-se assim de entrevistas semi-diretivas ou semi-abertas 
ou semi-formais ou semi-padronizadas. A rigor, a palavra "semi" indica mais uma faixa de tipos do que 
um tipo específico, já que pode variar o "grau de estruturação" na entrevista "semi". 
Tão somente por necessidade de escolha, adotaremos a classificação de entrevistas padronizadas, não 
padronizadas e semi-padronizadas. 
Entrevistas padronizadas 
A entrevista padronizada (ou totalmente padronizada, como dizem alguns) é aquela na qual as questões e 
a ordem em que elas comparecem são exatamente as mesmas para todos os respondentes. Todas as 
questões devem ser comparáveis, de forma que, quando aparecem variações entre as respostas, elas 
devem ser atribuídas a diferenças reais entre os respondentes. A entrevista padronizada é feita com o 
auxílio de questionários ou de listas de perguntas, e geralmente abrangem um número muito grande de 
entrevistados, para o que a própria padronização das perguntas irá auxiliar na tabulação das respostas. 
No caso de questionários onde as questões tenham alternativas múltiplas de respostas, o entrevistador 
simplesmente apresenta as alternativas ao respondente e indaga de sua preferência. No caso de listas de 
questões, o entrevistador escreve as respostas do respondente a cada uma das perguntas. É claro que, em 
ambos os casos, devido ao alto grau de padronização, a própria figura do entrevistador pode ser 
dispensada. Nos questionários pelo correio é exatamente isso o que acontece. 
Qual a base principal de justificação da entrevista padronizada? É possível dizer que, dentre as crenças 
que possibilitam uso da entrevista padronizada, a principal é a de que os entrevistados tem um 
vocabulário suficientemente comum de tal forma que é possível formular questões que tenham o mesmo 
sentido para cada um deles. Assim, a forma de compor as questões e as próprias palavras utilizadas teriam 
assim o mesmo efeito em cada um dos entrevistados. Numa outra linguagem, diz-se que os entrevistados 
recebem os mesmos estímulos e portanto suas reações (respostas) são comparáveis. 
Pode-se comentar que a hipótese de que as questões tenham o mesmo sentido para todos vai depender da 
relativa homogeneidade das pessoas que serão entrevistas. A forma de falar, os valores, os hábitos, as 
distâncias geográficas, são todos eles fatores que podem influenciar na hipótese de um entendimento 
comum. 
Justifica-se o fato de que a seqüência de questões deva ser idêntica, da seguinte forma: como o sentido de 
cada questão deve ser idêntico para cada respondente, o seu contexto também deve ser idêntico. Como a 
seqüência faz parte do contexto, ela deve ser a mesma para todos os entrevistados. Subjacente a essa 
conclusão está a suposição de que existe uma ordem mais adequada na qual as questões devem ser 
colocadas, de forma a captar o interesse e a boa vontade dos entrevistados. Dessa suposição nasce o 
hábito de colocar em primeiro lugar as questões que despertam o interesse do respondente e, uma vez que 
esse interesse tenha sido obtido, seguem-se as questões menos interessantes. Finalmente, as questões mais 
complexas, capazes de estimular as reações mais emocionais, são colocadas perto do fim da entrevista. 
Assim, se o entrevistado desistir de responder, pelo menos a maior parte da entrevista terá sido 
completada. Fica evidente que esse roteiro não precisa ser necessariamente seguido, embora recomendado 
pela prudência quando o entrevistador não seja muito experiente. 
Uma última suposição importante feita por aqueles que vão usar de entrevistas padronizadas diz respeito 
ao pré-teste. Em entrevistas padronizadas é sempre feito o pré-teste, na esperança de que as questões 
serão depuradas, notadamente com respeito a confusões que possam provocar devido à seqüência mal 
planejada, à dificuldade de entendimento de palavras ou frases, às reações negativas que possam 
provocar, e assim por diante. 



Entrevistas não padronizadas 
Neste tipo de entrevistas, radicalmente opostas às entrevistas estruturadas, o entrevistador não possui um 
conjunto especificado de questões, e nem as questões são perguntadas numa ordem específica. O 
entrevistador possui uma grande liberdade de ação e pode incursionar por vários assuntos e testar várias 
hipóteses durante o curso da entrevista. O entrevistador pode adaptar, gerar e desenvolver questões 
apropriadas para cada situação de entrevista. É claro que uma grande habilidade é exigida do 
entrevistador para conduzir esse tipo de entrevista. 
As entrevistas não estruturadas são particularmente úteis na pesquisa qualitativa, por sua capacidade em 
descortinar pontos de vista pessoais e íntimos e permitir acesso a informações que de outra forma não 
seriam alcançadas. 
A principal desvantagem das entrevistas não padronizadas é sua incapacidade de permitir comparações 
diretas entre os entrevistados. Além disso, é grande o trabalho de codificação dos resultados, que não 
podem ser tabelados. As entrevistas são geralmente transcritas, transformando-se em textos, a partir dos 
quais a análise deve ser feita. Esse trabalho pode ser difícil e exigir bastante conhecimento e experiência. 
Entrevistas semi-padronizadas 
Nas entrevistas semi-padronizadas trabalha-se com uma lista das informações que se deseja de cada 
entrevistado, mas a forma de perguntar (a estrutura da pergunta) e a ordem em que as questões são feitas 
irá variar de acordo com as características de cada entrevistado. 
Tal como acontecia com as entrevistas não padronizadas, também aqui exige-se uma grande habilidade do 
entrevistador, que deve estar bem treinado no sentido das informações desejadas e na competência para 
variar a forma de perguntar para cada pessoa entrevistada. 
Um dos cuidados a serem tomados pelo entrevistador é o de assegurar-se que o sentido de uma dada 
questão seja inteligível para o respondente. Para que isso aconteça, a questão deve ser formulada em 
termos inteligíveis para os entrevistados. Linguagens especiais devem ser aprendidas no caso de 
entrevistas com profissionais e outros grupos que mantém vocabulários próprios. 
 
4. O ESTUDO DE CASO 
O estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 
profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em 
particular. Não deve ser confundido com o "método do caso", que constitui uma estratégica de ensino 
amplamente divulgada nas ciências sociais aplicadas, em particular nos cursos de administração de 
empresas. Como estratégia de ensino, o método do caso teve origem na Escola de Direito da Universidade 
de Harvard, na segunda metade do século passado, e vem sendo usado há muito anos, nos Estados Unidos 
e no Brasil. Tem por objetivo proporcionar vivência da realidade por meio da discussão, análise e 
tentativa de solução de um problema extraído da vida real. Enquanto técnica de ensino, procura 
estabelecer relação entre a teoria e a prática. Àqueles interessados no método do caso enquanto recurso 
para o ensino de administração de empresas, recomendamos a leitura de Maximiano e Sbragia (1). 
O propósito fundamental do estudo de caso (como tipo de pesquisa) é analisar intensivamente uma dada 
unidade social, que pode ser, por exemplo, um líder sindical, uma empresa que vem desenvolvendo um 
sistema inédito de controle de qualidade, o grupo de pessoas envolvido com a CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, de uma grande indústria que apresenta baixos índices de acidente de trabalho. 
Na pesquisa acadêmica em administração, por exemplo, o estudo de caso tem sido bastante divulgado e 
utilizado na área de marketing, conforme é atestado por Campomar (2), em ensaio sobre o tema. 
Segundo Yin (3), esta "é uma forma de se fazer pesquisa empírica que investiga fenômenos 
contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em situações em que as fronteiras entre o fenômeno 
e o contexto não estão claramente estabelecidas, onde se utiliza múltiplas fontes de evidência."Com o 
objetivo de aprofundar a descrição de determinado fenômeno, o investigador pode opta pelo estudo de 
situações típicas (similares a muitas outras do mesmo tipo) ou não usuais (casos excepcionais). 
O estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores procuram responder às 
questões "como" e "porque" certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre 
os eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser 
analisados dentro de algum contexto de vida real. 
Adotando um enfoque exploratório e descritivo, o pesquisador que pretende desenvolver um estudo de 
caso deverá estar aberto às suas descobertas. Mesmo que inicie o trabalho a partir de algum esquema 



teórico, deverá se manter alerta aos novos elementos ou dimensões que poderão surgir no decorrer do 
trabalho. O pesquisador deve também preocupar-se em mostrar a multiplicidade de dimensões presentes 
numa determinada situação, uma vez que a realidade é sempre complexa. Desta forma, para uma 
apreensão mais completa do fenômeno em estudo, é preciso enfatizar as várias dimensões em que ele se 
apresenta, assim como o contexto em que se situa. A divergência e os conflitos, tão característicos da 
situação social, devem estar presentes no estudo. 
No estudo de caso, o pesquisador geralmente utiliza uma variedade de dados coletados em diferentes 
momentos, por meio de variadas fontes de informação. Tem como técnicas fundamentais de pesquisa a 
observação e a entrevista. Produz relatórios que apresentam um estilo mais informal, narrativo, ilustrado 
com citações, exemplos e descrições fornecidas pelos sujeitos, podendo ainda utilizar fotos, desenhos, 
colagens ou qualquer outro tipo de material que o auxilie na transmissão do caso. 
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