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A disciplina de pesquisa em administração tem por objetivo desenvol-
ver um projeto de pesquisa científica, com base nas normativas aca-

dêmicas institucionais e da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O 
projeto de pesquisa desenvolvido nesta disciplina é o primeiro passo para 
a construção de um artigo científico, objeto do Trabalho de Conclusão 
de Curso. Cabe lembrar que a disciplina de Pesquisa em Administração é 
pré-requisito para cursar a disciplina de TCC.

Na primeira parte do livro, representada no primeiro capítulo, vamos 
entender o que é Pesquisa em Administração. O segundo capítulo trata de 
como desenvolver o tema de pesquisa, a sua delimitação, o problema de 
pesquisa e ainda os objetivos geral e específicos. O terceiro capítulo está 
voltado para a descrição da justificativa, viabilidade e relevância. O quarto 
capítulo trata do desenvolvimento do referencial teórico e, por fim, o quinto 
capítulo vai tratar da metodologia científica.

Já na segunda parte do livro, deverá se desenvolver os conteúdos da 
disciplina de TCC que visa compreender a pesquisa em administração e 
sua colaboração para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica desen-
volver as técnicas de pesquisa para a elaboração de artigos científicos 
compreendendo as seguintes etapas: Resumo e Palavras-chave; Introdu-
ção; Fundamentação Teórica; Metodologia; Apresentação e Análise dos 
dados; Considerações Finais e Referencial.

A intenção das disciplinas de Pesquisa em Administração e TCC é pre-
parar o aluno para desenvolver as competências necessárias para a cons-
trução de pesquisas científicas e redação de artigos científicos voltados 
para a sua área de atuação: a administração. Para tanto, o aluno desen-
volverá conhecimentos nas áreas de metodologia científica e formatação 

Apresentação



Apresentação  v

de texto e conteúdo, bem como as métricas de tabulação e análise de da-
dos, habilidades necessárias para a construção de material técnico e cienti-
fico, passível inclusive de publicação em periódicos especializados na área.
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Capítulo 1

O que é Pesquisa em 
Administração1

1 Doutora em comunicação, professora do curso de Administração e CST Negó-
cios Imobiliários EAD/ULBRA.



2   Pesquisa em Administração

Introdução

Este capítulo vai tratar de introduzir os aspectos fundamentais 
para a compreensão do que é pesquisa no campo da adminis-
tração, sua história e principais conceitos.

1  Definindo pesquisa em administração

A pesquisa em administração busca estudar e analisar fenô-
menos que ocorrem no campo da administração de empre-
sas e/ou organizações, com ou sem fins lucrativos, levando 
em consideração temas da atualidade, como, por exemplo, 
empreendedorismo, sustentabilidade, gestão financeira, entre 
outros.

O escopo da pesquisa em administração é extenso e en-
volve:

a. o estudo de pessoas (clientes internos, clientes exter-
nos, fornecedores, gestores, consumidores e adminis-
tradores);

b. o entendimento de grupos e/ou unidades empresariais 
estratégicas, mão de obra, conselhos, segmentos de 
mercados, culturas corporativas, comunidades empre-
sariais e industriais;

c. o exame da interação entre pessoas e sistemas, práti-
cas administrativas e estratégicas, sistemas financeiros, 
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sistemas legais, sistemas de produção, processos de 
produção, entre outros.

A pesquisa em administração é, portanto, uma investigação 
científica e pode ser formal, informal, básica e/ou aplicada. A 
pesquisa em administração formal é aquela que é desenvol-
vida de forma sistemática e busca responder a uma questão 
norteadora específica. A pesquisa em administração informal 
é aquela desenvolvida cotidianamente dentro das próprias or-
ganizações, visando organizar informações e dados, com o 
objetivo de auxiliar na tomada de decisão e realizar melhorias. 
A pesquisa em administração básica é motivada pelo desejo 
de entender melhor alguns fenômenos relativos à administra-
ção. Já a pesquisa em administração aplicada tem por obje-
tivo resolver um determinado problema enfrentado por uma 
organização, como, por exemplo, perda de mercado, redução 
de vendas etc.

Para conduzir bem uma pesquisa em administração, é ne-
cessário, em primeiro lugar, desenvolver um projeto de pes-
quisa. Para tanto, o pesquisador em administração deve com-
preender e definir o que pretende estudar. Para definir o objeto 
a ser pesquisado ou o campo a ser pesquisado, o pesquisador 
deve alinhar três aspectos extremamente importantes: conheci-
mento empírico, viabilidade da pesquisa e relevância.

O conhecimento empírico é aquele acumulado ao lon-
go de sua trajetória acadêmica e/ou profissional. Ou seja, é 
aquele campo de estudo em que o pesquisador “domina” o 
conteúdo por ser apaixonado pelo assunto. Já a viabilidade 
da pesquisa significa saber delimitar o projeto de tal forma que 
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este se torne capaz de ser concluído, objetivamente, dentro do 
foco traçado pelo pesquisador. A viabilidade envolve não só o 
acesso às informações necessárias, como também a contabi-
lização do tempo hábil para a conclusão do projeto e sua pu-
blicação ou implementação. Por fim, a relevância da pesquisa 
está no fato de esta proporcionar a mudança, a melhoria ou 
o desenvolvimento de produtos, estratégias, ou processos, na 
organização estudada, ou seja, deve proporcionar ao pesqui-
sador a possibilidade de “fazer a diferença” na sua área de 
atuação.

Então o projeto de pesquisa desempenha um papel fun-
damental na pesquisa em administração e, consequentemen-
te, no desenvolvimento de artigo científico, pois proporciona 
identificar e delimitar o problema a ser investigado, delineia a 
abordagem e os métodos a serem empregados, especifica os 
resultados da pesquisa e incluir um cronograma e, às vezes, 
um orçamento para a sua realização.

Portanto, o projeto de pesquisa é uma proposta formal a 
ser apresentada por escrito, dentro dos padrões estabelecidos 
pelas normas técnicas desenvolvidas pela Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas – ABNT.

A ABNT é o Foro Nacional de Normalização brasileiro que 
existe desde 1940. É uma entidade privada e sem fins lucrati-
vos, integrante da International Organization for Standardiza-
tion (Organização Internacional de Normalização – ISO), da 
Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Comissão Pan-
-Americana de Normas Técnicas – Copant) e da Asociación 
Mercosur de Normalización (Associação Mercosul de Normali-
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zação – AMN). Desde a sua fundação, é também membro da 
International Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotéc-
nica Internacional – IEC). A ABNT é responsável pela elabora-
ção das Normas Brasileiras (ABNT NBR), elaboradas por seus 
Comitês Brasileiros (ABNT/CB), Organismos de Normalização 
Setorial (ABNT/ONS) e Comissões de Estudo Especiais (ABNT/
CEE). Também na avaliação da conformidade e dispõe de pro-
gramas para certificação de produtos, sistemas e rotulagem 
ambiental. Trabalhando em sintonia com governos e com a 
sociedade, a ABNT contribui para a implementação de po-
líticas públicas, promove o desenvolvimento de mercados, a 
defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos, 
além de, é claro, estabelecer as normatizações de trabalhos 
científicos, alinhados às normatizações internacionais.

2  Estrutura de um projeto de pesquisa em 
administração

São diversas as formas que podem ser utilizadas na estrutu-
ração de um projeto de pesquisa. A definição de como será 
estruturado o projeto vai depender da escolha do pesquisa-
dor, se deseja fazer uma pesquisa básica ou aplicada, formal 
ou informal. Mas essa decisão não pode ser tomada apenas 
empiricamente. Ela depende do objetivo da pesquisa, isto é, 
depende do que o pesquisador pretende averiguar das neces-
sidades da empresa/organização em questão.

Conforme veremos nos capítulos que a seguir, a estrutura 
mínima e mais básica de um projeto de pesquisa científica em 
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administração envolve: assunto, tema, delimitação do tema, 
problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, justificati-
va, referencial teórico, metodologia da pesquisa.

Cabe lembrar aqui que toda pesquisa científica em ad-
ministração deve ter as fontes consultadas, referenciadas de 
acordo com as normas da ABNT.

Podemos dizer, então, que o processo de construção da 
pesquisa em administração pode ser dividido em três fases:

a. Formulação – que é o desenvolvimento do projeto de 
pesquisa propriamente dito, quando são definidas as 
bases da pesquisa;

b. Execução – quando é realizada a coleta de dados, se-
jam estes bibliográficos, documentais e/ou de campo;

c. Análise – quando se processa a análise dos dados e 
informações coletados ao longo do processo de de-
senvolvimento da pesquisa, com o objetivo de se res-
ponder a questão norteadora da mesma, ou ao obje-
tivo geral.

Ainda que, em muitos casos, a pesquisa científica em ad-
ministração esteja calcada em cases práticos, a utilização da 
teoria é essencial para que a pesquisa científica em adminis-
tração seja fundamentada e comprovada. A teoria é um con-
junto de afirmações sistematicamente relacionadas. É ela que 
fornece ao pesquisador percepções importantes acerca do fe-
nômeno estudado e que, por muitas vezes, já fora pesquisado 
por autores pesquisadores e visam auxiliar na compreensão e 
previsão de acontecimentos administrativos.
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3 A ética na pesquisa em administração

A ética na pesquisa em administração, depois de diversos es-
cândalos ocorridos nos últimos tempos, como, por exemplo, 
aqueles ocorridos em grandes empresas internacionais como 
o banco inglês Barings, a empresa de energia norte americana 
Eron, a empresa italiana Parmalat, a alemã Siemens, o banco 
inglês HSBC e, mais recentemente, a Toshiba, a Petrobras e a 
Volkswagen, tem trazido à tona a necessidade de se estabele-
cer um contrato de confiabilidade entre as partes envolvidas 
em um projeto de pesquisa: pesquisador e pesquisado. Isso 
significa dizer que, ao desenvolver uma pesquisa científica em 
administração, seja ela de que amplitude for, existe a necessi-
dade de reconhecer a existência de regras, leis e regulamenta-
ções. Além disso, a ética empresarial, na atualidade, envolve 
a aplicação de princípios morais e padrões éticos.

A ética empresarial, portanto, é de extrema relevância para 
os pesquisadores, uma vez que as questões éticas ocorrem em 
várias fases do projeto de pesquisa e em seu processo. Mas o 
que são, então, os dilemas éticos enfrentados pelos pesquisa-
dores? Os dilemas éticos surgem a partir de situações em que 
o pesquisador se coloca em situações de conflitos de interesse, 
questões de responsabilidade, discrepâncias de poder e ho-
nestidade, ou mesmo questões de justiça.

Portanto, para o pesquisador em administração, é neces-
sário que exista um equilíbrio entre os valores individuais, pro-
fissionais e organizacionais. Dessa forma, o pesquisador em 
administração se depara com algumas obrigações éticas e 
possíveis dilemas. As mais comuns são:
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a. Antes do projeto de pesquisa, quando do início do 
planejamento do projeto, o pesquisador, muitas vezes, 
precisa entrar em contato com o objeto a ser pesqui-
sado, isto é, a empresa/organização em questão, não 
só para fazer tomar conhecimento do fenômeno de 
estudo escolhido, como também para realizar a aná-
lise situacional. Nesta etapa, o pesquisador tem de 
se comunicar com o pesquisado, suas reais intenções 
com a pesquisa, isto é, o que pretende pesquisar e, 
se necessário, obter, junto à empresa, autorização por 
escrito, para tal.

b. Durante e após a pesquisa, o pesquisador tem a obri-
gação de apresentar os resultados analisados de sua 
pesquisa ao pesquisado, que pode ser feito através de 
um relatório formal, por escrito, através do encami-
nhamento do artigo científico devidamente aprovado 
para publicação e/ou apresentação formal ou infor-
mal.

c. Em relação aos participantes da pesquisa, como fun-
cionários, clientes etc., o pesquisador deve descrever 
a natureza e o alcance da participação solicitada. 
Também é importante que o pesquisador informe aos 
participantes o tempo que precisará para concluir sua 
entrevista e/ou aplicação de questionário. Além disso, 
o pesquisador deve evitar criar para o participante da 
pesquisa uma situação de coerção para a participa-
ção e/ou dano físico ou psicológico potencial, propor-
cionando ao entrevistado privacidade e informações 
sobre a natureza da pesquisa.
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Recapitulando

A pesquisa em administração busca estudar e analisar fenô-
menos que ocorrem no campo da administração de empre-
sas e/ou organizações, com ou sem fins lucrativos, levando 
em consideração temas da atualidade, como, por exemplo, 
empreendedorismo, sustentabilidade, gestão financeira, entre 
outros.

O escopo da pesquisa em administração é extenso e en-
volve:

a. o estudo de pessoas (clientes internos, clientes exter-
nos, fornecedores, gestores, consumidores e adminis-
tradores);

b. o entendimento de grupos e/ou unidades empresariais 
estratégicas, mão de obra, conselhos, segmentos de 
mercados, culturas corporativas, comunidades empre-
sariais e industriais;

c. o exame da interação entre pessoas e sistemas, práti-
cas administrativas e estratégicas, sistemas financeiros, 
sistemas legais, sistemas de produção, processos de 
produção, entre outros.

A pesquisa em administração é, portanto, uma investigação 
científica e pode ser formal, informal, básica e/ou aplicada.

Para conduzir bem uma pesquisa em administração, é ne-
cessário, em primeiro lugar, desenvolver um projeto de pes-
quisa. Para tanto, o pesquisador em administração deve com-
preender e definir o que pretende estudar. Para definir o objeto 
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a ser pesquisado ou o campo a ser pesquisado, o pesquisador 
deve alinhar três aspectos extremamente importantes: conheci-
mento empírico, viabilidade da pesquisa e relevância.

Então o projeto de pesquisa desempenha um papel fun-
damental na pesquisa em administração e, consequentemen-
te, no desenvolvimento de artigo científico, pois proporciona 
identificar e delimitar o problema a ser investigado, delineia a 
abordagem e os métodos a serem empregados, especifica os 
resultados da pesquisa e inclui um cronograma e, às vezes, um 
orçamento para a sua realização.

São diversas as formas que podem ser utilizadas na estru-
turação de um projeto de pesquisa. A definição de como será 
estruturado o projeto vai depender da escolha do pesquisa-
dor, se deseja fazer uma pesquisa básica ou aplicada, formal 
ou informal. Mas essa decisão não pode ser tomada apenas 
empiricamente. Ela depende do objetivo da pesquisa, isto é, 
depende do que o pesquisador pretende averiguar e/ou das 
necessidades da empresa/organização em questão.

Conforme veremos nos capítulos a seguir, a estrutura mí-
nima e mais básica de um projeto de pesquisa científica em 
administração envolve: assunto, tema, delimitação do tema, 
problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, justificati-
va, referencial teórico, metodologia da pesquisa.

Cabe lembrar aqui que toda pesquisa científica em ad-
ministração deve ter as fontes consultadas, referenciadas de 
acordo com as normas da ABNT.
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Podemos dizer então, que o processo de construção da 
pesquisa em administração pode ser dividido em três fases:

a. Formulação – que é o desenvolvimento do projeto de 
pesquisa propriamente dito, quando são definidas as 
bases da pesquisa;

b. Execução – quando é realizada a coleta de dados, se-
jam estes bibliográficos, documentais e/ou de campo;

c. Análise – quando se processa a análise dos dados e 
informações coletados ao longo do processo de de-
senvolvimento da pesquisa, com o objetivo de se res-
ponder a questão norteadora da mesma, ou ao obje-
tivo geral.

Ainda que, em muitos casos, a pesquisa científica em ad-
ministração esteja calcada em cases práticos, a utilização da 
teoria é essencial para que a pesquisa científica em adminis-
tração seja fundamentada e comprovada. A teoria é um con-
junto de afirmações sistematicamente relacionadas. É ela que 
fornece ao pesquisador percepções importantes acerca do fe-
nômeno estudado e que, por muitas vezes, já fora pesquisado 
por autores pesquisadores e visam auxiliar na compreensão e 
previsão de acontecimentos administrativos.

A ética na pesquisa em administração

A ética empresarial é de extrema relevância para os pesquisa-
dores, uma vez que as questões éticas ocorrem em várias fases 
do projeto de pesquisa e em seu processo. Mas o que são, 
então, os dilemas éticos enfrentados pelos pesquisadores? Os 
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dilemas éticos surgem a partir de situações em que o pesquisa-
dor se coloca em situações de conflitos de interesse, questões 
de responsabilidade, discrepâncias de poder e honestidade, 
ou mesmo questões de justiça.

Portanto, para o pesquisador em administração, é neces-
sário que exista um equilíbrio entre os valores individuais, pro-
fissionais e organizacionais. Dessa forma, o pesquisador em 
administração se depara com algumas obrigações éticas e 
possíveis dilemas. As mais comuns são:

a. Antes do projeto de pesquisa, quando do início do 
planejamento do projeto, o pesquisador, muitas vezes, 
precisa entrar em contato com o objeto a ser pesqui-
sado, isto é, a empresa/organização em questão, não 
só para fazer tomar conhecimento do fenômeno de es-
tudo escolhido, como também para realizar a análise 
situacional. Nesta etapa, o pesquisador tem de comu-
nicar o pesquisado, suas reais intenções com a pesqui-
sa, isto é, o que pretende pesquisar e, se necessário, 
obter, junto à empresa, autorização por escrito, para 
tal.

b. Durante e após a pesquisa, o pesquisador tem a obri-
gação de apresentar os resultados analisados de sua 
pesquisa ao pesquisado, que pode ser feito através de 
um relatório formal, por escrito, através do encami-
nhamento do artigo científico devidamente aprovado 
para publicação e/ou apresentação formal ou infor-
mal.
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c. Em relação aos participantes da pesquisa, como fun-
cionários, clientes etc., o pesquisador deve descrever 
a natureza e o alcance da participação solicitada. 
Também é importante que o pesquisador informe aos 
participantes o tempo que precisará para concluir sua 
entrevista e/ou aplicação de questionário. Além disso, 
o pesquisador deve evitar criar para o participante da 
pesquisa uma situação de coerção para a participa-
ção e/ou dano físico ou psicológico potencial, propor-
cionando ao entrevistado privacidade e informações 
sobre a natureza da pesquisa.

Referências

COORPER, Donald R.; SCHINDLER, Pamela S. Métodos de 
pesquisa em administração. Tradução: Luciana de Oli-
veira da Rocha. Porto Alegre: BOOKMAN, 2004.
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quisa em administração. Trad. Lene Belon Ribeiro. Porto 
Alegre: BOOKMAN, 2005.

Atividades

 1) Assinale (V) para as assertivas Verdadeiras e (F) para as 
Falsas.
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a) ( ) A pesquisa em administração busca estudar e ana-
lisar fenômenos que ocorrem no campo da adminis-
tração de empresas e/ou organizações, com ou sem 
fins lucrativos, levando em consideração temas da 
atualidade.

b) ( ) Para conduzir bem uma pesquisa em administra-
ção, é necessário, em primeiro lugar, desenvolver um 
projeto de pesquisa.

c) ( ) O conhecimento empírico é aquele acumulado ao 
longo de sua trajetória acadêmica e/ou profissional.

d) ( ) A ética empresarial é de extrema relevância para os 
pesquisadores, uma vez que as questões éticas ocor-
rem em várias fases do projeto de pesquisa e em seu 
processo.

e) ( ) Para o pesquisador em administração, é necessário 
que exista um equilíbrio entre os valores individuais, 
profissionais e organizacionais.

 2) A partir dos estudos desenvolvidos neste capítulo, marque 
(X) somente nas assertivas verdadeiras.

a) ( ) A pesquisa em administração pode ser formal, in-
formal, básica ou aplicada.

b) ( ) A pesquisa em administração se encarrega de pes-
quisar fenômenos culturais da sociedade em geral.

c) ( ) A pesquisa em administração pode ser feita de for-
ma aleatória sem necessidade de planejamento.
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d) ( ) A pesquisa em administração é desenvolvida em 
três fases: formulação, execução e análise.

e) ( ) A estrutura do projeto de pesquisa em administra-
ção vai depender do objetivo empresarial e não do 
objetivo do pesquisador.

 3) Explique por que é necessária a utilização da teoria nas 
pesquisas em administração.

 4) A estrutura mínima e mais básica de um projeto de pesqui-
sa científica em administração envolve:

I – assunto, tema, delimitação do tema, problema de pes-
quisa, objetivos geral e específicos, justificativa, refe-
rencial teórico, metodologia da pesquisa;

II – assunto, tema, delimitação do tema, problema de pes-
quisa, planejamento estratégico, comunicação, tabu-
lação e análise dos dados e considerações finais;

III – assunto, tema, orçamentação, plano de marketing, 
análise de dados, considerações finais e apresentação 
formal para a empresa pesquisada.

Assinale apenas a assertiva correta.

a) ( ) Apenas a assertiva I está correta.

b) ( ) Apenas a assertiva III está correta.

c) ( ) Apenas a assertiva II está correta.

d) ( ) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

e) ( ) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
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 5) O projeto de pesquisa é uma proposta formal a ser apre-
sentada por escrito, dentro dos padrões estabelecidos pe-
las normas técnicas desenvolvidas pela Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas – ABNT. Explique o que é ABNT.
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Introdução

Este capítulo vai demonstrar como escolher o tema da pesqui-
sa científica em administração e como desenvolver sua delimi-
tação. Ainda se encarregara de demonstrar como se constrói 
um problema de pesquisa. Também tratará de demonstrar o 
que é o objetivo geral e seus objetivos específicos e sua im-
portância no projeto de pesquisa científica em administração.

1  Tema e delimitação do tema de 
pesquisa em administração

A ideia a respeito de uma pesquisa científica pode surgir de 
vários mecanismos empíricos do próprio pesquisador, princi-
palmente quando este conhece o mercado e a empresa/orga-
nização com as quais pretende trabalhar e é apaixonado” pelo 
campo de estudo em questão. Conforme dissemos no primei-
ro capítulo deste livro, a “paixão” por determinados aspectos 
do campo profissional leva ao conhecimento empírico, isto é, 
aquele acumulado ao longo de sua trajetória acadêmica e/ou 
profissional.

No entanto, existem algumas metodologias que possibili-
tam a escolha de melhores ideias sobre o que devemos pes-
quisar. Uma delas é o brainstorm, palavra de origem inglesa 
que significa “chuva de ideias”. O brainstorm não é espontâ-
neo. É uma técnica cujo princípio básico reside na ausência 
de julgamentos ou de autocríticas, que possibilita chegarmos 
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às melhores ideias ou até a soluções de uma situação ou pro-
blema.

1.1  E quais são os passos para a aplicação 
dessa metodologia?

Em primeiro lugar, ao se perceber um problema ou uma situa-
ção que seja passível de compreensão e análise, escolher o 
assunto a ser pesquisado. Por exemplo: uma empresa precisa 
saber se a ação de estratégias sustentáveis vai gerar um me-
lhor posicionamento de sua marca no mercado em questão. 
Então, detectado o assunto, aqui no caso desse exemplo, SUS-
TENTABILIDADE, partimos para a escolha da abordagem, ou 
seja, um tema. Então, o brainstorm funciona assim:

–  Comece com um tema ou assunto e faça uma reflexão 
sobre todas as possíveis ideias que poderiam ser trans-
formadas em uma pesquisa científica. Se a pesquisa for 
desenvolvida por uma equipe, peça aos presentes propo-
rem suas ideias.

– Nenhuma ideia apresentada deve ser criticada.

–  Todas as ideias verbalizadas devem ser escritas de ma-
neira a ficarem expostas para todos, estimulando novas 
ideias.

–  Ao término das verbalizações, todas as ideias escritas e 
expostas devem ser repassadas e analisadas para sele-
ção das mais adequadas à situação.

– A seguir, selecione a melhor ideia.
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Seguindo o exemplo acima, poderíamos ter, por exemplo, 
as seguintes ideias:

 Â a sustentabilidade como forma de alavancar as vendas;

 Â a sustentabilidade para reduzir custo;

 Â sustentabilidade para gerar valor de marca; e assim por 
diante.

1.2 Mas como aplicar o Brainstorm?

Uma solução muito simples e eficaz é o diagrama de causa 
e efeito de Ishikawa, conhecido também como o “diagrama 
de espinha de peixe”. É uma forma visual de levantamento de 
causas e efeitos, que combinados com os princípios do Brains-
torm geram resultados bastante satisfatórios.

O Diagrama de Ishikawa foi desenvolvido para representar 
a relação entre o “efeito” e todas as possibilidades de “cau-
sa” que podem contribuir para esse efeito. Também conhecido 
como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe, foi 
desenvolvido por Kaoru Ishikawa, da Universidade de Tóquio, 
em 1943, onde foi utilizado para explicar para o grupo de 
engenheiros da Kawasaki Steel Works como vários fatores po-
dem ser ordenados e relacionados. Esse sistema permite es-
truturar hierarquicamente as causas de determinado problema 
ou oportunidade de melhoria, bem como seus efeitos sobre 
a qualidade dos produtos, por exemplo. Permite também es-
truturar qualquer sistema que necessite de resposta gráfica e 
sintética, porque melhora a visualização.
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Fonte: Adaptado pela autora de ISHIKAWA, K. Introduction to total quality control. 
Juse Press, 1990

Nesse diagrama, podemos levantar as possíveis causas 
(parte de cima do diagrama) e efeitos (parte de baixo do dia-
grama) que resultaram no problema e/ou objetivo da pesqui-
sa.

Essa é uma das metodologias adotadas para a organi-
zação das hipóteses e variáveis que vão nortear a pesquisa 
científica em administração. Outra possibilidade é a utilização 
do mapa conceitual, que é uma estrutura esquemática que 
representa um conjunto de conceitos e subconceitos, permitin-
do demonstrar como o conhecimento sobre um determinado 
tema está organizado.

O mapa conceitual, ou esquema, ajuda a visualizar grafi-
camente, os principais conceitos contidos no tema escolhido 
e na construção da delimitação do tema e do problema de 
pesquisa.
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O tema é então a abordagem dada pelo pesquisador ao 
assunto escolhido. Considerando o exemplo acima, suponha-
mos que a partir do assunto SUSTENTABILIDADE e realizado 
o Brainstorm, suponhamos que, a partir da análise das possi-
bilidades de pesquisa, a melhor ideia tenha sido a sustentabi-
lidade para gerar valor de marca. Então, dentro da estrutura 
do projeto de pesquisa, teríamos, no caos do exemplo acima:

ASSUNTO: SUSTENTABILIDADE

TEMA: A SUSTENTABILIDADE PARA GERAR 
VALOR DE MARCA

Geralmente, quando o tema está bem construído, este pode 
ser utilizado como título do projeto de pesquisa. Para isso, 
deve deixar claro o que realmente pretende pesquisar. Título e 
tema sempre devem estar alinhados.

Conforme dissemos anteriormente, a escolha do tema vai 
depender da análise prévia do que queremos e/ou precisamos 
pesquisar. O projeto de pesquisa sempre deve ser pensado do 
ponto de vista macro, isto é, como um todo.

E como realizar a delimitação do tema?

A delimitação do tema visa trazer a pesquisa para próximo da 
realidade do pesquisador. É através da delimitação do tema 
que tornarmos a nossa pesquisa viável. Isso significa dizer que 
é aqui que estabelecemos os parâmetros de quando, onde e 
como será realizada a pesquisa. Também é na delimitação 
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do tema que estabelecemos nosso objeto de estudo e o que 
vamos realizar.

Então, levando em conta o exemplo acima, poderíamos 
delimitar o tema da seguinte maneira.

DELIMITAÇÃO DO TEMA: A SUSTENTABILIDADE 
PODE GERAR VALOR DE MARCA PARA EMPRESA 
X DO RAMO DE VESTUÁRIO NO COMÉRCIO 
VAREJISTA, LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO 
ALEGRE/RS

Mas lembre-se:

A escolha do tema e sua delimitação, além de levar em 
conta a viabilidade, isto é, a possibilidade do pesquisador 
concluir eficazmente o projeto de pesquisa, passado por to-
das as suas etapas, também deve levar em consideração a 
relevância do estudo em questão. Isso significa dizer que toda 
pesquisa científica deve buscar não só a originalidade (abor-
dagem diferenciada a partir do conhecimento e percepção do 
pesquisador) como também deve contribuir para ampliar os 
conhecimentos já existentes a respeito daquele assunto eleito 
para o desenvolvimento da pesquisa (relevância).

2 Estruturando o problema de pesquisa

O problema de pesquisa é a questão norteadora do projeto de 
pesquisa em administração. Deve levantar o questionamento 
central que vai guiar toda a pesquisa em suas diversas fases 
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e etapas. É escrito exatamente igual à delimitação do tema, 
porém em forma de pergunta.

Para formular um problema de pesquisa, é necessário que 
se parta de uma das premissas abaixo:

a. selecionar questão relevante para o seu projeto de 
pesquisa;

b. escolher problema/hipótese sobre os quais não haja 
estudo sistemático completo;

c. escolher problema/hipótese sobre os quais existam 
dúvidas e investigar se é falsa ou se outra é mais ve-
rossímil;

d. problematizar aspecto não questionado na literatura;

e. escolher controvérsia na literatura e explorar um dos 
seus ângulos;

f. mostrar que as teorias/evidências usadas para algum 
objetivo na literatura podem ser aplicadas para resol-
ver problemas não solucionados em outra literatura.

Assim, partindo do exemplo acima, o problema de pesqui-
sa ficaria assim:

ASSUNTO: SUSTENTABILIDADE

TEMA: A SUSTENTABILIDADE PARA GERAR VALOR DE 
MARCA

DELIMITAÇÃO DO TEMA: A SUSTENTABILIDADE PODE 
GERAR VALOR DE MARCA PARA EMPRESA X DO RAMO 
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DE VESTUÁRIO NO COMÉRCIO VAREJISTA, LOCALIZADA 
NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS

PROBLEMA DE PESQUISA: COMO A SUSTENTABILIDADE 
PODE GERAR VALOR DE MARCA PARA EMPRESA X DO 
RAMO DE VESTUÁRIO NO COMÉRCIO VAREJISTA, LO-
CALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS?

O problema de pesquisa é constituído de variáveis (concei-
tos e/ou palavras-chaves) e responde a determinadas hipóteses 
(possíveis respostas ao problema que está sendo construído).

No caso do exemplo acima, as variáveis seriam: sustenta-
bilidade, valor de marca, marca, comércio varejista, em-
presa x.

Identificar as variáveis é importante, pois estas se transfor-
marão nos objetivos específicos do seu projeto de pesquisa, 
conforme veremos a seguir.

As hipóteses seriam:

a. a sustentabilidade pode gerar valor de marca para a 
empresa X do ramo de vestuário do comércio varejista 
localizada na cidade de Porto Alegre;

b. a sustentabilidade não pode gerar valor de marca 
para a empresa X do ramo de vestuário do comércio 
varejista localizada na cidade de Porto Alegre;

c. a sustentabilidade só irá gerar valor de marca para a 
empresa X do ramo de vestuário do comércio varejista 
localizada na cidade de Porto Alegre se for aplicada 
estrategicamente.
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E assim por diante. Não existe um número máximo de hi-
póteses, mas o pesquisador precisa ter bom senso na identifi-
cação das mesmas para não perder o foco do trabalho.

As hipóteses precisam ser identificadas, pois serão utiliza-
das para guiar a pesquisa de campo a ser realizada para a 
coleta de dados da pesquisa em administração.

No entanto, na estrutura do projeto de pesquisa, as hipóte-
ses e as variáveis não precisam ser apresentadas no corpo do 
texto. São informações que devem ser identificadas e “guar-
dadas” pelo pesquisador, para utilização adequada posterior-
mente.

3  Objetivos geral e específicos: para que 
servem e como desenvolvê-los

O projeto de pesquisa em administração deve apresentar ob-
jetivos geral e específicos de forma clara e objetiva.

O objetivo geral relaciona-se diretamente ao problema. É 
o que o pesquisador espera obter com o resultado de sua pes-
quisa. O objetivo geral esclarece e direciona o foco central 
da pesquisa de maneira ampla. Normalmente, é redigido em 
uma frase, utilizando o verbo no infinitivo.

Alguns dos verbos que podem ser utilizados na formação 
do objetivo geral do projeto de pesquisa em administração 
são:
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Então, a partir do exemplo utilizado acima neste capítulo, o 
objetivo geral ficaria assim:

ASSUNTO: SUSTENTABILIDADE

TEMA: A SUSTENTABILIDADE PARA GERAR VALOR DE 
MARCA

DELIMITAÇÃO DO TEMA: A SUSTENTABILIDADE PARA 
GERAR VALOR DE MARCA NA EMPRESA X, LOCALIZADA 
NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS

PROBLEMA DE PESQUISA: COMO A SUSTENTABILIDADE 
PODE GERAR VALOR DE MARCA PARA EMPRESA X DO 
RAMO DE VESTUÁRIO NO COMÉRCIO VAREJISTA, LO-
CALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS?

OBJETIVO GERAL: ENTENDER COMO A SUSTENTABILI-
DADE PODE GERAR VALOR DE MARCA PARA EMPRESA 
X DO RAMO DE VESTUÁRIO NO COMÉRCIO VAREJISTA, 
LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.
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Já os objetivos específicos são construídos a partir das va-
riáveis (conceitos e/ou palavras-chaves) contidas no problema 
de pesquisa. Visam direcionar o foco do projeto de pesquisa 
em administração, para a construção do referencial teórico e 
também responder ao objetivo geral da pesquisa em questão.

Alguns dos verbos que podem ser utilizados na formação 
dos objetivos específicos do projeto de pesquisa em adminis-
tração são:

Os objetivos específicos devem ser teóricos e práticos. Os 
teóricos são aqueles quem envolvem a revisão conceitual e 
que vão sustentar o desenvolvimento do referencial teórico do 
seu projeto de pesquisa. Os práticos são aqueles que irão nor-
tear a sua pesquisa de campo.

Lembrem-se de que os objetivos específicos são construídos 
a partir das variáveis (conceitos e/ou palavras-chave) contidas 
no problema de pesquisa.

Então, a partir do exemplo utilizado acima neste capítulo, o 
objetivo geral ficaria assim:



Capítulo 2   Tema, Delimitação do Tema, Problema de Pesquisa...   29

ASSUNTO: SUSTENTABILIDADE

TEMA: A SUSTENTABILIDADE PARA GERAR VALOR DE 
MARCA

DELIMITAÇÃO DO TEMA: A SUSTENTABILIDADE PARA 
GERAR VALOR DE MARCA NA EMPRESA X, LOCALIZADA 
NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS

PROBLEMA DE PESQUISA: COMO A SUSTENTABILIDADE 
PODE GERAR VALOR DE MARCA PARA EMPRESA X DO 
RAMO DE VESTUÁRIO NO COMÉRCIO VAREJISTA, LO-
CALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS?

OBJETIVO GERAL: ENTENDER COMO A SUSTENTABILI-
DADE PODE GERAR VALOR DE MARCA PARA EMPRESA 
X DO RAMO DE VESTUÁRIO NO COMÉRCIO VAREJISTA, 
LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Â entender o conceito de sustentabilidade;

 Â entender as estratégias de sustentabilidade;

 Â definir o que é marca;

 Â definir o que é valor de marca;

 Â definir o que comércio varejista;

 Â descrever o que é comércio varejista;

 Â entender as métricas do comércio varejista em Por-
to Alegre/RS no ramo de vestuário;
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 Â descrever a empresa x do ramo de vestuário do co-
mércio varejista de Porto Alegre/RS;

 Â entender o que é valor de marca para os clientes 
da empresa x do ramo de vestuário do comércio 
varejista de Porto Alegre/RS.

Não existe um número máximo de objetivos específicos, 
mas estes nunca são menos que quatro. No caso do exemplo 
acima, podemos identificar claramente os objetivos específicos 
teóricos e práticos. Observe:

 Â entender o conceito de sustentabilidade (teórico, 
pois desenvolve conceito);

 Â entender as estratégias de sustentabilidade (teóri-
co, pois desenvolve conceito);

 Â definir o que é marca (teórico, pois desenvolve con-
ceito);

 Â definir o que é valor de marca (teórico, pois desen-
volve conceito);

 Â definir o que comércio varejista (teórico, pois de-
senvolve conceito);

 Â descrever o que é comércio varejista (teórico, pois 
desenvolve conceito);

 Â entender as métricas do comércio varejista em Por-
to Alegre/RS no ramo de vestuário (prático, pois de-
manda pesquisa de campo);
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 Â descrever a empresa x do ramo de vestuário do co-
mércio varejista de Porto Alegre/RS (teórico, pois 
desenvolve uma descrição documental);

 Â entender o que é valor de marca para os clientes 
da empresa x do ramo de vestuário do comércio 
varejista de Porto Alegre/RS (prático, pois demanda 
pesquisa de campo).

Como os objetivos específicos vão nortear o desenvolvi-
mento do referencial teórico dentro do projeto de pesquisa, 
pois se tornarão os capítulos a serem construídos, estes devem 
vir organizados de forma lógica, ou seja, de maneira que vá se 
construindo um raciocínio lógico que possibilite ao leitor for-
mar a ideia central do trabalho e obter o resultado esperado e 
proposto no objetivo geral do seu projeto de pesquisa.

Recapitulando

A ideia a respeito de uma pesquisa científica pode surgir de 
vários mecanismos empíricos do próprio pesquisador, princi-
palmente quando este conhece o mercado e a empresa/or-
ganização com as quais pretende trabalhar e é “apaixonado” 
pelo campo de estudo em questão. Conforme dissemos no 
primeiro capítulo deste livro, a “paixão” por determinados as-
pectos do campo profissional leva ao conhecimento empírico, 
isto é, aquele acumulado ao longo de sua trajetória acadêmi-
ca e/ou profissional.
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No entanto, existem algumas metodologias que possibili-
tam a escolha de melhores ideias sobre o que devemos pes-
quisar. Uma delas é o brainstorm, palavra de origem inglesa 
que significa “chuva de ideias”. O brainstorm não é espontâ-
neo. É uma técnica cujo princípio básico reside na ausência 
de julgamentos ou de autocríticas, que possibilita chegarmos 
às melhores ideias ou até a soluções de uma situação ou pro-
blema.

O tema é a abordagem dada pelo pesquisador ao assunto 
escolhido. Considerando o exemplo acima, suponhamos que 
a partir do assunto SUSTENTABILIDADE e realizado o brains-
torm, suponhamos que, a partir da análise das possibilidades 
de pesquisa, a melhor ideia tenha sido a sustentabilidade para 
gerar valor de marca.

Geralmente, quando o tema está bem construído, este 
pode ser utilizado como título do projeto de pesquisa. Para 
isso, deve deixar claro o que realmente pretende pesquisar. 
Título e tema sempre devem estar alinhados.

A delimitação do tema visa trazer a pesquisa para próxi-
mo da realidade do pesquisador. É através da delimitação do 
tema que tornarmos a nossa pesquisa viável. Isso significa di-
zer que é aqui que estabelecemos os parâmetros de quando, 
como, onde e como será realizada a pesquisa. Também é na 
delimitação do tema que estabelecemos nosso objeto de estu-
do e o que vamos realizar.

O problema de pesquisa é a questão norteadora do proje-
to de pesquisa em administração. Deve levantar o questiona-
mento central que vai guiar toda a pesquisa em suas diversas 
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fases e etapas. É escrito exatamente igual à delimitação do 
tema, porém em forma de pergunta.

O projeto de pesquisa em administração deve apresentar 
objetivos geral e específicos de forma clara e objetiva.

O objetivo geral relaciona-se diretamente ao problema. É 
o que o pesquisador espera obter com o resultado de sua pes-
quisa. O objetivo geral esclarece e direciona o foco central 
da pesquisa de maneira ampla. Normalmente, é redigido em 
uma frase, utilizando o verbo no infinitivo.

Já os objetivos específicos são construídos a partir das va-
riáveis (conceitos e/ou palavras-chaves) contidas no problema 
de pesquisa. Visam direcionar o foco do projeto de pesquisa 
em administração, para a construção do referencial teórico e 
também responder ao objetivo geral da pesquisa em questão.

Os objetivos específicos devem ser teóricos e práticos. Os 
teóricos são aqueles quem envolvem a revisão conceitual e 
que vão sustentar o desenvolvimento do referencial teórico do 
seu projeto de pesquisa. Os práticos são aqueles que irão nor-
tear a sua pesquisa de campo.

Lembrem-se de que os objetivos específicos são construídos 
a partir das variáveis (conceitos e/ou palavras-chave) contidas 
no problema de pesquisa.

Como os objetivos específicos vão nortear o desenvolvi-
mento do referencial teórico dentro do projeto de pesquisa, 
pois se tornarão os capítulos a serem construídos, estes devem 
vir organizados de forma lógica, ou seja, de maneira que vá se 
construindo um raciocínio lógico que possibilite ao leitor for-
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mar a ideia central do trabalho e obter o resultado esperado e 
proposto no objetivo geral do seu projeto de pesquisa.

Referências

COORPER, Donald R; SCHINDLER, Pamela S. Métodos de 
pesquisa em administração. Tradução: Luciana de Oli-
veira da Rocha. Porto Alegre: BOOKMAN, 2004.

HAIR Jr. Joseph F. et al. Fundamentos de métodos de pes-
quisa em administração. Trad. Lene Belon Ribeiro. Porto 
Alegre: BOOKMAN, 2005.

Atividades

 1) Assinale (V) para as assertivas Verdadeiras e (F) para as 
Falsas.

a) ( ) Existem algumas metodologias que possibilitam a 
escolha de melhores ideias sobre o que devemos pes-
quisar. Uma delas é o brainstorm, palavra de origem 
inglesa que significa “chuva de ideias”.

b) ( ) O Diagrama de Ishikawa foi desenvolvido para re-
presentar a relação entre o “efeito” e todas as possi-
bilidades de “causa” que podem contribuir para esse 
efeito.
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c) ( ) O mapa conceitual, ou esquema, ajuda a visualizar 
graficamente, os principais conceitos contidos no tema 
escolhido e na construção da delimitação do tema e 
do problema de pesquisa.

d) ( ) O tema é a abordagem dada pelo pesquisador ao 
assunto escolhido.

e) ( ) A delimitação do tema visa trazer a pesquisa para 
próximo da realidade do pesquisador.

 2) A partir dos estudos desenvolvidos neste capítulo, marque 
(X) somente nas assertivas verdadeiras:

a) ( ) É através da delimitação do tema que tornarmos a 
nossa pesquisa viável.

b) ( ) A escolha do tema e sua delimitação, além de levar 
em conta a viabilidade, isto é, a possibilidade do pes-
quisador concluir eficazmente o projeto de pesquisa, 
passado por todas as suas etapas, também deve levar 
em consideração a relevância do estudo em questão.

c) ( ) O problema de pesquisa não é a questão nortea-
dora do projeto de pesquisa em administração.

d) ( ) O problema de pesquisa é constituído de variáveis 
(conceitos e/ou palavras-chaves) e responde a deter-
minadas hipóteses (possíveis respostas ao problema 
que está sendo construído).

e) ( ) Identificar as variáveis não é importante, pois estas 
não se transformarão nos objetivos específicos do seu 
projeto de pesquisa.
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 3) Explique o que são hipóteses e para que servem.

 4) O objetivo geral relaciona-se diretamente ao problema. É 
o que o pesquisador espera obter com o resultado de sua 
pesquisa. O objetivo geral esclarece e direciona o foco 
central da pesquisa de maneira ampla. Normalmente, é 
redigido em uma frase, utilizando o verbo no infinitivo. Al-
guns dos verbos que podem ser utilizados na formação do 
objetivo geral do projeto de pesquisa em administração 
são:

I – Conhecimento – apontar, arrolar, definir, nomear, regis-
trar, relatar;

II – Compreensão – descrever, discutir, esclarecer, explicar, 
identificar, localizar;

III – Aplicação – aplicar, demonstrar, empregar, ilustrar, in-
ventariar, praticar, usar;

Assinale apenas a assertiva correta.

a) ( ) Apenas a assertiva I está correta.

b) ( ) Apenas a assertiva III está correta.

c) ( ) Apenas a assertiva II está correta.

d) ( ) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

e) ( ) Todas as assertivas acima estão corretas.
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 5) Explique o que são os objetivos específicos e para que ser-
vem.



Drª Louise Lage1

Capítulo 3

Justificativa: Traçando 
a Viabilidade e a 

Relevância da Pesquisa1

Justificativa: Traçando a Viabilidade e a Relevância...

1 Doutora em comunicação, professora do curso de Administração e CST Negó-
cios Imobiliários EAD/ULBRA.
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Introdução

Este capítulo vai tratar de introduzir os conceitos de viabilida-
de e relevância, importantes para a pesquisa científica, bem 
como demonstrar o passo a passo para a construção do texto 
da justificativa do projeto de pesquisa.

1 O que é viabilidade?

A viabilidade de um projeto de pesquisa parte do tripé co-
nhecimento empírico, originalidade e acessibilidade/interesse. 
Isso significa dizer que, para que uma pesquisa científica em 
administração se torne viável, ela deve:

a. Estabelecer os parâmetros do fenômeno e/ou evento a 
ser estudado a partir do campo de conhecimento acu-
mulado pelo pesquisador ao longo da sua trajetória 
profissional e acadêmica. O objetivo aqui é utilizar a 
expertise já acumulada em função do interesse do pes-
quisador em uma determinada área de estudo, para 
embasar as possibilidades de pesquisa. Por exemplo, 
se o pesquisador atua profissionalmente na área de 
programas de qualidade total, com certeza irá acumu-
lar conhecimento a partir de leituras e práticas que vão 
se acumulando ao longo do tempo, mas que muitas 
vezes não estão cientificamente sistematizadas. Então, 
para esse pesquisador, será mais fácil desenvolver pes-
quisa sobre esse assunto.
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b. Buscar a originalidade em pesquisa científica, que deve 
estar baseada no ineditismo, ou seja, uma pesquisa 
que não está baseada apenas em resumos, revisões 
ou sínteses de publicações anteriores sobre o assun-
to pesquisado escolhido. A originalidade da pesquisa 
científica em administração está apoiada em projetos 
reais, escritos de forma inédita, ou seja, a partir da 
percepção do pesquisador. O objetivo é produzir co-
nhecimento novo, que pode ser pela comprovação de 
uma tese (no caso de um doutorado) ou mesmo um 
novo olhar sobre um assunto que já tenha sido exaus-
tivamente debatido. Dentro dessa perspectiva, um arti-
go científico é considerado inédito quando o autor ou 
autores descreve sua pesquisa, relata os resultados e 
os interpreta, apontando possíveis implicações sobre 
os mesmos.

c. Definir a acessibilidade e/ou interesse que são aspec-
tos importantes para garantir a viabilidade do projeto 
de pesquisa científica em administração, pois estabe-
lecem a ideia de que, para desenvolver a pesquisa, o 
pesquisador deve ter acesso a todas as informações e 
dados necessários para a sua comprovação e análi-
se. Também é importante frisar que esses dados e in-
formações devem ser coletados em fontes primárias 
(pesquisa de campo), fontes secundárias (documentos, 
artigos científicos etc.) e em bibliografias de autores 
consagrados. Além disso, o pesquisador precisa esta-
belecer parâmetros para a pesquisa como o número 
de pessoas a serem entrevistadas (amostra), acesso à 
empresa e/ou organização em questão, acesso a pe-
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riódicos e/ou bibliografias especializadas, entre outras 
informações, com o objetivo de garantir que tenha 
tempo hábil para a conclusão do projeto proposto.

2 O que é relevância?

A definição de relevância em pesquisa científica está ligada ao 
fato do tema escolhido pelo pesquisador merecer destaque. 
Isso significa dizer que, ao escolher o tema, o pesquisador 
deve ter relacionado uma análise prévia do que está disposto 
por outros autores sobre o assunto.

Um fato ou um fenômeno relevante é aquele que possui 
importância tanto para o pesquisador quanto para o objeto 
de estudo, pois constitui representatividade e significado em 
uma determinada circunstância. A relevância de um projeto 
de pesquisa está justamente na possibilidade de o pesquisador 
acrescentar algo novo ao que já está dado ou pesquisado, 
destacando suas ideias e concepções.

Existem alguns critérios para se definir se um tema é ou não 
relevante. Dentre eles estão:

a. existir cobertura significativa em múltiplas fontes se-
cundárias independentes e de origem confiável;

b. não existir a necessidade de pesquisa inédita para ex-
trair informações preliminares sobre o tema estudado;

c. ser verificável;
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d. ser imparcial.

A relevância de um projeto de pesquisa científica em admi-
nistração não pode ser subjetiva, isto é, sua importância está 
diretamente relacionada ao que já foi discutido em fontes se-
cundárias confiáveis.

Cabe ressaltar que o conceito de relevância não está liga-
do ao conceito de popularidade. Isto é, não é simplesmente 
porque um determinado assunto ou tema está na “moda” que 
o torna relevante, mas, sim, a sua importância científica para 
a geração de novo conhecimento.

3  Passo a passo para a construção da 
justificativa de um projeto de pesquisa 
em administração

A justificativa constitui parte fundamental do projeto de pes-
quisa. É nessa etapa que se convence o leitor de que seu pro-
jeto deve ser feito. É o único item do projeto em que o pesqui-
sador apresenta respostas à questão POR QUÊ?

Na justificativa, o pesquisador deve elencar as razões que 
o levaram a desenvolver o projeto de pesquisa científica em 
administração, de maneira clara e convincente.

Para isso, deverá utilizar dados e informações de fontes se-
cundárias que comprovem a relevância e a viabilidade de seu 
projeto.
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A justificativa deve ser escrita de forma clara e convincente, 
em ordem teórica, apontando os motivos de ordem prática 
que tornam importante a realização da pesquisa.

Para tanto, deve abordar os seguintes elementos:

a. a delimitação do tema escolhido;

b. a relevância, que deve ser evidenciada a partir da 
contribuição do projeto para o conhecimento e para 
a sociedade, ou seja, em que sentido a execução do 
projeto de pesquisa irá subsidiar o conhecimento cien-
tífico já existente e a sociedade, de maneira geral ou 
específica;

c. a viabilidade, que deve ser evidenciada a partir da 
enumeração das necessidades de material e tempo 
hábil para a realização do projeto.

A comprovação desses dados e informações que devem 
constar no texto da justificativa, deve ser extraída de FONTES 
SECUNDÁRIAS, conforme dissemos anteriormente.

Mas o que são FONTES SECUNDÁRIAS?

As FONTES SECUNDÁRIAS são fontes de dados e informa-
ções disponíveis, de origem segura, que possam nos auxiliar a 
contextualizar e a embasar a nossa escolha de pesquisa. Essas 
fontes estão disponíveis em sites confiáveis como, por exem-
plo, IBGE, IBAMA, SCIELLO entre outros.

De uma maneira geral, a justificativa é um texto curto, 
porém consistente, escrito pelo autor do projeto de pesquisa 
e não requer a citação de trechos de textos de outros auto-
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res. Mas, como todo e qualquer trabalho científico, as fontes 
consultadas devem ser citadas, de acordo com as normas da 
ABNT.

Recapitulando

A viabilidade de um projeto de pesquisa parte do tripé co-
nhecimento empírico, originalidade e acessibilidade/interesse. 
Isso significa dizer que, para que uma pesquisa científica em 
administração se torne viável, ela deve:

a. estabelecer os parâmetros do fenômeno e/ou evento a 
ser estudado a partir do campo de conhecimento acu-
mulado pelo pesquisador ao longo da sua trajetória 
profissional e acadêmica;

b. buscar a originalidade em pesquisa científica, que deve 
estar baseada no ineditismo, ou seja, uma pesquisa 
que não está baseada apenas em resumos, revisões 
ou sínteses de publicações anteriores sobre o assunto 
pesquisado escolhido;

c. Definir a acessibilidade e/ou interesse que são aspec-
tos importantes para garantir a viabilidade do projeto 
de pesquisa científica em administração, pois estabe-
lecem a ideia de que, para desenvolver a pesquisa, o 
pesquisador deve ter acesso a todas as informações e 
dados necessários para a sua comprovação e análise.
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A definição de relevância em pesquisa científica está ligada 
ao fato do tema escolhido pelo pesquisador merecer destaque.

Isso significa dizer que, ao escolher o tema, o pesquisador 
deve ter relacionado uma análise prévia do que está disposto 
por outros autores sobre o assunto. Existem alguns critérios 
para se definir se um tema é ou não relevante.

Dentre eles, estão:

a. existir cobertura significativa em múltiplas fontes se-
cundárias independentes e de origem confiável;

b. não existir a necessidade de pesquisa inédita para ex-
trair informações preliminares sobre o tema estudado;

c. ser verificável;

d. ser imparcial.

A relevância de um projeto de pesquisa científica em admi-
nistração não pode ser subjetiva, isto é, sua importância está 
diretamente relacionada ao que já foi discutido em fontes se-
cundárias confiáveis.

Portanto, a justificativa constitui parte fundamental do pro-
jeto de pesquisa. É nessa etapa que se convence o leitor de 
que seu projeto deve ser feito.

É o único item do projeto em que o pesquisador apresenta 
respostas à questão POR QUÊ?

Na justificativa, o pesquisador deve elencar as razões que 
o levaram a desenvolver o projeto de pesquisa científica em 
administração, de maneira clara e convincente.
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Para isso, deverá utilizar dados e informações de fontes se-
cundárias que comprovem a relevância e a viabilidade de seu 
projeto.

A justificativa deve ser escrita de forma clara e convincente, 
em ordem teórica, apontando os motivos de ordem prática 
que tornam importante a realização da pesquisa.

A comprovação desses dados e informações que devem 
constar no texto da justificativa, deve ser extraída de FONTES 
SECUNDÁRIAS, conforme dissemos anteriormente.

As FONTES SECUNDÁRIAS são fontes de dados e informa-
ções disponíveis, de origem segura, que possam nos auxiliar a 
contextualizar e a embasar a nossa escolha de pesquisa. Essas 
fontes estão disponíveis em sites confiáveis como, por exem-
plo, IBGE, IBAMA, SCIELLO entre outros.

De uma maneira geral, a justificativa é um texto curto, 
porém consistente, escrito pelo autor do projeto de pesquisa 
e não requer a citação de trechos de textos de outros auto-
res. Mas, como todo e qualquer trabalho científico, as fontes 
consultadas devem ser citadas, de acordo com as normas da 
ABNT.

Referências

COORPER, Donald R.; SCHINDLER, Pamela S. Métodos de 
pesquisa em administração. Tradução: Luciana de Oli-
veira da Rocha. Porto Alegre: BOOKMAN, 2004.
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HAIR Jr. Joseph F. et al. Fundamentos de métodos de pes-
quisa em administração. Trad. Lene Belon Ribeiro. Porto 
Alegre: BOOKMAN, 2005.

Atividades

 1) Assinale (V) para as assertivas Verdadeiras e (F) para as 
Falsas.

a) ( ) A viabilidade de um projeto de pesquisa parte do 
tripé conhecimento empírico, originalidade e acessibi-
lidade/interesse.

b) ( ) Para que uma pesquisa científica em administração 
se torne viável, ela deve estabelecer os parâmetros do 
fenômeno e/ou evento a ser estudado a partir do cam-
po de conhecimento acumulado pelo pesquisador ao 
longo da sua trajetória profissional e acadêmica.

c) ( ) Uma pesquisa científica em administração deve 
buscar a originalidade em pesquisa científica, que 
deve estar baseada no ineditismo, ou seja, uma pes-
quisa que não está baseada apenas em resumos, re-
visões ou sínteses de publicações anteriores sobre o 
assunto pesquisado escolhido.

d) ( ) Uma pesquisa científica em administração deve de-
finir a acessibilidade e/ou interesse que são aspectos 
importantes para garantir a viabilidade do projeto de 
pesquisa científica em administração, pois estabele-
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cem a ideia de que, para desenvolver a pesquisa, o 
pesquisador deve ter acesso a todas as informações e 
dados necessários para a sua comprovação e análise.

e) ( ) A definição de relevância em pesquisa científica 
está ligada ao fato do tema escolhido pelo pesquisa-
dor merecer destaque.

 2) A partir dos estudos desenvolvidos neste capítulo, marque 
(X) somente nas assertivas verdadeiras.

Existem alguns critérios para se definir se um tema é ou 
não relevante. Dentre eles estão:

a) ( ) existir cobertura significativa em múltiplas fontes se-
cundárias independentes e de origem confiável;

b) ( ) não existir a necessidade de pesquisa inédita para 
extrair informações preliminares sobre o tema estuda-
do;

c) ( ) ser verificável;

d) ( ) ser imparcial;

e) ( ) todas as alternativas estão corretas.

 3) O que o pesquisador deve realizar na justificativa?

 4) A justificativa deve ser escrita de forma clara e convincen-
te, em ordem teórica, apontando os motivos de ordem 
prática que tornam importante a realização da pesquisa. 
Para tanto, deve abordar os seguintes elementos:

I – A delimitação do tema escolhido;
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II – A relevância, que deve ser evidenciada a partir da 
contribuição do projeto para o conhecimento e para 
a sociedade, ou seja, em que sentido a execução do 
projeto de pesquisa irá subsidiar o conhecimento cien-
tífico já existente e a sociedade, de maneira geral ou 
específica;

III – A viabilidade, que deve ser evidenciada a partir da 
enumeração das necessidades de material e tempo 
hábil para a realização do projeto;

Assinale apenas a assertiva correta.

a) ( ) Apenas a assertiva I está correta.

b) ( ) Apenas a assertiva III está correta.

c) ( ) Apenas a assertiva II está correta.

d) ( ) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

e) ( ) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

 5) O que são FONTES SECUNDÁRIAS?



Drª Louise Lage1
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Introdução

Este capítulo visa apresentar aos alunos os conceitos básicos 
sobre referencial teórico e as bases necessárias para o seu 
desenvolvimento e construção, no âmbito da pesquisa em ad-
ministração.

1  Diretrizes para a elaboração do 
referencial teórico

O referencial teórico é a base que sustenta qualquer pesquisa 
científica. Isso significa dizer que, antes de avançar no desen-
volvimento do projeto de pesquisa, é preciso conhecer o que 
já foi desenvolvido por outros autores sobre o assunto e o tema 
escolhido. Existem oito passos essenciais para a elaboração 
do referencial teórico. São eles:

a. Após a definição do assunto, tema, delimitação do 
tema, problema de pesquisa e objetivos geral e especí-
ficos, o pesquisador necessita reunir a bibliografia ne-
cessária para que tenha uma visão panorâmica sobre 
o assunto. Aconselha-se iniciar essa coleta com cerca 
de 20 bibliografias. Mas o mínimo para o desenvolvi-
mento de cada capítulo do referencial teórico são três.

b. O pesquisador deve dar uma olhada inicial nas refe-
rências bibliográficas para identificar a estrutura hie-
rárquica do assunto/tema de pesquisa. A estrutura hie-
rárquica vai do assunto mais geral ao mais específico.
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c. Leia a bibliografia reunida com atenção e liste as ideias 
principais.

d. Identifique as ideias principais de cada um dos au-
tores escolhidos. Aqui é o momento de desenvolver 
as FICHAS DE LEITURA das quais falaremos a seguir. 
Também pode ser usado aqui o esquema e/ou o mapa 
conceitual.

e. Rotule todas as ideias importantes encontradas nas re-
ferências bibliográficas para facilitar a referência futu-
ra, na hora da construção do referencial teórico.

f. Organize as ideias em seções (geralmente entre 3 a 4 
seções de acordo com os objetivos específicos).

g. Escreva o referencial teórico seguindo a sequência 
hierárquica da apresentação dos objetivos específicos 
que já foram organizados de forma lógica, conforme 
apontamos no Capítulo 1 deste material didático. Dê 
sempre preferência a diversos autores, mas tome cui-
dado para que esses autores sejam compatíveis. Por 
isso, é importante ler a biografia de cada um para 
entender suas influências acadêmicas e científicas.

h. Redija o referencial teórico a partir de texto original, 
porém sempre sustentando as ideias desenvolvidas 
com a citação direta ou indireta dos autores escolhi-
dos.
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2 As fontes bibliográficas

As principais fontes a serem consultadas para a elaboração do 
referencial teórico são artigos em periódicos especializados no 
campo de estudo, livros, working papers, teses, dissertações e 
artigos científicos publicados em anais de congressos da área 
de estudo.

A seguir, alguns critérios relevantes sobre o uso dessas fon-
tes na construção do referencial teórico:

a. Artigos em periódicos científicos: use como base ar-
tigos em periódicos científicos de renome e com co-
mitê de revisores. Os artigos científicos podem ser 
encontrados de duas maneiras: procurando em base 
de dados como o portal da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Nível Superior – www.capes.gov.
br) e analisando a bibliografia usada em outros estu-
dos sobre o assunto que sejam de conhecimento do 
pesquisador;

b. Livros – o pesquisador deve sempre usar livros acadê-
micos sobre o tema da pesquisa. A escolha dos auto-
res também é importante. Evite autores secundários. 
O pesquisador deve sempre buscar o autor principal 
para cada tema em questão. Os autores secundários 
só são permitidos caso a bibliografia de referência es-
teja esgotada ou seja de difícil acesso. Livros escritos 
em língua estrangeira não são considerados de difícil 
acesso.
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c. Working papers – os working papers são artigos em 
fase de elaboração, disponíveis mediante solicitação 
feita diretamente à secretaria de cursos de pós-gra-
duação onde o autor atua. Costumam ter os avanços 
mais atualizados sobre uma determinada área de in-
teresse. Os working papers são artigos que ainda não 
foram publicados, portanto, geralmente de mais difícil 
acesso;

d. Artigos publicados em anais de congressos científicos 
– estão disponíveis em conferências e/ou congressos 
nacionais e internacionais de renome e devem ser utili-
zados preferencialmente aqueles mais recentes (de até 
três anos atrás). Sua qualidade, no entanto, é duvido-
sa.

e. Teses e dissertações – estão disponíveis nas bibliote-
cas e bancos de dados de universidades reconhecidas. 
Porém, é importante evitar a cópia da estrutura e con-
teúdo do trabalho realizado por outros pesquisadores. 
Isso seria considerado plágio.

A apresentação do referencial teórico deve seguir a sequên-
cia dos objetivos específicos teóricos já delineados. Dentro de 
cada um desses tópicos, o pesquisador poderá desenvolver 
sub tópicos se assim achar necessário.

É importante salientar que essa revisão da literatura deve 
ser estruturada de forma a desenvolver o tema e seus concei-
tos, do mais geral para o mais específico. O referencial teóri-
co, assim como todo o projeto de pesquisa, deve respeitar as 
normas da ABNT.
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O principal objetivo de uma revisão bibliográfica é reunir 
ideias oriundas de diferentes fontes, visando construir um novo 
texto ou uma nova forma de apresentação do problema de 
pesquisa, para atingir o objetivo geral estabelecido.

Não existe um número mínimo de páginas para o referen-
cial teórico, mas geralmente, todo o projeto de pesquisa deve 
ficar em torno de 20 páginas.

3 As fichas bibliográficas

As fichas bibliográficas são indispensáveis para o pesquisador, 
pois são o ponto de referência para desenvolver um bom refe-
rencial teórico. Elas se constituem em uma base organizada de 
dados, para cada um dos autores escolhidos pelo pesquisador 
para desenvolver seu referencial teórico.

Existem vários tipos de fichas bibliográficas. O tipo de ficha 
é determinado pelo tipo de trabalho. Nas fichas bibliografias 
desenvolvidas para auxiliar na organização do referencial teó-
rico de um projeto de pesquisa, deverá ser registrado o autor, 
o livro, a página e o trecho literal do conteúdo lido para que 
o pesquisador tenha à mão as referências bibliográficas e ci-
tações necessárias para embasar o texto que está sendo cons-
truído. Abaixo, temos um exemplo de uma ficha bibliográfica.
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Fonte: http://modelosprontos.com/wp-content/uploads/2014/05/Fichamentos-1.
png

4 Citações direta e indireta

Conforme vimos anteriormente, quando do desenvolvimento 
do referencial teórico, o pesquisador deve sustentar suas ideias 
e afirmações a partir de autores que ele escolheu como refe-
rências bibliográficas, para que estas tenham peso científico 
dentro do projeto de pesquisa científica em administração.

Existem duas maneiras de fazer isso: a partir das citações 
diretas, que utilizam literalmente as palavras do autor da re-
ferência bibliográfica em questão (e nesse caso deve vir entre 
aspas se tiver menos que três linhas ou com recuo se tiver mais 
de três linhas); e as citações indiretas, quando o texto é escrito 
com as próprias palavras do pesquisador a partir das ideias 
do autor utilizado como referência. Mas cuidado: a fonte deve 
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sempre ser citada em ambos os casos, de acordo com as nor-
mas da ABNT.

Seguindo o exemplo acima sobre SUSTENTABILIDADE, po-
deríamos ter como citação direta, por exemplo:

Segundo Lacy (Diretor executivo da Accenture Sustaina-
bility Services para Europa, África, Oriente Médio e Amé-
rica Latina, 2010), foi lançado em Nova York “o maior 
estudo de sustentabilidade corporativa, publicado pela 
United Nations Global Compact e pela Accenture Sustai-
nability Services. Nesse estudo, foram entrevistados cerca 
de 1.000 executivos, líderes empresariais e da sociedade 
civil”. (LACY, 2010)

Se essa mesma citação fosse feita de forma indireta, ficaria 
assim:

Segundo Lacy (Diretor executivo da Accenture Sustainability 
Services para Europa, África, Oriente Médio e América Latina, 
2010), foi lançado em Nova York o maior estudo de susten-
tabilidade corporativa, publicado pela United Nations Global 
Compact e pela Accenture Sustainability Services. Nesse es-
tudo, foram entrevistados cerca de 1.000 executivos, líderes 
empresariais e da sociedade civil.

No caso de utilização de autores intermediários, temos o 
que chamamos de “apud”.

A expressão latina “apud” significa “citado por”. Então, 
quando você fizer citação de um texto que não leu, mas que 
outro(a) autor(a) leu e citou, diz-se que a citação que você 
faz é intermediada por esse(a) outro(a) autor(a), ou seja, por 
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quem você efetivamente leu. Nesse caso, deve-se sempre in-
dicar tal intermediação com a expressão “apud” ou, como 
veremos, com expressão similar. Em outras palavras, o “apud” 
ou expressão similar mostra ao seu leitor ou sua leitora que 
você não acessou diretamente aquela fonte, mas, sim, o texto 
de alguém que usou aquela citação.

Vejamos parte de um parágrafo na área de 
artes e imagens, escrito por Costa (2009),* em 
que a autora cita outro texto:

... Um dos mais influentes foi o filósofo Guy Debord, autor de 
A sociedade do espetáculo, dedicada ao estudo da inversão 
existente entre a sociedade real e as imagens que a repre-
sentam, fundamento da aparência fetichista do mundo e de 
suas relações espetaculares. Diz ele: “O espetáculo não é um 
conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas 
mediatizada por imagens” (DEBORD, 1972, p. 12).

Observamos que Costa (2009, p. 95) leu e citou direta-
mente Debord (1972, p. 12). Agora, digamos que você está 
escrevendo sobre o assunto em pauta, não teve acesso ao tex-
to de Debord, leu apenas o texto de Costa, e gostaria de citar 
a definição de espetáculo de Debord, mostrada acima.

As seguintes maneiras podem ser usadas para fazer isso 
(marcamos em amarelo as diferentes formas de informar os 
dados essenciais da fonte):

 Â Primeira opção:
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Segundo Debord (1972, p. 12, apud COSTA, 2009, p. 
95), “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 
relação social entre pessoas mediatizada por imagens”.

 Â Segunda opção:

Segundo Debord (1972, p. 12), “O espetáculo não é um 
conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas 
mediatizada por imagens” (apud COSTA, 2009, p. 95).

 Â Terceira opção, sem a expressão apud, mas ainda (e 
necessariamente) indicando a intermediação:

Segundo Debord (1972, p. 12), conforme citado por Costa 
(2009, p. 95), “O espetáculo não é um conjunto de imagens, 
mas uma relação social entre pessoas mediatizada por ima-
gens”.

Nas suas referências bibliográficas, deve constar a obra 
que você leu (no caso, o texto de Costa), e não deve aparecer 
a obra não lida (aqui, o livro de Debord). Se a obra de Debord 
aparecesse na bibliografia, isso iria sugerir que você a teria 
lido, o que iria contradizer o uso do apud no texto, e implica-
ria também na suposição do seu conhecimento daquela obra 
como um todo.

5 Plágio

O plágio consiste na apresentação de obra intelectual de qual-
quer natureza, contento partes de uma outra obra que perten-
ça a outra pessoa, sem a devida citação das fontes de onde 
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foram extraídas essas informações ou dados. É uma apropria-
ção indébita de obra intelectual.

No Brasil, a Constituição Federal no artigo 5º, XXVII, asse-
gura que “aos autores pertence o direito exclusivo de utiliza-
ção, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível 
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. O plágio também 
está discriminado na Lei de Direitos Autorais e de Propriedade 
Intelectual.

Recapitulando

O referencial teórico é a base que sustenta qualquer pesquisa 
científica. Isso significa dizer que, antes de avançar no desen-
volvimento do projeto de pesquisa, é preciso conhecer o que 
já foi desenvolvido por outros autores sobre o assunto e o tema 
escolhidos. Existem oito passos essenciais para a elaboração 
do referencial teórico. São eles:

a. Após a definição do assunto, tema, delimitação do 
tema, problema de pesquisa e objetivos geral e especí-
ficos, o pesquisador necessita reunir a bibliografia ne-
cessária para que tenha uma visão panorâmica sobre 
o assunto. Aconselha-se iniciar essa coleta com cerca 
de 20 bibliografias. Mas o mínimo para o desenvolvi-
mento de cada capítulo do referencial teórico são três.

b. O pesquisador deve dar uma olhada inicial nas refe-
rências bibliográficas para identificar a estrutura hie-
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rárquica do assunto/tema de pesquisa. A estrutura hie-
rárquica vai do assunto mais geral ao mais específico.

c. Leia a bibliografia reunida com atenção e liste as ideias 
principais.

d. Identifique as ideias principais de cada um dos au-
tores escolhidos. Aqui é o momento de desenvolver 
as FICHAS DE LEITURA das quais falaremos a seguir. 
Também pode ser usado aqui o esquema e/ou o mapa 
conceitual.

e. Rotule todas as ideias importantes encontradas nas re-
ferências bibliográficas para facilitar a referência futu-
ra, na hora da construção do referencial teórico.

f. Organize as ideias em seções (geralmente entre 3 a 4 
seções de acordo com os objetivos específicos).

g. Escreva o referencial teórico seguindo a sequência 
hierárquica da apresentação dos objetivos específicos 
que já foram organizados de forma lógica, conforme 
apontamos no Capítulo 1 desse material didático. Dê 
sempre preferência a diversos autores, mas tome cui-
dado para que esses autores sejam compatíveis. Por 
isso, é importante ler a biografia de cada um para 
entender suas influências acadêmicas e científicas.

h. Redija o referencial teórico a partir de texto original, 
porém sempre sustentando as ideias desenvolvidas 
com a citação direta ou indireta dos autores escolhi-
dos.
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As principais fontes a serem consultadas para a elaboração 
do referencial teórico são artigos em periódicos especializados 
no campo de estudo, livros, working papers, teses, disserta-
ções e artigos científicos publicados em anais de congressos 
da área de estudo.

A apresentação do referencial teórico deve seguir a sequên-
cia dos objetivos específicos teóricos já delineados. Dentro de 
cada um desses tópicos, o pesquisador poderá desenvolver 
subtópicos se assim achar necessário.

É importante salientar que essa revisão da literatura deve 
ser estruturada de forma a desenvolver o tema e seus concei-
tos, do mais geral para o mais específico. O referencial teóri-
co, assim como todo o projeto de pesquisa, deve respeitar as 
normas da ABNT.

O principal objetivo de uma revisão bibliográfica é reunir 
ideias oriundas de diferentes fontes, visando construir um novo 
texto ou uma nova forma de apresentação do problema de 
pesquisa, para atingir o objetivo geral estabelecido.

Não existe um número mínimo de páginas para o referen-
cial teórico, mas geralmente, todo o projeto de pesquisa deve 
ficar em torno de 20 páginas.

As fichas bibliográficas são indispensáveis para o pesquisa-
dor, pois são o ponto de referência para desenvolver um bom 
referencial teórico. Elas se constituem em uma base organi-
zada de dados, para cada um dos autores escolhidos pelo 
pesquisador para desenvolver seu referencial teórico.
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Conforme vimos anteriormente, quando do desenvolvimen-
to do referencial teórico, o pesquisador deve sustentar suas 
ideias e afirmações a partir de autores que ele escolheu como 
referências bibliográficas, para que estas tenham peso científi-
co dentro do projeto de pesquisa científica em administração.

Existem duas maneiras de fazer isso: a partir das citações 
diretas, que utilizam literalmente as palavras do autor da re-
ferência bibliográfica em questão (e nesse caso deve vir entre 
aspas se tiver menos que três linhas ou com recuo, se tiver 
mais de três linhas); e as citações indiretas, quando o texto é 
escrito com as próprias palavras do pesquisador a partir das 
ideias do autor utilizado como referência. Mas cuidado: a fon-
te deve sempre ser citada em ambos os casos, de acordo com 
as normas da ABNT.

O plágio consiste na apresentação de obra intelectual de 
qualquer natureza, contento partes de uma outra obra que 
pertença a outra pessoa, sem a devida citação das fontes de 
onde foram extraídas essas informações ou dados. É uma 
apropriação indébita de obra intelectual.

No Brasil, a Constituição Federal no artigo 5º, XXVII, asse-
gura que “aos autores pertence o direito exclusivo de utiliza-
ção, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível 
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. O plágio também 
está discriminado na Lei de Direitos Autorais e de Propriedade 
Intelectual.
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Atividades

 1) Assinale (V) para as assertivas Verdadeiras e (F) para as 
Falsas.

a) ( ) O referencial teórico é a base que sustenta qual-
quer pesquisa científica. Isso significa dizer que, antes 
de avançar no desenvolvimento do projeto de pesqui-
sa, é preciso conhecer o que já foi desenvolvido por 
outros autores sobre o assunto e o tema escolhidos.

b) ( ) Após a definição do assunto, tema, delimitação do 
tema, problema de pesquisa e objetivos geral e especí-
ficos, o pesquisador necessita reunir a bibliografia ne-
cessária para que tenha uma visão panorâmica sobre 
o assunto. Aconselha-se iniciar essa coleta com cerca 
de 20 bibliografias.
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c) ( ) O pesquisador deve dar uma olhada inicial nas 
referências bibliográficas para identificar a estrutura 
hierárquica do assunto/tema de pesquisa. A estrutura 
hierárquica vai do assunto mais geral ao mais especí-
fico.

d) ( ) O pesquisador deve identificar as ideias principais 
de cada um dos autores escolhidos. Aqui é o momen-
to de desenvolver as FICHAS DE LEITURA das quais 
falaremos a seguir. Também pode ser usado aqui o 
esquema e/ou o mapa conceitual.

e) ( ) O pesquisador deve rotular todas as ideias impor-
tantes encontradas nas referências bibliográficas para 
facilitar a referência futura, na hora da construção do 
referencial teórico.

 2) A partir dos estudos desenvolvidos neste capítulo, marque 
(X) somente nas assertivas verdadeiras.

a) ( ) Artigos em periódicos científicos: devem ser usados 
apenas como base para artigos em periódicos científi-
cos de renome e com comitê de revisores.

b) ( ) O pesquisador deve sempre usar livros acadêmicos 
sobre o tema da pesquisa.

c) ( ) Os working papers são artigos em fase de elabora-
ção, disponíveis mediante solicitação feita diretamente 
à secretaria de cursos de pós-graduação onde o autor 
atua.
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d) ( ) Artigos publicados em anais de congressos científi-
cos – estão disponíveis em conferências e/ou congres-
sos nacionais e internacionais de renome.

e) ( ) Todas as alternativas estão corretas.

 3) Explique como deve ser a apresentação do referencial teó-
rico.

 4) Conforme vimos anteriormente, quando do desenvolvi-
mento do referencial teórico, o pesquisador deve susten-
tar suas ideias e afirmações a partir de autores que ele 
escolheu como referências bibliográficas, para que estas 
tenham peso científico dentro do projeto de pesquisa cien-
tífica em administração. Existem duas maneiras de fazer 
isso: a partir das citações diretas e citações indiretas. En-
tão, é correto afirmar:

I – Citações diretas são aquelas que utilizam literalmen-
te as palavras do autor da referência bibliográfica em 
questão.

II – As citações indiretas, quando o texto é escrito com as 
próprias palavras do pesquisador a partir das ideias do 
autor utilizado como referência.

III – Citações diretas com mais de três linhas devem ser 
apresentadas com recuo e conforme as normas da 
ABNT.

Assinale apenas a assertiva correta.

a) ( ) Apenas a assertiva I está correta;
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b) ( ) Apenas a assertiva III está correta;

c) ( ) Apenas a assertiva II está correta;

d) ( ) Apenas as assertivas I e II estão corretas;

e) ( ) Apenas as assertivas II e III estão corretas;

 5) O que são FICHAS BIBLIOGRÁFICAS?
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Introdução

Este capítulo vai tratar dos conceitos, estruturas e métodos de 
pesquisa em administração, com o objetivo de habilitar o alu-
no a desenvolver a metodologia mais adequada ao seu proje-
to de pesquisa.

1 Definindo pesquisa em administração

O método científico pode ser definido como um conjunto de 
regras que ajudam ao pesquisador desenvolver uma experiên-
cia para produzir um novo conhecimento e/ou corrigir e inte-
grar conhecimentos já existentes.

Na maioria das vezes, consiste em juntar as evidências ob-
serváveis, empíricas (ou seja, baseadas apenas na experiência 
profissional e/ou acadêmica do pesquisador) e mensuráveis 
para analisá-las à luz da lógica científica.

Assim, para que um método de pesquisa tenha seu empre-
go adequado, é preciso verificar se ele responderá aos ob-
jetivos da investigação proposta no projeto de pesquisa. Isso 
significa dizer que a opção pelo método e técnica de pesquisa 
vai depender da natureza do problema de pesquisa delineado 
ou do objetivo de pesquisa que se deseja estudar.

A pesquisa científica pode ser classificada de várias manei-
ras, conforme veremos a seguir e todos os itens abaixo (a, b, 
c e d) devem fazer parte da sua estrutura de projeto do artigo.
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a. Quanto à tipologia:

 Â Experimental – orientada pelo delineamento do experi-
mento e é mais frequente nas áreas das ciências naturais 
e tecnologia. Implica que o pesquisador sistematicamen-
te provocará alterações no ambiente a ser pesquisado, 
de forma a observar se cada intervenção produz os re-
sultados esperados.

 Â Não experimental – é aquela em que o pesquisador 
observa, registra, analisa e correlaciona fatos e variá-
veis, sem manipulá-los (MARTINS, 1990, p. 22). É mais 
utilizada na área das ciências humanas e consiste no 
estudo de fenômenos sem a intervenção sistemática do 
pesquisador.

b. Quanto à construção do objeto de pesquisa, as pes-
quisas não experimentais podem ser classificadas em:

 Â Descritiva – as pesquisas desse tipo têm como objetivo 
a descrição das características de determinada popu-
lação ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações 
entre variáveis. Uma de suas características mais signi-
ficativas está na utilização de técnicas padronizadas de 
coleta de dados. Dentre as pesquisas descritivas, salien-
tam-se as que têm por objetivo estudar as características 
de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, proce-
dência, nível de escolaridade, opiniões, atitudes, cren-
ças etc. As pesquisas descritivas são, juntamente com 
as exploratórias, as que habitualmente realizam os pes-
quisadores sociais preocupados com a atuação prática. 
São também as mais solicitadas por organizações como 
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instituições educacionais, empresas comerciais, partidos 
políticos etc. (GIL, 1991).

 Â Exploratória – pesquisas exploratórias têm como prin-
cipal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos, com vistas à formulação de problemas ou 
hipóteses pesquisáveis. Apresentam menor rigidez no 
planejamento. Esse tipo de pesquisa é realizado espe-
cialmente quando o tema escolhido é pouco explorado 
e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas 
e operacionalizáveis. O produto final desse processo é 
um problema mais esclarecido, passível de investigação 
mediante procedimentos sistematizados (GIL, 1991).

 Â Explicativas – são pesquisas que têm como preocupa-
ção identificar fatores que determinam a ocorrência de 
fenômenos. As pesquisas explicativas, nas ciências na-
turais, valem-se do método experimental. Nas ciências 
sociais, recorre-se a outros métodos, sobretudo ao ob-
servacional. Entretanto, nem sempre se torna possível 
a realização de pesquisas rigidamente explicativas em 
ciências sociais (GIL, 1991).

 Â Pesquisa-ação – É uma modalidade da pesquisa qua-
litativa, também conhecida como pesquisa participante, 
pesquisa participativa ou pesquisa-ação-participativa. 
Objetiva compartilhar saberes produzidos por diferentes 
sujeitos envolvidos no processo de pesquisa.

 Â Estudo de caso – o estudo de caso trata-se de uma 
abordagem metodológica de investigação especialmen-
te adequada quando procuramos compreender, explo-
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rar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, 
nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 
fatores.

c. Quanto ao instrumento de coleta de dados, as pesqui-
sas não experimentais podem ser classificadas como:

 Â Bibliográfica – todas as modalidades de pesquisa exi-
gem uma revisão bibliográfica, a partir de fenômenos 
já investigados e que estão disponíveis em bibliografias 
especializadas na área de estudo em questão.

 Â Documental – tem como principal característica a fonte 
de dados. A coleta de dados nesse tipo de pesquisa se 
dá a partir de documentos que podem ser históricos, 
institucionais, associativos, oficiais etc. Essa coleta de 
dados exige análise por parte do pesquisador. São con-
siderados documentos: regulamentos, normas, parece-
res, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiogra-
fias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas 
de rádio e televisão, estatísticas, arquivos escolares.

 Â Quantitativa – busca a explicação do fenômeno pes-
quisado, a partir da testagem das hipóteses, que vão 
construir o enunciado das questões do questionário fe-
chado a ser aplicado no grupo a ser pesquisado. É uma 
pesquisa que deve trabalhar com plano de amostragem, 
ou seja, com uma amostra representativa do universo da 
população pesquisada em questão. Os dados devem 
ser tratados estatisticamente e representados em gráfi-
cos. Os instrumentos aqui mais comuns são surveys, ob-
servação dirigida, questionários fechados.
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 Â Qualitativa – busca compreender “como” ocorre o fe-
nômeno. Seu objetivo é a interpretação das relações de 
significado de fenômenos para com os indivíduos e a so-
ciedade. Trabalha com uma amostra pequena ou grupo 
de estudo, que pode ser escolhido de forma proposital, 
intencional e eleição de sujeitos a serem pesquisados. 
O tratamento e a análise dos dados coletados se dão a 
partir da análise de conteúdo, organizados em catego-
rias por relevância teórica de repetição.

 Â Quali-quanti – misturas as pesquisas qualitativa e 
quantitativa.

Uma observação importante é que as pesquisas bibliográ-
fica e documental não exigem pesquisa de campo, enquanto 
que as pesquisas qualitativa, quantitativa e quali-quanti sim.

d. Quanto ao método de abordagem, as pesquisas cien-
tíficas podem ser classificadas como:

 Â Método indutivo: que caminha para planos mais 
abrangentes, indo das constatações particulares às leis 
e teorias gerais, em conexão ascendente.

 Â Método dedutivo: parte das leis e teorias e prediz a 
ocorrência de fenômenos particulares, em conexão des-
cendente.

 Â Método hipotético-dedutivo: inicia-se pela percepção 
de uma lacuna nos conhecimentos, formula-se uma hi-
pótese e, pelo processo dedutivo, testa a predição da 
ocorrência de fenômenos.
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 Â Método dialético: penetra o mundo dos fenômenos 
através de sua ação recíproca, da contradição inerente 
ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na na-
tureza e na sociedade.

2  Tipos de instrumentos ou técnicas de 
coleta de dados

Os instrumentos de coletas de dados em pesquisas científicas 
são:

 Â Observação – é uma técnica que utiliza os sentidos na 
obtenção de informações sobre os aspectos da realida-
de pesquisada. Consiste também em examinar fatos ou 
ferramentas que se deseja estudar e ajuda o pesquisa-
dor a identificar e obter provas sobre o fenômeno que 
está sendo estudado. É uma técnica que exige pesquisa 
de campo. A observação pode ser não estruturada (que 
se realiza sem planejamento e sem controle) e estrutu-
rada (que se realiza em condições controladas a fim de 
responder a propósitos anteriormente definidos);

 Â Questionário – instrumento próprio da pesquisa quan-
titativa, é constituído por uma série ordenada de pergun-
tas, que devem ser respondidas por escrito, geralmente 
sem a presença do pesquisador e sem a identificação do 
entrevistado;

As questões norteadoras do questionário deverão ter seus 
enunciados construídos a partir das hipóteses traçadas ante-
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riormente conforme já descrevemos neste livro. Assim, levando 
em consideração o exemplo desenvolvido aqui, as hipóteses, 
construídas no Capítulo 2, seriam:

a. a sustentabilidade pode gerar valor de marca para a 
empresa X do ramo de vestuário do comércio varejista 
localizada na cidade de Porto Alegre;

b. a sustentabilidade não pode gerar valor de marca 
para a empresa X do ramo de vestuário do comércio 
varejista localizada na cidade de Porto Alegre;

c. a sustentabilidade só irá gerar valor de marca para a 
empresa X do ramo de vestuário do comércio varejista 
localizada na cidade de Porto Alegre se for aplicada 
estrategicamente.

Portanto, as questões para esse questionário ficariam as-
sim:

 1. Para você, uma marca de roupa deve preservar o meio 
ambiente?

( ) sim

( ) não

 2. Se você tivesse que escolher uma marca de vestuário, você 
preferiria (marque quantas afirmativas for necessário):

( ) escolher aquela que preserva o meio ambiente;

( ) escolher aquela que gera empregos;

( ) escolher aquela que só se importa com a qualidade.
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 3. Em relação à marca de roupas, para você é importante 
(marque quantas alternativas achar necessário):

( ) que a marca da roupa tenha projetos sociais;

( ) que a marca da roupa preserve o ambiente;

( ) que a marca de roupa seja barata;

( )  que a marca de roupa promova a economia de recur-
sos;

( ) outro: ____________________________.

Antes da aplicação do questionário, é recomendável que 
se aplique o questionário-teste em uma pequena amostra da 
população determinada no plano amostral, para que seja ve-
rificada a eficácia e a eficiência das questões e suas assertivas, 
em relação ao objetivo geral da pesquisa.

 Â Entrevista – a entrevista pode ser estruturada (pesquisa-
dor segue um roteiro), não estruturada (entrevistado tem 
liberdade para desenvolver cada situação em qualquer 
direção) ou painel (repetição de perguntas, de tempos 
em tempos, às mesmas pessoas, a fim de estudar a evo-
lução das opiniões). Também exige pesquisa de campo 
para a sua aplicação;

 Â Grupo focal – são grupos de discussão utilizados na co-
leta de dados principalmente nas pesquisas qualitativas, 
que discutem sobre um determinado tema em particular 
ao receberem estímulos apropriados para o debate.
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Os itens acima dispostos foram então um pequeno resumo 
sobre os tipos de pesquisas e suas aplicações para a constru-
ção de uma metodologia adequada ao projeto de pesquisa 
em questão. Vale lembrar que esse conteúdo pode ser visto 
com maiores detalhes nos livros de instrumentalização científi-
ca disponíveis nas bibliotecas online.

Nosso objetivo aqui foi recapitular os principais aspectos 
desse contexto, como forma de introduzir os passos necessá-
rios para a construção do capítulo da metodologia, previsto 
em qualquer projeto de pesquisa.

3  Construindo o capítulo da metodologia 
no projeto de pesquisa

Todo pesquisador, quando inicia seu projeto de pesquisa, a 
partir das definições tomadas em prelação ao objetivo geral 
e objetivos específicos, deve determinar que metodologia irá 
utilizar para avançar no desenvolvimento do seu trabalho. A 
escolha do método vai depender da ação de pesquisa (verbo) 
escolhido pelo pesquisador lá na construção do objetivo geral.

Assim, o capítulo da metodologia deve elencar elementos 
coerentes com a proposta de projeto que está sendo desen-
volvida.

No capítulo da metodologia, devem constar os seguintes 
itens:

a. texto introdutório do capítulo;
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b. tipo de estudo (indutivo, dedutivo etc.);

c. tipo de pesquisa que será realizada quanto à tipologia 
(experimental ou não experimental);

d. tipo de pesquisa que será realizada quanto ao objeto 
de pesquisa (descritiva, exploratória etc.);

e. tipo de pesquisa quanto ao instrumento de coleta de 
dados (bibliográfica, documental etc.);

f. qual o instrumento e/ou técnica de coleta de dados 
que será utilizado (questionário, entrevista semiestrutu-
rada etc.);

g. qual o plano amostral (amostra que será utilizada para 
coleta de dados);

h. tipo de análise de dados (estatística, análise de con-
teúdo etc.);

Cada um desses tópicos deve ser desenvolvido pelo pes-
quisador, a partir da proposta escolhida de projeto de pes-
quisa, de forma coerente e embasada teoricamente, da mes-
ma maneira que foi desenvolvido o referencial teórico. Aqui, 
também é necessária a utilização de referência bibliográficas 
especializadas no assunto do capítulo. Geralmente, utiliza-se 
no mínimo três bibliografias.
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4 Plano amostral

Para desenvolver a pesquisa de campo, definida de acordo 
com os objetivos do projeto de pesquisa delineado pelo pes-
quisador, é necessário também desenvolver um plano amos-
tral. O objetivo é esquematizar para seleção as unidades que 
pretende pesquisar e controlar a amostra. Isso facilitará a ava-
liação, análise e controle dos dados coletados em campo. No 
plano amostral, o pesquisador deverá definir:

a. O universo

b. A população

c. A amostra

d. A coleta de dados

e. A apuração dos dados

f. A tabulação

O plano amostral é utilizado tanto na pesquisa qualitati-
va quanto na pesquisa quantitativa. No entanto, na pesquisa 
quantitativa, existe a necessidade de se utilizar as métricas es-
tatísticas para estabelecer os níveis de mensuração, que vão 
variar de acordo com a intenção da pesquisa. Cabe lembrar 
que a estatística é também uma coleção de métodos para pla-
nejar os experimentos, obter e organizar os dados, resumi-los, 
interpretá-los e deles extrair conclusões (Triola, 1999).

Os níveis de mensuração são:
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a. Escala Nominal – quando os participantes da pesqui-
sa são classificados em categorias segundo uma ca-
racterística como, por exemplo, gênero, hábitos, peso 
etc.

b. Escala Ordinal – quando os participantes da pesqui-
sa são classificados em categorias que possuem algum 
tipo de ordem, como nível socioeconômico, por exem-
plo.

c. Escala numérica intervalar – Este nível de mensura-
ção possui um valor zero arbitrário. Ex.: temperatura 
em graus Celsius.

d. Escala numérica de razões – possui zero inerente à 
natureza da característica sendo aferida.

e. Escala de razões discretas: o resultado numérico da 
mensuração é um valor inteiro. Ex.: número de refei-
ções em um dia (nenhuma, uma, duas, três, quatro.), 
frequência de consumo semanal de determinado ali-
mento (1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 
vezes, 7 vezes).

f. Escala de razões contínuas: o resultado numérico é 
um valor pertencente ao conjunto dos números reais.

Coleta de dados

É a observação e registro da categoria ou medida de variáveis 
relacionadas ao objeto de estudo que ocorrem em unidades 
(indivíduos) de uma amostra ou população.
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Tópicos iniciais de amostragem

 Â População: totalidade de elementos sob estudo. Apre-
sentam uma ou mais características em comum.

 Â Amostra: é uma parte da população de estudo.

 Â Amostragem: processo para obtenção de uma amos-
tra. Tem como objetivo estimar parâmetros populacio-
nais.

 Â Parâmetro: quantidade fixa de uma população.

Tipos de Amostragem

 Â Probabilística: cada unidade amostral tem probabilida-
de conhecida e diferente de zero de pertencer à amos-
tra. É usada alguma forma de sorteio para a obtenção 
da amostra.

 Â Não probabilística: não se conhece a probabilidade 
de cada unidade amostral pertencer à amostra.

Tipos de amostragem probabilística

 Â Amostragem aleatória simples (AAS) – É o processo 
de amostragem onde qualquer subconjunto de n ele-
mentos diferentes de uma população de N elementos 
tem mesma probabilidade de ser sorteado.

 Â Amostragem sistemática – Utiliza-se a ordenação na-
tural dos elementos da população (prontuários, casa, 
ordem de nascimento).
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 Â Amostragem casual simples estratificada com par-
tilha proporcional – a população possui estratos com 
tamanhos.

 Â Amostragem por conglomerado – O conglomerado 
é um conjunto de elementos formando uma unidade 
amostral. Se a unidade amostral for indivíduo e forem 
sorteados domicílios, então a amostragem é por con-
glomerado.

Apuração e análise de dados

Processo no qual conta-se o número de vezes que a variá-
vel assumiu um determinado valor (frequência de ocorrência). 
Pode ser manual, mecânica ou eletrônica (programas estatísti-
cos: Epi info, Stata, Excel, SPSS, SAS, R, S-Plus).

A análise dos dados pode envolver métodos estatísticos, 
análise de conteúdo ou ambos.

O método estatístico pode ser trabalhado a partir de uma 
análise univariada (aquela que implica a frequência de cada 
uma das respostas possíveis para cada questão da pesquisa 
realizada a partir do formulário ou questionário) ou a análise 
bivariada (aqueça que implica na análise da correlação entre 
as variáveis, isto é, busca verificar se existe relação causal en-
tre duas variáveis). Em ambos os casos, pode-se utilizar soft-
wares estatísticos como o SPSS, por exemplo.

Já no caso da análise de conteúdo, faz-se necessária a 
aplicação de técnicas que permitam que essa análise tenha 
valor científico. Por isso, recomenda-se que a entrevista seja 
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gravada ou filmada, para facilitar o registro das respostas do 
entrevistado e sua decupagem (transcrição). Os procedimen-
tos da análise de conteúdo se caracterizam por uma análise 
em profundidade. Nesse método, é necessário que se obte-
nham categorias iniciais, intermediárias e finais, a partir das 
palavras-chave encontradas nas respostas dos entrevistados.

Para a elaboração das categorias iniciais, utiliza-se o exem-
plo a seguir:

Palavras-chaves Ideias-chave Categoria inicial

Suponhamos que tivéssemos realizado uma pesquisa qua-
litativa sobre o exemplo trabalhado neste livro-texto cuja deli-
mitação foi:

A SUSTENTABILIDADE PODE GERAR VALOR 
DE MARCA PARA EMPRESA X DO RAMO DE 
VESTUÁRIO NO COMÉRCIO VAREJISTA, 
LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/
RS

E que uma das questões semiestruturadas teve como 
resposta:

“Eu me identifico com as marcas de roupas que pre-
servam o meio ambiente e economizam recursos”
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Então, a tabela ficaria assim:

Palavras-chaves Ideias-chave Categoria inicial

Marcas – roupas –preser-

vação ambiental – econo-

mia – recursos

Marca tem valor 

quando preserva 

ambiente e econo-

miza recursos

Relação de valor de 

marca com preser-

vação ambiental 

e economia de 

recursos

As categorias intermediárias são o agrupamento das cate-
gorias iniciais que apresentarem a mesma temática. Então, em 
nosso exemplo, ficaria assim:

Categorias iniciais Ideias-chave Categoria inter-

mediária

Relação de valor de 

marca com preservação 

ambiental e economia 

de recursos

Marca tem valor 

quando preserva 

ambiente e econo-

miza recursos

Sustentabilidade in-

fluencia no valor de 

marca para roupas 

de vestuário

Roupas econômicas e 

ecologicamente suste-

ntáveis

Sustentabilidade 

influencia no valor 

de marca

As categorias finais, portanto, seguem o mesmo esquema, 
a partir do agrupamento das categorias intermediárias. Não 
existe um número mínimo ou máximo para essas categorias. 
O importante é determinar os fatores relevantes do problema 
de pesquisa.
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No capítulo da metodologia, é importante apresentar o ins-
trumento de coleta de dados escolhido de acordo com a pes-
quisa definida. Portanto, no capítulo da metodologia, deverá 
estar o questionário/formulário que será aplicado, devidamen-
te desenvolvido, no caso de pesquisa quantitativa. No caso da 
pesquisa qualitativa, neste capítulo deverá ser apresentado o 
roteiro da entrevista ou da observação a ser empregada quan-
do da pesquisa de campo.

Apresentação gráfica

É a apresentação dos resultados dos dados coletados já apura-
dos e tabulados em forma de diagrama de barras, diagramas 
de setores circulares, diagrama linear, histograma, polígono 
de frequência, ogiva de frequências acumuladas. Portanto, 
também no capítulo da metodologia, você deverá dizer que 
tipo de apresentação fará quando da análise dos dados.

5 Cronograma da pesquisa

O cronograma da pesquisa é um item importante no plane-
jamento metodológico do trabalho científico. É a distribuição 
das atividades da pesquisa no tempo, incluindo período das 
disciplinas de Pesquisa em Administração e TCC, que pode ser 
apresentada em forma de tabela. A tabela a seguir serve como 
exemplo.
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ATIVIDADES MAR ABR MAIO JUN AGO SET OUT NOV

Escolha do tema e 

do orientador

Encontros com o 

orientador

Pesquisa 

bibliográfica 

preliminar

Leituras e elabo-

ração de resumos

Elaboração do 

projeto

Entrega do proje-

to de pesquisa

Revisão bibliográ-

fica complementar

Coleta de dados 

complementares

Redação do artigo 

nas normas ABNT

Revisão e entrega 

oficial do trabalho

Fonte: elaborado pelo autor

Recapitulando

O método científico pode ser definido como um conjunto de 
regras que ajudam ao pesquisador desenvolver uma experiên-
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cia para produzir um novo conhecimento e/ou corrigir e inte-
grar conhecimentos já existentes.

Na maioria das vezes, consiste em juntar as evidências ob-
serváveis, empíricas (ou seja, baseadas apenas na experiência 
profissional e /ou acadêmica do pesquisador) e mensuráveis 
para analisá-las à luz da lógica científica.

Assim, para que um método de pesquisa tenha seu empre-
go adequado, é preciso verificar se ele responderá aos ob-
jetivos da investigação proposta no projeto de pesquisa. Isso 
significa dizer que a opção pelo método e técnica de pesquisa 
vai depender da natureza do problema de pesquisa delineado 
ou do objetivo de pesquisa que se deseja estudar.

A pesquisa científica pode ser classificada de várias manei-
ras conforme veremos a seguir:

a. Quanto à tipologia:

 Â Experimental

 Â Não experimental

b. Quanto à construção do objeto de pesquisa, as pes-
quisas não experimentais podem ser classificadas em:

 Â Descritiva

 Â Exploratória

 Â Explicativas

 Â Pesquisa-ação

 Â Estudo de caso



88   Pesquisa em Administração

c. Quanto ao instrumento de coleta de dados, as pesqui-
sas não experimentais podem ser classificadas como:

 Â Bibliográfica

 Â Documental

 Â Quantitativa

 Â Qualitativa

 Â Quali-quanti

Uma observação importante é que as pesquisas bibliográ-
fica e documental não exigem pesquisa de campo enquanto 
que as pesquisas qualitativa, quantitativa e quali-quanti, sim.

d. Quanto ao método de abordagem, as pesquisas cien-
tíficas podem ser classificadas como:

 Â Método indutivo

 Â Método dedutivo

 Â Método hipotético-dedutivo

 Â Método dialético

Os instrumentos de coletas de dados em pesquisas cientí-
ficas são:

 Â Observação

 Â Questionário

 Â Entrevista

 Â Grupo focal
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Os itens acima dispostos foram então um pequeno resumo 
sobre os tipos de pesquisas e suas aplicações para a constru-
ção de uma metodologia adequada ao projeto de pesquisa 
em questão. Vale lembrar que esse conteúdo pode ser visto 
com maiores detalhes nos livros de instrumentalização científi-
ca disponíveis nas bibliotecas online.

Todo pesquisador, quando inicia seu projeto de pesquisa, 
a partir das definições tomadas em relação ao objetivo geral 
e objetivos específicos, deve determinar que metodologia irá 
utilizar para avançar no desenvolvimento do seu trabalho. A 
escolha do método vai depender da ação de pesquisa (verbo) 
escolhido pelo pesquisador lá na construção do objetivo geral.

Assim, o capítulo da metodologia deve elencar elementos 
coerentes com a proposta de projeto que está sendo desen-
volvida.

No capítulo da metodologia, devem constar os seguintes 
itens:

 Â texto introdutório do capítulo;

 Â tipo de estudo (indutivo, dedutivo etc.);

 Â tipo de pesquisa que será realizada quanto à tipologia 
(experimental ou não experimental);

 Â tipo de pesquisa que será realizada quanto ao objeto de 
pesquisa (descritiva, exploratória etc.);

 Â tipo de pesquisa quanto ao instrumento de coleta de da-
dos (bibliográfica, documental, qualitativa, quantitativa 
etc.);
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 Â qual o instrumento e/ou técnica de coleta de dados que 
será utilizado (questionário, entrevista semiestruturada 
etc.);

 Â qual o plano amostral (amostra que será utilizada para 
coleta de dados);

 Â tipo de análise de dados (estatística, análise de conteú-
do etc.);

 Â cronograma da pesquisa.

Cada um desses tópicos deve ser desenvolvido pelo pes-
quisador, a partir da proposta escolhida de projeto de pes-
quisa, de forma coerente e embasada teoricamente, da mes-
ma maneira que foi desenvolvido o referencial teórico. Aqui, 
também é necessária a utilização de referências bibliográficas 
especializadas no assunto do capítulo. Geralmente, utiliza-se 
no mínimo três bibliografias.

Para desenvolver a pesquisa de campo, definida de acordo 
com os objetivos do projeto de pesquisa delineado pelo pes-
quisador, é necessário também desenvolver um plano amos-
tral. O objetivo é esquematizar para seleção as unidades que 
pretende pesquisar e controlar a amostra. Isso facilitará a ava-
liação, análise e controle dos dados coletados em campo. No 
plano amostral, o pesquisador deverá definir:

a. o universo

b. a população

c. a amostra
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d. a coleta de dados

e. a apuração dos dados

f. a tabulação

O plano amostral é utilizado tanto na pesquisa qualitati-
va quanto na pesquisa quantitativa. No entanto, na pesquisa 
quantitativa, existe a necessidade de se utilizar as métricas es-
tatísticas para estabelecer os níveis de mensuração, que vão 
variar de acordo com a intenção da pesquisa. Cabe lembrar 
que a estatística é também uma coleção de métodos para pla-
nejar os experimentos, obter e organizar os dados, resumi-los, 
interpretá-los e deles extrair as interpretações necessárias.
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Atividades

 1) Assinale (V) para as assertivas Verdadeiras e (F) para as 
Falsas.

a) ( ) O método científico pode ser definido como um 
conjunto de regras que ajudam ao pesquisador de-
senvolver uma experiência para produzir um novo co-
nhecimento e/ou corrigir e integrar conhecimentos já 
existentes.

b) ( ) A pesquisa experimental é aquela orientada pelo 
delineamento do experimento e é mais frequente nas 
áreas das ciências naturais e tecnologia. Implica que 
o pesquisador sistematicamente provocará alterações 
no ambiente a ser pesquisado, de forma a observar se 
cada intervenção produz os resultados esperados.

c) ( ) A pesquisa descritiva tem como objetivo a descri-
ção das características de determinada população ou 
fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre va-
riáveis.

d) ( ) Todas as modalidades de pesquisa exigem uma re-
visão bibliográfica, a partir de fenômenos já investiga-
dos e que estão disponíveis em bibliografias especiali-
zadas na área de estudo em questão.
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e) ( ) O método dedutivo parte das leis e teorias e prediz 
a ocorrência de fenômenos particulares, em conexão 
descendente.

 2) A partir dos estudos desenvolvidos neste capítulo, marque 
(X) somente nas assertivas verdadeiras.

a) ( ) A observação é uma técnica que utiliza os sentidos 
na obtenção de informações sobre os aspectos da rea-
lidade pesquisada.

b) ( ) O questionário é instrumento próprio da pesqui-
sa qualitativa, é constituído por uma série ordenada 
de perguntas, que devem ser respondidas por escrito, 
geralmente sem a presença do pesquisador e sem a 
identificação do entrevistado.

c) ( ) Todo pesquisador, quando inicia seu projeto de 
pesquisa, a partir das definições tomadas em prelação 
ao objetivo geral e objetivos específicos, deve determi-
nar que metodologia irá utilizar para avançar no de-
senvolvimento do seu trabalho.

d) ( ) Para desenvolver a pesquisa de campo, definida 
de acordo com os objetivos do projeto de pesquisa 
delineado pelo pesquisador, é necessário também de-
senvolver um plano amostral.

e) ( ) O plano amostral é utilizado tanto na pesquisa 
qualitativa quanto na pesquisa quantitativa.

 3) Cite os níveis de mensuração.
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 4) Os tópicos iniciais de amostragem são:

I – População: totalidade de elementos sob estudo. Apre-
sentam uma ou mais características em comum;

II – Amostra: é uma parte da população de estudo;

III – Amostragem: processo para obtenção de uma amos-
tra. Tem como objetivo estimar parâmetros populacio-
nais;

Assinale apenas a assertiva correta.

a) ( ) Apenas a assertiva I está correta;

b) ( ) Apenas a assertiva III está correta;

c) ( ) Apenas a assertiva II está correta;

d) ( ) Apenas as assertivas I e II estão corretas;

e) ( ) Todas as assertivas acima estão corretas;

 5) Explique o processo de apuração dos dados.
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Capítulo 6

Finalizando o Trabalho 
de Conclusão – Artigo1
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Introdução

Este capítulo destina-se a expor os aspectos importantes a se-
rem observados pelo aluno na construção do artigo que será 
o Trabalho de Conclusão do Curso de Administração EAD da 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).

1 Finalizando o trabalho de conclusão

Finalizar é dar por concluído uma etapa, é encerrar um ciclo. 
O encerramento pressupõe que o dever foi cumprido e o em-
penho será recompensado à altura.

O artigo é o último trabalho do curso e requer um com-
prometimento especial, porque ele será o legado que aluno 
deixará para o curso de Administração EAD da ULBRA e a 
execução de um bom trabalho contribuirá com seu ingresso 
na vida profissional.

Uma longa caminhada foi trilhada para chegar até aqui. 
Você se esforçou e buscou a cada dia o seu sonho. Você con-
seguiu, pelo seu empenho e a orientação dos professores e 
dos tutores, atingir os objetivos propostos de várias disciplinas 
que fazem parte da matriz do curso. Por isso, você está nessa 
etapa final!

Essa etapa é muito importante porque você irá construir o 
seu Trabalho de Conclusão de Curso que representa a síntese 
da formação universitária. Aqui, será avaliado o conjunto de 
conhecimentos que foram adquiridos durante o curso.
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Para a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, ficou 
definido que o aluno apresentará um artigo científico, sendo 
que a primeira etapa desse artigo foi construída na disciplina 
de Pesquisa em Administração.

Na disciplina de Pesquisa de Administração, o aluno a par-
tir do tema proposto desenvolveu o projeto de pesquisa que 
continha o tema do artigo, à delimitação e a problematização, 
o objetivo geral e os objetivos específicos, a fundamentação 
teórica e a metodologia. Essas informações deverão ser anali-
sadas e organizadas para ficarem na estrutura de artigo como 
está explicado no Capítulo 7.

Na disciplina de Trabalho de Conclusão, você finalizará o 
seu artigo escrevendo o resumo, a introdução, apresentação 
e a análise dos dados, as considerações finais e as referências 
utilizadas como fonte para fundamentar o seu estudo.

O resumo deve seguir o que determina a ABNT NBR 
6028:2003 explicando na primeira frase o assunto principal 
do artigo, em seguida, deve-se indicar os resultados e as con-
clusões do trabalho, sendo composto de uma sequência de 
frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. 
A explicação detalhada de como fazer o resumo e apontar as 
palavras-chaves estão no Capítulo 7.

Depois, o artigo deve conter a introdução, essa etapa de 
acordo com Roesch, 2007, é a que contém o relato da situa-
ção problemática que deu origem ao projeto, aos objetivos, à 
justificativa. Inicie a introdução escrevendo um parágrafo que 
apresenta o tema do seu trabalho, depois apresente a delimi-
tação do tema, o problema de pesquisa/questão de pesquisa, 
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o objetivo geral e os específicos e por fim finalize com um 
parágrafo que faça uma conexão com o referencial teórico.

A situação problemática e o tema da pesquisa não deve-
rão ser alterados, no artigo deve ser utilizado o tema que foi 
definido na disciplina de pesquisa em administração. Todavia, 
é possível que você necessite dar um redirecionamento no seu 
trabalho para conseguir fazer a apresentação e a análise dos 
dados da pesquisa. Caso observe que os objetivos específicos 
que inicialmente foram propostos não estão adequados, ainda 
há tempo para alterá-los para conseguir atender o que essa 
disciplina solicita.

Quanto ao referencial teórico e à metodologia, você irá 
utilizar aqueles que foram construídos na disciplina de Pesqui-
sa em Administração, contudo, é provável que, se os objetivos 
foram modificados, essas alterações afetarão o restante dos 
capítulos que já estão construídos; sendo assim, é possível que 
esses também necessitem ser adequados. Procure atender a 
estrutura e o número de páginas que estão especificadamente 
descritas no Capítulo 7.

Após o referencial e a metodologia, é solicitado no artigo 
a apresentação e análise dos dados. Este capítulo é totalmente 
original em relação ao projeto que foi construído na discipli-
na de Pesquisa em administração. A apresentação e análise 
dos dados relata o que foi efetivamente realizado na prática 
e como tinha sido definido na metodologia. Neste capítulo, 
também podem ser apresentadas sugestões e proposições à 
empresa (ROESCH, 2007); por fim, para finalizar o artigo, se 
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apresentam as considerações finais e as referências. Essa eta-
pa está detalhadamente explicada no Capítulo 9.

Segundo a NBR 6022, um artigo científico pode ser original 
ou de revisão. O artigo de revisão analisa e discute trabalhos 
já publicados, e o artigo original apresenta temas ou aborda-
gens originais. Um artigo para ser publicado deve seguir as 
normas editoriais adotadas pela revista à qual será submetido. 
Cumpre lembrar que nesta disciplina se devem seguir as nor-
mas e a estrutura que estão definidas nos Capítulo 7, 8, 9 e 
10.

O texto deve ser escrito de forma correta e agradável bus-
cando facilitar a leitura e a compreensão do mesmo, não se 
traduzindo em apenas um ‘amontoado’ de tópicos desconec-
tados. A coerência textual implica que as palavras mantenham 
uma correlação para que as frases não percam o sentido e 
não deixem de expressar a ideia que o autor queria transmitir 
aos leitores. Segundo Souza e Silva, 2009 p. 71,

a redação é um excelente instrumento para desenvolver 
a criatividade, seu hábito leva à organização do pensa-
mento e ao desenvolvimento da expressão linguística. Ao 
escrever, transmitimos o que pensamos sobre determina-
do assunto a partir de experiências e vivências, e esta é 
uma tarefa que necessita de aprendizagem.

De acordo com Aquino, 2010 a linguagem do artigo cien-
tífico é técnica e a escrita é objetiva. Não se deve colocar ter-
mos em prosa nem em poesia. Na escrita, o elemento estrutu-
ral é o parágrafo, que se resume como um conjunto de frases 
e sentenças que unidas expressam a ideia do autor.
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A escrita do artigo não deve conter frases muito longas, 
parágrafos apenas com uma frase e uso de gírias. Entre as 
orações de um parágrafo e outro deve ser utilizado termos de 
ligação. Para incorporar essa maneira de escrever de acordo 
com Aquino, 2010, deve-se fazer a leitura de artigos científicos 
que são publicados em revistas científicas bem conceituadas.

Para escrever um bom parágrafo, siga a estrutura de acor-
do com o exemplo da Figura 1 como ensina Aquino, 2010, 
p. 21 e 22, que contém a introdução, o desenvolvimento e a 
conclusão.

Figura 1 Estrutura do parágrafo.

Fonte: AQUINO, 2010, p. 21 e 22

Todo o parágrafo pressupõe uma organização diferente da 
que caracteriza o texto falado; sendo assim, a estrutura e os 
elementos citados na Figura 1 são essenciais para a clareza da 
comunicação da mensagem.
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O artigo é o último trabalho que o aluno irá construir no 
curso de administração, logo se entende que esse já foi apro-
vado nas disciplinas que o deixaram familiarizado com as téc-
nicas de redação e o mesmo conhece o assunto que vai abor-
dar no artigo.

Por isso, na avaliação do artigo postado na NetAula na fer-
ramenta avaliação serão levados em consideração o critérios 
que estão definidos a seguir:

Postagem – será verificado:

 Â A realização correta das postagens de acordo com a 
programação disponibilizada pela NetAula;

 Â Entrega do solicitado em cada etapa (nota proporcional 
à qualidade).

Estrutura e formatação – será verificado:

 Â A estrutura do artigo solicitada nessa disciplina (nota 
proporcional à qualidade);

 Â As normas da ABNT para trabalhos acadêmicos no que 
diz respeito às margens, parágrafos, espaçamentos, ci-
tações e referências de fontes de informação (nota pro-
porcional à qualidade).
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Qualidade da escrita – será verificado:

 Â Erros de ortografia e gramática, consistência, coesão, 
coerência, clareza e a objetividade do texto (nota pro-
porcional à qualidade).

A “nota proporcional” irá atender alguns critérios para 
avaliação do artigo adaptados de Roesch, 2007. No artigo 
solicitado nessa disciplina, será verificado:

 Â Se todos os títulos e subtítulos do artigo (resumo e pa-
lavras-chave, introdução, objetivos: geral e específicos, 
fundamentação teórica, metodologia, apresentação e 
análise dos dados, conclusão e referências) foram apre-
sentados;

 Â Se a questão problema que originou a pesquisa está 
destacada no corpo do texto do artigo;

 Â Se os procedimentos de coleta de dados descrevem o 
que havia sido planejado na Metodologia;

 Â Se os dados foram levantados e registrados de forma 
precisa, confiável e válida;

 Â Se há evidência do registro dos dados;

 Â Se as análises dos dados coletados estão relacionados 
com o problema de pesquisa e respondem os objetivos;

 Â Se as análises dos dados estão fundamentadas no refe-
rencial teórico apresentado no artigo;
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 Â Se as considerações finais apresentam conclusões asser-
tivas sobre o tema proposto e ainda se estas contêm as 
limitações e as sugestões para estudos futuros.

Para atender aos critérios solicitados e elaborar um artigo 
com uma escrita adequada, seguem algumas estratégias que 
são também chamadas de “dicas” conforme Aquino, 2010.

 Â Escreva de forma impessoal;
 Â Mantenha um backup atual do seu artigo, pois impre-
vistos podem acontecer;

 Â Lembre-se daquela lei de Murphy “se algo pode dar 
errado, certamente dará”;

 Â Use sempre o corretor automático, e também um cor-
retor gramatical pode ser igualmente útil. Mas lembre-
-se de que nada substitui uma revisão cuidadosa de 
todos os autores do artigo, e até de terceiros se neces-
sário;

 Â Peça para alguém ler o seu artigo antes de postá-lo 
na NetAula, porque um outro olhar sempre enxerga 
aquilo que o autor muitas vezes não vê, pois já está 
familiarizado com o texto;

 Â Use itálico em palavras estrangeiras;
 Â Faça anotações e guarde em um arquivo; elas pode-
rão ser úteis na hora de finalizar ou construir algum 
capítulo;

 Â A legenda da figura e das tabelas deverá ser autossu-
ficiente;
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 Â Ideias novas e de difícil explicação podem ser apre-
sentadas em diagramas, pois desenhos e setas muitas 
vezes explicam mais que muitas palavras;

 Â Divida os parágrafos corretamente. Tente usar frases 
de abertura e encerramento indicando o propósito do 
parágrafo;

 Â Um capítulo é formado por mais de um parágrafo. Um 
capítulo formado apenas por uma lista de itens não é 
um capítulo, e sim uma lista de itens.

 Â Evite frases e parágrafos longos;
 Â Não faça citações muito longas, caso não seja possível 
evitar uma citação muito extensa, procure apresentar a 
ideia do autor de maneira diferente, isto é, coloque em 
uma tabela ou quadro;

 Â Lembre-se de que toda frase deve ter um sujeito e um 
verbo;

 Â Mantenha o artigo no impessoal, recomenda-se o uso 
da terceira pessoa;

 Â Não utilize gírias, ironias, brincadeiras, e referências 
pessoais ao leitor;

 Â Seja consistente no uso do tempo verbal;
 Â Quando apresentar uma sigla no texto pela primeira 
vez, é importante colocar seu significado entre parên-
teses, depois nas demais citações você pode usar so-
mente a sigla se desejar;

 Â Pesquise na Internet, porém lembre-se de apresentar 
as fontes, seja honesto com os autores que escreveram 
e disponibilizaram suas ideias na rede;
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 Â Utilize todos os momentos para escrever; às vezes, as 
melhores ideias surgem nos lugares mais inesperados, 
tenha sempre em mãos o seu celular e, se não der 
para escrever, grave um áudio e logo que for possível 
transcreva a ideia.

Recapitulando

A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso requer que o alu-
no elabore um artigo acadêmico. A introdução, a questão de 
pesquisa, objetivos (geral e específicos) o referencial teórico e 
metodologia o aluno já construiu na disciplina de Pesquisa em 
Administração e agora essas etapas deverão ser adaptadas 
para a estrutura de artigo. Não é um simples “cola” e ”copia”, 
e sim o aluno deverá se apropriar da estrutura do Artigo e 
elaborar um excelente trabalho conforme está detalhado nos 
capítulos sete, oito, nove e dez a seguir.

O Trabalho de Conclusão de Curso está organizado para 
efetuar a avaliação final dos graduandos do curso de Adminis-
tração em EAD da Universidade Luterana do Brasil. A disciplina 
contém duas etapas avaliativas e a nota mínima para aprova-
ção deve ser igual ou superior a seis. Em caso de reprovação, 
o aluno não poderá obter o diploma e, consequentemente, 
não poderá exercer a profissão enquanto não for aprovado.
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Atividades

Para finalizar o estudo desse capítulo, sua atividade contempla 
as funções do administrador, isto é, Planejar, Organizar, Diri-
gir e Controlar. Faça o planejamento de como irá atender 
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o que está sendo solicitado na disciplina, planeje como você 
pretende concretizar seu artigo, pense na pesquisa, trace um 
bom plano de ação para não perder tempo depois. Organize 
o material para elaborar o seu artigo, para tanto, revise o que 
você construiu na disciplina de Pesquisa em Administração, leia 
alguns artigos científicos, como, por exemplo, os que constam 
na Revista Opinio no link http://www.ulbra.br/canoas/gradua-
cao/presencial/administracao/bacharelado/revista-opinio e, 
depois, reflita, rabisque, faça esquemas e sínteses. Dirija seus 
esforços para concluir o seu TCC e concretizar seu curso, seja 
proativo, adiante tudo o que for possível, não deixe nada para 
depois. Controle a ansiedade, os nervos e busque desenvol-
ver uma pesquisa de qualidade que levará o seu nome na 
capa. Por fim, monte um plano de ação utilizando a ferramen-
ta 5W2H. A ferramenta 5W2H é fácil de ser elaborada e traz 
grandes benefícios para os gestores e suas atividades. Os 5W 
são: What, Why, Where, When, Who e os 2H são: How e How 
much. Complemente a tabela nº 2 que está a seguir.

Tabela Nº 2 – 5W2H para o TCC-ARTIGO

5W2H ESPECIFICAÇÃO DO 5W2H 5W2H do seu artigo

WHAT  O QUE SERÁ FEITO (pense nas 

etapas da

disciplina de TCC e do seu artigo)

WHY POR QUE SERÁ FEITO (justifique 

por que você deseja fazer esse 

trabalho)
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WHERE ONDE SERÁ FEITO (pense no 

local que você irá desenvolver a 

sua pesquisa)

WHEN QUANDO SERÁ FEITO (pense no 

tempo que você levará para fazer 

a sua pesquisa e concluir o seu 

artigo)

WHO POR QUEM SERÁ FEITO (pense 

na sua responsabilidade envolvida 

na conclusão do curso)

HOW COMO SERÁ FEITO (pense na 

metodologia que você traçou e se 

a mesma está adequada para o 

que você pretende apresentar)

HOW 
MUCH 

 QUANTO CUSTARÁ FAZER 

(pense se você terá algum cus-

to que porventura poderá ser 

impeditivo para finalizar o seu 

trabalho)

Fonte: Portal da administração, 2015 com adaptações
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Introdução

Este capítulo destina-se a indicar as orientações específicas re-
ferentes à estrutura que o artigo deverá apresentar no final da 
disciplina.

1 Orientações para construir o artigo

Nesta etapa da disciplina, você está finalizando o seu traba-
lho. Aqui. você estará construindo o seu artigo científico de 
conclusão de curso que se aprofundará em conceitos inerentes 
ao aprendizado desenvolvido no curso de administração.

Um artigo científico “é um texto escrito para ser publicado 
em um período especializado e tem o objetivo de comunicar 
os dados de uma pesquisa, seja ela experimental, quase expe-
rimental ou documental” (AZEVEDO, 2001, p. 82).

O seu artigo você começou a construir na disciplina de 
pesquisa em administração quando você fez a delimitação do 
tema, a introdução, a fundamentação teórica e a metodolo-
gia.

Agora, você irá juntar aos conteúdos já construídos a apre-
sentação e a análise dos dados, o resumo, as palavras-chaves 
e a conclusão. Você também deverá complementar as refe-
rências que já foram apresentadas na disciplina de pesquisa 
da administração acrescentando aquelas que você irá apontar 
nessa disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.
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No capítulo da apresentação e da análise dos resultados, 
o pesquisador apresenta os resultados da sua pesquisa, os da-
dos colhidos das diferentes formas que foram mencionadas na 
seção do método.

O ponto principal do seu artigo são as análises, porque, 
mais do que apresentar resultados e interpretá-los, aqui o pes-
quisador deve dar o seu toque pessoal, a sua resposta para o 
problema de pesquisa, baseado na comparação entre os dois 
principais construtos do artigo: a Revisão Teórica e os dados 
da pesquisa. Ou seja, a partir da relação teoria x prática, o 
pesquisador consegue responder cientificamente ao seu pro-
blema ou questão de pesquisa. No Capítulo 8 desse livro, está 
detalhado como fazer a apresentação e análise dos dados.

O artigo científico tem a mesma estrutura dos demais tra-
balhos científicos: Elementos PRÉ-TEXTUAIS, elementos textuais 
e PÓS-TEXTUAIS. Os elementos PRÉ-TEXTUAIS são também 
chamados de parte preliminar, aqueles que vêm antes do tex-
to, compõe-se das informações iniciais necessárias para uma 
melhor caracterização e reconhecimento da origem e autoria 
do trabalho.

Os elementos PRÉ-TEXTUAIS são: o título, o nome do autor, 
o resumo e as palavras-chave. O título deve figurar na pági-
na de abertura do artigo, na língua do texto. De acordo com 
Aquino, 2010, “o título deve descrever, de forma adequada, 
o conteúdo do artigo e ser escrito de tal maneira que cative o 
autor”.

Após dois espaços do título, deve ser colocado o nome 
completo do aluno na forma direta, acompanhado em nota 
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de rodapé de um breve currículo contendo o nome do polo, a 
cidade, caso o aluno já tenha uma formação em outro curso 
deve apontar essa formação e também o seu trabalho.

Depois, deve-se colocar o resumo que é a condensação 
do texto redigido pelo próprio autor, seguindo a normas da 
ABNT. O resumo é uma amostra do trabalho, portanto deve 
conter um parágrafo que introduz o tema do trabalho, depois 
apresenta a delimitação do tema, o problema de pesquisa/
questão de pesquisa, o objetivo geral e os específicos e por 
fim se finaliza com um parágrafo que faça uma conexão com 
o referencial teórico.

O último elemento pré-textual são as palavras-chave, de-
ve-se apresentar três palavras-chave. As palavras-chaves são 
palavras significativas, retiradas do texto que representam o 
seu conteúdo, agrupam os artigos por assunto ou área, para 
que possam ser localizados com mais facilidade nas bibliote-
cas.

Os ELEMENTOS TEXTUAIS são os elementos que compõem 
o texto do artigo e dividem-se nas seguintes partes: introdu-
ção, desenvolvimento (fundamentação teórica, apresentação 
e análise dos dados) e considerações finais.

Na Introdução, deve-se expor a finalidade e os objetivos 
do artigo, relacionando-a com a bibliografia consultada, ex-
plicitando o objetivo, bem como a justificativa do artigo. É 
aqui que o autor irá situar o leitor na temática desenvolvida no 
corpo do texto. A introdução é o conteúdo do artigo que apre-
senta o tema estudado através de citações diretas e indiretas. 
Aquino, 2010, ensina que a paráfrase é a melhor maneira de 
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citação para ser usada na introdução, porque ela mostra uma 
síntese pessoal, porém é fiel às ideias do autor.

No desenvolvimento, a parte principal e mais extensa do 
trabalho, deve-se apresentar a fundamentação teórica, a me-
todologia, a apresentação e análise dos dados. Divide-se em 
seções e subseções de acordo com as normas da ABNT.

A fundamentação teórica nesse artigo é o Capítulo 2, como 
esse capítulo já foi construído na disciplina de Pesquisa em 
Administração, aqui no artigo se deve adequar os conteúdos 
para a estrutura de artigo.

Nas considerações finais, o autor irá destacar os resulta-
dos obtidos, apontando críticas, limitações, recomendações 
e sugestões para pesquisas futuras. O Capítulo 9 desse livro 
explica especificadamente como desenvolver as considerações 
finais do artigo.

Por fim, o artigo contém os ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS, 
estes são os componentes que completam e enriquecem o 
trabalho, sendo alguns opcionais, variando de acordo com a 
necessidade. As referências são elementos pós-textuais obri-
gatórios, constituem uma lista ordenada dos documentos efe-
tivamente citados no texto de acordo com as normas da ABNT 
vigente. Já o apêndice é um elemento opcional, pois se trata 
de algum texto ou documento elaborado pelo autor a fim de 
complementar o texto principal, e ainda podem existir anexos, 
que também é um elemento opcional e é um texto ou docu-
mento não elaborado pelo autor, que serve de fundamenta-
ção, comprovação e ilustração.
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Um administrador deve primar pela ética, salienta-se, aqui, 
a questão do respeito quanto à autoria de trabalhos e pesqui-
sas. A ética profissional é um princípio do direito que forma a 
consciência do profissional e representa imperativos de boa 
conduta no ambiente de trabalho. No campo da pesquisa téc-
nico-científica, deve-se ter interesse e respeito pelos colegas e, 
também, por outros colegas de outras instituições que pesqui-
sam o mesmo assunto (Aquino, 2010). Por isso, sempre apre-
sente a fonte das suas pesquisas, por questões éticas e porque 
plágio é considerado crime conforme Lei de Direitos Autorais 
(Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998).

A seguir, está apresentada a estrutura que deverá conter o 
seu artigo no final da disciplina.

TÍTULO DO ARTIGO

Colocar o título do artigo centralizado.

Título em caixa alta, centralizado e em negrito.

NOME DO AUTOR

Coloque o sobrenome e nome do autor justificado à direita.

Coloque em nota de rodapé um breve currículo do autor (diga 
seu polo, cidade, aponte se você já for graduado em outro cur-
so e dados da sua profissão).
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RESUMO

No resumo, o aluno deve apresentar de forma concisa os obje-
tivos, a metodologia e os resultados alcançados.

Observação: o resumo deve apresentar até 250 palavras, escri-
tas em formato de bloco, espaço simples (um parágrafo) e fonte 
Arial 10. Utiliza-se o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do 
singular.

PALAVRAS-CHAVE: Colocar três palavras-chave que repre-
sentam o conteúdo do artigo.

Palavras -Chave: são palavras ou termos retirados do texto para 
representar seu conteúdo e devem figurar abaixo do resumo. As 
palavras-chave devem ser separadas entre si por ponto e finali-
zadas também por ponto.

1. INTRODUÇÃO

Inicie com um parágrafo que introduz o tema do seu trabalho, 
depois apresente a delimitação do tema, o problema de pesqui-
sa/questão de pesquisa, o objetivo geral e os específicos e por 
fim finalize com um parágrafo que faça uma conexão com o ref-
erencial teórico. Os tópicos da introdução o aluno já construiu 
na disciplina de pesquisa de Administração, agora esses dados 
deverão ser adaptados para a estrutura de artigo.

Os subtítulos devem ser escritos em caixa alta.

Observação: a introdução deverá conter uma folha – Texto 
justificado, espaço entre linhas 1,5, fonte Arial 12.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo já foi construído na disciplina de pesquisa da ad-
ministração:

Recomendamos que o referencial teórico contenha de 5 a 8 
folhas;

Texto justificado, espaço entre linhas 1,5, fonte Arial 12;

Este capítulo também já foi construído na disciplina de pesquisa 
em Administração. O referencial teórico deve ser adaptado para 
a estrutura do artigo;

O subtítulo deve ser escrito em caixa-alta.

Lembramos: cópias da Internet sem apresentação de fontes não 
serão aceitas, e o trabalho receberá a nota ZERO.

3. METODOLOGIA

A metodologia o aluno construiu na disciplina de pesquisa; sen-
do assim, aqui ele somente apresenta aquela metodologia com 
as devidas atualizações e adaptações para a estrutura de artigo.

Lembramos que o tempo verbal no artigo é o passado, pois se 
entende que o aluno já elaborou a sua pesquisa.

A Metodologia é apresentada no máximo em uma folha. Texto 
justificado, espaço entre linhas 1,5, fonte Arial 12.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA 
PESQUISA

Nesse capítulo, que o aluno deverá apresentar os resultados 
da sua pesquisa, os dados colhidos das diferentes formas que 
foram mencionadas na seção do método;

A apresentação dos dados coletados na pesquisa deverá ser 
demonstrada com gráficos, tabelas, quadros, figuras e análises;

Lembramos que a ANÁLISE DOS DADOS é o ponto principal 
do artigo. Mais do que apresentar resultados e interpretá-los, 
aqui o aluno deve apresentar a resposta para a sua questão 
de pesquisa, baseado na comparação entre os dois principais 
construtos do artigo: a Revisão Teórica e os dados coletados 
na pesquisa. Ou seja, a partir da relação teoria x prática, o 
pesquisador deve responder cientificamente a sua questão de 
pesquisa.

Observação: a apresentação dos dados deverá conter de 5 a 8 
folhas, texto justificado, espaço entre linhas 1,5, fonte Arial 12.

Lembramos: cópias da Internet sem apresentação de fontes não 
serão aceitas, e o trabalho receberá a nota ZERO.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aqui, o aluno deverá apresentar:

Se os objetivos foram atingidos, quais os principais resultados 
encontrados e qual a resposta encontrada para a questão de 
pesquisa;

Apontar também as limitações do trabalho (metodológicas, or-
çamentárias, tempo etc.) e sugestões de pesquisas futuras, con-
tinuidades e aprofundamentos da questão que foi tratada.

De que forma a construção desse artigo contribui com o cres-
cimento do conhecimento teórico do aluno. As considerações 
finais deverão ser apresentadas no máximo em uma folha.

6. REFERÊNCIAS

Aqui, o aluno aponta as referências que foram utilizadas no cor-
po do trabalho.

Recapitulando

Um artigo busca apresentar de forma sintética os resultados 
de investigações ou estudos realizados a respeito de uma 
questão. O artigo científico apresenta elementos pré-textuais, 
elementos textuais e pós-textuais. Os elementos PRÉ-TEXTUAIS 
são também chamados de parte preliminar, aqueles que vêm 
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antes do texto, título e autoria do trabalho. Os ELEMENTOS 
TEXTUAIS são os elementos que compõem o texto do artigo e 
dividem-se nas seguintes partes: introdução, desenvolvimento 
(metodologia, fundamentação teórica, apresentação e análise 
dos dados) e considerações finais. Os PÓS-TEXTUAIS (refe-
rências, apêndice, anexos), alguns são opcionais, variando de 
acordo com a necessidade, cumpre lembrar que as referências 
são elementos pós-textuais obrigatórios.

A estrutura do artigo que será aceita na disciplina de Tra-
balho de Conclusão do Curso de Administração em EAD da 
Universidade Luterana do Brasil deve obedecer ao determina-
do no Capítulo 8 deste livro.

Referências

AQUINO, Ítalo. Como escrever artigos científicos. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010.

AZEVEDO, Israel Belo. O prazer da produção científica: 
descubra como é fácil e agradável elaborar trabalhos aca-
dêmicos. 10. ed. ver. E atual. São Paulo: Hagnos, 2001. 
205p.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Disponí-
vel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.
htm>. Acesso em: 3 jul. 2016.
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Atividades

Organize no seu computador a estrutura do artigo que está 
sendo solicitada na disciplina. Adapte os capítulos que você 
construiu na disciplina de pesquisa em administração para a 
estrutura do artigo. Fique atento e use seu poder de síntese. 
Não faça uma simples cópia dos capítulos que já foram elabo-
rados. Procure ter efetividade no seu trabalho, faça bem feito e 
chegue aos resultados. Veja o esquema a seguir.
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3 cm margem até o título

↓
TÍTULO

↓
Dois espaços do título até o nome do autor

Margem de 3 cm

−−−−−−−−−−−−→
Nome do autor justificado à direita

Colocar na nota de rodapé um breve currículo do autor

Margem de 2 cm

←−−−−
RESUMO

Palavras-chave

1. INTRODUÇÃO

2. REFERENCIAL TEÓRICO

3. METODOLOGIA

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6. REFERÊNCIAS

Texto justificado, espaço entre linhas e subtítulos 1,5, fonte Arial 12.
Observe o número de páginas para cada subtítulo

Margem de 2 cm

↑
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Introdução

Este capítulo expõe como devem ser a apresentação e a aná-
lise dos dados da pesquisa que foi descrita na metodologia no 
Capítulo 3.

1  Como fazer a apresentação e a análise 
dos dados

Neste capítulo, o aluno irá apresentar e analisar os dados da 
pesquisa fundamentados no referencial teórico que foi desen-
volvido no Capítulo 2.

Na fundamentação teórica, o aluno citou e apresentou o 
que os autores estudaram sobre o tema pesquisado, agora, na 
análise, o aluno deve discorrer sobre a questão proposta na 
pesquisa.

A apresentação e análise dos dados é o capítulo do artigo 
no qual o aluno faz a ponderação dos resultados. De acordo 
com Aquino, 2010, p. 59, “Se houver algo relevante sobre 
cada elemento (tratamento) você deve argumentar, discutir 
(sem brigar)”.

Nessa etapa, os dados podem ser tratados de forma quan-
titativa ou qualitativa, dependendo do objetivo e como ficou 
definido no Capítulo 3 – A Metodologia – assim como, depen-
dendo das características de sua pesquisa, esses dados deve-
rão ser apresentados de forma textual ou com gráficos, tabelas 
e demais tipos de imagens.



124   Trabalho de Conclusão de Curso

A apresentação dos dados é muito particular de cada pes-
quisa e dependerá especificamente dos objetivos específicos 
que foram elencadas na introdução do artigo. Na apresenta-
ção dos resultados obtidos na pesquisa, as ilustrações (figuras, 
tabelas, gráficos e etc.) deverão estar intercaladas com pará-
grafos explicativos. Uma figura e uma tabela podem mostrar 
o mesmo dado; sendo assim, é aconselhável escolher entre 
uma das formas do dado a ser apresentado. As fotografias de 
experimento só deverão ser usadas em caso de extrema neces-
sidade que mostre detalhe de uma descoberta (Aquino, 2010).

Inicie esse capítulo apresentando um parágrafo de introdu-
ção do capítulo, especifique nessa introdução como os dados 
serão tratados e apresentados. Depois, apresente os dados 
respondendo os objetivos específicos que você traçou para o 
seu trabalho identificando as variáveis específicas que possam 
ser importantes, para assim poder explicar as complexas ca-
racterísticas do problema de pesquisa.

De acordo com Roesch, 2007, na pesquisa de caráter 
quantitativo, os dados coletados são submetidos à análise 
estatística utilizando o computador como ferramenta e, pos-
teriormente, são codificados e apresentados em gráficos ou 
tabelas. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador, ao concluir, 
tem um número elevado de notas e de dados os quais deverão 
ser organizados para depois serem interpretados.

Na pesquisa quantitativa, de acordo com Oppenheiem, 
1992, apud Roesch, 2007, “O processo de análise de dados 
percorre os seguintes estágios: análise univariada; análise bi-
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variada; análise multivariada e estudos a respeito de subgru-
pos”. Veja descrição na Figura nº 3 – Tipos de análises.

Figura 3 Tipos de análises.

Fonte: Roesch, 2007 com adaptações

Em síntese, na análise quantitativa se calculam médias, 
percentagens, correlações, análise multivariada, regressão 
múltipla e análise fatorial para verificar se os dados possuem 
significância estatística. O tratamento estatístico dependerá do 
tipo de dado que foi coletado (Roesch, 2007).

De acordo com Roesch, 2007, os dados podem estar dis-
postos em uma escala intervalar, nominal e ordinária. As me-
didas desenvolvidas para escalas intervalares são muito mais 
numerosas do que as de natureza nominal ou ordinal. Dados 
coletados que estão em uma escala intervalar, expresso em nú-
meros, exemplo, salário, número de horas trabalhadas, entre 
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outros se pode utilizar a média, o desvio-padrão, a variância, 
a análise da variância, coeficientes da correlação.

Para os dados coletados de natureza nominal, verifica-se 
a frequência e calcula-se a percentagem de cada categoria, 
ou seja, se tomarmos, por exemplo, quantas empresas são 
estatais ou privadas, se descreve quantas entre as empresas 
entrevistadas são estatais ou privadas. Posteriormente, é pos-
sível comparar subamostras para verificar se as empresas são 
estatais de maior porte que as privadas (Roesch, 2007).

Todavia, de acordo com Roesch, 2007, se os dados coleta-
dos são medidas de natureza ordinária, isto é, foram ordena-
dos em um continuum, as medidas a serem usadas são a cor-
relação de ordem e testes de hipóteses para dados ordenados.

Sendo assim, sugere-se, caso os seus dados sejam tratados 
de maneira quantitativa, inicie apresentando o objetivo que 
você está respondendo (ou a questão de pesquisa), o gráfico 
com os dados coletados, a análise dos dados e fundamente 
sua análise com o referencial teórico que foi levantado na dis-
ciplina de Pesquisa da Administração.

Veja o exemplo de acordo com o artigo “Síndrome de Bur-
nout: um estudo sobre o desgaste docente em uma instituição 
de ensino da rede privada” de Lucas e Heimann, 2012, que 
consta da REVISTA OPINIO de administração da ULBRA nº 29. 
Você pode acessar esse e outros artigos dessa revista no link 
http://www.ulbra.br/canoas/graduacao/presencial/adminis-
tracao/bacharelado/revista-opinio. Observe os textos explica-
tivos destacados nas figuras na forma de balões.
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Causas dos afastamentos por doença
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Realizando a fragmentação do percentual encontrado referente 
aos afastamentos por auxílio doença (Figura 2), mediante o le-
vantamento das causas destes, nota-se que, embora não muito 
elevado, somente 18%, o percentual relativo a doenças do tra-
balho é bastante preocupante, ainda mais considerando que 
a amostra estudada é pequena, de somente 10% do total de 
docentes da instituição.

Ainda que o percentual de afastamento decorrentes do traba-
lho não seja alarmante, o número de pessoas expostas a riscos 
psicossociais no local de trabalho tende ao crescimento, visto 
que as mudanças nas características do trabalho estão se efe-
tivando, aumentando o número de demandas sobre os traba-
lhadores, exigindo uma maior flexibilidade de competências e 
funções e um maior equilíbrio trabalho-família, conforme afirma 
Carlotto (2010). Embora não tenha sido localizado na literatura 
analisada um índice aceitável para os afastamentos decorrentes 
de doenças de trabalho, entendemos que a instituição deva bus-
car o menor índice possível, considerando que, em sua área de 
atuação, o público interno, os colaboradores, configuram seu 
patrimônio mais importante.
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Esse é só um exemplo de como o aluno pode apresentar os 
dados coletados na pesquisa, entende-se que todo o indivíduo 
é criativo, todavia, a apresentação dos dados resulta da coleta 
que foi elaborada na pesquisa e que nesse momento serão re-
lacionados com a teoria levantada sobre o tema, sendo assim, 
segundo Pontes, Menezes Filho e Costa, 2012 p. 2,

o momento de escrever o texto é o instante de mergulhar, 
ainda mais profundamente, no caos, pois é sabido que, 
dessa massa informe, cria-se uma organização, tal e qual 
os gases na compressão, formação, fornalha das estre-
las. Aqui, tudo o que foi sentido, lido, visto, pesquisado, 
conversado, vivido e em seu diário registrado – palavras, 
ideias e conceitos sintéticos – precisa ser relacionado, in-
terconectado, buscando-se correspondências, analogias, 
divergências, convergências, descartes. Cadência, dança 
das imagens, ímãs, frases, elos, modelos, montagens. A 
palavra é quem convoca. No início, é o ritmo: toque, ba-
tuque, atabaque, coração sístole-diástole, tesão, onda, 
flutuação, vibração, respiração. Um texto bem respirado 
pode ser mais corajoso. Uma simples palavra que fica 
ressoando pode estimular todo um imaginário.

Lembre-se de que, quando você escrever, a sua escrita 
deve transmitir com clareza as suas percepções e análises para 
o leitor, pois de nada adianta você escrever muitas páginas e 
não conseguir comunicar aquilo que coletou na sua pesquisa. 
Tenha sempre em mente que o tratamento de dados quantita-
tivos além de evidenciar percentuais também deve apresentar 
uma análise consistente que permite extrair sentido dos dados.
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Os dados coletados na pesquisa também podem ser tra-
tados de forma qualitativa. Na pesquisa qualitativa, os dados 
são coletados através de entrevistas, análises de discursos e 
documentos e são codificados e analisados à luz da teoria.

A pesquisa qualitativa, de acordo com Lakatos e Marconi, 
2010, tem como premissa analisar e interpretar aspectos mais 
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 
humano e ainda fornecendo análises mais detalhadas sobre as 
investigações, atitudes e tendências de comportamento. Assim, 
o pesquisador percebe é que a ênfase da pesquisa qualitativa 
é nos processos e nos significados.

As técnicas utilizadas são: a análise de conteúdo, análise 
de discurso e a estratégia do estudo de caso. Todavia, segun-
do Roesch, 2007, p. 169,

é interessante observar que a maioria dessas tentativas 
procura seguir os padrões de análise quantitativa, ou 
seja, tem o propósito de contar a frequência de um fenô-
meno e procura identificar relações entre os fenômenos, 
sendo que a interpretação dos dados se apoia em mode-
los conceituais definidos a priori.

Se você fizer uma pesquisa qualitativa e utilizar a análise 
de conteúdo, procure definir primeiro as unidades de análise 
(palavra, sentença etc.), busque nos dados informações rele-
vantes que respondam essas unidades de análise. Caso exista 
um número elevado de informações, estratifique as respostas, 
elabore comparações.
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Posteriormente, apresente os dados de forma criativa em 
quadros comparativos ou tabelas, interprete os dados e anali-
se com a teoria que você apresentou no seu referencial.

A análise qualitativa também pode ser demonstrada através 
da construção da teoria e da análise do discurso, a primeira 
significa construir uma nova teoria a partir de dados basea-
dos nos dados coletados e na análise do discurso a ênfase se 
dá no relato, costuma-se indicar na citação a questão do en-
trevistador ou comentários que precedem a resposta (Roesch, 
2007).

A seguir, está descrito um roteiro de procedimentos para 
análise de dados qualitativos fundamentado em Roesch, 2007 
p. 172.

 Â Leia com atenção os depoimentos, as notas, os textos 
que você pretende interpretar;

 Â Analise a entrevista ou texto, linha por linha (sentenças 
ou mesmo palavras) ou destaque elementos do texto, 
por exemplo, parágrafos;

 Â Formule conceitos que representam tais unidades;

 Â Elabore uma categorização dos conceitos que repre-
sentam o mesmo fenômeno, atribuindo um nome para 
cada categoria;

 Â Identifique algumas propriedades dessas categorias, por 
exemplo, a frequência com que o fenômeno ocorre, ex-
tensão, intensidade ou a sua duração;
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 Â Identifique as dimensões de cada propriedade ao lon-
go de um continuum, como, por exemplo, a frequência 
pode variar de sempre a nunca, a extensão, de mais 
ou menos, a intensidade, de alta à baixa a duração, de 
longa à curta;

 Â Busque padrões nos casos analisados (semelhanças e 
diferenças);

 Â Procure levantar algumas hipóteses para futuros estudos.

A seguir, destaca-se um exemplo de como podem ser apre-
sentados dados qualitativos fundamentados no artigo “Esse tal 
de rock’n’roll: como os jovens constroem sua identidade em 
Porto Alegre” (Pisoni e Deivison, 2009).

Observe que o texto inicia apresentando primeiro o que 
os pesquisadores foram investigar. Nesse exemplo, a questão 
investigou como os jovens moradores de Porto Alegre, con-
sumidores da música rock, constroem sua identidade a partir 
de características identificatórias desse estilo verificando quais 
códigos do rock eles utilizam na construção da sua identida-
de e o que eles buscam representar a partir disso. Depois do 
parágrafo que identificou a investigação, o texto apresenta a 
fala do entrevistado, e logo a seguir consta a análise do dado 
coletado com a devida fundamentação com a ideia do autor 
que já havia sido exibido no referencial teórico do artigo.
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Aquino, 2010, ensina que é importante estar familiarizado 
com a escrita da discussão dos resultados. Ao escrever a aná-
lise, busque enfatizar os dados mais relevantes, seja coerente, 
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sistemático e esmerado na apresentação. Somente apresente 
dados se estes tiverem objetivos para serem respondidos.

Para fazer a ligação entre os parágrafos, você pode utilizar 
conjunções, tais como, mas, porém, todavia, entretanto e não 
obstante. Você também pode usar algumas formas de coesão 
de concordância ou discordância para construir o seu texto. 
A seguir, são apresentadas algumas formas que podem ser 
usadas para interligar as ideias, sejam essas a favor ou contra.

 1. Formas de coesão que você pode usar quando existe con-
cordância entre os conceitos dos autores.

...Também...

...Igualmente...

...Já era esse o entendimento de...

...À mesma ideia filia-se...

...É a tese sustentada por...
Exemplo: igualmente o autor “X” corrobora com a ideia do 

autor “Y”.

 2. Formas de coesão que você pode usar quando existe dis-
cordância entre os conceitos dos autores.

...Outros, porém...

...Asseguram outros que...

...Uma outra opinião...

...Acredita-se, porém...
Exemplo: Acredita-se, porém que os dados coletados na 

pesquisa não corroboram com a ideia do autor “X”.
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Recapitulando

A apresentação dos dados é parte do seu trabalho que explica 
e torna evidente o que estava implícito, obscuro ou comple-
xo. Nessa etapa, também você irá comparar as várias ideias 
dos autores que fundamentam as suas conclusões. Os dados 
podem ser tratados de forma quantitativa ou qualitativa, de-
pendendo do objetivo e como ficou definido no Capítulo 3 – A 
metodologia, assim como dependendo das características de 
sua pesquisa, esses dados deverão ser apresentados de forma 
textual ou com gráficos, tabelas e demais tipos de imagens.

A apresentação dos dados deve responder os objetivos es-
pecíficos e a questão de pesquisa que conduziu o seu trabalho. 
Após a coleta de dados, você deve tabular os dados. Tabular 
os dados significa ler as respostas uma a uma, contá-las e or-
ganizá-las. Você pode usar as planilhas de Excel para ajudar 
nessa tarefa. Nas pesquisas qualitativas, você irá apresentar 
análises mais detalhadas sobre as investigações, atitudes e 
tendências de comportamento utilizando as técnicas da aná-
lise de conteúdo, análise de discurso e a estratégia do estudo 
de caso.
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-opinio>. Acesso em: 7 jul. 2016, 10:12.

ROESCH. Sylvia Maria Azevedo. Projetos de pesquisa em 
administração: guia para estágios, trabalhos de conclu-
são, dissertações e estudos de caso. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007.

Atividades

Para organizar a sua apresentação dos dados, você deverá 
observar se você tem respostas para todos os seus objetivos 
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específicos e se tem autores para fundamentar as suas análi-
ses; para tanto, sugere-se que seja feita uma planilha com três 
colunas. Na primeira coluna, coloque o objetivo específico, 
na segunda as questões que foram feitas na pesquisa para res-
ponder esses objetivos e, por fim, na terceira coluna, o autor 
que consta no referencial e servirá como fundamentação para 
a sua análise. Preencha a tabela nº 2 com o esquema que 
contribuirá para você escrever a sua apresentação e análise 
dos dados.

Tabela nº 2 – Esquema para verificar os 
aspectos da análise

Objetivos 

Específicos

Questões feitas na pesquisa (ques-

tionário, entrevista etc.)

Autores que 

constam no 

referencial e 

fundamentam a 

análise



138   Trabalho de Conclusão de Curso

Fonte: Dados elaborados pela autora, 2016
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Introdução

Este capítulo expõe como deve ser organizada e apresentada 
as considerações finais do artigo do trabalho de conclusão de 
curso.

1 Considerações finais

Essa é a etapa final do artigo “O plano definitivo é o ponto 
de chegada do processo reflexivo, armadura da doutrina ou 
teoria que dê respostas a todos os problemas que o assunto 
envolve” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 99). Nesse espaço, o 
aluno apresenta as suas reflexões destacando se os objetivos e 
o problema de pesquisa foram atendidos, apresenta as limita-
ções e propõe sugestões para estudos futuro.

As considerações finais não são uma despedida, essa eta-
pa é uma das partes importantes do artigo, porém muitos aca-
dêmicos sentem dificuldades em realizar.

Primeiramente, é preciso que você conheça muito bem o 
trabalho que está fazendo, por isso, procure entender tudo so-
bre ele. O entendimento facilita a realização e a finalização. 
Lembre-se da nota que será dada para todo o seu artigo, sen-
do assim, a avaliação se baseará em cada uma das partes, 
então não tem sentido você se esforçar para fazer um excelen-
te trabalho e no final, no momento de concluir o seu trabalho, 
encerrá-lo de forma inadequada.
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Procure não ter pressa no momento de desenvolver as con-
siderações finais e se for o caso, leia mais de uma vez o seu 
trabalho, pois nas considerações finais você terá que mostrar 
em poucas linhas que está totalmente inteirado com os objeti-
vos lançados e os resultados obtidos.

Reúna as informações e lembre-se de ligar diretamente sua 
introdução com as considerações finais. Há diversos modos 
de fazer isso. Algumas frases poderão ser úteis na escrita das 
considerações finais. Veja alguns exemplos a seguir.

Em virtude dos fatos mencionados...

Por isso tudo...

Levando-se em consideração esses aspectos...

Dessa forma...

Em vista dos argumentos apresentados...

Dado o exposto...

Tendo em vista os aspectos observados...

Levando-se em conta o que foi observado...

Em virtude do que foi mencionado...

Por todos esses aspectos...

Pela observação dos aspectos analisados...

Portanto... / logo... / então...

Um trabalho bom e eficaz permitirá ao leitor acompanhar 
seu argumento principal do começo ao fim. É por isso que 
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é melhor começar o texto com uma introdução que declare 
seu argumento e terminá-lo com uma conclusão que repita 
sua ideia para reiterá-la, sendo assim, inicie as considerações 
finais primeiro destacando se os dados coletados na pesquisa 
conseguiram apontar uma solução para o problema que pri-
meiramente foi proposto e caso você tenha levantado hipóte-
ses esclareça se essas foram confirmadas ou refutadas.

Depois, diga se os objetivos gerais e específicos foram al-
cançados, se a metodologia utilizada foi suficiente para rea-
lizar os procedimentos, exponha sua posição diante do tema, 
compare e sintetize as análises trazendo para o leitor as con-
clusões obtidas na pesquisa.

Posteriormente, aponte quais foram as limitações encontra-
das durante a execução da sua pesquisa, você pode citar as 
metodológicas, orçamentárias, de tempo etc.

Procure ainda apresentar um parágrafo com as propostas 
e sugestões de estudos futuros. Essas sugestões são recomen-
dações de novos trabalhos que poderão ser elaborados por 
outros colegas e que complementarão os pontos onde nesse 
momento não foi possível você desenvolver.

Por fim, conclua mencionando a importância que o traba-
lho trouxe para sua vida acadêmica, para o seu aprofunda-
mento teórico sobre o tema e as contribuições para o conheci-
mento científico na academia.

Cumpre lembrar que as considerações finais são muito im-
portantes para o seu artigo porque elas trazem o fechamento 
do seu trabalho, portanto devem ser bem elaboradas com a 
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devida atenção e cuidado. Porém, não deverão ser muito ex-
tensas, nesse trabalho sugere-se que seja utilizado, no máxi-
mo, uma folha.

Procure fazer uma escrita clara, objetiva, sucinta e com 
coesão.

Evite:

 Â ecos (avaliação da produção) e cacófatos (... uma por 
tratamento... uma por cada...)

 Â repetições: cada indivíduo isoladamente, fatos reais, 
planos futuros...

 Â expressões indefinidas: quase todos, grande maioria...

 Â Elimine palavras desnecessárias.

Quando escrever, é preferível que você diga: “Concluir” no 
lugar de “Chegar à conclusão que”.

Tome cuidado com as frases órfãs ou viúvas, isto é, frases 
soltas que não apresentam ligação com outros parágrafos.

Fique atento aos erros gramaticais, peça para alguém ler 
o seu artigo antes de postá-lo na NetAula, assim você evitará 
erros gramaticais, falhas lógicas e más exposições.

Outra observação que cabe aqui destacar, não apresen-
te novos questionamentos, nas considerações você deve res-
ponder com argumentos claros a questão de pesquisa que foi 
apresentada no início do artigo.
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As citações também devem ser evitadas nas considerações 
finais, a menos que sejam para dar uma finalização de impac-
to, porque nessa etapa se busca é o resultado de uma reflexão 
do autor e não de outra pessoa. (Vergara, 2003).

De acordo com Sola e Sene, 2009 p. 55,

na conclusão se faz a união de todo o pensamento do 
autor e as contribuições que ele acredita ter dado com 
sua pesquisa para o estudo do tema. Não se devem for-
mular novos argumentos nem introduzir informações no-
vas, deve-se apenas rearticular o que foi dito.

Ao concluir o artigo científico, as frases devem ser breves 
e convincentes geralmente as considerações finais são escritas 
como se fossem um esboço (Aquino, 2010).

A seguir, apresenta-se um esboço com os tópicos que de-
verão conter as considerações finais do artigo solicitado nes-
ta disciplina. Não utilize a numeração nos parágrafos, elas 
constam no esquema somente para que você observe com a 
devida clareza a numeração de cada tópico. Você não deve 
numerar os parágrafos como está demonstrado no es-
boço. Escreva um texto único sem apresentação de subtítulos.
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5. Considerações finais

1º) Escreva um parágrafo sobre o tema;

2º) Escreva se os objetivos gerais e específicos foram alcança-
dos, se a metodologia utilizada foi suficiente para realizar os 
procedimentos, exponha sua posição diante do tema, compare 
e sintetize as análises trazendo para o leitor as conclusões obti-
das na pesquisa;

3º) Aponte às limitações encontradas durante a execução da 
sua pesquisa;

4º) Apresente as propostas e sugestões de estudos futuros;

5º) Conclua mencionando a importância que o trabalho trouxe 
para sua vida acadêmica, para o seu aprofundamento teórico 
sobre o tema e as contribuições para o conhecimento científico 
na academia.

Recapitulando

Ao concluir seu artigo, você escreverá as suas considerações 
finais nessa etapa; ficará especificado se os objetivos de pes-
quisa foram alcançados, se a questão de pesquisa foi respon-
dida, se as limitações da pesquisa não foram impeditivas para 
que essa fosse alcançada e se ainda existem estudos futuros 
que devam dar continuidade a esse trabalho.
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Ao escrever as considerações finais, fique atento com a es-
crita e o número de páginas que você irá utilizar nesse traba-
lho, sugere-se que seja utilizado, no máximo, uma folha.

As considerações finais são muito importantes porque tra-
zem uma síntese dos elementos constantes no texto do seu 
artigo, unindo ideias e fechando as questões apresentadas na 
introdução do trabalho.

Referências

AQUINO, Ítalo. Como escrever artigos científicos. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia 
científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

SOLA Rogério Rosi. SENE, Maria Joaquina Medeiros. Orien-
tações para elaboração de projetos de pesquisa e mo-
nografias. São Paulo: Casa do novo autor, 2009.

VERGARA. Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesqui-
sa em administração. 4. ed. São Paulo. Atlas, 2003.

Atividades

As considerações finais são o fechamento do seu trabalho. Se 
pensarmos o artigo como um quebra-cabeça, as considera-
ções finais são uma das partes, sendo assim, procure nesse 
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momento, organizar todas as peças do quebra-cabeça veri-
ficando se a questão de pesquisa e todos os objetivos foram 
respondidos, se foram apresentadas as limitações da pesquisa 
e se existem sugestões de estudos futuros. Organize as consi-
derações finais conforme o esquema apontado no texto deste 
capítulo.
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Introdução

Este capítulo se destina a explicitar como devem ser apresenta-
das as referências atendendo às normas da ABNT.

1 Referências

O artigo é finalizado com as referências utilizadas para a exe-
cução do mesmo. Referência bibliográfica “é o conjunto pa-
dronizado de elementos descritivos retirados de um documento, 
que permite a sua identificação individual” (NBR 6023:2002).

As referências devem ser apresentadas atendendo o que 
determinam as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT cujo papel é estabelecer um padrão para a 
escrita técnica.

Sabe-se que durante todo o curso os professores regentes 
e tutores, sempre primaram em escrever e solicitar que os tra-
balhos atendessem às normas da ABNT, sendo assim, enten-
de-se que o aluno já está familiarizado com as normas e tem 
domínio de seu uso.

As normas da ABNT são volumosas e mudam com frequên-
cia, elas podem ser consultadas na íntegra no site http://www.
abnt.org e também há uma seção com perguntas e respostas 
frequentes (Aquino, 2010).

Na biblioteca da disciplina na NetAula estão apresentadas 
as normas que são importantes de serem observadas no artigo 
do Trabalho de Conclusão de Curso.
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A norma da ABNT pode ser acessada na página da ULBRA 
no seguinte caminho: http://www.ulbra.br/canoas/bibliotecas. 
Observe a Figura 1 e veja como acessar a norma da ABNT na 
página da ULBRA.

Figura 1 Como acessar a ABNT.
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Na apresentação das referências, deve-se indicar o(s) au-
tor(es), pelo último sobrenome, em maiúsculas, seguido do(s) 
prenome(s) e outros sobrenomes, abreviado(s) ou não. Reco-
menda-se, tanto quanto possível, o mesmo padrão para abre-
viação de nomes e sobrenomes, usados na mesma lista de 
referências. Os nomes devem ser separados por ponto-e-vír-
gula, seguido de espaço.

Existem elementos essenciais, complementares. Os essen-
ciais são: autor, título, edição, local, editora e data de publi-
cação, e os complementares são a edição, o tradutor, página. 
Esses elementos essenciais e complementares permitem carac-
terizar, localizar ou obter publicações referenciadas em biblio-
grafias ou resumos.

As referências deverão ser alinhadas à margem esquerda 
do texto e de forma a se identificar individualmente cada do-
cumento. Utiliza-se o espaço simples para separar as obras 
e não devem ser referenciadas fontes bibliográficas que não 
foram citadas no texto.

Admite-se (mas não é aconselhável) uma lista adicional de-
nominada “Bibliografia Consultada” para referências de obras 
não citadas formalmente, mas utilizadas no trabalho.

Quando você for retirar os dados para escrever a referên-
cia bibliográfica procure, sempre que possível, utilizar aqueles 
que estão descritos na contracapa de rosto do livro. Essa folha 
é praticamente uma cópia da capa, porém com descrições 
mais detalhadas.
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Atualmente, utiliza-se documentos, ebook, sites, artigos 
que estão disponibilizados na Internet; caso a fonte da obra 
for obtida por meio eletrônico (on line), deverão constar na 
referência os elementos próprios da obra impressa, acrescen-
tando-se informações sobre o endereço eletrônico e a data de 
acesso; deverão ser empregados os termos “disponível em” e 
“acesso em”, além dos sinais < >.

Quando o mesmo autor e mesma obra ou apenas o mes-
mo autor são citadas diversas vezes, é possível realizar a subs-
tituição dos nomes por um traço sublinear (equivalente a seis 
espaços).

A seguir estão destacados exemplos que apresentam a es-
truturação das referências de acordo com as ORIENTAÇÕES 
PARA NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS: nor-
malização segundo ABNT elaborado por Trindade, 2015, que 
consta na biblioteca da ULBRA.

Para referência de livro, você deve apresentar: SOBRENO-
ME, Nome. Título da obra: subtítulo (se houver). ed (edição se 
houver). Local: Editora, ano.
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LIVRO

ROCHA, Anna Maria; TRINDADE, Sônia. Introdução à psicolo-
gia. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 160 p. (Coleção 
Psicologia Aplicada, 16).

SILVEIRA, José Luiz et al. Introdução à psicologia. 2. ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1987. 160 p. (Coleção Psicologia Apli-
cada, 16).

MATARAZZO, Gabriel (Org.). Introdução à psicologia. 2. ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 160 p. (Coleção Psicologia 
Aplicada, 16).

DISSERTAÇÃO E TESE

OLIVEIRA, Carla Barbosa de. Docentes da UFRJ: análise sobre 
o ensino superior no Brasil. 1997. 124 f. Dissertação (Mestrado 
em educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997.

TRABALHO DE EVENTO

CAMPOS, Joaquim. Pesquisa agrícola no estado de São Paulo. 
In: SIMPÓSIO SOBRE AGROTÓXICOS NA AGRICULTURA BRA-
SILEIRA, 1, 1986, Campinas. Anais... Campinas: Agronômica, 
1986. p. 56-84.
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ARTIGO DE PERIÓDICO

AZAMBUJA, Ricardo. A violência nas favelas do Brasil. Sociolo-
gia urbana, Rio de Janeiro, v. 23, n. 13, p. 34-57, out. 1998.

DOCUMENTO ELETRÔNICO

ALVES, André. Saúde pública no Brasil. [S.l.]: Virtual Books, 
2002. Disponível em: <http://www.ufpe.anais.br.> Acesso em: 
04 set. 2006, 16:45:23.

Quando se tratar de artigo ou matéria de revista, a referên-
cia obedecerá às normas vigentes para os periódicos impres-
sos, acrescentando-se informações sobre o endereço eletrôni-
co e a data de acesso.

Caso a referência seja de um artigo de jornal, utiliza-se os 
mesmos elementos indicados para fazer a referência em meio 
impresso, porém dispensa-se a menção à página, acrescen-
tando-se as informações sobre o endereço eletrônico consul-
tado e a data de acesso.

DOCUMENTO JURÍDICO

Os documentos jurídicos (acórdãos, sentenças, súmulas e 
outras decisões judiciais, os documentos jurídicos incluem a 
legislação (Constituição Federal, emendas constitucionais, 
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leis, decretos, medidas provisórias etc.) e normas produzidas 
por órgãos públicos e entidades privadas (portarias, resolu-
ções, ordens de serviço, comunicados, circulares etc.) têm a 
sua particularidade na apresentação. Tais documentos podem 
ser veiculados nos diários oficiais (do município, Estado ou 
União), revistas especializadas, livros e coletâneas oficiais. Na 
abertura da referência, indica-se a jurisdição (país, Estado ou 
município e, quando necessário, o órgão público responsável).

LEGISLAÇÃO

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 
1998. São Paulo, 1998.

BRASIL. Medida provisória nº 1. 569-9, de 11 de dezembro de 
1997. Brasília, DF, 1997.

BRASIL. Código civil. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

BRASIL. Constituição (1988). São Paulo: Saraiva, 1995.

BRASIL. Lei nº 5.452, de 5 de maio de 1945. Brasília, DF, 1945.
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JURISPRUDÊNCIA

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 14. Brasília, DF, 
1997.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 181.636-
1, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. São Paulo: TRF, 1998.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. Região). Apelação cível nº 
42.441-PE (94.05.01629-6). Apelante: Edilemos Mamede dos 
Santos e outros. Escola Técnica Federal de Pernambuco. Rela-
tor: Juiz Nereu Santos. Recife: TRF, 1998.

DOUTRINA

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 27. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012.

BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua legiti-
mação frente ao Código do Consumidor. Revista Trimestral de 
Jurisprudência do Estado, São Paulo, v. 19, n. 139, p. 53-72, 
ago. 1995.

BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 
Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1998. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

A seguir, destaca-se na Figura 3 um exemplo de uma lista 
de referências de um artigo. Fique atento! O título deve ficar 
centralizado e não tem numeração, o espaço para ser usado 
entre as referências é simples. As referências devem ser colo-
cadas em ordem alfabética.
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REFERÊNCIAS

ARAUJO, Luis Cesar G. Gestão de pessoas Estratégias e Integração Organiza-
cional. São Paulo: Atlas, 2006.

BRASIL. Ministério do Trabalho. Secretaria de Formação e Desenvolvimento 
Profissional. Educação profissional: um projeto para o desenvolvimento sus-
tentado. Brasília, DF: SEFOR, 1995.

CATALÃO, João Alberto; PENIN, Ana Teresa. Ferramentas de coaching. 4 ed. 
Lisboa: Lidel, 2009.

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais 
eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: http://www.propesq.ufpe.
br/anais.htp.htm. Acesso em: 21 jan. 1997.

CHIAVENATO, IDALBERTO. Introdução à Teoria Geral da Administração. 6 ed. 
Rio de Janeiro: Campus, 2000.

____________________________. Administração nos Novos Tempos. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

FRADERA, Vera Maria Jacob de. A circulação de modelos jurídicos europeus 
na América Latina: um entrave à integração econômica no Cone Sul? Revista 
dos Tribunais, São Paulo, v.86, n.736, p.20-39, fev. 1997.

KRAMER, Sonia. Leitura, experiência e formação. In: Biblioteca Nacional. Lei-
tura e cidadania. (Curso da casa da leitura, 2). Rio de Janeiro: Biblioteca Na-
cional, 2009. Disponível em: <http://www.bn.br/proler/images/PDF/cursos2.
pdf.> Acesso em: 12 set. 2013

MAXIMIANO. Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 6 ed. ver. 
ampl. São Paulo: Atlas, 2004.

MOTTA, Fernando Cláudio Prestes; VASCONCELOS, Isabela Gouveia. Teoria 
Geral da Administração. 3ª ed. rev. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2006.

PASSADORI, Reinaldo. Quem não Comunica não Lidera. São Paulo: Atlas, 
2013.

SARRIBLE, G. Bioética y valores sociales. In: CASADO, María (Org.). Materia-
les de bioética y derecho. Barcelona: Cedecs, 1996. p.62-81

Figura 3 Referências

Fonte: dados organizados pela autora, 2016.



158   Trabalho de Conclusão de Curso

Ao concluir o seu artigo, você deve colocar em apêndice o 
instrumento que 
foi utilizado na 
pesquisa. Colo-
que o título 
“Apêndice” cen-
tralizado na fo-
lha e o instru-
mento usado na 
pesquisa. Caso 
você tenha al-

gum documento que utilizou na coleta dos dados da sua pes-
quisa que não seja de sua autoria, coloque em anexo. A se-
guir, apresenta-se o que são apêndice e anexos.

APÊNDICES são os documentos de autoria de quem redi-
giu o trabalho, como, 
por exemplo, o instru-
mento que foi utilizado 
na coleta de dados da 
pesquisa (questionário, 
entrevista, roteiro de ob-
servação etc.)

Os ANEXOS são do-
cumentos que foram uti-
lizados na pesquisa e não são de autoria de quem redigiu o 
trabalho, como leis, gráficos, tabelas etc.
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Recapitulando

O artigo é finalizado com as referências, isto é, você deve 
apontar todos os autores e documentos que serviram de fonte 
para fundamentar as suas ideias no desenvolvimento do artigo.

As referências devem ser apontadas seguindo as normas vi-
gentes da ABNT. Essas normas estão disponíveis na biblioteca 
da ULBRA e na NetAula. Fique atento porque você não poderá 
ter autor citado no corpo do trabalho, e este não constar nas 
referências ou ao contrário, autores citados nas referências 
que não estão no desenvolvimento do artigo.

O instrumento (questionário, entrevista etc.) que foi utiliza-
do para coletar os dados da pesquisa deve constar em apên-
dice e os documentos que não foram construídos por você e 
foram utilizados na pesquisa devem estar em anexo.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
6023: informação e documentação – Referências – elabo-
ração. Rio de Janeiro, 2002.

AQUINO, Ítalo. Como escrever artigos científicos. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010.

TRINDADE, Ana Lígia. ORIENTAÇÕES PARA NORMALIZA-
ÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS: Normalização 
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segundo ABNT. Disponível em: <http://www.ulbra.br/ca-
noas/bibliotecas>. Acesso em: 8 jul. 2016, 15:18.

Atividades

Faça uma lista com todos os autores com as referidas datas 
que estão citadas no “corpo” do seu trabalho, fique atento e 
leia desde a introdução até a conclusão.

Nesse Check list, observe se todos os autores citados nas aná-
lises estão citados no referencial teórico e se todos citados no 
referencial estão nas referências conforme as normas da ABNT. 
Para ajudá-lo, siga o Check list modelo que consta na Tabela 3.

Tabela 3 – Check list

Fonte: dados organizados pela autora, 2016.
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Gabarito

Capítulo 1
 1) a) V b) V c) V d) V e) V

 2) a e d

 3) Resposta da questão discursiva referente à questão 3.

  Ainda que, em muitos casos, a pesquisa científica em administração 
esteja calcada em cases práticos, a utilização da teoria é essencial 
para que a pesquisa científica em administração seja fundamentada e 
comprovada. A teoria é um conjunto de afirmações sistematicamente 
relacionadas. É ela que fornece ao pesquisador percepções importan-
tes acerca do fenômeno estudado e que, por muitas vezes, já fora pes-
quisado por autores pesquisadores e visam auxiliar na compreensão e 
previsão de acontecimentos administrativos.

 4) a

 5) Resposta da questão discursiva referente à questão 5.

  A ABNT é o Foro Nacional de Normalização brasileiro que existe desde 
1940. É uma entidade privada e sem fins lucrativos, integrante da In-
ternational Organization for Standardization (Organização Internacio-
nal de Normalização – ISO), da Comisión Panamericana de Normas 
Técnicas (Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas – Copant) e 
da Asociación Mercosur de Normalización (Associação Mercosul de 
Normalização – AMN). Desde a sua fundação, é também membro 
da International Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotécnica 
Internacional – IEC). A ABNT é responsável pela elaboração das Nor-
mas Brasileiras (ABNT NBR), elaboradas por seus Comitês Brasileiros 
(ABNT/CB), Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e 
Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE). Também na avaliação da 
conformidade e dispõe de programas para certificação de produtos, 
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sistemas e rotulagem ambiental. Trabalhando em sintonia com gover-
nos e com a sociedade, a ABNT contribui para a implementação de 
políticas públicas, promove o desenvolvimento de mercados, a defesa 
dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos, além de, é 
claro, estabelecer as normatizações de trabalhos científicos, alinhados 
às normatizações internacionais.

Capítulo 2
 1) a) V b) V c) V d) V e) V

 2) a, b, d

 3) Resposta da questão discursiva referente à questão 3.

  As hipóteses precisam ser identificadas, pois serão utilizadas para 
guiar a pesquisa de campo a ser realizada para a coleta de dados da 
pesquisa em administração.

 4) e

 5) Resposta da questão discursiva referente à questão 5.

  Os objetivos específicos são construídos a partir das variáveis (concei-
tos e/ou palavras-chaves) contidas no problema de pesquisa. Visam 
direcionar o foco do projeto de pesquisa em administração, para a 
construção do referencial teórico e também responder ao objetivo ge-
ral da pesquisa em questão.

Capítulo 3
 1) a) V b) V c) V d) V e) V

 2) e

 3) Resposta da questão discursiva referente à questão 3.
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  Na justificativa, o pesquisador deve elencar as razões que o levaram 
a desenvolver o projeto de pesquisa científica em administração, de 
maneira clara e convincente.

 4) e

 5) Resposta da questão discursiva referente à questão 5.

  As FONTES SECUNDÁRIAS são fontes de dados e informações dispo-
níveis, de origem segura, que possam nos auxiliar a contextualizar e a 
embasar a nossa escolha de pesquisa. Essas fontes estão disponíveis 
em sites confiáveis como, por exemplo, IBGE, IBAMA, SCIELLO entre 
outros.

Capítulo 4
 1) a) V b) V c) V d) V e) V

 2) e

 3) Resposta da questão discursiva referente à questão 3.

  A apresentação do referencial teórico deve seguir a sequência dos 
objetivos específicos teóricos já delineados. Dentro de cada um desses 
tópicos, o pesquisador poderá desenvolver subtópicos se assim achar 
necessário.

  É importante salientar que essa revisão da literatura deve ser estrutu-
rada de forma a desenvolver o tema e seus conceitos, do mais geral, 
para o mais específico. O referencial teórico, assim como todo o pro-
jeto de pesquisa, deve respeitar as normas da ABNT.

 4) e

 5) Resposta da questão discursiva referente à questão 5.

  As fichas bibliográficas são indispensáveis para o pesquisador, pois 
são o ponto de referência para desenvolver um bom referencial teóri-
co. Elas se constituem em uma base organizada de dados, para cada 
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um dos autores escolhidos pelo pesquisador para desenvolver seu re-
ferencial teórico.

Capítulo 5
 1) a) V b) V c) V d) V e) V

 2) a, c, d, e

 3) Resposta da questão discursiva referente à questão 3.

 a) Escala Nominal – quando os participantes da pesquisa são classifi-
cados em categorias segundo uma característica como, por exemplo, 
gênero, hábitos, peso etc.

 b) Escala Ordinal – quando os participantes da pesquisa são classifi-
cados em categorias que possuem algum tipo de ordem, como nível 
socioeconômico, por exemplo.

 c) Escala numérica intervalar – este nível de mensuração possui um 
valor zero arbitrário. Ex.: temperatura em graus Celsius.

 d) Escala numérica de razões – possui zero inerente à natureza da 
característica sendo aferida.

 e) Escala de razões discretas: o resultado numérico da mensuração é 
um valor inteiro. Ex.: número de refeições em um dia (nenhuma, uma, 
duas, três, quatro, ...), frequência de consumo semanal de determina-
do alimento (1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes).

 f) Escala de razões contínuas: o resultado numérico é um valor perten-
cente ao conjunto dos números reais.

 4) e

 5) Resposta da questão discursiva referente à questão 5.

  Processo no qual conta-se o número de vezes que a variável assumiu 
um determinado valor (frequência de ocorrência). Pode ser manual, 
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mecânica ou eletrônica (programas estatísticos: Epi info, Stata, Excel, 
SPSS, SAS, R, S-Plus).

  Nos capítulos de 6 a 10 não há gabarito, pois as respostas são indivi-
duais acerca da pesquisa escolhida por aluno.

Capítulo 6
  Essa atividade não contém gabarito porque o aluno irá organizar a 

ferramenta 5W2H específica para o seu artigo. Dúvidas poderão ser 
esclarecidas no fórum de dúvidas.

Capítulo 7
  Esta atividade não contém gabarito porque o aluno irá organizar a es-

trutura específica para o seu artigo. Dúvidas poderão ser esclarecidas 
no fórum de dúvidas.

Capítulo 9 
  Esta atividade não contém gabarito porque o aluno irá organizar as 

considerações finais específicas para o seu artigo. Dúvidas poderão 
ser esclarecidas no fórum de dúvidas.


