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OBJETIVOS 

∙ Identificar vários tipos e metodologias de pesquisas que podem ser
usadas em Administração;

∙ Coletar dados de maneira eficiente, processar esses dados coletados
e construir um instrumento de pesquisa
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ADM Prática X Ciência

Pode-se dizer que as Ciências buscam o conhecimento como objetivo,
enquanto qualquer prática indica uma situação de habilidade. Nessa
condição, a grande meta da procura do conhecimento é a resolução de
problemas práticos existentes.

Na Administração pública ou de empresas (também uma prática), a
pesquisa deve ser norteadora para situações de trabalho, buscando
melhorar a organização da empresa, superar conflitos entre os
trabalhadores, priorizar a satisfação da sociedade entre outros.
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ADM Prática X Ciência
Uma prática é sempre orientada para uma situação de análise, que
toma forma a partir do momento em que um problema é identificado e
precisa ser solucionado.

Apontado e analisado o problema, levantam-se as opções de solução e,
entre elas, escolhe-se a mais apropriada e iniciasse a sua
implementação.

Então, de forma básica, as áreas mais voltadas para a prática, como a
Administração, tomam como base outras áreas mais voltadas para o
fazer científico.
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Origem do Conhecimento 
em ADM

Pesquisas operacionais;

Conhecimento e das experiências de 
pesquisadores e executivos;

Práticas nas empresas
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Tipos de Método

• Você, certamente, já fez e faz várias
pesquisas na sua vida: pesquisas para a
escola, pesquisas de preços de mercado,
pesquisas na busca por uma casa ou um
apartamento etc.

• Pesquisa, em termos básicos, é uma
busca por informações com a finalidade
de se chegar a um resultado.
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Pesquisa

Quantitativa

• Uma pesquisa concluída mostrou
quantos e quais classes de clientes
estão satisfeitos com o produto oferecido
em sua qualidade, no seu pós-venda e
na responsabilidade social da empresa
junto ao meio ambiente.

Qualitativa

• Pesquisa de opinião sobre determinado
conteúdo de um curso para o qual são
convidados professores das áreas afins.
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Método Científico 

OBSERVAÇÃO

FORMULAÇÃO 
DE HIPOTESE

REALIZAÇÃO 
DE 
EXPERIMENTOS

ANÁLISE DOS 
DADOS

CONCLUSÃO
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Pesquisa Convencional
Pode-se dizer que a pesquisa convencional tem origem no EMPIRISMO.

O pesquisador inicia suas investigações observando o que acontece,
registrando as observações feitas e repetindo as observações, a fim de
evitar possíveis erros e distorções.

Doutrina segundo a qual todo conhecimento provém

unicamente da experiência, limitando-se ao que

pode ser captado do mundo externo, pelos sentidos,

ou do mundo subjetivo, pela introspecção, sendo

geralmente descartadas as verdades reveladas e

transcendentes do misticismo, ou apriorísticas e

inatas do racionalismo.
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Pesquisa Não convencional

Em oposição às orientações usuais da metodologia científica, que
estabelecem a prioridade do método sobre a realidade, as metodologias
não-convencionais têm como ponto de partida a realidade social;

As metodologias não-convencionais conservam caráter DIALÉTICO, no
sentido, por exemplo, de que uma ideia pode partir de uma determinada
realidade organizacional de uma empresa, solicitando um método
característico de análise para aquela situação, e se estender a outras
realidades.
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Pesquisa Estudo de Caso

Em um estudo de caso, o 
pesquisador dedica-se ao 

estudo intenso de 
situações do passado, que 
possam ser associadas a 
situações presentes, em 

relação a uma ou algumas 
unidades sociais:

Indivíduos

Grupos

Comunidades

Instituições
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Funções do Estudo de Caso

1. para explicitar as conexões ocasionais nas ingerências na vida real que
são muito complexas para serem mencionadas pelas pesquisas ou pelos
ESTRATAGEMAS experimentais;

1. para fazer um relato circunstanciado do encadeamento da vida real no
qual ocorreu a ingerência;

1. para avaliar, ainda que de forma descritiva, a ingerência realizada;

1. para explorar aquelas situações em que as ingerências analisadas não
contenham soluções claras e exclusivas
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Pesquisa-Ação

Trata-se de um tipo de pesquisa social 
baseado na experiência, que é 

planejada e desenvolvida, sendo 
associada a uma ação ou à solução de 

um problema coletivo, no qual os 
investigadores e os participantes 

circunstanciais estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo.

Planejamento

Intervenção

Observação

Reflexão
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Pesquisa-Ação
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Material de Consulta
• Todas as etapas na construção do relatório TCO dependem de uma

revisão bibliográfica, resultando em um texto que é a fundamentação
teórica;

• Elabora-se um texto a partir de material já publicado, constituído,
principalmente, de:
• livros

• artigos em revistas/periódicos

• teses de doutorado

• dissertações de mestrado

• monografias em geral

• outros trabalhos como, por exemplo, documentários
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Material de Consulta
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Atividade Complementar 

1. Uma empresa de grande porte contrata um instituto de pesquisa
para saber o nível de aceitação do mercado consumidor de um outro
país para um novo produto destinado a limpeza pesada. Para tanto,
o instituto resolve infiltrar um entrevistador contratado no país-alvo
para saber a cultura, o nível social e outros costumes, com o
propósito de medir o nível de aceitação desse novo produto no país.

Que tipo de pesquisa deverá ser utilizado? Justifique.
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Atividade Complementar 
2. Enumere a segunda coluna de acordo com a

primeira:

COLUNA I
1. Abordagem na pesquisa acadêmica.
2. Abordagem em consultoria empresarial


