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OBJETIVOS 

• Distinguir pesquisa acadêmica de pesquisa resultante de experiencia

e prática organizacional;

• Orientar a definição de temas e objetivos a serem trabalhados no

relatório do TCO
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Método Científico 

OBSERVAÇÃO

FORMULAÇÃO 
DE HIPOTESE

REALIZAÇÃO DE 
EXPERIMENTOS

ANÁLISE DOS 
DADOS

CONCLUSÃO
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Pesquisa Quantitativa X Qualitativa 
Pesquisa predominantemente 
quantitativa

Pesquisa predominantemente 
qualitativa

Alta capacidade de generalização de 
resultados (probabilísticas)

Baixa capacidade de generalização de 
resultados

Importante para caracterizar fatos Importante para explicar fatos e 
entender suas causas

O pesquisador possui maior 
neutralidade diante do objeto

O pesquisador envolve-se 
subjetivamente na análise

Mais comum em ciências da 
natureza: explicação

Mais comum nas ciências sociais: 
compreensão
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TEMA 

Na definição do tema, leve em consideração as seguintes questões:

a) que aspecto, ligado ao conjunto de tópicos abordados durante o curso Tec. em
ADM, de fato, desperta meu interesse?

b) terei facilidades empíricas para desenvolvê-lo?

O tema corresponde ao assunto que se 

deseja investigar. Trata-se de uma 

definição vaga, que dará origem ao 

problema de pesquisa.
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Formulação de um problema 

• Diferentemente do tema, o problema de pesquisa não pode ser
vago. Ele deve ser formulado de maneira clara, pormenorizada.

• Além disso, ele deverá tomar a forma de uma pergunta, que
norteará o pesquisador.
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OBJETIVO GERAL 
• O objetivo geral estabelece o que será feito para construção de uma

resposta que satisfaça ao problema de pesquisa.

• Para formular o objetivo geral o pesquisador deve perguntar: Para quê
pretendo pesquisar?

• Na elaboração dos objetivos a escolha do verbo é importantíssima, pois
ele vai manifestar a intenção do pesquisador no desenvolvimento da
pesquisa. É necessário utilizar verbos no infinitivo, que apresente apenas
uma interpretação e que seja de ação, nunca de estado.
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OBJETIVO GERAL 
Conhecimento – é referente à habilidade de identificar a informação, partindo de
situações anteriores;

Compreensão – é referente à habilidade de demonstrar compreensão da
informação, capaz de reproduzi-la por meio ideias próprias;

Aplicação – é referente à habilidade de recolher e aplicar a informação em
situações ou problemas concretos;

Análise – é referente à habilidade de estruturar a informação, separando as partes
e estabelecendo relações para explicá-las;

Síntese – é referente à habilidade de recolher e relacionar a informação de
diferentes fontes, para a produção deu uma nova informação;

Avaliação – é referente à habilidade de fazer julgamentos de valor sobre algo,
considerando critérios conhecidos
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OBJETIVO GERAL 
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Escolha do TEMA GESTÃO DE RH

PROVIMENTO DE 
RH

APLICAÇÃO DE RH
MANUTENÇÃO DE 

RH

Condições de 
trabalho

Segurança de 
trabalho

Política de 
Benefícios

Rotatividade de 
Pessoal

DESENVOLVIMENTO 
DE RH

MONITORAMENTO 
DE RH

OBJETIVO GERAL:

Reconhecer e analisar, a partir da percepção de

gestores de recursos humanos, as principais causas

da rotatividade de pessoal no setor operacional de

empresas de pequeno porte voltadas à segurança

patrimonial
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Estrutura 

1. Introdução

2. Referencial teórico

3. Procedimentos metodológicos

4. Resultados e discussão

5. Considerações finais

6. Referências
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Atividade Complementar 
1. A um profissional (administrador) em início de carreira foi dado como tarefa

pesquisar sobre o mercado de cervejas. Como ele deve proceder para delimitar
o assunto? O que deve considerar?

2. Até agora você recebeu algumas orientações sobre a escolha e a delimitação do
tema, assim como a seleção e organização das fontes de consulta. É hora de ver
isso na prática. Você deve, para esta atividade, escolher um tema relacionado à
sua área de estudo e delimitá-lo. Para isso, preste atenção às dicas a seguir:

• Escolha um tema já relacionado a algo que você tenha interesse em desenvolver
como trabalho (um conteúdo que você gostou de estudar, ou uma experiência
relacionada ao curso Tec. ADM).

• Escreva esse tema em um enunciado, em uma frase, de forma clara, objetiva e
precisa.


