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Métodos de  

pesquisa

O segundo volume da coletânea reflexiva acerca dos métodos 
de pesquisa quantitativos, organizado pelo Laboratório de Análise 
do Comportamento Organizacional e do Consumo (LACOC), 
juntamente com o Mestrado de Gestão Organizacional, da Unidade 
Acadêmica de Gestão e Negócios (CGEN), da Universidade Federal de 
Goiás, na Regional Catalão (UFG/RC), segue apresentado os artigos 
que buscam mapear as diversas práticas investigativas que adotam 
modelos de pesquisa quantitativa. 

Desta forma, este material está organizado nos seguintes capítulos: 
a) Estudo da pesquisa quantitativa com foco nas aplicações e limitações 
do método; b) Uma abordagem sobre pesquisa quantitativa e sua 
integração com a pesquisa qualitativa; c) Dilemas da pesquisa 
quantitativa versus qualitativa: desafios e perspectivas; d) Reflexões 
sobre vantagens e desvantagens da abordagem investigativa qualitativa: 
determinadas áreas de estudo; e) Métodos quantitativos e qualitativos: 
perspectivas dos métodos sobre análise; f) A metodologia quantitativa 
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nas ciências do homem; g) Bibliometria: uma análise de pesquisas 
quantitativas sobre o tema propaganda; h) Levantamento bibliométrico 
sobre a utilização de métodos quantitativos em pesquisas sobre 
parceria público-privada e organização social saúde; i) Abordagens 
metodológicas no campo das pesquisas científicas; j) A aplicação 
de métodos quantitativos e qualitativos em pesquisas sociais; k) 
Métodos quantitativos: uma revisão teórica; l) Complementariedade 
nas pesquisas para melhor produção do conhecimento.

Desta forma, expressamos aqui o desejo de todos os autores, que 
este material sirva de base reflexiva e de apoio para novos estudos e 
práticas formativas de novos investigadores.

Os Organizadores
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Resumo

A evolução dos instrumentos de pesquisa, na busca pelo seu objeto 
de estudo, fez emergir na comunidade científica novas abordagens 
metodológicas. Do positivismo de Comte ao estudo quantitativo e da 
fenomenologia de Max Weber ao estudo qualitativo. O método de pes-
quisa quantitativo é amplamente utilizado e reconhecido pela busca da 
objetividade, pelo padrão de representatividade de uma realidade e ainda 
pela reprodutibilidade dos seus resultados. O presente estudo se ocupou 
em descrever, através de uma revisão bibliográfica, de modo sucinto, 
as características gerais desse modelo, mas dando ênfase às aplicações e 
limitações dessa técnica. Sendo assim, foi realizada uma apresentação 
dos componentes da execução de uma pesquisa quantitativa, como: o 
fluxograma da pesquisa, o objeto de estudo, o objetivo da pesquisa, a 
amostragem, a coleta de dados, a postura do pesquisador, a análise dos 
resultados e o estudo das variáveis. Foi possível observar que, embora a 
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pesquisa não tenha sido direcionada aos estudos quantitativos na área 
médica, grande parte das publicações encontradas trata do assunto. Esse 
fato foi corroborado por estudos bibliométricos. Inúmeros artigos mos-
tram que a opção pelo método quantitativo se deve ao objeto de estudo 
em questão. Os estudos epidemiológicos envolvem a caracterização e a 
distribuição do evento e ainda a associa a outras variáveis. No entanto, 
estudos também apontam para as limitações dessa metodologia, os quais 
se referem principalmente a censura por simplificar a complexidade 
da vida social, ao limitar-se apenas aos fenômenos observáveis e que 
podem ser mensurados.

Palavras-chave: Pesquisa quantitativa; Metodologia; Métodos quantitativos.

Introdução

A busca pelo conhecimento mostra que a ciência está presente na 
vida do homem desde a história antiga. Günther (2006) em seu trabalho 
faz uma referência aos registros dos astrônomos de civilizações do 
Mundo Antigo que utilizavam observações prolongadas e precisas 
dos eventos e fenômenos e em seguida tabulavam os dados de forma 
padronizada, permitindo a construção de uma linguagem própria e 
uma interpretação que promovia impactos na economia da época. Tudo 
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isso possibilitado pela capacidade que o homem já tinha de contar, 
medir e utilizar instrumentos matemáticos para manipular os dados.

Os gregos, ainda no século VII a.C., já distinguiam o conhecimento 
racional (científico e com base na razão) do conhecimento místico 
(inspirado pelos deuses e desprovido de alguma preocupação sobre 
a prova dos acontecimentos). O conhecimento científico surgiu a 
partir da determinação de um objeto de investigação e da explicação 
de uma metodologia para essa investigação. Fruto desse processo, a 
ciência se desenvolveu com as características de um conhecimento 
objetivo, racional, sistemático e verificável (Gerhardt; Silveira, 2009).

A ciência moderna estabeleceu sua autonomia há quase quatrocentos 
anos, definindo em seu objeto de estudo os eventos da natureza e as 
relações dos fenômenos entre si (Turato, 2005). Tendo a concepção 
de que a ciência é um procedimento sistemático que busca conhecer, 
interpretar e intervir na realidade com base em problemas formulados, 
os métodos científicos representam o caminho para o esse processo 
(Gerhardt; Silveira, 2009).

Sendo assim, a pesquisa é a atividade central da ciência que permite 
uma aproximação e um entendimento do objeto a ser pesquisado 
(Boudon, 1971). Neste sentido, a pesquisa científica é o resultado de 
uma avaliação detalhada de um evento com o objetivo de resolver 
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um problema (Gerhardt; Silveira, 2009). Com isso, surgem diferentes 
abordagens de pesquisa, a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, 
que permitem selecionar a modalidade de metodologia adequada ao 
objeto da investigação (Boudon, 1971).

A pesquisa qualitativa ocupa-se da construção do conhecimento 
através da compreensão da subjetividade (Flick, 2013). Pode ser definida 
como um conjunto de fatores interpretativos, naturalísticos, que 
buscam o conhecimento na dependência direta do mundo e nas 
relações sociais, crenças e valores e que podem ser interpretados 
levando-se em consideração a vivência e a filosofia do pesquisador 
(Pereira; Miclos, 2013).

Por outro lado, ao estabelecer um paralelo histórico sobre o 
desenvolvimento da abordagem quantitativa, pode-se perceber que 
o estudo das ciências naturais (física, química, biologia e as suas 
derivações) vai de encontro ao entendimento dos métodos explicativos. 
O método quantitativo é uma das correntes paradigmáticas que 
tem abarcado a pesquisa científica no decorrer da sua história. Por 
manter uma visão realista/objetivista está fortemente associado com 
a ascensão do paradigma do positivismo, o qual considera que: a 
realidade baseia-se em fatos que podem ser observados; o mundo social 
se relaciona de acordo com as leis da causalidade; o conhecimento 
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de algum fenômeno deve ser objetivo, neutro e sem juízo de valor; e 
as informações produzidas podem ser generalizáveis. Suas principais 
referências são Descartes, Comte, Claude Bernard, Pavlov, Durkheim 
(Turato, 2005; Boudon, 1971).

A abordagem quantitativa consiste na investigação de origem 
empírica, em que o objetivo é a análise das características de fatos 
através da indicação de variáveis (Boudon, 1971). Neste contexto, 
para Minayo e Sanches (1993), a escolha do método de pesquisa 
deve sempre levar em consideração a possibilidade de construir de 
forma verídica os fatos, refletir sobre a dinâmica da teoria e ainda 
ser exequível. Esses fatores permitem ao pesquisador a compreensão 
dos fatos complexos a partir das explicações das relações entre as 
variáveis, sendo, portanto, o número dessas variáveis que denotarão 
a complexidade da investigação (Günther, 2006).

Em outras palavras, o método de pesquisa quantitativo é tido 
como uma descrição matemática de um conjunto de dados obtidos 
por meio de investigação (Minayo; Sanches, 1993). É um método 
reconhecidamente otimizado não apenas em promover observações 
padronizadas, mas também por manipular o registro dessas observações 
de forma criteriosa e imparcial (Flick, 2013). Para Pereira e Miclos 
(2013), a característica da pesquisa quantitativa é de estudos científicos 
com abordagem lógica. Seus métodos requerem comprovações de um 
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mundo real dos fatos. Sendo assim, todo conhecimento produzido 
está baseado na experiência, observação e na razão.

A pesquisa quantitativa pode ser definida também pelo estudo de 
um fenômeno, a partir de um conceito, através do levantamento de 
um problema e a formulação de uma (ou mais) hipótese (Flick, 2013), 
a qual a associa ao método da compreensão, aplicado à metodologia 
das ciências da natureza (Boudon, 1971). 

Diante do exposto, o objetivo do presente artigo foi construir 
um texto aprofundado sobre a temática do método de pesquisa 
quantitativo que dê maior clareza sobre os aspectos das características 
gerais, do processo de pesquisa, do objeto de estudo, dos objetivos da 
pesquisa, da amostragem, da coleta de dados, da análise dos resultados, 
da postura do pesquisador, do papel do sujeito, das aplicações e, por 
fim, das limitações do modelo. O estudo não focou a comparação 
entre as diferentes modalidades de pesquisa (estudo quantitativo e 
estudo qualitativo), no entanto, em alguns momentos do texto fez-se 
necessário identificar a contraposição que existe entre ambas.

Características gerais da pesquisa quantitativa

Ao método quantitativo pode ser atribuído alto padrão de 
confiabilidade, pois os resultados podem ser reproduzidos em 
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experimentos semelhantes (Turato, 2005). Segundo Gerhardt e Silveira 
(2009), algumas características gerais podem ser citadas tendo em vista 
os moldes de um estudo quantitativo: a) inicia-se sempre com ideias 
preconcebidas (hipóteses); b) utiliza procedimentos estruturados e 
instrumentos formais para coleta de dados; c) sistema de controle 
rígido sobre todos os processos; d) enfatiza a objetividade; e e) adota 
modelos estatísticos para análise dos dados;

O processo da pesquisa no estudo quantitativo

Em uma pesquisa empírica, a metodologia utilizada para mensuração 
dos fatos tem alta relevância. O método quantitativo se preocupa com 
forma sistemática do desenvolvimento da investigação. Flick (2013) 
apresenta o processo da pesquisa no método quantitativo através 
de um planejamento linear, onde tudo se inicia com a seleção ou 
identificação de um problema. O segundo passo baseia-se em uma 
revisão bibliográfica acerca do assunto, o que permite a formulação 
da questão da pesquisa ou hipótese. Em seguida, a operacionalização 
do estudo transforma o problema/questão da pesquisa em entidades 
que possam ser mensuradas. O próximo passo é o desenvolvimento de 
um plano de projeto ou concepção da pesquisa. Logo, a amostragem 
é definida e tem-se a escolha dos métodos apropriados. Dá-se início a 
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fase de coleta de dados e, em seguida, a documentação destes dados. 
Na sequência, é realizada a análise e interpretação dos resultados. 
E, por fim, este processo fornecerá informações para o pesquisador 
desenvolver uma discussão dos seus achados.

Objeto de estudo

No método quantitativo os principais objetos do estudo são os 
fatos e ocorrências relacionadas entre determinados grupos expostos e 
não-expostos a determinadas situações e variáveis (Turato, 2005). Para 
Flick (2013), a pesquisa quantitativa foca-se em causalidades, ou seja, 
os indicadores do estudo estão associados a fatores definidos (causas).

Objetivo da pesquisa

A característica de uma pesquisa de natureza quantitativa 
quanto à declaração de seus objetivos, isto é, apresentação da ideia 
central de um estudo, apresenta-se de forma clara, pois declara as 
teorias que estão sendo testadas; compara as variáveis ou grupos 
(considerando em primeiro lugar, variáveis independentes e depois 
variáveis dependentes); e comunica a estratégia de investigação, os 
participantes e locais da pesquisa (Flick, 2013).
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Para Turato (2005), o objetivo mais marcante de uma pesquisa 
quantitativa é o estabelecimento matemático das relações de causa e 
efeito. Enquanto que Flick (2013) cita a condição de replicabilidade, 
que garante a condição de que essa pesquisa possa ser repetida e, 
estando nas mesmas condições, produzir os mesmo resultados.

Sendo assim, Minayo e Sanches (1993) define o campo do método 
quantitativo com o objetivo de trazer à luz dados, indicadores e fatos 
observáveis, de modo que deve ser utilizada para envolver conjunto 
de dados, com o intuito de torná-los inteligíveis através de variáveis.

Amostragem

A amostragem é um processo definido de seleção de uma amostra 
(Gerhardt; Silveira, 2009). Como uma das preocupações do método 
quantitativo é garantir a generalização dos seus resultados, a escolha 
da amostragem merece uma atenção especial. A amostra é escolhida 
seguindo critérios de representatividade, ou seja, seleciona-se uma 
parte do grupo que permite representar o grupo como um todo 
(Flick, 2013).

Existem diversas formas de seleção da amostragem. A amostragem 
pode ser dividida em dois grupos: amostragens probabilísticas e não 
probabilísticas. Dentre as formas de amostragem probabilísticas, 
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cita-se: a) aleatória simples ou randomizada; b) aleatória estratificada; 
c) amostragem por conglomerados; e d) amostragem sistemática. Já 
para as amostragens não probabilísticas, destaca-se: a) amostragem 
por conveniência; b) amostragem por julgamento; e c) amostragem 
por quota (Gerhardt; Silveira, 2009).

Alguns estudos (Souto; Korkischko, 2012; Menezes et al., 2016) 
têm dado preferência pelo método de seleção de amostra de forma 
randomizada ou aleatória simples, sob a alegação de que, desse modo, 
há uma maior legitimidade na generalização dos dados.

O estudo de Silva et al. (2013) demonstra essa tendência. Em seu 
estudo bibliométrico, esse autor identificou uma preferência pelo 
uso da técnica de amostragem aleatória quando comparada a outras 
técnicas. As formas de amostragem empregadas nos trabalhos analisados 
foram distribuídas da seguinte maneira: 47,1% amostragem aleatória, 
35,3% amostragem por conveniência e 17,6% amostragem estratificada.

Coleta de dados

No estudo quantitativo, a coleta de dados é projetada de forma 
padronizada (Minayo; Sanches, 1993). Para a coleta de dados, os 
principais instrumentos de pesquisa utilizados são: a) questionários 
estruturados; b) observação dirigida; c) classificações nosográficas; 
d) avaliações laboratoriais; e) análise documental;
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Os questionários são os instrumentos de coleta de dados mais 
utilizados na metodologia quantitativa. Silva et al. (2013) constatou em 
seu trabalho, ao analisar publicações na área do empreendedorismo 
por um determinado período, que os questionários representavam 
100% dos instrumentos de coleta adotados. No entanto, não se pode 
generalizar esse dado, pois a pesquisa foi realizada por um período 
determinado e em apenas uma plataforma de banco de dados.

É importante ressaltar que, antes da aplicação dos instrumentos 
de coleta, os procedimentos devem ser testados para verificação e 
certificação do fluxo. Com esse propósito, o método quantitativo adota 
o teste-piloto ou pré-teste, que se define como um ensaio aplicado a 
uma pequena população da amostra a ser estudada (Flick, 2013). No 
entanto, apenas uma parte dos trabalhos publicados apresenta essa 
preocupação e adotam essa estratégia (Silva et al., 2013).

Postura do pesquisador

Na pesquisa quantitativa, a participação do sujeito se dá de forma 
passiva. Para Günther (2006) a pesquisa quantitativa se isenta de 
crenças e valores pessoais como influência no processo científico. 
Neste sentido, a pesquisa quantitativa permite um maior controle das 
variáveis do estudo, uma vez que é possível analisar um determinado 
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fenômeno no laboratório, de modo a produzir ambientes artificiais que 
permitam reduzir ou eliminar a interferência de variáveis irrelevantes.

Análise e apresentação dos resultados

Espera-se que os resultados de uma pesquisa quantitativa sejam 
generalizáveis e válidos para além da situação em que foram mensurados 
(Flick, 2013). A força de um dado extraído por meio de uma pesquisa 
quantitativa e o impacto que esse dado representa frente a uma teoria 
é fruto de um conjunto de análises entre os indicadores e as variáveis 
do estudo. Para se estabelecer relações de causalidade é importante 
identificar a dependência entre as variáveis de interesse e certificar-se 
de que não sejam independentes entre si ou ainda se a relação entre 
duas variáveis não interfere na presença de uma terceira variável 
(Gerhardt; Silveira, 2009).

Para o estudo dessas relações adota-se métodos estatísticos. Os 
resultados de Silva et al. (2013) mostram que há um aumento da 
tendência em recorrer a esses modelos matemáticos para análise dos 
resultados. Em sua pesquisa, aproximadamente 80% dos trabalhos 
adotaram alguma ferramenta matemática para etapa de análise dos 
resultados. Nesse contexto, o ranking dos softwares utilizados foi: 
39% Alfa de Cronbach, 25% Kaiser-Meyer-Olkin, 18% Coeficiente de 
Pearson e 18% para o Teste Qui-quadrado.
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Estudo das variáveis na pesquisa quantitativa

Boudon (1971) descreve a construção das variáveis do estudo em 
três etapas: a conceituação, focalizando os elementos principais que 
possibilitem a dinâmica do objeto; a operacionalização destes elementos 
como indicadores e a união destes para a construção dos índices.

Minayo e Sanches (1993), ao descrever os aspectos do método 
quantitativo em comparação a outras metodologias de pesquisas, 
cita estratégias matemáticas criadas para minimizar situações que 
podem influenciar nos resultados de uma pesquisa.

No modelo de pesquisa quantitativo, a presença de eventos 
aleatórios impossibilitam a reprodutibilidade dos resultados sob as 
mesmas condições. Com o intuito de reduzir as interferências destas 
variações aleatórias (sejam elas individuais ou em conjunto) lança-
se mão de um instrumento matemático adequado tido como um 
conjunto de procedimentos que constitui a teoria da probabilidade. 
Neste contexto, associa-se uma ou mais variáveis ao evento aleatório 
e busca-se uma função que informe a distribuição de probabilidades 
para essas variáveis associadas (Boudon, 1971).

Entretanto, embora as noções de chance e possibilidade sejam 
derivadas do senso comum e da realidade prática, esse modelo se 
conceitua no campo da matemática, sendo a estatística a responsável 
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por definir a relação entre o modelo teórico proposto e as informações 
extraídas (por meio da observação) do mundo real (Boudon, 1971).

Aplicações do método quantitativo na pesquisa

Segundo Minayo e Sanches (1993), as estratégias do campo da 
estatística, principalmente a criação de inferenciais estatísticos, 
possibilitaram um grande avanço nas ciências da saúde, e em particular, 
nos estudos de epidemiologia.

Turato (2005) desenvolveu um trabalho com o objetivo de, entre 
outros, mapear as principais aplicações do método quantitativo 
em pesquisas no campo da saúde. Seus resultados mostram que, 
em concordância com as afirmações de Minayo e Sanches (1993), 
os métodos quantitativos são largamente utilizados em estudos 
de epidemiologia. Em seu levantamento, foi possível observar que 
os estudos quantitativos na área da saúde são mais comumente 
empregados na pesquisa de: a) epidemiologia de um determinado 
surto; b) definição de fatores de risco e fatores de sobrevida; c) estudos 
retrospectivos e prospectivos; d) levantamentos de sinais e sintomas, 
bem como, síndromes e transtornos; e) diagnósticos, prognósticos, 
evoluções, tratamento e manejo; f) efeitos, marcadores e redução 
de danos; g) algoritmos; h) relação de custo-benefício; i) estudo da 
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qualidade de vida; j) práticas de medicina baseada em evidência; k) 
revisão sistemática da literatura; l) perfis psicossomáticos; m) estilos 
de vida; n) comportamentos; o) fatores de estresse; e, por fim, p) 
mecanismos de enfretamento.

Outro trabalho que apresentou a aplicação dos métodos 
quantitativos em pesquisa na área de saúde foi o estudo conduzido 
por Menêzes e Borges (2016), que avaliou, através de um estudo 
bibliométrico, o perfil da produção acadêmica dos cursos de nutrição 
do Rio Grande do Norte. Diante dos seus resultados foi possível 
destacar que a característica predominante dos estudos foi a abordagem 
quantitativa. Dentre os modelos de pesquisa adotados, destacaram-
se: a) estudos de caso-controle; b) estudo de Coorte; c) pesquisa 
experimental; d) pesquisas laboratoriais; e) pesquisa retrospectiva; 
f) pesquisa qualitativa; g) revisão de literatura; e h) cross-sectional.

Já Hernandez e Köhler (2011) desenvolveram um estudo de revisão 
bibliográfica com o objetivo de identificar as contribuições da abordagem 
quantitativa para a construção do conhecimento sobre os determinantes 
sociais do processo de desmame. Sendo o desmame a interrupção do 
aleitamento materno, a epidemiologia do estudo permitiu, através 
de ferramentas quantitativas, caracterizar a distribuição do evento e 
associá-la a outras variáveis por meio da quantificação, utilizando, para 
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isso, modelos matemáticos e análise estatística da amostragem e dos 
achados. Os resultados do estudo mostraram uma tendência na escolha 
pelo método quantitativo devido ao contexto epidemiológico que associa 
a exposição (fatores de risco), a probabilidade e ao desfecho (agravo).

Entretanto, Hermann et al. (2009) pesquisaram, através de 
uma revisão bibliográfica, o número de trabalhos que adotaram 
a metodologia quantitativa em um programa de pós-graduação 
stricto sensu na área de enfermagem. E, contrapondo outros estudos, 
seus resultados mostraram que, de um total de sessenta e quatro 
dissertações, apenas sete optaram por utilizar exclusivamente a 
pesquisa quantitativa e quatro a utilizaram como complementaridade 
a outras abordagens. Do total de dissertações avaliadas, cinquenta 
e três empregaram a metodologia qualitativa, com predominância 
de estudos exploratório-descritivos e descritivos, dentre os quais a 
principal linha filosófica foi a fenomenológica.

Os resultados de Hermann et al. (2009) permitem relacionar os 
métodos utilizados na abordagem quantitativa e a técnica de coleta de 
dados. Para o estudo transversal-descritivo os instrumentos de coleta de 
dados utilizados foram os boletins de ocorrência e inquérito policial; 
enquanto que para os estudos de natureza descritiva, retrospectiva 
e exploratória a principal técnica de coleta de dados foi a utilização 
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de questionário estruturados. Já para a etapa de análise dos dados foi 
possível observar que todos os estudos quantitativos utilizaram modelos 
matemáticos, sendo a maior frequência referente ao programa Epi-Info.

Entretanto, embora a área de exploração seja saúde e enfermagem, 
foi possível perceber que a diminuição da proporção de estudos 
quantitativos, quando comparados a outras bibliometrias no campo da 
saúde, se deve a uma fuga das pesquisas em epidemiologia. Observou-
-se uma tendência de investigação no contexto de promoção da saúde, 
prevenção de doenças, cuidados mais complexos com o bem estar e 
processos de reabilitação; temas que podem estar intimamente ligados 
a uma questão mais subjetiva.

Souto e Korkischko (2012) em seu estudo abordou a análise 
quantitativa de uma pesquisa qualitativa (caracterizada pela busca 
da subjetividade dos fatos) com o objetivo de identificar o potencial 
dessa amostra para a elucidação do objeto pesquisado e discutir 
sobre a possibilidade de generalização dos dados, processo marcante 
na abordagem quantitativa. A pesquisa pretendia compreender o 
significado das relações sexuais para os portadores de HIV, que 
sentimentos esses significados despertam nessas pessoas e ainda 
como elas reagiam a esse contexto. Os resultados do estudo mostraram 
que a descrição quantitativa foi satisfatória no que diz respeito à 
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amostragem, uma vez que o estudo tenha envolvido uma população 
com extenso conteúdo do objeto que se propôs a revelar. Desse modo, 
os achados sugerem que a utilização de ferramentas quantitativas em 
estudos de natureza qualitativas é uma estratégia que pode contribuir 
para a validação da pesquisa. Esses fatores indicam que a utilização 
de análises quantitativas para amostras qualitativas pode ser uma 
opção a mais entre as estratégias de validação da amostragem em 
estudos qualitativos.

As metodologias quantitativas são consideradas, dentro das ciências 
da administração e principalmente no empreendedorismo, também 
as principais abordagens de pesquisa. Silva et al. (2013) realizou um 
estudo bibliométrico na plataforma do Encontro Nacional da Anpad 
(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração) 
num período de 10 anos que compreendeu as produções de 2003 a 2012. 
Seus resultados evidenciaram a forma como os métodos quantitativos 
vêm sendo empregados na pesquisa sobre as características referentes 
aos empreendedores. A análise do uso das estratégias de pesquisa, dos 
instrumentos de coleta utilizados e dos modelos estatísticos adotados 
já foram explorados anteriormente nesse estudo.

Esses resultados corroboram os achados de Filion (1997), que 
realizou uma pesquisa com o objetivo de identificar um indicativo de 
consenso nos estudos a cerca do empreendedorismo. Em seu estudo, 
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de um total de 61 artigos publicados, a abordagem quantitativa foi 
predominante.

Kahhale e Esper (2014) desenvolveram um estudo sobre o climatério 
na contemporaneidade, o qual se propôs a criar uma metodologia de 
pesquisa original com base nos modelos quantitativos e qualitativos. 
Com isso, foi possível que o autor contemplasse tanto a diversidade 
quanto a totalidade do fenômeno, demonstrando que qualidade e 
quantidade podem ser complementares. O autor usou a estratégia 
de desmistificar a rigidez sobre o distanciamento do pesquisador 
frente à realidade objetiva. Contudo, seus resultados evidenciaram 
que o uso em conjunto da análise fatorial e de cluster permitiu o 
aprofundamento da interpretação qualitativa dos dados.

Limitações do método quantitativo 

Hernandez e Köhler (2011) identificou inúmeras críticas ao modelo 
quantitativo em sua pesquisa sobre o processo de interrupção da 
amamentação pelas mães. Em seu estudo, as limitações do método 
referem-se principalmente a censura por simplificar a complexidade 
da vida social, por limitar-se apenas aos fenômenos observáveis e que 
podem ser mensurados e ainda pela intensão de neutralidade dos 
pesquisadores. O autor ainda sugere o método quantitativo como 
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incompleto por não permitir compreender na essência a complexidade 
do fenômeno das realidades humanas. Esses fatores permitem ao 
autor ressaltar que as estratégias tomadas pelas autoridades, nesse 
contexto, não podem se fundamentar exclusivamente nos resultados 
encontrados nas pesquisas de cunho quantitativo, o que poderia 
provocar um engano ao desviar o foco para apenas algumas das 
variáveis utilizadas no trabalho.

Nesse sentido, Pereira e Miclos (2013) relata que, ao considerar 
como objetivo de estudo fatores que envolvem a variabilidade do 
comportamento, é necessário que o método adotado permita desenvolver 
os estados subjetivos das interações individuais e coletivas. Sendo 
assim, a individualização da metodologia pode não ser satisfatória na 
obtenção de respostas ou direcionamentos que permitam a compreensão 
da realidade estudada. Na mesma linha (Minayo; Sanches, 1993 apud 
Pereira; Miclos, 2013) afirmam que nenhuma abordagem é absoluta ou 
completa para a compreensão da realidade.

Considerações finais

A pesquisa quantitativa é um modelo metodológico caracterizado 
por uma estrutura de rotinas padronizadas e rígidas que se preocupa 
com a quantificação de determinado evento de modo objetivo.
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Embora não tenha sido citado o termo “saúde” nos campos de 
pesquisa dos bancos de dados, percebeu-se o quanto os métodos 
quantitativos estão presentes nas publicações de origem médica. Esses 
achados corroboram os resultados de pesquisas bibliométricas que 
pretendiam mensurar a relevância da abordagem quantitativa nas 
pesquisas em saúde. Podem-se associar esses fatos aos objetivos de uma 
avaliação epidemiológica, que visa o apontamento e a quantificação dos 
eventos em grupos de indivíduos expostos a determinadas variáveis.

No entanto, Minayo e Sanches (1993) ao desenvolver uma reflexão 
entre os diferentes métodos de pesquisa, aponta que o melhor método 
não é um ou outro específico. O importante é que o pesquisador 
estruture sua investigação considerando todo o conjunto de métodos 
e técnicas que ambos os modelos oferecem. Vale ao pesquisador 
a sensibilidade de escolher o método como um complemento às 
limitações que ambos estão condicionados.

Contudo é notável perceber que, embora o modelo quantitativo 
seja um método largamente utilizado e historicamente difundido entre 
inúmeros cientistas, o desenho de sua metodologia permite algumas 
limitações, principalmente no que diz respeito a compreensão de 
eventos subjetivos da realidade.
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Resumo

A pesquisa quantitativa é fundamentada no pensamento positivista, 
porém desde a década de 1980 outros pensamentos começaram a se des-
tacar principalmente no campo da pesquisa qualitativa. Então, aparecem 
novas abordagens metodológicas (dialética e fenomenológica), com o 
intuito de se buscar o significado do fenômeno. As reflexões e discussões 
sobre a ligação entre os dois métodos se tornam fundamentais para o 
processo de pesquisa. Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi descrever 
as principais características dos métodos quantitativos e a integração 
com a pesquisa qualitativa, demonstrando suas vantagens e limitações, 
assim como a triangulação entre as abordagens metodológicas. Para 
o alcance desse objetivo foi realizada uma fundamentação teórica de 
vários outros artigos. O conteúdo foi dividido em introdução, tipos de 
pesquisa, características e aplicação dos métodos quantitativos e comple-
mentaridade dos métodos de pesquisa. Dessa forma foi observado que, 
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apesar de posicionamentos filosóficos opostos, as pesquisas quantitativa 
e qualitativa podem se comunicar e complementar, tornando o resul-
tado mais robusto e condizente com a realidade pesquisada. Portanto, 
conhecer as características de cada método é essencial para que o tipo 
de pesquisa seja escolhido de forma correta e no momento adequado 
para o seu desenvolvimento.  Foi possível destacar que o problema a ser 
pesquisado é o desencadeador da escolha metodológica.

Palavras-chaves: Pesquisa quantitativa; Pesquisa Qualitativa; Triangulação 
de métodos. 

Introdução

No Brasil, na década de 1980, as reflexões sobre a utilização 
dos métodos quantitativos ou qualitativos começam a surgir. Até 
então, nas pesquisas realizadas predominavam o enfoque positivista 
(Bruggemann; Parpinelli, 2008). Pensamento este liderado por um 
movimento de filósofos que rompem com os ideais místicos, sendo 
então considerado o berço do pensamento científico. O pesquisador 
positivista tem características de neutralidade e objetividade.

Desde então aparecem novas abordagens metodológicas (dialética e 
fenomenológica), com o intuito de se buscar o significado do fenômeno. 
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A linha positivista se vê intensamente criticada pela sua incapacidade 
de proporcionar um conhecimento dinâmico da realidade. Por outro 
lado, os críticos da pesquisa qualitativa a descrevem como desprovida 
de cientificidade e adequadas apenas para estudos exploratórios, com 
limitações para apresentação de relatos  individuais.

 Na visão de Pereira e Miclos (2013), a industrialização da sociedade 
influenciou a fragmentação da ciência. Sendo assim, essa mesma 
sociedade busca, através da ciência, um conhecimento de compreensão 
mais propício e amplo da realidade,  focada no homem e respondendo 
as questões sobre a vivência desse ser. Por isso, as abordagens com 
suas particularidades metodológicas, por si só, muitas vezes seriam 
incapazes  de responder as questões ou direcionamentos que satisfaçam 
o entendimento da realidade estudada.

No âmbito da saúde, as pesquisas de ordem quantitativas estão 
geralmente vinculadas aos trabalhos de epidemiologia, enquanto os 
qualitativos aos das ciências sociais. Porém, essas padronizações têm  
passado por mudanças, como evidenciado por Turato (2005), que  
descreve o interesse ascendente das pesquisas qualitativas nas áreas 
das saúde. Esse tipo de pesquisa  tem sido  aceita pelos área médica na 
última década. Enquanto que épocas anteriores os trabalhos voltados 
para a pesquisa qualitativa eram considerados não científicos.
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Na aquisição de abordagem quantitativa ou qualitativa, mais 
importante do que escolher o método é ter o conhecimento sobre 
sua utilidade e do objeto que se propõe a estudar. É fundamental usar 
com precisão e rigor científico e ter certeza do tipo de análise que o 
método possibilita construir (Deslandes; Assis, 2002).

 A característica da pesquisa quantitativa é extraída de estudos 
científicos, com abordagem positivista e lógica, cujo método exige 
comprovações e quantificações de um mundo real dos fatos. O 
conhecimento quantitativo está baseado na experiência, observação 
e na razão.

A pesquisa qualitativa busca flexibilidade e adaptabilidade, baseada 
na fenomenologia, procura explicar os sentidos entre o ser e o conhecer. 
Assim investiga as ligações entre ato, significação e objeto. Esse 
tipo de pesquisa refere-se a cada problema como objeto de pesquisa 
específica para o qual são necessários instrumentos e procedimento 
específicos (Galeffi, 2000).

Em qualquer abordagem metodológica escolhida, o pesquisador 
deverá deixar transparência nas suas intenções e sua visão do mundo 
sobre o objeto pesquisado. Não se justifica a escolha de uma linha de 
pesquisa em virtude do desconhecimento da outra. O desconhecimento 
na área de estatística não justifica a opção do pesquisador pelo método 
qualitativo.
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Segundo Minayo e Sanches (2008), abordagens quantitativas e 
qualitativas são necessárias, mas muitas vezes insuficientes para 
englobar toda a realidade observada. Por isso, em muitas situações 
devem ser utilizadas como complementares, sem contradição e sem 
continuidade  entre as duas formas de investigação. Do ponto de 
vista epistemológico, nenhuma das abordagens é mais científica do 
que a outra, mas são de naturezas diferentes. As  duas abordagens 
permitem que as relações sociais possam ser analisadas nos seus 
diferentes aspectos: a pesquisa quantitativa  pode originar perguntas  
para serem  aprofundadas qualitativamente, e vice-versa.

No paradigma quantitativo, a realidade construída é composta 
de causa e efeitos, sendo que para predizer  e controlar eventos, 
comportamentos e outros desfechos, reserva-se ao pesquisador 
quantificar as causas e efeitos, a fim de maximizar a objetividade. Por 
outro lado, no campo da pesquisa qualitativa, a realidade é construída 
a partir do quadro referencial dos próprios sujeitos em estudo, e cabe 
ao pesquisador desvendar o significado da ação humana, e não apenas 
descrever os comportamentos (Santos, 1999).

Diante da importância da  integralidade das pesquisas quantitativa 
e qualitativa, torna-se necessária a comparação delas, mesmo que o 
pesquisador venha a optar por uma linha de pesquisa diferente. O 
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presente artigo tem como foco o âmbito da pesquisa quantitativa, 
porém, os autores, ao descrevê-la, não são capazes de excluir os 
comentários sobre a pesquisa qualitativa. Dessa forma, o objetivo deste 
artigo consiste em realizar uma discussão teórica sobre a importância 
e características do método de pesquisa quantitativa, levando em 
consideração a triangulação dos métodos de pesquisa.

O conteúdo a seguir se divide em três itens, sendo que o primeiro 
trata dos tipos de pesquisa; o segundo aponta as características 
e aplicação dos métodos quantitativos; e o terceiro ressalta a 
complementariedade dos métodos de pesquisa. Por fim, seguem-se 
as considerações finais.

Tipos de pesquisa 

Para se começar uma pesquisa é importante ter em mente o 
desencadeador do estudo, ou seja, o problema, pois sem ele não 
existe a razão de realizar a pesquisa. Na visão de Sousa, Driessnack  e 
Mendes ( 2007 ) o desenho da pesquisa é a estrutura ou guia utilizado 
para o planejamento, implementação e análise de estudo. Significa 
uma estratégia para responder a pergunta ou a hipótese de pesquisa. 
Os métodos são classificados como qualitativos ou quantitativos, 
embora a combinação entre eles venha sendo cada vez mais frequente.
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Existem vários conceitos para os tipos de pesquisa. Segundo Braga 
(2004), uma pesquisa é classificada como acadêmica quando possui 
fins científicos e pesquisa de ponta. Mesmo sendo considerada pelo 
autor como científica, seu enfoque é direcionado ao mercado e não  
ao conhecimento. Ainda dentro dessa divisão, há uma descrição 
quanto às fases da pesquisa. Segundo os objetivos, as pesquisas são 
caracterizadas em descritiva (ocorre dentro das análises quantitativa e 
qualitativa, quando  há um levantamento de dados  e o porquê destes 
dados); exploratória (corresponde a investigação de algum objeto de 
estudo que possui escassas informações); e explicativa (explicar  e 
informar a ocorrência de algum fenômenos.

Segundo os processos de coleta, uma pesquisa pode ser experimental, 
ex-post-facto, levantamentos, participante, estudo de caso e revisão 
bibliográfica e documental. Quanto às fontes de informações, as 
pesquisas podem se classificar em pesquisa de campo, laboratório, 
qualitativa e quantitativa, social, histórica, teórica, aplicada e 
intervencionista. 

Na visão de Ramos, Ramos e Busnello (2005), a pesquisa  se 
classifica, quanto à natureza, em básica (novos conhecimentos para 
a ciência) e aplicada (novos conhecimentos para a  prática). Quanto 
à abordagem do problema classifica-se em quantitativa e qualitativa.
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 Na pesquisa quantitativa utiliza-se primeiramente o raciocínio 
dedutivo (pesquisa começa com uma estrutura definida e então 
coleta-se evidências para avaliar ou testar se a teoria é confirmada) 
e generalização (conclusões a partir de evidências coletadas de uma 
amostra podem ser estendidas para uma população maior).

A pesquisa quantitativa com maior frequência quantifica relações 
entre  variáveis: a variável independente ou preditiva e a variável 
dependente ou resultado.

Ainda, os modelos de pesquisa quantitativa podem ser experimen-
tais ou não experimentais. Esses últimos são usados para descrever, 
diferenciar ou examinar associações, ao invés de procurar relações 
diretas entre variáveis, grupos ou associações. Os desenhos não ex-
perimentais são distribuídos de acordo com o momento da coleta 
de dados no tempo, transversal ou longitudinal, ou com a época de 
experiência ou evento estudado, retrospectivo ou prospectivo. Num 
estudo longitudinal os dados são coletados em diferentes pontos de 
tempo. Num estudo retrospectivo um evento  no presente  é conec-
tado a fatores de variáveis no passado. Já no estudo prospectivo ou de 
coorte fatores e variáveis potenciais identificadas no presente podem 
ser relacionados no  futuro (Sousa; Driessnack; Mendes, 2007).
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Nos desenhos não experimentais o pesquisador observa o que 
ocorre naturalmente sem interferir de maneira alguma. Os métodos 
mais utilizados em desenhos não experimentais envolvem pesquisas 
exploratórias e ou questionários. Os desenhos não experimentais são 
classificados como descritivos (descritivo por natureza)  e correlacionais 
(exploratório ou explicativo por natureza). Os desenhos experimentais 
frequentemente usam designação aleatória, manipulação de uma variável 
independente e  controles rígidos (Sousa; Driessnack; Mendes, 2007).

Os desenhos experimentais examinam causa e efeito de relações 
entre variáveis independentes (predititvas) e dependentes (resultados) 
diante de situações  altamente controladas. A escolha de um desenho  
é baseada na pergunta ou hipótese de pesquisa e nos fenômenos em 
estudo. Um desenho verdadeiramente experimental é considerado o 
mais robusto ou  rigoroso com relação à conclusão de efeitos causais  
e validade interna. Por outro lado, o desenho não experimental é 
considerado mais fraco, uma vez que não ocorre avaliação de causa e 
efeito e avaliação da validade interna. Para as pesquisas descritivas, 
este modelo é considerado o mais forte e apropriado.

Dessa forma, na visão de Sousa, Driessnack e Mendes (2007), 
entender como escolher o melhor desenho para responder a questão 
da pesquisa ou testar hipótese é o passo inicial para conduzir pesquisas 
de alto impacto.
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Métodos quantitativos 

Estes métodos de pesquisa caracterizam-se pelo emprego da 
quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto 
no tratamento dessas, através de técnicas estatísticas, desde as mais 
simples até as mais complexas.

Os métodos quantitativos de pesquisa são utilizados  para descrever 
uma variável quanto à sua tendência central ou dispersão (média, 
mediana, moda) ou dividi-la em categorias e descrever a sua frequência 
(taxas e medidas de risco) em grandes populações.

Características da amostragem 

Os métodos quantitativos em estudos populacionais trabalham com 
técnicas  de amostragem do tipo aleatória ou estratificada, baseando-
se no pressuposto de que a investigação sobre um fenômeno em um 
certo número de indivíduos representa uma totalidade definida. Essas 
técnicas são utilizadas em estudos de prevalência, caso-controle ou 
de coorte.

1. Coleta de dados
 A coleta de dados nos métodos quantitativos é realizada através 

do questionário (do tipo survey), integrado por questões fechadas, 
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previamente estabelecidas. Para verificação dos dados, utiliza-se a 
codificação das questões e uma análise  estatística dos dados.

Segundo Víctora, Knauth e Hasem (2000), a utilização das amostras 
de grande porte são evidentes na pesquisa quantitativa. Através das 
operações matemáticas realizadas dentro de um modelo estatístico, 
é possível generalizar os resultados da pesquisa  para uma população 
muito maior. Apesar de o processo de coleta de dados envolver grandes 
números, é recomendável que seja rápido, pois uma vez elaborados os 
instrumentos para coleta de dados, o trabalho de aplicação dos dados 
é uma tarefa simples. O processamento dos dados também é rápido, 
uma vez que as perguntas dos questionários são fechadas e muitas 
vezes pré-codificadas. Assim, é possível recrutar entrevistadores e/ou 
codificadores, sem a necessidade de longos treinamentos.

Os instrumentos utilizados na pesquisa quantitativa para coleta 
de dados são os surveys e experimentos, os quais correspondem a 
observação dirigida, questionários fechados, escalas, classificações 
nasográficas, exames laboratoriais, dados randomizados de prontu-
ários, e psicodiagnósticos.

Segundo Turato (2005), o questionário surveys é aplicado a uma 
amostra de pessoas, pela descrição de fatos psicossociais ou de suas 
opiniões (enquete), que pode ser aplicada a uma população. Uma 
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das limitações refere-se ao fato de que a característica do surveys está 
na  obtenção de respostas superficiais e mal-entendidas. Isso ocorre 
porque o tipo de contato entre o entrevistador e o entrevistado se dá de 
forma rápida e por meio de questionários fechados, que não oferecem 
alternativas diferentes das previstas na construção do instrumento. 
De acordo com Gunther (2006), nesse tipo de pesquisa dificilmente 
o participante é ouvido após a coleta de dados.

Por isso, é interessante a elaboração de um projeto piloto que 
vise refinar os questionários, tornando-os adequados à realidade dos 
entrevistados. Dessa forma, em uma pesquisa que engloba a aplicação 
dos questionários para um número expressivo de pessoas oriundas de 
diferentes camadas socioculturais, o pesquisador poderá  enfrentar 
dificuldades em obter um padrão único, que seja culturalmente 
apropriado aos vários segmentos. 

Complementaridade 

Os métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa são diferentes, 
porém não excludentes, devido a questões variadas, baseadas em 
construções teórico-metodológicas com princípios diferenciados. Essa 
diversidade tem sido utilizada de maneira eficiente em projetos de 
pesquisa que necessitam mais de um objeto de pesquisa a partir de um 
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mesmo tema, sendo um destinado ao conhecimento  quantitativo e  
outro ao qualitativo, com finalidade de adicionar  outras dimensões 
ao um mesmo estudo.

Na visão de Minayo e Sanches (1993), não existe contradição entre 
os métodos, assim como não há continuidade, sendo ambos de natureza 
distinta. Na pesquisa quantitativa tem-se como objetivo analisar  
indicadores e tendências observáveis, sendo úteis para aglomerar 
dados, de conjuntos demográficos, transformando-os em dados 
inteligíveis por meio de variáveis. Já na pesquisa qualitativa procura-
se aprofundar a complexidade dos fenômenos, fatos e processos 
particulares e específicos de grupos mais ou menos definidos em 
extensão e capazes de serem abordados profundamente.

Ainda na visão de Minayo e Sanches (1993), nenhuma das abordagens 
é mais científica do que a outra. Não adianta o investigador usar 
instrumentos sofisticados de mensuração se estes não são capazes 
de compreender os dados ou responder as perguntas fundamentais. 
É desejável que as relações sociais possam ser investigadas em seus 
aspectos mais concretos e aprofundadas em seus fatos mais importantes. 
Dessa forma, a pesquisa quantitativa pode, por exemplo, originar 
questões que necessitam ser investigadas qualitativamente.
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Nesse sentido, uma pesquisa quantitativa, usando técnicas 
tradicionais de amostragem e verificação de dados, que busca estudar 
a prevalência de uma  enfermidade e constata-se uma prevalência  
distinta  entre diferentes grupos socioeconômicos e culturais em 
uma população maior, poderá ser complementada por uma pesquisa 
qualitativa. Ou seja, amostras menores poderão ser selecionadas em 
cada segmento identificado e analisadas em profundidade, respondendo 
as questões de ordem quantitativa (Minayo; Sanches, 1993).

Da mesma forma, tendo como ponto de partida uma pesquisa 
qualitativa sobre os hábitos associados à higiene, alimentação, 
cuidados de saúde, ambiente doméstico, comportamentos sociais 
de um determinado grupo sócio-econômico, cultural ou étnico, pode 
existir peculiaridades no grupo estudado que irão requerer o uso da 
pesquisa quantitativa para analisar a frequência de algum aspecto 
em uma população maior.

Nesse sentido, Bruggemann e Parpinelli (2008) procuram descrever 
a triangulação dos métodos. Estes autores têm como objetivo relatar 
e discutir a utilização das duas abordagens para avaliar e entender os 
aspectos associados à inserção do acompanhante de escolha durante 
o trabalho de parto e no parto, no papel de provedor de apoio. Para 
isso utilizou-se da abordagem quantitativa (ensaio clínico rando-
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mizado) para avaliar os efeitos dessa intervenção comportamental 
sobre a satisfação da parturiente, nos resultados maternos, perinatais 
e aleitamento materno; e a abordagem qualitativa para entender a 
experiência do ponto de vista dos profissionais da saúde e das pessoas 
escolhidas pela parturiente que lhes seriveram de apoio.

No artigo desenvolvido por Bruggemann e Parpinelli (2008) a 
amostra escolhida foi de 212 parturientes, distribuídas para os grupos 
de intervenção (com acompanhante) e controle (sem acompanhante). 
A abordagem qualitativa foi intencional e determinada pela repetição 
dos dados, ou seja, quando os conteúdos dos entrevistados tornam-se 
repetitivos. Não foram entrevistados novos pacientes. Foram realizadas 
entrevistas com 11 profissionais de saúde (três enfermeiras, quatro 
médicos e quatro auxiliares de enfermagem), que assistiram 3 ou 
mais parturientes do grupo de intervenção (com acompanhante), e 
com dezesseis acompanhantes que apoiaram durante o trabalho de 
parto e no parto.

O principal achado do ensaio clínico controlado e randomizado 
foi o forte impacto de auxílio dado pelo acompanhante, selecionado 
pela parturiente, sobre a satisfação ampla com a experiência, tanto 
no trabalho de parto quanto no parto.  Dessa forma, essa triangulação 
metodológica avaliou tanto a intervenção na dimensão explicativa 
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quanto compreensiva do fenômeno obtido por ela,  possibilitando, 
assim, desvendar e aprofundar, de forma simultânea, o fenômeno a 
ser investigado.

Bruggemann e Parpinelli (2008) destacam que na área de enferma-
gem o desenvolvimento de pesquisas experimentais não é comum. Os 
estudos observacionais, em especial os descritivos, têm sido os mais 
executados. Assim, é importante a realização de pesquisas experimen-
tais para avaliar práticas de cuidados que não são possíveis através 
de outra abordagem metodológica, contribuindo para evidências 
científicas na área de enfermagem.

A utilização ou combinação de métodos qualitativos e quantitati-
vos é instigante e desafiadora, uma vez que se faz necessário manter 
cada uma de suas características, desde o delineamento da pesquisa 
até análise de dados e a discussão dos resultados, sendo fundamental 
para concluir alguns aspectos teóricos de cada metodologia, seja de 
forma individual ou associada.

É importante ressaltar que a intervenção comportamental reali-
zada neste trabalho possibilitou, além de um conhecimento teórico, 
benefícios para os envolvidos na pesquisa e contribuiu para estratégias 
de transformação de realidade assistencial.
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Na visão de Santos (1999), muitos pesquisadores quantitativos 
desconhecem a natureza e as características dos métodos qualitativos. 
Apesar de pouco conhecidos por investigadores da área da saúde, 
principalmente para os médicos, os métodos qualitativos não 
representam inovação na medicina. A prática médica se baseia 
numa abordagem qualitativa: a observação e verificação dos sinais e 
sintomas, a ordenação dessas observações em categorias (síndromes) 
que possibilitam uma explicação lógica e predição (prognóstico).

Ainda para Santos (1999), a sociedade moderna acredita que, 
apesar de enormes benefícios, a ciência médica está cada vez mais 
desumanizada, concentrada nos fenômenos físicos da doença, que são 
descritos pelo paciente ou observados pelo médico. De acordo com 
o paradigma científico dominante (quantitativo), o contexto pessoal 
da doença e o seu significado para o paciente têm sido excluídos da 
análise, e o cientista médico observa o processo, que considera externo 
a sua realidade, de forma desconectada e impessoal. Por isso, um dos 
desafios que o clínico e o pesquisador médico enfrentam refere-se 
não somente à aquisição de novos conhecimentos e habilidades e 
aperfeiçoamento já existentes, mas sobretudo à aplicação eficiente 
desses conhecimentos para melhorar a saúde e qualidade de vida de 
seus pacientes.
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Para Landim et al. (2006), o processo de integração exige do 
pesquisador conhecimento aprofundado dos diferentes métodos 
utilizados ou, caso contrário, que ele trabalhe cooperativamente 
com outros pesquisadores. Por isso, o uso de uma única abordagem 
de pesquisa pode ser insuficiente para englobar toda a realidade 
observada. Assim, elas devem ser reutilizadas, em tais situações, 
como complementares, sempre que o planejamento da investigação 
esteja de acordo.

Assim, é possível identificar a existência de confronto entre 
quantitativo e qualitativo apenas nos campos do quadro teórico, 
que os informam. A ligação prática entre os métodos deve ser de 
diálogo e complementaridade, propiciando relações melhores no 
contexto atual.

Segundo Pereira e Miclos (2013), exaustivas discussões foram reali-
zadas na defesa do método quantitativo e do método qualitativo. As 
reflexões variaram entre a negação, discordância ou a complementa-
ridade dos métodos. Porém, do ponto de vista metodológico, não há 
contradição, assim como não há continuidade entre os campos da 
pesquisa qualitativa e quantitativa.
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Considerações finais

Diante das várias opiniões divergentes, pode-se verificar que 
nenhuma pesquisa, seja quantitativa ou qualitativa, é autossuficiente 
para responder as questões impostas. Ao associar as duas vertentes 
pode-se ampliar o campo de pesquisa e, dessa forma, contribuir para 
a realização do processo como um todo. 

O objetivo desse artigo foi realizar uma discussão teórica sobre 
a importância e características do método de pesquisa quantitativa, 
levando em consideração a triangulação dos métodos de pesquisa. Apesar 
de posicionamentos filosóficos opostos, as pesquisas quantitativa e 
qualitativa podem se comunicar e complementar, tornando o resultado 
mais robusto e condizente com a realidade pesquisada.

Como já descrito, a pesquisa na área da saúde pode ser enriquecida 
com a conjugação dos métodos quantitativos e qualitativos. Ao 
contrário do que previamente se dizia, a pesquisa qualitativa pode 
somar valores à pesquisa quantitativa, uma vez que esta era divulgada 
como sendo a razão dos estudos científicos. É conhecido que vários 
discursos médicos utilizam a pesquisa qualitativa para melhor 
esclarecimento de diagnósticos e atenção ao paciente, contribuindo 
assim para atendimentos mais humanitários e eficientes.
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Portanto, conhecer as características  de cada método é essencial para 
que o tipo de  pesquisa seja escolhido de forma correta e no momento 
adequado para o seu desenvolvimento. Sem desmerecer qualquer 
método, é possível destacar que o problema a ser pesquisado será o 
desencadeador da escolha metodológica. Assim sendo, é fundamental 
a sua definição antes de iniciar qualquer processo de pesquisa. 
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Resumo

A prática da pesquisa quantitativa é de origem desconhecida, mas 
fortemente ligada pelo movimento positivista. Os estudos qualitativos, 
buscam a compreensão da dinâmica do ser humano, influenciados 
pela fenomenologia. O objetivo do estudo foi de delinear o método de 
pesquisa quantitativo e qualitativo, em relação a sua aplicabilidade e 
comparação.  Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Nessa perspectiva 
dialética as duas abordagens possuem rigor metodológico, independente 
das dimensões e identidade de ambas. 

Palavras-chave: Método; Quantitativo; Qualitativo. 
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Introdução

Desde a delimitação da história, descreve-se a evolução e busca do 
conhecimento, sobretudo, relativizando a vivência do ser com base 
nas suas observações, evoluindo sua sabedoria desde as concepções 
primitivas marcadas em pedras, passado pelos registros em papiros, até 
as incessantes concepções astrológicas, de modo a tornar o conhecimento 
explícito. Cientificamente infere-se que o conhecimento sofreu várias 
fases, nas quais se fundou em vários tipos (Dalfovo et al., 2008).

A prática da pesquisa quantitativa é de origem desconhecida, 
mas fortemente impulsionada pelo movimento positivista, buscando 
compreender as relações entre as forças que atuam na realidade social, 
pressupondo o movimento das forças de ação individual e grupal. Neste 
contexto, os estudos focavam-se em detrimento da preponderância da 
ação grupal sobre a individual, não para entender o contexto social 
como apenas um agrupamento de indivíduos, mas sim a ação grupal 
de consequentes influências nos movimentos, impulsionados por suas 
ações individuais (Chizzotti, 2003).

As perspectivas de Durkheim e Mauss, neste sentido, foram de 
grande valia para este delineamento, uma vez que em seus estudos 
havia a preocupação de correlacionar indivíduos e sociedade, passando 
do pressuposto de que os indivíduos não apenas dividem o espaço 
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social, mas de que compartilham os significados relativos ao universo 
social em que coabitam, criando padrões e movimentos que podem 
se mensuráveis e observáveis (Martins; Guerra, 2013).

O destaque da matemática como ciência e sua aplicação na produção 
de conhecimento, por sua vez, apesar de fundamentar bastante o 
método qualitativo, desprendeu uma dissociação do método com a 
corrente filosófica positivista, ficando bem expressas, anos mais tarde, 
a partir dos estudos de Lessard-Hébert, Goyette e Boutin em 1994, 
que buscavam entender os “paradigmas positivistas e interpretativos”, 
deflagrando um duplo equívoco de condução: o primeiro limitante 
da aplicação da matemática e estatística, frequentemente associadas 
ao método quantitativos e ao positivismo, e em segundo eximindo 
o caráter positivista das pesquisas qualitativas (Víctora et al., 2000).

É observável, no entanto, que através dos anos tais modalidades de 
estudo, qualitativo e quantitativo, se diferenciram e ganharam crescente 
espaço na dicotômica área da sociedade, bem como a concepção do 
seu estado de saúde. Embora ambos os métodos relativizem, a sua 
maneira, a realidade e possam parecer complementares em um primeiro 
momento, somente quando são utilizados dentro das limitações de 
suas especificidades contribuem de forma efetiva para o conhecimento 
da realidade, mediante a construção de teorias e o levantamento de 
hipóteses (Minayo; Sanches, 1993).
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Deste modo, a relação existente entre a determinação de uma teoria 
subjacente, método e rigor científico, definição da problemática, 
diferentes formas de coleta, tipos de dados e variáveis coletadas e 
a relação entre os tipos de dados, exige uma forma de conduta ou 
caminho de trabalho diferente, visto que cada tipo de problema exige 
o emprego de um tipo de metodologia. Não restringindo a escolha 
de uma única linha de pensamento, mas limitante à influência da 
definição do problema, uma vez que toda a metodologia apresenta 
potencialidades, mas também limitações aos objetos de pesquisa 
(Víctora et al., 2000).

Os métodos quantitativos de pesquisa, em definição de Rosental 
e Frémontier-Murphy (2001), e alinhados à concepção de Dalfovo et 
al., (2008), permitem uma concepção ampla do método como uma 
das ferramentas utilizadas fundamentalmente para descrever uma 
variável quanto a sua tendência central ou dispersão aplicados à 
estatística descritiva (média, mediana, moda) ou de modo a dividi-la 
em categorias e descrever a sua frequência - taxas e medidas de risco 
- em grandes populações, ampliando as possibilidades estatísticas. De 
modo, permite-se a observação de vários elementos simultaneamente 
em um pequeno grupo, propiciando um conhecimento aprofundado 
de um evento, possibilitando a explicação de comportamentos.
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Por sua vez, a crítica à hegemonia dos pressupostos experimentais, 
ao absolutismo da mensuração e sua visão não equânime, à crista-
lização das pesquisas sociais em um modelo determinista, causal e 
hipotético-dedutivo que exemplifica o método qualitativo, fez com 
que as pesquisas qualitativas passassem por uma maior valorização 
desde a última década. De lá para cá, destacam-se as críticas aos 
pressupostos ontológicos, epistemológicos do modelo convencional, 
que minimizam a relevância do sujeito, dos valores dos significados, 
passando por um momento no qual é necessário dar inclusão à voz 
do sujeito ator dos desdobramentos sociais para a produção do co-
nhecimento (Chizzotti, 2003).

Deste modo, o objetivo desse estudo foi delinear o método de 
pesquisa quantitativo, sua aplicabilidade e dimensões em comparativo 
com o método qualitativo. 

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base 
em material já elaborado, de referências teóricas já existentes e 
que serão analisadas tendo como objetivo recolher informações ou 
conhecimentos prévios que fomentem o problema a respeito do qual 
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se procura a resposta. Essas referências teóricas estão disponíveis em 
artigos científicos e livros (Gil, 2008; Lakatos, 2003).

Interfaces entre a pesquisa quantitativa e qualitativa

A pesquisa qualitativa possui cobertura transdisciplinar, envolvendo 
desde disciplinas das ciências humanas até a saúde, assumindo 
tradições ou condutas de análise específicas e validadas por vários 
anos, adotando vários métodos de investigação, mostrando grande 
amplitude e diversidade de tendências (Denzin; Lincoln, 2000). 

Tais pesquisas possuem um caráter mais subjetivo no sentido de 
sua construção, sendo as informações expostas no texto construções de 
uma realidade baseada muitas vezes na percepção do pesquisador, as 
coletas de dados produzem textos que são baseadas hermeuticamente 
na visão do autor (Günther, 2006).

Nas pesquisas quantitativas os pesquisadores defendem que 
a compreensão do objeto estudado se dá por meio da análise e 
entendimento das variáveis, as questões problemas e objetos de pesquisa 
vão existir independente da vontade do pesquisador (Günther, 2006).

De uma forma geral, os estudos de campo quantitativos guiam-se 
por um modelo positivista no qual o pesquisador parte de quadros 
conceituais de referência tão bem estruturados quanto possível, dos 
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quais formula hipóteses sobre os fenômenos e situações, e então deduz 
uma hipótese. A coleta de dados enfatiza uma população de número 
definido e representativo que permita verificar a ocorrência ou não 
das consequências, validando ou não as hipóteses testadas (Dalfovo 
et al., 2008).

As correntes positivistas e neopositivistas definem como científicas 
somente as pesquisas baseadas na observação de dados da experiência 
e que utilizam instrumentos de mensuração sofisticados. Por isso, 
afirmam que os métodos qualitativos não originam resultados 
confiáveis. Por outra parte, os teóricos qualitativistas sustentam 
que os quantitativistas, na medida em que não se colocam no lugar 
do sujeito, não realizam investigações válidas (Serapioni, 2000).

A investigação quantitativa busca então, atuar em níveis de realidade 
com o objetivo de trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis. 
Ao contrário, a investigação qualitativa trabalha valores, representações, 
crenças, hábitos, opiniões e atitudes (Minayo; Sanches, 1993).

Em linhas gerais, os estudos quantitativos apresentam limitações 
em termos de validade interna, validando suas hipóteses sobre dados 
representativos que permitam conhecer uma população através de 
uma amostragem, medindo ao que se propõe, entretanto são fortes em 
termos de validade externa, pois quando garantido a representatividade 
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e aleatoriedade da amostragem, os resultados são generalizáveis para 
comunidade. O que diferentemente se aplica aos métodos qualitativos, 
por maior validade interna, até mesmo por sua prerrogativa de focalizar 
as especificidades dos grupos sociais estudados, não garantindo 
generalismos (Serapioni, 2000).

Deste modo a análise qualitativa pode quantificar um evento, mas 
não inferir sobre suas causas, não impedindo que suas consequências 
impliquem na necessidade de análises qualitativas para comprovação de 
maneira efetiva. A contraposição entre qualidade e quantidade torna-
se, portanto, matizada, e a integração, inevitável (Serapioni, 2000).

Os estudos qualitativos, em contraposição aos quantitativos, 
buscam a compreensão da dinâmica do ser humano, influenciados 
pela fenomenologia, atribuindo a qualidade a alta validade dos dados, 
interpretando as relações de significado dos fenômenos, como referido 
pelas pessoas. Geralmente faz uso de recursos em aberto e flexíveis, 
com condicionamento da pesquisa a procedimentos ajustáveis, tendo 
o envolvimento do pesquisador como instrumento, suas percepções 
e sentidos de maneira intencionada (Turato, 2005).

Nos últimos anos tem-se observado que tanto os teóricos em 
abordagem quantitativa quanto os qualitativos dedicam uma parte 
de suas análises a polemizar seus resultados contra o outro tipo de 
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estudo. Isto, segundo a opinião de alguns estudiosos, ocorre mais como 
resultado de uma opção epistemológica do que de uma significativa 
prática de pesquisa social (Diehl; Tatim, 2004). Trabalhos científicos 
produzidos no Brasil, na área da educação, que utilizaram abordagens 
quantitativas, demonstram grande preocupação para o futuro deste 
método, uma vez que há uma desmotivação para o emprego de 
metodologias quantitativas, o que pode ter como um de seus fatores 
a falta de tradição na área com uma abordagem metodológica sólida, 
mas com uma visão mais abrangente do processo (Gatti, 2004).

Natália de Lacerda Gil (2007) infere ainda a respeito da utilização 
metodológica da estatística na pesquisa educacional no Brasil, 
permanece como fonte privilegiada, não permitindo o estudo crítico 
dessas fontes. Outro ponto apontado como fator desestimulante do 
trabalho quantitativo é relacionado com a formação dos pesquisadores, 
que consideram a condução da metodologia como árdua e trabalhosa, 
por hora, sendo de difícil execução, sobretudo àqueles que se 
especializaram na área educacional, por manterem uma relação de 
tédio e medo em relação à estatística (Ferrero, 2012).
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Caracterizando a pesquisa quantitativa

Os métodos quantitativos, são delineados pelo positivismo, onde 
se busca a explicação do comportamento das “coisas” por meio de 
uma atitude científica, esses tendem a trabalhar com técnicas de 
amostragem aleatória ou estratificada, investigando sobre a ocorrência 
de um fenômeno em um número representativo de indivíduos, que, 
de uma maneira análoga, reproduz de forma fidedigna seus resultados 
a uma totalidade definida. Essas técnicas são utilizadas em estudos 
do tipo prevalência, caso-controle ou de coorte (Víctora et al., 2000).

Dentre os estudos mais comuns que utilizam a metodologia 
quantitativa encontram-se os estudos de correlação de variáveis 
e/ou análise descritiva dos dados, que procuram medidas técnicas 
estatísticas para explicar um certo grau de relação e o modo como 
estão operando as ações e suas intervenções. Já como outro exemplo, 
os estudos comparativos causais contam com o pesquisador para 
avaliar e quantificar parte dos efeitos observados em virtude de seus 
antecedentes (Fachin, 2003).

Os métodos quantitativos de campo e experimentais exploram 
a explicação do comportamento dos movimentos sociais, presando 
pela qualidade do estudo com as suas capacidades de confiabilidade 
e reprodutibilidade dos fatos apresentados e descritos, estatelando 
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de forma matemática as relações de causa e efeito mediante recursos 
pré-estabelecidos e procedimentos prefixados, com necessidade de 
controle das variáveis interferentes ou da quantificação destas. Utiliza 
comumente como instrumentos de pesquisa a observação dirigida, 
questionários estruturados, escalas, exames laboratoriais, dados 
randomizados de prontuários ou eventos sociais mais frequentes, 
gerais e universais (Turato, 2005). 

A pesquisa experimental segue um plano rigoroso, iniciado 
pela formulação exata dos problemas e hipóteses. Nesse sentido, a 
elaboração exata para coleta de dados por meio de instrumentos deve 
ser submetida a testes, para garantir a sua eficácia em relação ao que 
foi proposto. Tal pesquisa pode ser desenvolvida em laboratório onde 
cria-se um ambiente artificial, ou no campo onde são criadas condições 
de manipulação dos sujeitos da pesquisa (Gerhardt; Silveira, 2009).

Segundo Turato (2005), tais estudos partem de princípios como:

Raciocínio do método, onde todos os métodos são deduzidos a 
priori, que pode partir de algum problema ou hipótese gerada pelo 
pesquisador em suas experiência, contudo posteriormente, essas 
hipóteses são testadas em laboratórios ou por análise das variáveis, 
em registros da literatura.
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Força do método: Alta confiabilidade e reprodutividade dos 
resultados obtidos;
Objeto de pesquisa: Estabelecimento Matemático das relações, 
causas e efeitos;
Quadro de referências teóricos: conhecimento, escolas e autores 
para subsídio ao pensamento crítico do autor e sua prática 
profissional;
Desenho do projeto: recursos preestabelecidos;
Tipos de instrumentos de pesquisa: questionários estruturados, 
escalas, exames laboratoriais, dados randomizados de prontuários;
Perfil da amostra: número maior de sujeitos, representantes da 
população em geral;
Tamanho da amostra: prévia e estatisticamente definida “N”; 
Estudo da variáveis: definidas pelo pesquisador e necessita de 
controle;
Análise dos dados: uso de técnicas bioestatísticas;
Tipo de Generalização: estatística do dado comprovado aplicado 
para explicar outras populações submetidas das mesmas variáveis. 
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Deste modo, é necessário que haja uma medida de opiniões e 
atitudes, onde para objetos, acontecimentos ou situações são atribuídos 
números, de acordo com certa regra. Aos objetos em questão denomina-
se atributo mensurável, o que é medido e ao número atribuído a um 
objeto particular é a sua medida. Esses fatores são avaliados em uma 
perspectiva entre a atitude, opinião e escala, sendo que a atitude é a 
resposta psicológica com que uma pessoa age a determinada situação; 
opinião é uma condição mental manifestada sobre algo ou alguém e 
a escala o instrumento científico, utilizado para mensuração. 

Pesquisas sociais abrangem um universo de elementos, sendo 
muitas vezes impossível conseguir abranger os seus aspectos em uma 
totalidade, por essa razão a amostragem é uma forma de escolha do 
pesquisador, de modo a conseguir lidar com esse tipo de situação. 
Assim, segundo Moresi (2003) são abordados conceitos como:

Universo e população: conjunto de seres vivos ou não vivos que 
possuem pelo menos uma característica em comum;
Amostra: Será composto de uma parcela convenientemente 
selecionada do universo total (população), podendo ser dividida 
em probabilística e não probabilística. 
Amostragem probabilística: permite que o pesquisador estime a 
diferenciação dos pontos encontrados da sua amostra daqueles 



76
Métodos de  

pesquisa

encontrados por meio do estudo da população. Sendo as mais 
comuns:

Aleatória simples: É atribuído um número único a cada elemento 
da população;
Sistemática: usar ordem natural, ou ordenar a população, como 
se fosse uma lista; 
Estratificada: uma amostra selecionada a cada subgrupo da 
população;
Por conglomerados ou grupos: aquele grupo que o indivíduo que 
o objeto de pesquisa irá fazer parte. Ex: escolas, organizações;
Por etapas: especificação das diversas etapas da pesquisa. 
Amostragem não probabilística: Não faz uso de formas aleatórias 
de seleção, sendo impossível a aplicação de formas estáticas para 
cálculos, ou seja, não podem ser objetos de determinados tipos 
de análises estatísticas. 
Acessibilidade ou conveniência: escolhida pelo pesquisador, por 
meio dos elementos que esse tem acesso, ausência de qualquer 
rigor estatístico;
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Tipicidade ou intencional: um subgrupo da população é 
selecionado, com base em informações disponíveis que façam 
com que ele fique representativo em relação a população;
Cotas: classificação da população por meio das propriedades 
tidas como relevante, determinação proporcional, e a que 
confere maior rigor em relação a amostra. 

Para que a amostra seja determinada é necessário que se avalie a 
amplitude do universo, que consiste no número de elementos e no nível 
de confiança estabelecido, o qual indicará o desvio padrão em relação 
à média, podendo conter níveis de significância entre 68%, 95,5% e 
99,7%, sempre calculando um erro de medição. Nas pesquisas sócias 
geralmente usa-se uma estimativa de erro entre 3 e 5% (Moresi, 2003). 

Pesquisa qualitativa

A pesquisa com abordagem qualitativa permite a interação entre 
pesquisadores e os sujeitos das situações investigadas. Essa pesquisa 
não se preocupa com representatividade numérica, mas com o 
aprofundamento da compreensão, seja ela de um grupo ou indivíduo. 
Na pesquisa qualitativa o pesquisador é ao mesmo tempo sujeito 
e objeto de pesquisa, tornando a pesquisa imprevisível (Gerhardt; 
Silveira, 2009).
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Como exemplo de abordagem qualitativa, observa-se a análise de 
conteúdo, modalidade temática (Bardin, 2010). 

O processo de análise temática de Bardin (2010)  é entendido como 
um conjunto de instrumentos metodológicos que se aplicam a discursos 
diversificados. A análise temática se constitui, como sugere a autora, 
em buscar os “núcleos de sentidos” inseridos em uma comunicação, e 
cujas presenças ou frequências de aparição podem significar alguma 
coisa para o objetivo analítico escolhido. Essa técnica de análise 
desenvolve-se em três fases: pré-análise, seleção das unidades de 
análise e o processo de categorização.

Na primeira fase é realizada a pré-exploração do material por meio 
da leitura “flutuante”. Segundo Bardin (2010), a leitura “flutuante” tem 
como objetivo estabelecer contato com os documentos e conhecer o 
texto, buscando impressões e orientações. 

Na segunda fase as unidades de análise (ou unidades de significação) 
são selecionadas em conformidade com os objetivos da investigação, 
dos quais foram construídos os recortes das falas dos sujeitos, 
relatos e documentos. Esses recortes permitiram a identificação de 
unidades comparáveis de categorização, visando à análise temática e à 
modalidade de codificação para os registros dos dados (Bardin, 2010). 
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Na terceira fase ocorre o processo de categorização, o qual corres-
ponde a uma operação de classificação de elementos constitutivos de 
um conjunto por diferenciação e, posteriormente, por reagrupamento, 
segundo o gênero. Esse processo comporta as seguintes etapas: a de 
inventário que isola os elementos e a de classificação que reparte os 
elementos. O primeiro objetivo da categorização consistiu em for-
necer, por condensação, uma representação simplificada dos dados 
brutos (Bardin, 2010).

Escolha entre pesquisa qualitativa e quantitativa

A escolha entre as duas vertentes parte do pressuposto inicial do 
reconhecimento das caraterísticas individuais de cada uma e de como 
o pesquisador quer avaliar e analisar as suas hipóteses, estando bem 
incorporadas ao desenho de pesquisa. Se existe um objeto de estudo 
bem definido, explorado por outras pesquisas, e ainda não foram 
explorados empiricamente, pode-se usar como metodologia a pesquisa 
quantitativa. No entanto, onde existe áreas de conhecimento que 
ainda não têm um conhecimento teórico e conceitual, formulando 
hipóteses precisas ou claras opta-se pelo método qualitativo, no 
sentido de auxílio na construção do objeto estudado, facilitando a 
descoberta do problema não conhecido (Serapioni, 2000).
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A pesquisa qualitativa focaliza a sua atenção nas causas dos sujeitos, 
tendo um enfoque holístico. Associando com os pressupostos da 
saúde, tem-se que sujeitos que se consideram saudáveis acreditam 
que saúde é ausência de doença preexistente, no entanto a saúde é 
bem mais ampla e está relacionada com aspectos biopsicossociais que 
englobam o ser humano em seus aspectos físicos, mentais e ambientais 
(Baptista; Cunha, 2007). 

Os questionários utilizados em ambos métodos também partem da 
escolha do pesquisador e diferenciam as duas vertentes, eles possuem 
vantagens como métodos rápidos, com baixo custo, permitindo atingir 
uma população maior, dando maior grau de liberdade em relação 
as respostas, permitindo a obtenção de dados, que podem ser mais 
sistemáticos ou detalhados dependendo do tipo de questionário 
utilizado. Para pesquisas qualitativas utilizam-se mais questionários 
semi- estruturados, com perguntas abertas e fechadas, aqui o pesquisador 
pode ter acesso às questões subjetivas do participante da pesquisa e os 
questionários estruturados, apenas com perguntas fechadas, utilizados 
mais em abordagens quantitativa devido a sua aplicabilidade e facilitação 
para análise estatística (Baptista; Cunha, 2007). 

Na pesquisa quantitativa o enfoque é na objetividade, em coletar e 
analisar os dados, dessa forma a análise vai ter um aspecto estatístico, a 
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análise vai ser de dados numéricos, já na pesquisa qualitativa os dados 
são analisados por meio de informações narradas, que são organizadas, 
mas detêm de caráter intuitivo (Gerhardt; Silveira, 2009).

Contudo existem trabalhos em que a abordagem qualitativa e 
quantitativa estão associadas. Os estudos que utilizam a estratégia 
de triangulação de métodos preservam as seguintes características: a 
composição de uma equipe de pesquisadores com competência discipli-
nar, disposição mental e emocional para trabalhar cooperativamente, 
visto que busca a abordagem do objeto por meio da combinação de 
teorias e métodos sem perder as especificidades (Minayo et al., 2005).

A triangulação de métodos constitui-se em uma estratégia de 
pesquisa que enfatiza a aplicação interdisciplinar de abordagens 
quantitativas e qualitativas, buscando possibilidades de combinações 
(Minayo et al., 2005). 

Conclusão

Destarte, o que pode se perceber é que independente da abordagem 
metodológica utilizada, sendo ela quantitativa ou qualitativa, cabe 
ao pesquisador, de acordo com seu problema ou hipótese, a escolha 
de abordagem que melhor se aplique ao seu trabalho. 
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Assim, nessa perspectiva dialética, a qualidade em detrimento da 
quantidade não é superior a quantidade em detrimento da qualidade. 
As duas abordagens possuem rigor metodológico, independente das 
dimensões e identidade de ambas.

É importante destacar também que o pesquisador, no momento da 
escolha entre qual método utilizar, deve desprender-se de preconceitos 
já definidos, pois acaba que muitas vezes ele pode tomar uma decisão 
hermética, pautada em princípios subjetivos, o que nesse caso não 
é interessante. As suas questões devem ser pautadas em critérios 
práticos, empíricos e técnicos. 

Referências

BAPTISTA, Sofia Galvão; CUNHA, Murilo Bastos da. Estudos de 
usuários: visão global dos métodos de coleta de dados. Perspectivas em 
ciências da informação, Belo Horizonte, v. 12, n. 2, p. 168-184, mai./ago. 2007. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2010. 

CHIZZOTTI, Antonio. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e 
sociais: evolução e desafios. Revista Portuguesa de Educação, Braga, v. 16, 
n. 2, p. 221-236, 2003.



83
Métodos de  

pesquisa

DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, 
Amélia. Métodos quantitativos e qualitativos: um resgate teórico. Revista 
Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau,  v. 2, n. 4, p. 1-13, 2. sem. 2008.

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (ed.). Handbook of qualitative 
research. 2 ed. Thousand Oaks, CA: Sage, p. 1-17, 2000.

DIEHL, Astor Antônio; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa em ciências 
sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva, 2003.

FERRERO, Alceu Ravanello. Quantidade e qualidade na pesquisa em 
educação, na perspectiva da dialética marxista. Pro-posições, Campinas, 
v. 23, n. 1, p. 129-146,  jan./abr. 2012.

GATTI, Bernadete A. Estudos quantitativos em educação. Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 11-30, 2004.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de 
pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GIL, Natália de Lacerda. A dimensão da educação nacional: um estudo 
sócio-histórico sobre as estatísticas oficiais da escola brasileira. 2007. 
Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade 
de São Paulo, 2007.



84
Métodos de  

pesquisa

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: 
Atlas, 2008.

GÜNTHER, Hartmut. Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa Quantitativa: 
Esta É a Questão? Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 22, n. 2, p. 
201-210, 2006.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos 
da metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, Paulo Henrique; GUERRA, Juliana de Farias Pessoa. 
Durkheim, Mauss e a atualidade da escola sociológica francesa. Sociologias, 
Porto Alegre, v. 15, n. 34, p. 186-218. set./dez. 2013.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; SANCHES, Odécio. Quantitativo-
Qualitativo: Opção ou Complementariedade? Cad. Saúde Públ., Rio de 
Janeiro, v. 9, n. 3, p. 239-262, jul./set. 1993.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; SOUZA, Edinilsa Ramos; 
CONSTANTINO, Patrícia; SANTOS, Nilton César. Métodos, técnicas 
e relações em triangulação. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza; 
ASSIS, Simone Gonçalves; SOUZA, Edinilsa Ramos (org.). Avaliação 
por triangulação de métodos: abordagem de programas sociais. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 71-103.

MORESI, Eduardo (org.). Metodologia da pesquisa. Brasília: Universidade 
Católica de Brasília. Programa de Pós graduação Strictu Sensu em gestão 
do conhecimento e tecnologia da informação, 2003.



85
Métodos de  

pesquisa

ROSENTAL, Claude; FRÉMONTIER-MURPHY, Camille. Introdução 
aos métodos quantitativos em ciências humanas e sociais. Porto Alegre: 
Instituto Piaget, 2001. 

SERAPIONI, Mauro. Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa 
social em saúde: algumas estratégias para a integração. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 187-192, 2000.

TURATO, Egberto Ribeiro. Métodos qualitativos e quantitativos na 
área da saúde: definições, diferenças e seus objetos de pesquisa. Revista 
Saúde Pública, São Paulo, v. 39, n. 3, p. 507-514, 2005.

VÍCTORA, Ceres Gomes; KNAUTH, Daniela Riva; HASSEN, Maria 
de Nazaré Agra. Pesquisa Qualitativa em Saúde: Uma Introdução ao Tema. 
Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000, p. 33-44.



REFLEXÕES SOBRE VANTAGENS E DESVANTAGENS 
DA ABORDAGEM INVESTIGATIVA QUANTITATIVA: 
DETERMINADAS ÁREAS DE ESTUDO
Thays Santos Souza
Paulo Alexandre de Castro
Vagner Rosalem
Sulamita da Silva Lucas



87
Métodos de  

pesquisa

Resumo 

O presente artigo parte de uma revisão teórica de forma a discutir sobre 
diferentes tipos de estudos científicos e suas aplicações em diferentes si-
tuações de pesquisa. O objetivo deste artigo foi refletir sobre a abordagem 
quantitativa evidenciando as vantagens e desvantagens da abordagem 
em determinadas áreas de estudo. O artigo relatou a opinião de alguns 
autores, a metodologia utilizada foi revisão bibliográfica encontrada 
através de pesquisa nos seguintes sítios: Google acadêmico, Scielo e 
CAPES. Os principais tipos de estudos quantitativos são descritos de 
forma a instrumentalizar a escolha do melhor método para a realização 
de um projeto de pesquisa. A abordagem quantitativa aborda tudo que 
pode ser mensurado em números, classificados e analisados. Utiliza-se de 
técnicas estatísticas. Foram analisados diferentes artigos sobre diversas 
áreas com a proposta de sintetizar o que esses artigos trazem sobre 
vantagens e desvantagens da utilização do método quantitativo. Dentre 
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os artigos estudados os assuntos focaram nas vantagens e desvantagens 
da abordagem quantitativa em diversas áreas. Alguns dos assuntos 
abordados relatam a análise na Sociologia, Avaliação de programas 
sociais, no Turismo, na pesquisa biomédica, na Psicologia, Resgate 
teórico, visão de alguns autores, comparando suas ideias, dentre outros. 
Nas considerações finais pode-se concluir que entre as abordagens tanto 
quantitativa quanto qualitativa não existe uma melhor ou mais eficaz 
que a outra, o que se deve considerar é o alcance do objetivo da pesquisa 
e para esse alcance se deve utilizar a melhor abordagem, ou ambas, se 
for o caso, desde que obtenha êxito ao fim da investigação.

Palavras-chave: Abordagem quantitativa; Vantagens; Desvantagens, 
Pesquisa.

Introdução

A abordagem quantitativa aborda tudo que pode ser mensurado 
em números, que pode ser classificado e analisado utilizando-se de 
técnicas estatísticas (Dalfovo, 2008). 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a abordagem quantitativa 
evidenciando as vantagens e desvantagens da abordagem em determi-
nadas áreas de estudo. O artigo relatou a opinião de alguns autores, a 
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metodologia utilizada para realização do presente artigo foi revisão 
bibliográfica encontrada através de pesquisa nos seguintes sítios: 
Google acadêmico, Scielo e CAPES.

Dentre os artigos estudados os assuntos focam nas vantagens e 
desvantagens da abordagem quantitativa em diversas áreas. Alguns 
dos assuntos abordados relatam a análise na Sociologia, Avaliação de 
programas sociais, no Turismo, na pesquisa biomédica, na Psicologia, 
Resgate teórico, visão de alguns autores, comparando suas ideias, 
dentre outros.

Ao final, nas considerações, pode-se notar que os estudos sobre 
a abordagem quantitativa foram bastante explorados pelos autores 
durante décadas, o que se discute é a aplicabilidade dessas pesquisas 
realizadas. Conclui-se que entre as abordagens tanto quantitativa 
quanto qualitativa não existe uma melhor ou mais eficaz que a outra, 
o que se deve considerar é o alcance do objetivo da pesquisa e para 
esse alcance se deve utilizar a melhor abordagem, ou ambas, se for o 
caso, desde que obtenha êxito ao fim da investigação.

Abordagem quantitativa: resgate teórico.

Dalfovo (2008) define estudos quantitativos-descritivos como 
uma categoria dentro da pesquisa. Esta categoria, ainda possui sub-
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divisões, ou propósitos. O primeiro propósito se destina a hipóteses 
de causa-efeito. O segundo propósito serve para correlacionar várias 
variáveis específicas para responder as questões específicas da pesquisa.

Dalfovo (2008) ressalta que características experimentais de busca 
aleatória e o trabalho em cima de variáveis independentes não podem 
fazer parte de estudos quantitativo-descritivos. A pesquisa classificada, 
desde que se tenha controle sobre as variáveis, pode assumir papel 
importante em estudos quantitativo-descritivos. 

A técnica mais conhecida é o método de survey. A coleta de dados 
geralmente é realizada nestes estudos por questionários e entrevistas, 
a análise é geralmente apresentada por tabelas e gráficos.

Abordagem quantitativa em estudos sobre percepção 
de riscos às mudanças climáticas e ambientais.

O artigo de Mello et al. (2012) discute uma abordagem quantitativa 
sobre a percepção de riscos às mudanças climáticas e ambientais, afim 
de identificar elementos chaves que contribuem para as estratégias 
variadas das pessoas frente aos riscos que enfrentam.

Os resultados preliminares do artigo (pré-teste) contribuíram com 
uma abordagem quantitativa com a aplicação de questionário fechado 
(survey) no Litoral Norte Paulista, pretendendo abordar o tema de 
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percepção do risco nos estudos das dimensões humanas das mudanças 
climáticas e ambientais. No Brasil, há poucos estudos nesse tema e 
a proposta é utilizar uma metodologia quantitativa para identificar 
as vantagens e limitações em relação às abordagens qualitativas e 
comparar os resultados entre as duas metodologias.

Nesse sentido, como nem sempre é possível captar todas as variáveis 
e condições sobre a percepção de risco com um survey, métodos 
qualitativos (como os grupos focais) podem complementar as análises, 
contribuindo para melhor compreensão da realidade social, e têm sido 
fundamentais para a construção e complementação do questionário 
para o survey.

Abordagem quantitativa na Psicologia.

Alguns pesquisadores julgam que a produção científica deve ser 
guiada por métodos e técnicas bem definidos. Outros já sugerem 
uma maior interligação metodológica, combinando abordagens 
quantitativas e qualitativas de pesquisa e obtendo, uma maior 
aproximação ao fenômeno estudado (Trentini; Gonçalves, 2009). 
A discussão sobre a forma mais eficaz de se produzir conhecimento 
científico em psicologia é antiga e decorre dos diferentes paradigmas 
que sustentam as diversas teorizações sobre a mente e o comportamento.
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Nas pesquisas em psicologia, as práticas de classificação de 
comportamentos se fortaleceram, conferindo relevância aos estudos 
que se voltavam para os processos de adaptação dos indivíduos 
à sociedade. Os estudos focavam na lógica do problema-solução 
e passaram a enfatizar as diferenças entre os seres humanos. Os 
métodos quantitativos de pesquisa em psicologia passaram a ser 
valorizados. A abordagem quantitativa atua em níveis de realidade e 
tem como objetivo trazer dados, indicadores e tendências observáveis. 
A investigação quantitativa é considerada frágil em termos de validade 
interna, porém costuma ser confiante em termos de validade externa: 
os resultados adquiridos podem ser generalizados para o todo da 
comunidade. Possui a vantagem da agilidade na coleta de dados e 
a desvantagem dos resultados quantitativos não serem passíveis de 
transformações qualitativas. Os métodos quantitativos buscam a 
magnitude e as causas dos fenômenos, a dimensão subjetiva não se 
mostra importante, os procedimentos são controlados, objetivos 
e distantes dos dados, orientados à verificação e são hipotético-
dedutivos. A opção pela pesquisa quantitativa tem o objetivo de 
garantir maior precisão na análise e interpretação dos resultados, 
com margem de confiabilidade alta.
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Avaliação de programas sociais: abordagens 
quantitativas e suas limitações

Para Chiechelski (2005), a investigação quantitativa nas políticas 
sociais possui dois tipos de análise, o primeiro tem como objetivo 
analisar a relação do gasto com políticas sociais com o gasto 
governamental total. Já o segundo tem o intuito de identificar o 
grau em que os recursos governamentais são utilizados para produção 
de bens/serviços e/ou o alcance dos resultados pretendidos. Esse 
acompanhamento do gasto social vem ganhando grande atenção dos 
cientistas políticos. Outro ponto relevante do ambiente econômico e 
social é que a crise das finanças públicas e as limitações orçamentárias 
verificadas atualmente deixam claro que a expansão e a melhoria 
da oferta de serviços básicos, assim como dos investimentos em 
infraestrutura, não poderão ser buscadas, somente, via aumento da 
receita. Torna-se necessário o aumento do estudo da eficiência da 
ação governamental com a finalidade de evitar perdas e aumentar 
os benefícios à população. 

As abordagens quantitativas para avaliação de programas sociais 
podem oferecer vários benefícios para o planejamento e gestão 
governamental. Elas podem identificar importantes considerações 
sobre a dinâmica do gasto público e sobre as condições de eficiência 
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e eficácia na execução de empreendimentos de natureza social, apesar 
das inúmeras restrições de ordem técnica.

Como desvantagem desse tipo de análise, apresenta grandes 
limitações tendo em vista que, no gasto realizado, muitas vezes, 
não estão consideradas as despesas e os investimentos efetivados 
por outras esferas de governo, especialmente nos casos onde existe 
elevado grau de descentralização das políticas sociais. Outro aspecto 
importante é que essa forma de avaliação não leva em consideração a 
eficiência dos recursos utilizados, bem como a eficácia alcançada com 
a implementação dos programas e políticas sociais. A maior crítica 
efetuada a essas abordagens tem relação com aspectos conceituais, 
com a pretensa racionalidade e objetividade que postulam imprimir 
às análises de intervenções nos diversos campos da realidade social.

Os métodos quantitativos na sociologia: dificuldades 
de uma metodologia de investigação

Aragão (2011) relata a abordagem quantitativa na Sociologia, os 
investigadores utilizam dados estatísticos e, em certas situações, 
generalizações, para interpretações dos dados. Os adeptos à abordagem 
quantitativa utilizam métodos de redução dos dados, sem perder 
informações relevantes, reduzem os dados gerando uma análise 
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fatorial ou de agrupamento. Cita ainda que as duas abordagens 
tanto qualitativa quanto quantitativa, se utilizadas dentro de suas 
especificidades, podem contribuir para formulação de teorias e melhor 
conhecimento da realidade, porém as duas possuem potencialidades 
e limitações. Com o avanço da tecnologia computacional na última 
década, a linguagem quantitativa vem ganhando mais robustez. A 
estatística contribui para o estudo da medição de fenômenos sociais, 
para investigação desses fenômenos não podemos confiar somente em 
raciocínio, especulação, julgamento moral ou preferência subjetiva.

Um dos principais fatores que conduziram ao crescimento da 
investigação social desde a Segunda Guerra Mundial foi o desenvol-
vimento da teoria da amostragem, muito embora a investigação social 
tenha usado métodos quantitativos e dados desde o início, ainda que 
à custa de métodos estatísticos elementares e descritivos.

Abordagem quantitativa, qualitativa e a utilização 
da pesquisa-ação nos estudos organizacionais

Terence e Escrivão Filho (2006) relatam que nas ciências sociais, os 
estudos são influenciados inicialmente pela abordagem quantitativa 
que pode ser examinada com objetividade, pelo estabelecimento de 
relações causa-efeito, a partir da aplicação de métodos quantitativos 
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de investigação, que permitem chegar a verdades universais. Sob esta 
ótica os resultados da pesquisa são reprodutíveis e generalizáveis 
(Terence e Escrivão Filho, 2006). 

Nos estudos organizacionais, a pesquisa quantitativa permite a 
mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo, 
por meio de uma amostra que o represente estatisticamente. Suas 
características principais são (Terence e Escrivão Filho, 2006): 

• obedece a um plano pré-estabelecido, com o intuito de 
enumerar ou medir eventos;

• utiliza a teoria para desenvolver as hipóteses e as variáveis da 
pesquisa;

• examina as relações entre as variáveis por métodos experimentais 
ou semi experimentais, controlados com rigor;

• emprega, geralmente, para a análise dos dados, instrumental 
estatístico;

• confirma as hipóteses da pesquisa ou descobertas por dedução, 
ou seja, realiza predições específicas de princípios, observações 
ou experiências;

• utiliza dados que representam uma população específica 
(amostra), a partir da qual os resultados são generalizados; e
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• usa como instrumento para coleta de dados, questionários 
estruturados, elaborados com questões fechadas, testes e 
checklists, aplicados a partir de entrevistas individuais, apoiadas 
por um questionário convencional (impresso) ou eletrônico.

Como desvantagem os pesquisadores qualitativos relatam que 
a abordagem quantitativa é restritiva, representando um retrato 
reduzido da realidade social, não conseguindo captar o ponto de vista 
do indivíduo, por utilizar grandes amostras, e afastando o pesquisador 
do dia-a-dia do objeto.

A pesquisa em turismo: reflexões sobre as 
abordagens qualitativa e quantitativa

Nos estudos turísticos, Marujo (2013) diz que os estudos estão 
sendo patrocinados pela indústria, segundo os autores que relatam 
sobre o tema, deixando de avaliar o sujeito da pesquisa.

Para Marujo (2013) as mudanças na investigação turística podem 
ser mapeadas relacionando duas questões: como investigamos e o 
que investigamos.

Marujo (2013) diz que existem duas tendências diferentes na pesquisa 
em turismo. Uma é a perspectiva científica rigorosa (que representa 
a abordagem quantitativa). A investigação quantitativa, por outro 
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lado, inclui uma quantidade de teoria no início de um estudo para 
fornecer orientação para as questões de pesquisa ou hipóteses. Destaca-
se que os métodos qualitativos e quantitativos podem ser utilizados 
de forma adequada em qualquer paradigma de investigação, defende 
também a combinação dos dois métodos. As investigações qualitativas 
e quantitativas juntas oferecem características complementares para 
a identificação e análise dos significados sobre o foco turístico que 
se pretende estudar.

Há um domínio dos métodos quantitativos e, como resultado 
disso, a investigação qualitativa ficou reduzida de criar hipóteses que 
depois serão testadas e validadas por modelos e métodos quantitativos. 
O autor defende ainda que a escolha da opção entre qualitativo e 
quantitativo deverá ser feita no âmbito de cada investigação e de 
acordo com os objetivos. Porém, refere que o método científico atesta 
que o fenômeno em estudo deve ser empiricamente verificável e 
observável tanto pelo investigador como pela comunidade científica.

Nas duas últimas décadas, a aplicação das técnicas quantitativas 
no estudo do turismo ganhou um impulso do paradigma positivista 
que sempre dominou as ciências sociais, mas tornou-se comum nos 
estudos do turismo. 
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Para Marujo (2013), a abordagem quantitativa apresenta duas 
vantagens, a primeira é que os resultados são estatisticamente 
confiáveis, e a segunda está relacionada com o fato de os resultados 
serem viáveis para a população. “A pesquisa quantitativa é considerada 
como o modelo para a investigação científica, pois envolve um processo 
preciso de formulação de hipóteses, observação individual, coleta de 
dados, análise da aceitação ou rejeição da hipótese”.

Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa biomédica

Passando para uma análise nos estudos da pesquisa biomédica, 
Santos (1999) revela que os métodos utilizados no paradigma 
quantitativo são emprestados das ciências físicas, da epidemiologia e da 
estatística e derivam da teoria de variância.  A pesquisa quantitativa se 
apoia nos pressupostos do positivismo. Estes métodos são geralmente 
utilizados de forma dedutiva: as hipóteses são testadas e os resultados 
são interpretados a partir de uma teoria previamente estabelecida

Segundo Santos (1999), as principais vantagens dos métodos 
quantitativos são as seguintes:

• possibilitam a obtenção de dados confiáveis que podem ser 
generalizados para uma população maior;
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• permitem que a variância seja controlada e quantificada pela 
análise estatística;

• o custo e o tempo necessário para a realização de pesquisas 
quantitativas é menor que nas investigações qualitativas.

• Algumas limitações são:
• a aplicação em populações diferentes de instrumentos que 

foram previamente validados pode não permitir a identificação 
de novas variáveis;

• o uso de questionários (mesmo assumindo validade e 
confiabilidade adequadas),pode acarretar perda de sentido 
ou erros de interpretação de perguntas e opções;

• na avaliação de valores, opiniões e atitudes, a definição 
operacional prévia de parâmetros ou variáveis pode introduzir 
a subjetividade arbitrária do investigador;

• a interpretação dos resultados de um estudo quantitativo 
pode ser problemática; assim, o entendimento do significado 
das associações quantitativas para a população e a aplicação 
dos resultados na prática para o clínico podem ser tarefas de 
difícil execução;
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• a análise de sujeitos que se distribuem nos extremos dos 
resultados do estudo não é possível; assim, podem ser perdidas 
informações importantes a respeito da teoria e das mensurações, 
sobre a aplicação dos resultados do estudo para pessoas 
individuais e sobre as próximas etapas a serem investigadas;

• quando os critérios de seleção são muito rigorosos e condicionam 
uma amostra de estudo muito restrita, a generalização dos 
resultados pode ser problemática.

Vantagens e desvantagens na visão de alguns autores

Egídio e Freire (2014) definem a pesquisa quantitativa como uma 
metodologia de quantificação de dados, geralmente com análise 
estatística e aplicação sistemática. Porém, cita como uma desvantagem 
o que muitos pesquisadores começaram a contestar, sua objetividade, 
destacando a pesquisa qualitativa em função do seu estudo aprofundado 
do indivíduo. Segundo Egídio e Freire (2014), pesquisas “tradicionais” 
eliminam a descoberta de tendências, pois parte das informações são 
filtradas no percurso do projeto.
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Quadro 1: Pesquisa Quantitativa – vantagens e desvantagens por alguns 
autores

QUANTITATIVO

VANTAGENS DESVANTAGENS AUTORES
Ferramentas gráficas; 

amplitude de pesquisa; 
utilizam escalas e 
métodos testados; 

maior independência da 
influência do entrevistador; 

compreensão ampla de 
vários fenômenos.

Não eficiente em todas 
as esferas da sociedade; 

resultados padronizados; 
eliminação da descoberta de 

tendências.

Lagneu (1981),
Fisk (2010),

Goldenberg (2000),
Virgillito (2010)

Fonte: Egídio e Freire, 2014.

Métodos de pesquisa

Para Gerhardt e Silveira (2009), tanto a pesquisa quantitativa 
quanto a pesquisa qualitativa apresentam diferenças com pontos 
fracos e fortes. Porém os elementos fortes de um complementam as 
fraquezas do outro. A quantitativa enfatiza o raciocínio dedutivo, a 
lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. (Gerhardt; 
Silveira, 2009). 
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Quadro 2: Comparação entre o método quantitativo e o método qualitativo

Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa

Focaliza uma quantidade pequena de conceitos Tenta compreender a totalidade do fenômeno, 
mais do que focalizar conceitos específicos

Inicia com ideias preconcebidas do modo pelo qual 
os conceitos estão relacionados

Possui poucas ideias preconcebidas e salienta a 
importância das interpretações dos eventos mais 

do que a interpretação do pesquisador
Utiliza procedimentos estruturados e instrumentos 

formais para coleta de dados
Coleta dados sem instrumentos formais e 

estruturados

Coleta os dados mediante condições de controle Não tenta controlar o contexto da pesquisa, e, 
sim, captar o contexto na totalidade

Enfatiza a objetividade, na coleta e análise dos 
dados

Enfatiza o subjetivo como meio de compreender 
e interpretar as experiências

Analisa os dados numéricos através de 
procedimentos estatísticos

Analisa as informações narradas de uma forma 
organizada, mas intuitiva

Elaborado a partir de: Polit et al., 2004.

Introdução aos estudos quantitativos 
utilizados em pesquisas científicas

Aragão (2011) relata que a realização de uma pesquisa científica 
com foco nos estudos quantitativos pode ser uma ferramenta de 
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gestão muito importante em sistemas de saúde, como, por exemplo, 
na medição de partos ou de pacientes em uma determinada área. 
Essa tabulação poderá contribuir para compor uma serie histórica 
de indicadores e dessa forma auxiliar em medidas protetivas. Aragão 
(2011) complementa que a escolha de uma abordagem deve levar 
em consideração a realidade do pesquisador, dos recursos que serão 
utilizados e da aplicabilidade dos resultados gerados.

Reflexões sobre os testes psicológicos a 
partir da teoria crítica da sociedade.

Malki (2000) defende que o diagnóstico seja feito a partir da análise 
de dados quantitativos e qualitativos, assim como outros psicólogos 
na área de testes.

A abordagem qualitativa da subjetividade foi agregada à quantitativa 
e, por vezes, foi sua substituta. 

Há duas implicações na questão acima: a suposição de que a avaliação 
qualitativa seja próxima, e um embate entre métodos qualitativos e 
métodos quantitativos, colocados como disputantes do mesmo espaço 
e, assim, incompatibilizados entre si. Quanto à primeira é possível 
lançar mão de métodos qualitativos para fins de dominação.
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A investigação quantitativa pode ser usada criticamente e, nesse 
caso, não é concorrente da qualitativa, assim como a pesquisa qua-
litativa também pode ser acrítica. A quantitativa pode captar o que 
o objeto está podendo ser, com os meios que falam a linguagem da 
coisificação, da tipificação, da padronização e da naturalização: Con-
cluiu-se que o conflito entre métodos quantitativos e qualitativos na 
psicologia mostra-se falso, pois servem a diferentes fins.

Considerações finais

A partir da realização do artigo, foram exploradas as visões da 
abordagem quantitativa em diversas áreas. Pode-se notar que os 
estudos sobre a abordagem quantitativa foram bastante explorados 
pelos autores durante décadas, e o que se discute é a aplicabilidade 
dessas pesquisas realizadas. 

Conclui-se, portanto, que entre as abordagens, tanto quantitativa 
quanto qualitativa, não existe aquela que seja melhor ou mais eficaz, 
o que se deve considerar é o alcance do objetivo da pesquisa, e para 
esse alcance deve-se utilizar a melhor abordagem, ou ambas, se for o 
caso, desde que se obtenha êxito ao fim da investigação.
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Para melhor alcance dos objetivos das pesquisas independente das 
áreas estudadas, sejam elas exatas, humanas, dentre outras, aliar os 
dois métodos vem sendo a alternativa mais eficaz.

Referências

ARAGÃO, Júlio. Introdução aos estudos quantitativos utilizados em 
pesquisas científicas. Revista Práxis, Volta Redonda, v. 3, n. 6, ago. 2011. 
Disponível em: http://web.unifoa.edu.br/praxis/numeros/06/59.pdf. 
Acesso em: 09 mar. 2016.

CHIECHELSKI, Paulo Cesar Santos. Avaliação de programas sociais: 
abordagens quantitativas e suas limitações. Revista Virtual Textos & 
Contextos, Porto Alegre, v. 4, n. 1, dez. 2005. Disponível em: http://
revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/fass/article/view/1006/786. 
Acesso em: 26 mar. 2016.

DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, 
Amélia. Métodos quantitativos e qualitativos: um resgate teórico. Revista 
Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v. 2, n. 4, p. 1-13, 2. sem. 2008.

EGÍDIO, Ana Rosa; FREIRE, Robson. A Caça ao Consumo: Cool 
Hunting e sua utilização em agências de Santa Catarina e Paraná. In: 
CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO 
SUL, 15., Palhoça, SC. Anais [...]. Palhoça: Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, 2014.



107
Métodos de  

pesquisa

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de 
pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

MALKI, Yara. Reflexões sobre os testes psicológicos a partir da teoria crítica da 
sociedade. 2000. 190 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto 
de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2000.

MARUJO, Noémi. A pesquisa em turismo: reflexões sobre as abordagens 
qualitativa e quantitativa. Revista de investigación en turismo y desarollo 
local, Évora. v. 6, n. 14, jun. 2013. Disponível em: http://www.eumed.net/
rev/turydes/14/pesquisa-turismo.pdf. Acesso em: 27 mar. 2016

MELLO, Allan Y. I.; DI GIULIO, Gabriela M.; FERREIRA, Lúcia C.; 
BATISTELLA, Mateus; CARMO, Roberto L. do. Abordagem quantitativa 
em estudos sobre percepção de riscos às mudanças climáticas e ambientais: 
proposta no Litoral Norte de São Paulo. In: ENCONTRO NACIONAL 
DA ANPPAS, 6., 2012, Belém. Anais [...]. Belém: Associação Nacional de 
Pós Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, 2012.

POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl Tatano; HUNGLER, Bernadette P. 
Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 
5. ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2004.

SANTOS, Sílvia. Métodos qualitativos e quantitativos  na pesquisa 
biomédica. Jornal de pediatria, Rio de Janeiro, v. 75, n. 6, p. 401-406, 
nov./dez. 1999.

http://www.eumed.net/rev/turydes/14/pesquisa-turismo.pdf
http://www.eumed.net/rev/turydes/14/pesquisa-turismo.pdf


108
Métodos de  

pesquisa

TERENCE, Ana Cláudia Fernandes; ESCRIVÃO FILHO, Edmundo. 
Abordagem quantitativa, qualitativa e a utilização da pesquisa-ação 
nos estudos organizacionais. 2006. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 26., 2006, Fortaleza. Anais [. . .]. 
Fortaleza: Associação Brasileira de Engenharia de Produção, 2006.

TRENTINI, Clarissa Marceli; GONÇALVES, Marcia Toralles Avila. Os 
métodos de investigação na pesquisa junto a cuidadores de idosos com 
a Doença de Alzheimer. Revista eletrônica Psico, Porto Alegre, v. 40, n. 3, 
jul./set. 2009. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.
php/revistapsico/article/viewFile/5506/4798. Acesso em: 23 abr. 2016.

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/viewFile/5506/4798
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/viewFile/5506/4798


MÉTODOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS: 
PERSPECTIVAS DOS MÉTODOS SOBRE ANÁLISE
Daniely Rodovalho Macedo
André Vasconcelos da Silva
Adriana Santos P. Sadoyama
Nícolas Rosalem



110
Métodos de  

pesquisa

Resumo

Diante da necessidade da compreensão dos métodos quantitativos e 
qualitativos para sua adequada utilização nas diversas áreas de estudo, 
na busca da escrita científica, onde sempre se busca a qualidade do 
assunto ao qual vai se discutir, levanta-se o debate científico existente 
entre diferentes teóricos, em seus artigos, respectivamente, sobre as 
aplicações dos métodos quantitativos referentes à produção de ciência, 
pelos diversos pesquisadores, levantados também às questões de confusão 
referentes à compreensão da utilização das metodologias e a relevante 
qualidade da pesquisa. Objetiva-se com este trabalho a análise crítica 
dos dois métodos, utilizando, para isso, a comparação entre as opiniões 
dos autores pesquisados. Também, tenta-se esclarecer a raiz das tradições 
epistemológicas que envolvem os pesquisadores, mesmo que eles muitas 
vezes não compreendam esta interferência intrínseca à sua experiência 
de vida para os resultados das análises. Nesse sentido, foi realizado um 
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levantamento bibliográfico sobre artigos que trazem em seu escopo 
Métodos Quantitativos, sendo válida a comparação realizada pelos 
autores entre Métodos Quantitativos e Qualitativos. O levantamento 
bibliográfico foi feito em dois portais de periódicos no Brasil a partir 
das palavras-chave “Métodos Quantitativos”, “Métodos Qualitativos” 
e “Quantitativo versus Qualitativo”, as quais foram investigadas nos 
títulos e resumos dos trabalhos encontrados. Adequadamente, ao final, 
mostramos as opiniões de autores que discorrem sobre a necessidade 
de uma modernização do pensamento teórico sobre os métodos quan-
titativos e qualitativos, levantando a possibilidade de trabalhar com os 
dois métodos ao mesmo tempo em um estudo científico, sendo que, para 
isso, não se exime a necessidade de compreensão dos distintos métodos.  

Palavras chaves: Métodos Quantitativos; Métodos Qualitativos; Quan-
titativo versus Qualitativo.

Introdução

O presente texto faz referências aos métodos quantitativos e suas 
implicações nas diversas áreas de estudo em busca da escrita científica, 
observando que existem diferentes teóricos, de diferentes linhas de 
pesquisa, que debatem sobre as aplicações dos métodos quantitativos 
referentes à produção de ciência.
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A partir do estudo dos métodos quantitativos também se observa 
as comparações realizadas pelos autores referenciados neste texto 
entre duas das inúmeras técnicas de produção científica: métodos 
qualitativos e quantitativos. Objetiva-se com esse trabalho a análise 
crítica desses dois métodos, utilizando a comparação das opiniões 
dos autores pesquisados.

Começaremos explicitando o conceito de método utilizado pelos 
autores Minayo e Sanches (1993). Para eles, um bom método será 
sempre aquele que permite uma construção correta dos dados, que 
ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria. Portanto, além de ser 
apropriado ao objeto de investigação e de oferecer elementos teóricos 
para a análise, o método tem que ser operacionalmente exequível. 

O método deve estar claramente descrito e relacionado ao objeto 
de pesquisa, visto que permite que a pesquisa possa ocorrer de maneira 
adequada e seus resultados sejam confiáveis. Segundo Günther (2006), 
o próprio objeto de estudo solicita o uso do método adequado, embora 
o que ocorra em alguns casos seja a inadequação desta metodologia 
devidamente descrita e utilizada.

Segundo Minayo e Sanches (1993), o conhecimento científico 
é sempre uma busca de articulação entre uma teoria e a realidade 
empírica. O método é o fio condutor para se formular essa articula-
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ção. É primordial que essa articulação ocorra para que o estudo seja 
reconhecidamente relevante à sociedade acadêmica, assim como para 
sua linha de pesquisa na tradição da comunidade científica.

Entretanto, em um estudo com levantamento histórico-bibliomé-
trico sobre educação realizado, Gomes (2015) afirma que é necessário 
aplicar métodos quantitativos, mas sem sacralizá-los. Esta questão, 
levantada pelo autor em relação a usos de maneira equivocada, gera 
definições indesejadas em trabalhos acadêmicos, e é defendida também 
por outros autores, porém voltados à má compreensão dos métodos 
qualitativos.

Conforme Turato (2005), isso não significa necessariamente que 
os métodos qualitativos estejam bem compreendidos e utilizados por 
eles, pois alguns investigadores apresentam seus relatórios qualitativos 
usando conclusões de senso comum, entre outros problemas. Referindo-
se ao passado onde a pesquisa qualitativa não era reconhecida como 
científica, o autor traz a concepção de que na atualidade há necessidade 
de maior compreensão desta.

Para a elaboração deste artigo foi realizado um levantamento 
bibliográfico sobre produções científicas que trazem em seu escopo 
Métodos Quantitativos, sendo válida a comparação realizada pelos 
autores entre Métodos Quantitativos e Qualitativos. Não são relevantes 
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para esta pesquisa, neste momento, artigos que justificam Métodos 
Quantitativos ou Qualitativos voltados para uma determinada área 
específica de estudo, mantendo as referências e explicações apenas 
para uma determinada tradição de escrita.

O levantamento bibliográfico foi realizado em dois portais de 
periódicos no Brasil, a saber: o Scientific Periodicals Electronic Library 
(SPELL®), acessado através da página da Associação Nacional de Pós 
Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), e o Scientific 
Electronic Library Online (Scielo). Definidas as palavras-chave 
“Métodos Quantitativos”, “Métodos Qualitativos” e “Quantitativo 
versus Qualitativo” para a busca das produções científicas, filtrou-se 
dentre os resultados nessas bases de dados aqueles que continham 
tais palavras-chave no título e resumo.

Dos resultados seguiu-se a leitura minuciosa com análise dos artigos 
científicos selecionados para a elaboração analítica e comparativa 
do assunto em questão: métodos quantitativos ou qualitativos: 
perspectivas do método sobre análise.

Breve histórico sobre o surgimento de quantitativo e qualitativo

O descobrimento de fatos que envolvem a vida humana na sociedade 
tornam relevantes e levam o nome de ciência data de vários séculos 
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passados, e ao longo do desenvolvimento da humanidade, dos estudos 
científicos, da criação e divisão de novas áreas de estudo acadêmicas, os 
métodos de pesquisa foram evoluindo para acompanhar as necessidades 
de estudo, pois cada área da ciência tem suas necessidades distintas 
de pesquisa.

Conforme Minayo e Sanches (1993), de fato, a título de ilustração, 
consideremos aquela que parece ser a mais antiga das ciências exatas: 
a Astronomia. E com ela as necessidades de anotações fidedignas dos 
acontecimentos da sociedade na época, anotações estas que foram 
úteis para o desenvolvimento de sociedades na atualidade, no que se 
refere à sua capacidade de desenvolvimento científico.

Segundo Minayo e Sanches (1993), o surgimento de anotações com 
medições dá origem aos métodos quantitativos:

A lição fundamental que se pretende extrair da lembrança histórica 
de tal fato de conhecimento de todos é que, mesmo no chamado 
Mundo Antigo, um conhecimento considerado suficientemente preciso 
não teria sido atingido e aplicado sem as noções básicas de contar 
e medir, acompanhadas de um adequado instrumento matemático 
para manipula-las.(Minayo; Sanches, 1993, p. 240)

Este histórico baseado no surgimento das ciências exatas faz com 
que os métodos quantitativos tenham uma tradição em maneiras de 
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manipular seus experimentos, utilizando medidas precisas, evitando 
interferências externas que poderiam ser prejudiciais ao aparecimento 
e interpretação de resultados desejáveis.

Minayo e Sanches (1993) complementam que a observação de pa-
drões reconhecíveis e a determinação e mensuração de suas posições 
eram essenciais. A manipulação e o registro de tais medidas com 
propósitos de predição implicavam a existência de uma linguagem e 
de uma escrita adequadas. Estas informações referem-se às primeiras 
anotações sobre astronomia, porém se tornam a base para também 
aplicarmos essa qualidade das anotações em uma escrita adequada e 
entendível pela comunidade científica.

Para Ayrosa e Cerchiaro (2014), pesquisadores de orientações 
quantitativa e qualitativa diferem, de forma fundamental, em 
suas visadas e em suas abordagens e problemas. (.. .) A orientação 
ontoepistemológica não capacita o pesquisador a ver este ou aquele 
problema, pelo contrário, limita-o a ver apenas os problemas que 
cabem em sua visada. As visões que os pesquisadores podem trazer na 
bagagem, bagagem esta que é construída ao longo de suas experiências 
de vida, são observações relevantes no momento de escolha do método.

Segundo Ayrosa e Cerchiaro (2014), paradigmas produzem co-
munidades de pesquisadores que ao mesmo tempo são legitimados e 
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legitimam não apenas métodos de pesquisa, mas também os problemas 
que são passíveis de investigação. Com esta reflexão embasada na 
definição de paradigma idealizada por Khun (1996), torna-se atual e 
de relevância acadêmica para aqueles que pretendem discorrer sobre 
algum assunto olhar antes para as tradições de sua linha de pesquisa 
ou da tradição da comunidade da qual se pretende participar.

Estas implicações fazem parte de uma gama de observações 
levantadas em pesquisas diversas, incluindo o cuidado da utilização 
de termos genéricos, que corresponde a tradições diferentes de ciências. 
Para tanto, essas afirmações retratam as diferenças descritas entre as 
metodologias, que no passado se traduziam a linhas metodológicas 
que não se comunicavam. 

 Turato (2005, p. 508) explicita como era a compreensão de ciência 
no passado: 

A ciência estabeleceu-se, desde então, no objeto específico das coisas 
da natureza, ou seja, no estudo das leis que enunciam as ligações dos 
fenômenos entre si, enquanto a filosofia deveria ocupar-se das questões 
ontológicas (do ser enquanto ser) e, por fim, a religião manteria as 
chamadas verdades religiosas como seu objeto.

O que retrata a separação das ciências por tradição, essa dicotomia foi 
mantida por muito tempo dentro das linhas de pesquisa, criando grupos 



118
Métodos de  

pesquisa

separados que até então não se comunicavam de maneira metodológica. 
Veremos em relatos de outros autores a mudança desta ideia.

Segundo Turato (2005), por sua vez, a história dos métodos 
qualitativos ou compreensivos é mais recente, tendo surgido há pouco 
mais de um século, quando, juntando-se com o início das ideias de se 
criar as Ciências Humanas, surge em contraponto as ciências naturais. 
Assim, as divisões entre os métodos qualitativos e quantitativos se 
distingue devido a suas linhas de tradições de surgimento.

Para Minayo e Sanches (2015), surge a oportunidade de se usar a 
linguagem matemática para descrever, representar ou interpretar 
a multidiversidade de formas vivas e suas possíveis inter-relações. 
Consequentemente, o desenvolvimento de novas áreas de estudo 
relacionadas às ciências biológicas e humanas faz com que surja a 
possibilidade de mescla na utilização dos métodos.

Desta maneira, pesquisadores desta temática vêm a esclarecer 
para as demais comunidades científicas qual o método, quantitativo 
ou qualitativo, ou os dois utilizados de maneira complementar, 
são necessários para uma produção científica de qualidade. Nessa 
perspectiva, segue as diferenças entre os métodos.
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Utilizar métodos quantitativos e/ou qualitativos

Para esta questão metodológica da pesquisa científica, existe a 
necessidade de compreensão de cada método, de maneira distinta para 
que assim, munido de seu objeto de estudo, o investigador possa se 
decidir qual delas utilizar. Seguimos com as diferenciações e críticas 
dos autores a cada método.

Em resenha do livro de autoria de Boudon, Macedo (1972) examina 
os métodos das pesquisas quantitativas. Observa especificamente a 
sequência de procedimentos que o observador não pode prescindir 
para alcançar níveis de inferência metodologicamente estruturados, 
o que reforça a ideia de posturas diferenciadas de visão do problema, 
conforme as experiências passadas do pesquisador, no momento de 
elaboração de suas hipóteses. 

Também faz referências às diferentes posturas Günther (2006) na 
pesquisa qualitativa, em que há aceitação explícita da influência de 
crenças e valores sobre a teoria, sobre a escolha de tópicos de pesquisa, 
sobre o método e sobre a interpretação de resultados. Já na pesquisa 
quantitativa, crenças e valores pessoais não são consideradas fontes de 
influência no processo científico. A partir disso, o autor faz a seguinte 
provocação: ocorre-se a possibilidade de ambos os métodos estarem 
envolvidos, assim como as inferências do pesquisador.
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Para Günther (2006) implica, ainda, num processo de reflexão 
contínua sobre o seu comportamento enquanto pesquisador e, 
finalmente, numa interação dinâmica entre este e seu objeto de 
estudo. Mas os conceitos do pesquisador possuem validade a partir 
do momento que se necessita de sua sensibilidade com o envolvido 
contexto para refletir sobre sua realidade.

 Complementando, para Günther (2006) a reflexão contínua, 
obviamente, não é específica da pesquisa qualitativa, devendo acon-
tecer em qualquer pesquisa científica. Desta maneira, o autor nos faz 
refletir sobre a necessidade de se ter claramente o foco da pesquisa, 
e os autores, independente de escolha de linha metodológica, devem 
fazer suas considerações sobre a temática.

Conforme Günther (2006), as vantagens e desvantagens são ligadas 
à qualidade dos dados obtidos, às possibilidades da sua obtenção e 
à maneira de sua utilização e análise. Esta relação está intimamente 
relacionada à escolha que o cientista faz de sua metodologia, sendo as 
respostas obtidas em sua pesquisa, quanto mais fidedignas, melhores 
para a qualidade do trabalho. 

Para Minayo e Sanches (1993), quanto mais complexo for o fenô-
meno de investigação, maior deverá ser o esforço para se chegar a 
uma qualificação adequada (...), pois algumas pesquisas podem ter 
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objetos muito complexos, com necessidade de utilização de fórmu-
las matemáticas igualmente complexas, dificultando a aplicação da 
pesquisa na prática dentro da comunidade científica a ser estudada.

Entretanto, para melhorar as explanações acerca desta escolha, 
temos que verificar as variáveis que um trabalho científico pode 
apresentar, e ainda pode ocorrer de outras varáveis surgirem ao longo 
da pesquisa, como novas respostas aos problemas encontrados ou 
também como hipóteses sem solução aparente.

Segundo Minayo e Sanches (1993, p. 241),

Para todo evento aleatório é possível associar uma ou mais variáveis, 
ditas variáveis aleatórias (função definida no espaço amostral do 
experimento aleatório em questão), e para cada variável aleatória 
(ou conjunto de variáveis aleatórias) é possível encontrar uma função 
que descreva a distribuição de probabilidades para a referida variável 
(ou conjunto de variáveis), dita função densidade de probabilidade. 
A partir dessa orientação geral, compreendemos, um pouco, do que 
pode ser as variáveis presentes em um estudo, porém conforme a 
metodologia escolhida, métodos quantitativos ou qualitativos, haverá 
empregabilidade diferenciada.

Conforme Günther (2006), o contraponto feito entre a pesquisa 
qualitativa e a pesquisa quantitativa é o de estudar um determinado 
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fenômeno no seu contexto natural versus estudá-lo no laboratório. 
Com isso, o autor nos auxilia em relação ao local ou locais onde uma 
pesquisa necessita ser desenvolvida para testar ou confirmar uma 
hipótese, devendo esta ser adequada ao tipo do método utilizado.

A primeira estratégia – da pesquisa qualitativa – implica em relativa 
falta de controle de variáveis estranhas ou, ainda, a constatação de 
que não existem variáveis interferentes e irrelevantes (Günther, 2006). 
Todas as variáveis do contexto são consideradas como importantes. 
O uso da metodologia qualitativa permite ao pesquisador tornar 
relevante para discussões e reflexões tudo o que encontra ao testar 
sua hipótese. Sendo assim, apresenta caráter compreensivo.

Corrobora com esta ideia Terence e Escrivão (2006, p. 2):

Na abordagem qualitativa, o pesquisador procura aprofundar-se na 
compreensão dos fenômenos que estuda – ações do indivíduo, grupos 
ou organizações em seu ambiente e contexto social – interpretando-
os segundo a perspectiva dos participantes da situação enfocada, 
sem se preocupar com representatividade numérica, generalizações 
estatísticas e relações lineares de causa e efeito.

Este caráter compreensivo da pesquisa, por ser maleável no que se 
refere ao que não se precisa mensurar de maneira rigorosa, relacionado 
ao controle no teste da hipótese, não diminui a qualidade do estudo, 
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mas segue sua linha de tradição, em que o pesquisador é o principal 
agente da pesquisa, pois ele fará a interpretação do que encontrar 
como resultado, sendo permitidas suas inferências nas análises.

Conforme Günther (2006) na segunda estratégia – pesquisa quanti-
tativa –, tenta-se obter um controle máximo sobre o contexto, inclusive 
produzindo ambientes artificiais com o objetivo de reduzir ou eliminar 
as inferências de variáveis interferentes e irrelevantes. Diferentemente 
do caráter compreensivo da pesquisa qualitativa, na pesquisa quantita-
tiva faz-se a delimitação das variáveis as quais se quer estudar e testar 
as hipóteses. Neste tipo de método, os resultados encontrados, sejam 
eles esperados ou não, devem ser descritos na pesquisa.

Corrobora com este pensamento Silveira e Córdova (2009), segundo 
os quais a pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento 
positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras 
da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Nos 
métodos quantitativos há a necessidade de aplicação de métodos 
estatísticos que se apliquem à necessidade do pesquisador, mas que 
estes sejam tratados de maneira rigorosa. 

Para Ayrosa e Cerchiaro (2014), métodos quantitativos estão 
associados à produção de conhecimento através de métodos hipotéticos-
dedutivos, os quais priorizam a precedência de teorias sobre dados. 
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Isso demonstra que algumas pesquisas quantitativas podem ter testado 
teorias reconhecidas como satisfatórias anteriormente, mas que na 
atualidade do momento da pesquisa pode-se  encontrar resultados 
distintos, demonstrado falhas de aplicabilidade da teoria, por exemplo.

Além do mais, segundo Günther (2006) a concepção do objeto 
de estudo qualitativo sempre é vista em sua historicidade, no que diz 
respeito ao processo desenvolvimental do indivíduo e no contexto 
dentro do qual se formou. Como já descrito anteriormente no texto, as 
vivências do pesquisador que se propõe a utilizar o método qualitativo 
irão auxiliá-lo na interpretação do que se encontrar na pesquisa.

Para Ayrosa e Cerchiaro (2014, p. 6),

Objetivos propostos em trabalhos quantitativos invariavelmente 
implicam o uso de medidas que são necessárias para estabelecer, por 
exemplo, relações potentes e significantes de causa e de efeito. Assim 
sendo, objetivos propostos em trabalhos de orientação hipotético-
dedutiva tendem a colocar, de forma inequívoca, o que os pesquisadores 
procuram confirmar.

Com isso, os autores chamam a atenção para uma possível confusão 
que pode ocorrer por meio do pesquisador quando da definição dos 
objetivos, relacionada, de maneira interpretativa, a um tipo de método, 
e no método da produção científica se encontra descrito pelos autores 
outro método que não vem a adequar-se com os objetivos.



125
Métodos de  

pesquisa

Complementa este raciocínio Turato (2005), para o qual é decisivo 
que se trabalhe com nitidez a concepção do método qualitativo de 
pesquisa, pois não se convém imitar ingenuamente o entendimento que 
se traz de outras abordagens investigativas. Desta maneira, tende-se 
a evitar confusões metodológicas que podem desqualificar o estudo, 
devido ao desencontro entre método e objetivos da pesquisa.

Observa-se com as citações dos parágrafos anteriores que ambas 
as metodologias sofrem com dificuldades de entendimento por parte 
de seus executores, tendo as pesquisas, nesse sentido, seus resultados, 
objetivos e execução dificultada. Esse tipo de acontecimento empobrece 
as produções científicas pela falta de qualidade.

Sobre esse assunto da qualidade da produção, Godoy (2005) 
relata que ter claros parâmetros de qualidade auxilia o processo de 
autoavaliação efetuado pelos pesquisadores durante a execução da 
investigação, assim como as avaliações externas realizadas por outros 
especialistas para determinar o mérito de um estudo. Essa qualidade 
está intimamente relacionada com a metodologia, para isso o autor 
observa a necessidade de buscar opiniões.

Para Godoy (2005), embora exista na literatura sobre metodologia 
uma preocupação em se discutir e estabelecer, com clareza, quais 
critérios são adequados para se avaliar as pesquisas científicas, nota-



126
Métodos de  

pesquisa

se uma falta de consenso quando se trata da pesquisa comumente 
denominada qualitativa. Assim, verifica-se que o cuidado com o 
método qualitativo é um pouco maior do que com o método 
quantitativo devido ao fato de este fazer uso, em grande parte, de 
dados com base estatística.

Ainda, para Terence e Escrivão Filho (2006) a pesquisa quantitativa 
permite a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um 
universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente. 
O tamanho da amostra deve ser considerado cuidadosamente 
pelo pesquisador, pois a mesma deve representar o que está sendo 
pesquisado.

Já Günther (2006) argumenta que não somente o controle 
metodológico mas também as demais características mencionadas 
acima aplicam-se a qualquer tipo de pesquisa. O autor se refere a 
características específicas existentes em cada pesquisa, referentes 
às metodologias escolhidas, onde não há uma formula fixa a ser 
utilizada sempre. Explicitando a possibilidade de utilização de ambas 
as metodologias esse autor afirma que:

Ao conceber o processo de pesquisa como um mosaico que descreve 
um fenômeno complexo a ser compreendido é fácil entender que as 
peças individuais representem um espectro de métodos e técnicas, 



127
Métodos de  

pesquisa

que precisam estar abertas a novas ideias, perguntas e dados. Ao 
mesmo tempo, a diversidade nas peças deste mosaico inclui perguntas 
fechadas e abertas, implica em passos predeterminados e abertos, utiliza 
procedimentos qualitativos e quantitativos (Günther, 2006, p. 202).

Existe a possibilidade, para que a pesquisa ganhe qualidade e 
clareza, de dados utilizados e coletados, sem perder neste caminho 
metodológico a utilização de métodos quantitativos e qualitativos 
conjuntamente, pois é verídico que durante um processo de investigação 
surjam novas possibilidades, as quais não eram esperadas. Assim, faz-
se necessária melhor discussão sobre essa temática.

Considerações finais

Como visto, o caminho que permeia a discussão sobre as me-
todologias quantitativa e qualitativa é de polêmicas, de dúvidas 
epistemológicas, de contínua pesquisa e discussão sobre ambas, mas 
também de consensos. Para tanto, se conclui que a rigorosidade da 
maneira como a pesquisa é realizada e idealizada deve ser verificada 
com muita atenção pelo pesquisador.

É fato que a pesquisa quantitativa se apresenta de maneira mais 
rigorosa, devido à utilização de estatística na mensuração dos dados da 
pesquisa, mas também existe o cuidado com a aplicabilidade dela na 
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prática. Porém, há o cuidado de evitar a interferência do pesquisador 
de maneira exagerada. Já com a pesquisa qualitativa, verifica-se a 
dificuldade de encontrar uma maneira adequada de mensurá-la sem 
que pareça pesquisa quantitativa.

Para Terence e Escrivão Filho (2006) as divergências entre as 
abordagens qualitativa e quantitativa refletem diferentes epistemologias, 
estilos de pesquisa e formas de construção teórica. Convém reiterar, 
no entanto, que os métodos quantitativos e qualitativos, apesar de 
suas especificidades, não se excluem. Os autores encontram pontos 
positivos na possibilidade de utilização dos dois métodos para melhorar 
a qualidade da pesquisa.

Conforme Günther (2006) observa, assim que abordagens quali-
tativas que tendem a ser associadas a estudos de caso dependem de 
estudos quantitativos que visem gerar resultados generalizáveis, isto 
é, parâmetros. O exemplo segue a técnica do estudo de caso, muito 
utilizada em metodologias qualitativas, mas se observa a possibilidade 
de mesclar as duas metodologias, quando da necessidade do estudo.

Seguindo nesse pensamento, de possibilidade da utilização das duas 
metodologias em um mesmo estudo científico, os autores nos alertam 
para uma mudança de pensamentos dos pesquisadores, deixando a 
segregação das metodologias de lado. Mas mesmo com a utilização 
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das duas, ainda se faz necessário a compreensão de cada linha de 
tradição de pesquisa.

Segundo Silveira e Córdova (2009) assim como visto até aqui, tanto 
a pesquisa quantitativa quanto a pesquisa qualitativa apresentam 
diferenças como pontos fracos e fortes. Contudo, os elementos fortes 
de uma complementam as fraquezas da outra, fundamentais para um 
maior desenvolvimento da Ciência. Essa utilização e compreensão 
adequada das metodologias, em alguns casos, juntas, auxiliam em 
estudos de melhor qualidade para a sociedade acadêmica.

Partindo do pensamento de Gomes (2015), concluímos que é preciso 
convidar a juventude a conhecer e a construir crivos críticos, a avivar 
o fogo da criatividade, a acautelar-se diante dos perigos dos abismos 
(nada se faz sem perigo) a fim de avançar e aprofundar. Ou seja, aos 
novos cientistas cabe explorar essas metodologias profundamente, 
tirando novas conclusões e utilizações das mesmas.
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Resumo

O presente artigo faz uma leitura exploratória de textos das ciências 
humanas e sociais com o objetivo de investigar inserções históricas 
e conceituais relacionadas à metodologia quantitativa em cada texto 
estudado. Como método de pesquisa foi empregado um estudo teóri-
co-crítico nas bases de pesquisas científicas Scielo e Google acadêmico no 
qual foram escolhidos textos dentro do contexto das ciências humanas 
e sociais dos quais se extraiu relatos que, depois de estudados, foram 
simplificados e descritos neste artigo. O recorte histórico da metodologia 
desenvolvido no artigo procurou se pautar nos relatos de cada autor 
inseridos nos respectivos campos de pesquisa para a busca de uma lógica 
evolutiva da metodologia quantitativa, indo do positivismo das ciências 
naturais do século XVIII, passando pelo uso intensivo de ferramentas 
e técnicas computacionais e estatísticas do pós-guerra e chegando até 
a visão contemporânea, que busca a comunhão das duas metodologias 
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para resultados de maior complexidade e abrangência. Quanto aos 
conceitos que definem a metodologia quantitativa, o texto reproduz a 
linha de entendimento dos diversos autores consultados, procurando 
trazer a aplicabilidade do método quantitativo com suas vantagens e 
desvantagens.

Palavras-chave: metodologia quantitativa; método em ciências sociais; 
pesquisa em educação; análise quantitativa.

A metodologia quantitativa nas ciências do homem

O homem, a partir da habilidade de observar fenômenos, armazená-
los, compará-los e processá-los, adquiriu a capacidade de pensar, 
deixando, assim, as relações apenas ontológicas com os objetos da 
natureza, para adotar também relações epistemológicas. Através do 
pensamento crítico é que se formou a base do processo de conhecimento 
estimulado por mudanças dinâmicas de forças atuantes no ambiente 
ao longo do tempo (Vieira, 2008). A capacidade de reflexão e abstração 
do pensamento humano em conjunto com a linguagem permitiu a 
construção de um vasto e intrincado repertório de conhecimentos 
que foram distribuídos e socializados à medida que foram construídos 
mecanismos de comunicação e memória mais eficientes e elaborados.
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Fruto da evolução e desenvolvimento intelectual humano, a 
construção do conhecimento científico necessita de um processo 
de validação de seu conteúdo apresentado através de uma ação 
permanente e cotidiana, ligada diretamente tanto ao signo quanto 
ao significado que se quer extrair, e a modelação e tratamento dos 
dados e fenômenos delimitadores a serem tratados. A definição 
clara do método de tratamento do fenômeno estudado faz parte da 
negociação linguística entre o pesquisador e seus pares para obtenção 
de entendimento e conquista de reconhecimento da comunidade 
avaliadora (Davyt; Velho, 2000). A caracterização da ciência vem mais 
pela forma do que pelo conteúdo, e disto advém que na dicotomia 
epistemológica clássica prevalecerá o contexto de justificação sobre 
o contexto da descoberta e, assim, a metodologia se apresenta como 
guardiã da validação científica (Cano,2012). 

Tendo como balizadora a relevância da metodologia no processo de 
transmissão do conhecimento científico, este artigo tem como objetivo 
o método quantitativo no tratamento de problemas de pesquisa 
procurando referenciais históricos e definições que demonstrem 
seu desenvolvimento principalmente nas ciências do homem e na 
evolução do conhecimento científico.
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A metodologia quantitativa nas Ciências Humanas e Sociais

Neste parágrafo, Cano (2012), através da histografia, aborda todos 
os passos seguidos para a construção da metodologia quantitativa 
nas ciências sociais, desde o nascimento dos conceitos de sociedade 
até os dias atuais, fazendo uma crítica a sua reduzida utilização 
pelos cientistas sociais no Brasil. Inicialmente, o texto aborda como 
a metodologia das ciências naturais adotou as ciências sociais em 
seus primórdios, onde foi inserida na corrente positivista em que se 
definem como critérios de ciência os seguintes aspectos: crença em 
um único método para todas as ciências, independente do objeto; 
aplicabilidade do método das ciências naturais às ciências sociais e; 
centralização nas leis e explicações causais para fenômenos sociais. 

Contra a visão positivista, surge na Alemanha uma corrente de 
pensadores que reivindica uma epistemologia e uma metodologia 
próprias para as ciências denominadas ciências do espírito (psicologia, 
filosofia, sociologia e história), as quais rejeitam formulações pautadas 
exclusivamente nas ciências naturais que, com o tempo, se cristalizam em 
dois grandes paradigmas da ciência social denominados primeiramente 
como Compreensão (Verstehen) e Explicação (Erklären). Sem primar pela 
lógica, a tendência histórica levou o paradigma da Explicação a se unir 
às leis e causas como raiz para a pesquisa quantitativa. 



137
Métodos de  

pesquisa

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram avanços considerá-
veis nas técnicas de apoio estatístico na metodologia quantitativa, 
contribuindo com o aumento considerável de sua complexidade e 
disseminação de uso e, como consequência, com o emprego indiscri-
minado de dados quantitativos e pesquisas survey sem que houvesse a 
necessária ancoragem em teorias ou hipóteses. Assim, culminou-se na 
obtenção de informações sem conteúdo e valor científico, provocando 
sérias reações de oposição à metodologia quantitativa que, a partir 
de então, se tornou alvo de críticas relacionadas a uma pseudo pre-
valência do positivismo ligado diretamente ao método quantitativo 
e às posições políticas que lhe atribuíam um conservadorismo em 
oposição às filosofias libertadoras nascentes na época.

Cano (2012) coloca que o grau de universalidade e acumulação de 
conhecimentos unânimes observados nas ciências sociais é bastante 
inferior ao das ciências exatas ou naturais, causando um mal-estar 
entre os cientistas da área que, segundo o autor, é originado por fatores 
intrínsecos ao meio, como a falta de unidade filosófico-reflexiva e a 
inconstância das relações humanas que são fruto e alvo da pesquisa 
social. Para concluir, Cano (2012) expõe em seu trabalho a aversão 
dos cientistas sociais no Brasil ao uso de números em suas pesquisas, 
onde pesa a falta de formação acadêmica que os habilitem no uso da 
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matemática e estatística para comprovação de teorias e hipótese, e 
ainda a visão preconceituosa de que o cientista social ideal é aquele que 
tem na erudição a principal ferramenta de pesquisa em detrimento da 
capacidade de fundamentação empírica de suas afirmações. A auto-
limitação deliberada dos cientistas sociais em relação à metodologia 
quantitativa tem permitido o avanço de engenheiros, economistas e 
psicólogos no campo das ciências sociais para responder a questões 
fundamentais na definição de políticas públicas (Cano, 2012). 

Através da interação entre o pensamento e a matemática, Fonseca 
(2008) descreve a evolução do conhecimento e sua relação com o 
linguagem quantitativa, que permitiu a descrição cada vez mais 
apurada de fenômenos através da contagem e mensuração de dados e 
informações, conduzindo, enfim, a uma maior precisão de expressão. 
O método quantitativo evidencia a importância da observação de 
padrões reconhecíveis através da utilização de modelos matemáticos 
e estatísticos para extrair significados que envolvem praticamente 
todas as áreas do conhecimento científico. O autor coloca que nas 
ciências sociais, a metodologia quantitativa busca, como perspectiva, 
a resposta para várias questões através da investigação empírica, 
fugindo da mera confiança em raciocínio, especulação, julgamento 
moral ou preferência subjetiva. Com o desenvolvimento da teoria 
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da amostragem, durante a segunda guerra mundial, as pesquisas em 
ciências sociais experimentam um grande avanço provocado por bases 
de dados cada vez mais complexas, sendo o maior desafio, no pós-
guerra o desenvolvimento de metodologias para a análise de dados 
categorizados multivariados (Fonseca, 2008).

Ainda, Fonseca (2008) levanta a importância da interação entre 
os métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos com base na 
teoria da relatividade, a qual constrói uma complementaridade 
entre os dois paradigmas a partir do estabelecimento do objeto a 
estudar até a análise das informações, sendo observados os limites 
e potencialidades de cada método. No entanto, o autor reforça a 
necessidade do uso de paradigmas quantitativos nos estudos sociais, 
colocando que a quantificação é uma estratégia que explicita cada parte 
da investigação enquanto a investigação qualitativa carece de critérios 
consensuais para avaliação dos seus verdadeiros conteúdos. Mostra 
ainda que, num levantamento quantitativo de publicações envolvendo 
economia, política social, administração pública e sociologia, a análise 
de fenômenos sociais pelos paradigmas de base quantitativa representa 
a grande maioria dos textos. A partir da triangulação, ou seja, da 
combinação entre os paradigmas quantitativos e qualitativos, o autor 
aborda a metodologia mista, que procura a melhor visão do fenômeno 
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ou objeto estudado a partir da busca tanto da orientação subjetiva 
quanto da objetiva, utilizando tanto a lógica indutiva como a dedutiva 
e, nesse contexto, preconizando a unificação dos dois paradigmas de 
investigação, principalmente apoiado nas redes ou parcerias entre 
pesquisadores, permitindo a redução do custo de investigação.

Em uma investigação de métodos em educação biomédica, 
primeiramente Santos (1999) aborda que a metodologia quantitativa 
tem sua base histórica nos primórdios da organização das ciências 
naturais e no materialismo científico do século XVIII, se apoiando na 
composição de causa e efeito para a construção da realidade e, nesse 
sentido, essa relação causa e efeito deve ser quantificada, delimitada 
e controlada em um contexto isolado do pesquisador. Conforme 
Santos (1999), a metodologia quantitativa tem, a princípio, sua 
base no positivismo e sua sustentação na lógica dedutiva, em que os 
resultados e testes das hipóteses tem interpretação a partir de teorias 
rígidas e previamente estabelecidas. Sinteticamente, nas abordagens 
quantitativas de pesquisa, os objetivos estão ligados a estudos de 
validações, predições e comprovações relacionadas a questões de 
causa e efeito; o delineamento dos estudos são dedutíveis e analíticos; 
as amostragens são abrangentes e com numerosa população para 
validação e generalização; os dados são objetivos, confiáveis e validos; 
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e na análise são dedutíveis e analíticos através de técnicas estatísticas 
e probabilísticas (Santos,1999).

Além disso, Santos (1999), na avaliação da metodologia quantitativa, 
define como pontos fortes a confiabilidade dos dados pontuais e 
generalizáveis a grandes populações, controle de variâncias a partir 
da definição do estudo e o uso de instrumentos de mensuração, 
aferição e estatísticos já consagrados que proporcionam menores 
custos e tempo de pesquisa. Como pontos negativos, o autor coloca 
as impossibilidades de aplicação de novas variáveis em instrumentos 
validados em populações distintas; risco de interpretações dúbias de 
perguntas de questionários por parte da população pesquisada a partir 
da diferença em relação as padronização das referências utilizadas 
pelo pesquisador; interferência subjetiva nos parâmetros avaliativos 
prévios pelo pesquisador através da transferência de valores, atitudes 
e opiniões; isolamento do fenômeno em estudo do contexto em que 
está inserido; perda de informações sobre distorções eventuais e  
individuais; e  critérios de seleção rigorosos que delimitam a população 
amostrada com impossibilidade de generalização a nível individual. 

Serapioni (2000) mostra que, embora tenham ocorrido discussões 
entre a correntes antagônicas do pensamento científico social na 
área da saúde, no que tange a validade dos métodos qualitativos e 
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quantitativos, a utilização do melhor método de pesquisa depende 
dos objetos e/ou conceitos e instantes que se deseja  investigar. Mesmo 
havendo divergências e convergências entre eles, os métodos de 
abordagem científica só podem ser validados e reconhecidos a partir 
da análise  final dos resultados da pesquisa pelos pares na busca do 
reconhecimento social pelo pesquisador.

Segundo Serapioni (2000), os pesquisadores devem fazer uma análise 
pragmática e metódica do problema geral e específico da pesquisa 
para evitar reducionismo epistemológico ou ideológico na escolha 
do melhor caminho para a pesquisa. Conforme esse autor, quando o 
objeto está bem definido e o corpo de conhecimento sobre o tema 
foi exaustivamente estudado, o método quantitativo pode permitir 
respostas satisfatórias para problemas voltados principalmente para 
as relações causa e efeito na amplitude de novos aspectos e contextos. 

Com base histórica no positivismo lógico, a metodologia 
quantitativa está orientada para a busca das magnitudes e causas 
de fenômenos sociais sem se preocupar com dimensões subjetivas, 
numa perspectiva externa à coisa estudada, assumindo uma realidade 
estática para resultados generalistas e replicáveis através de hipóteses 
dedutíveis. Para contribuir para a superação da incomunicabilidade 
das duas metodologias, Serapioni (2000) conclui levantando dois 
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preconceitos básicos existentes ainda no meio científico: o primeiro 
diz respeito à sensibilidade ou penetração empática, atribuída com 
exclusividade ao método qualitativo, que o autor rebate afirmando 
que a sensibilidade não é uma característica do método, mas um 
atributo desejável em toda pesquisa social. O segundo preconceito 
leva a atribuição de maior cientificidade ao método quantitativo, 
que, no entanto, não espelha a realidade, pois todos os métodos 
necessitam de um conjunto de regras e procedimentos no controle 
de componentes objetivos e subjetivos, não existindo, do ponto de 
vista epistemológico, nenhum método melhor que o outro.

Marino (2012) trata, em seu texto, da lógica subjacente aos conceitos 
e procedimentos nos métodos quantitativos nas ciências sociais e 
busca uma articulação unitária que permita escolhas informadas 
em relação à análise causal e estimule a interface entre os métodos 
qualitativos e quantitativos e, para isso, se apoia nos paradigmas 
científicos kuhnianos abordando conceitualmente a metodologia 
quantitativa  como Paradigma Metodológico Causal (PMC).  O autor 
adota como seminais ou paradigmáticas, no PMC, as obras de Émile 
Durkheim  e Max Weber por conterem uma evolucionária roupagem 
paradigmática para revelar relações metodológicas causais no mundo 
social e representarem um consenso paradigmático nas pesquisas 
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sociais que envolvem o PMC. Sob o prisma quantitativo no paradigma 
Durkheiniano se estabelece que quando dois fenômenos obedecem 
a uma regularidade, e quando um deles deixa de ser observado por 
cessamento da causa ou mudança no objeto, não se deve abandonar 
a relação entre os dois fenômenos sem antes examinar os fatos e 
as leis a princípio sugeridas para obtenção da causalidade, onde a 
concomitância se revela entre os dois fenômenos ou até na presença de 
um terceiro fenômeno despercebido a princípio. Na ótica qualitativa, a 
estratégia Weberiana estabelece a obtenção da causalidade a partir de 
experimentos onde as relações sociais mostrem dados que estabeleçam 
nexo causal do fenômeno. Concluindo, o autor aborda a possibilidade 
da utilização de uma lógica metodológica unitária na pesquisa, a 
partir do PMC, que permita a redução de discussões ontológicas de 
escolhas, combinações e interfaces metodológicas.

Também na área das ciências sociais, e em particular na educação, 
Ferrero (2012) tece suas considerações sobre metodologia da pesquisa 
sob a ótica do positivismo, o qual considera subjacente a qualquer 
método de pesquisa, não sendo exclusivo dos métodos matemáticos, 
estatísticos e quantitativos, que, por sinal, não podem necessariamente 
ser considerados consequentes do paradigma positivista. O autor traz 
luz à dialética entre a qualidade e quantidade na metodologia científica, 
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onde o revezamento utilitário entre as duas metodologias afasta os que 
buscam a incompatibilidade, dicotomia e hierarquização entre elas.

Terence e Escrivão Filho (2006), na área de pesquisas organizacionais, 
apresenta uma análise sobre as possibilidades de utilização da 
pesquisa-ação no contexto atual das organizações sob a luz de estudos 
metodológicos. Segundo os autores, a metodologia quantitativa se 
identifica com a doutrina positivista que se pauta na existência de uma 
realidade externa com leis e hipóteses bem delineadas e examinadas em 
sua objetividade para o estabelecimento de uma relação causa-efeito 
para obtenção de resultados reprodutíveis e generalizáveis. Nessa ótica, 
o positivismo define a lógica e a matemática como regras de linguagem 
que constituem ferramentas inquestionáveis na formulação de relações 
e determinam o modo de agir e pensar. No estudo organizacional, os 
autores assinalam que o método quantitativo através da mensuração de 
opiniões, reações, hábitos e atitudes em um espaço amostral delimitado 
permite uma definição estatística do objeto ou fenômeno estudado. 
Como principais características gerais metodológicas quantitativas 
nos estudos organizacionais, os autores crescentemente definem o 
planejamento prévio como objetivo na comprovação de hipóteses e 
teorias com foco na quantidade retirada de grandes amostras que, 
analisadas através de modelos numéricos e estatísticos de variáveis 
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anônimas, aos participantes produzem a inferência dedutiva para a 
obtenção de resultados replicáveis e generalizáveis. Na pesquisa-ação, 
foco dos autores, verifica-se a triangulação metodológica a partir 
da flexibilidade desse tipo de pesquisa onde os pesquisadores estão 
presentes e ativos no processo de construção do conhecimento e, nesse 
sentido, fazem o planejamento prévio e exploratório no campo da 
organização para em seguida definir e aplicar um conjunto de ações 
que, após avaliação de resultados, gera nova definição e ação e, por 
fim, resultam na obtenção de conhecimento. 

Em seu artigo, Gatti (2004) discute a aplicação do método 
quantitativo nas pesquisas na área educacional no Brasil e, a partir 
de um breve histórico, cita a existência de escassos estudos de natureza 
quantitativa e de caráter tecnicista até meados do século passado, o que, 
todavia, gerava resultados através de análises descritivas. Erroneamente 
definidos como provenientes da metodologia quantitativa, esses 
estudos pioneiros criaram uma sequela entre os cientistas educadores 
no Brasil quanto ao uso dessa metodologia, levando ao desinteresse 
e o consequente desconhecimento para com dados numéricos em 
conjunto com a falta de uma leitura crítica. A dificuldade encontrada 
na análise crítica de dados numéricos provocou a polarização no uso do 
método na área da educação, onde por um lado se acreditava nos dados 
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citados, e por outro se negava totalmente o uso de resultados numéricos 
mesmo sendo reconhecida a relevância do método quantitativo na 
definição de políticas públicas.

Gatti (2004), na perspectiva do uso da metodologia quantitativa 
na educação, diz que seu alcance será definido pelas operações que 
poderão ser feitas a partir dos números, frequências e mensurações e 
aspectos ligados aos questionamentos levantados a partir da qualidade 
teórica e da epistemologia na abordagem do problema, que, por sua 
vez, guia a análise dos dados coletados, devendo ainda ser considerado 
o contexto no qual a pesquisa se desenvolve. A boa análise quantitativa 
está vinculada ao domínio de pressupostos ligados ao contexto, forma 
de medida e coleta em que os dados foram produzidos, domínio amplo 
e aprofundado do conhecimento sobre a área onde o problema se situa 
e o domínio da teorização e dos contornos epistêmicos. A obtenção 
das quantificações deverá estar ligada ao objetivo, à natureza do objeto 
e ao instrumento de coleta de dados a ser empregado, podendo ser 
distinguidos, de maneira resumida, três tipo de dados: categorizados, 
ordenados e métricos. São discorridos no artigo vários temas na área 
educacional que tiveram no método quantitativo a construção de 
diagnósticos precisos e confiáveis que corroboram com a autora. Por 
fim, conclui-se que a abordagem quantitativa de pesquisa, quando bem 
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implementada, permite a compreensão de fenômenos educacionais 
que subsidiam políticas educacionais nas áreas de planejamento, 
gestão e administração.

André (2007) dialoga em uma perspectiva crítica sobre a qualidade 
da pesquisa científica na área educacional e, primeiramente, discorre 
sobre as várias mudanças ocorridas no âmbito da pesquisa educacional, 
começando nos anos sessenta e setenta, em que se tinha o foco das 
pesquisas voltado para a análise das variáveis de contexto impactando 
no produto para, nos anos 80, voltar-se à investigação do processo e, em 
seguida, nos dias atuais, alcançar uma enorme diversidade e complexidade 
de temas, referencias, enfoques e contextos.  Acompanhando a evolução 
na pesquisa educacional, a metodologia empregada nos trabalhos 
se inicia com os princípios positivistas abarcados pela metodologia 
quantitativa na obtenção de resultados externos ao objeto e culmina 
com a pesquisa-ação, que congrega a compreensão do objeto pesquisado 
através da intervenção e participação do pesquisador no contexto para 
validação de dados computáveis. 

Lay e Reis (2004), na análise de procedimentos na área de estudo 
ambiente-comportamento, ressalta a importância da readequação de 
estratégias metodológicas com a abrangência e consistência científica 
ajustadas e personalizadas para cada problema de pesquisa, observando 
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também o contexto e especificidades. A multidisciplinaridade é uma 
das características do campo de estudo ambiente-comportamento, que 
tem seu foco voltado para as interações entre o ambiente construído e 
o comportamento individual, vindo daí a necessidade de abordagens 
metodológicas múltiplas que busquem responder aos objetivos de 
análises espaciais, próprios da área, com maior confiabilidade e 
validade. Os autores ressaltam as diferenças entre método e técnica, 
em que aquele tem um caráter mais abrangente envolvendo processo e 
intenção enquanto esta se volta para a materialização da intenção. Além 
disso, Cano (2012) complementa afirmando que métodos são estratégias 
de construção de conhecimentos científicos como criação e validação 
de teorias enquanto a técnica está ligada à padronização da coleta e 
análise de dados no mesmo sentido de validação do conhecimento. 
Dentro das metodologias qualitativas e quantitativas, na área abordada 
pelos autores, os métodos mais comuns são: a observação, a entrevista, 
o mapa mental, o questionário e o levantamento físico. Para os métodos 
quantitativos de análise são relevantes os procedimentos de coleta de 
dados que somam informações e registros complementares aos arquivos 
de dados, para verificação da situação atual e real do sítio estudado 
que somados a análises estatísticas paramétricas e não paramétricas 
conduzem a elucidação do problema da pesquisa. Outro ponto de 
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destaque no artigo é a definição e delimitação do espaço amostral 
com a abrangência de diferentes grupos da população estudada com 
sua representatividade e frequência garantidas para a confiabilidade 
e generalização dos resultados.

Para Collares (2013), a metodologia quantitativa nas ciências so-
ciais abarca toda pesquisa científica que se prima pela utilização 
de técnicas de análise estatística de amostragens representativas de 
populações delimitadas. Com o objetivo de instrumentalizar o teste 
empírico de teorias e hipóteses, o método quantitativo deverá trazer 
a inferência teórico-científica desejada a partir de dados devida-
mente organizados e tabelados, obtidos através da coleta realizada 
pelo pesquisador em campo ou junto a órgãos públicos e empresas 
privadas nos quais devem ser observados os necessários registros de 
procedimentos e regras que após tratamentos estatísticos produzam 
probabilidades que, equacionadas e analisadas, definam resultados 
que permitam o reconhecimento social da pesquisa e de seus autores. 
Conforme a autora, a justificativa do uso da metodologia quantitativa 
aplicada às ciências sociais está ligada a maleabilidade para responder 
as questões e as inferências causais sociológicas através de grande 
número de casos e modelos estatísticos e a facilidade na utilização 
de softwares específicos no teste de hipóteses. No entanto, a autora 
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faz uma crítica relacionada à teoria e a empiria nos mecanismos 
metodológico-quantitativos de pesquisa nas ciências sociais, uma 
vez que coloca as inconsistências de resultados de pesquisas apoia-
das apenas em análises estatísticas de dados empíricos sem a devida 
fundamentação teórica, como também as elaborações teóricas que 
não se apoiam empiricamente dentro de modelos estatísticos válidos 
e mais gravemente nas modelagens estatísticas dissociadas de signi-
ficação teórica e empírica. Estas inconsistências, segundo a autora 
vêm da falta de preparação dos alunos na área de ciências sociais para 
a aplicação da matemática na preparação de dados empíricos com 
inferências teóricas na representação de fenômenos sociais. Outro 
fato assinalado na conexão entre a teoria e a empiria é a grande com-
plexidade alcançada pelos métodos quantitativos estatísticos a partir 
da aplicação de mecanismos explicativos da ação e da interação social 
por técnicas computacionais avançadas que, embora tragam maior 
facilidade e velocidade nos cálculos, quando aplicados sem o devido 
cuidado, resultam em perda da capacidade explicativa da pesquisa e 
o necessário raciocínio sociológico.

No estudo de políticas públicas, Collares (2013) aponta que a 
aplicação dos métodos estatísticos através de experimento controlado é 
o único meio seguro de obtenção de relações causais, mas sua aplicação 
esbarra em dificuldades éticas que o tornam praticamente inviável. Para 
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essa área de estudo pode ser geralmente aplicado o mecanismo de quase-
experimento, em que são investigadas amostras populacionais com 
comparação entre tratamentos distintos. Ainda, pode ser considerado 
o mecanismo de experimento natural, no qual é feita uma análise 
amostral da população, estabelecendo um padrão de semelhança. Em 
todos os casos, a definição da amostragem na metodologia quantitativa 
em pesquisa social parte da instrumentalização teórica para obtenção 
de dados empíricos manipuláveis estatisticamente, seguindo para a 
justificação de variáveis, abrangência e representatividade populacional, 
estratificação e teste de validação.

Considerações finais

Como observação final da leitura e análise crítica dos textos 
ligados às ciências do homem, é percebida a permanente imposição 
da justificação metodológica em todas as pesquisas da área. Esta 
justificação tende a estar ligada à subjetividade intrínseca ao objeto 
final destas pesquisas: o homem. Concluindo, verifica-se, através 
dos conceitos e desdobramentos históricos, que a escolha do uso da 
metodologia quantitativa traz para o pesquisador o desafio de obter 
reconhecimento e resultados a partir de um objeto passível de análise 
interna e fenomenológica que pode alterar o paradigma seminal teórico 
e desvirtuar o significado quântico obtido nas ciências do homem.
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Resumo

O presente artigo tem como objetivo sistematizar e mapear os estudos 
quantitativos relacionados ao tema propaganda existentes na base de 
dados ANPAD, SCIELO e ESPM, tendo como finalidade apresentar os 
tipos de métodos quantitativos utilizados e as análises realizadas nestas 
pesquisas. Na primeira busca encontrou-se 304 estudos relacionados ao 
tema propaganda. Desta amostra, foram selecionados para análise os 
artigos de pesquisa quantitativa que relacionavam o tema propaganda em 
seu conteúdo, totalizando em 25 artigos para a amostra final, entre os anos 
de 1996 a 2015. Os resultados obtidos através da metodologia adotada, 
bibliometria, apresentaram que existe uma tendência de pesquisas em 
relação à efetividade e influência da propaganda no comportamento 
do consumidor em relação ao processo de decisão e escolha. Por fim, 
para pesquisas futuras sugere-se investigar a efetividade da propaganda 
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televisiva e a sua interferência no processo de decisão e escolha do 
consumidor frente a um produto ou marca. 

Palavras-Chave: Propaganda; Bibliometria; Metodologia Quantitativa.

Introdução

Atualmente, observa-se uma grande quantidade de novos produtos 
e marcas concorrentes em vários setores do mercado (Kamlot; Da 
Rocha, 2001), assim a propaganda tem sido uma das formas de 
comunicação mais utilizada frente a essa concorrência acirrada. Com 
isso, as técnicas publicitárias foram se aperfeiçoando e a propaganda 
adquiriu características persuasivas, com o objetivo de influenciar 
as percepções e os comportamentos dos indivíduos (Muniz, 2004). 
Várias são as estratégias de comunicação utilizadas nas propagandas, 
que tornaram-se essenciais para alcançar o potencial consumidor.

Diante desse aspecto, a pesquisa quantitativa contribui em relação 
ao tema propaganda, possibilitando a mensuração de indicadores, 
tendências e a produção de modelos teóricos com alta aplicabilidade 
prática, portanto, através de uma metodologia com linguagem 
matemática e objetiva, as análises quantitativas possibilitam à geração 
de conhecimento científico maior confiabilidade (Minayo, 2008). 
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Tendo isso em vista, esta pesquisa tem como objetivo sistematizar 
e mapear os estudos quantitativos relacionados ao tema propaganda 
existentes nas base de dados da ANPAD, Scielo e ESPM, tendo como 
finalidade apresentar os tipos de métodos quantitativos utilizados 
e as análises realizadas nestas pesquisas. O artigo está estruturado 
da seguinte forma: além desta parte introdutória, tem-se um aporte 
teórico conceituando propaganda e metodologia quantitativa. Dessa 
forma, apresenta-se nos resultados uma análise bibliométrica em 
relação às pesquisas quantitativas sobre propaganda em diversas áreas 
do conhecimento e, por fim, apresenta-se de maneira detalhada as 
principais pesquisas envolvendo propaganda, a fim de possibilitar 
uma contribuição teórica para pesquisas futuras na área.

Metodologia Quantitativa

O conhecimento científico é proporcionado pela pesquisa, que 
Minayo (2008) conceitua como sendo um processo complexo pela 
busca incessante do saber, devendo conter aspectos relevantes como 
a teoria, o método a ser utilizado, as técnicas para operar os dados 
e também a capacidade criadora do pesquisador para se chegar ao 
objetivo esperado. A abordagem quantitativa se apoia na visão do 
positivismo, que define a ciência como as atividades objetivas, pois 
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podem gerar dados estatísticos, sendo uma forte característica das 
ciências naturais (Cherobim; Martins; Silveira, 2003; Minayo, 2008). 
O objetivo da utilização desse tipo de pesquisa é apresentar dados, 
indicadores e também tendências observáveis ou produzir modelos 
teóricos  de alta abstração com aplicabilidade prática (Minayo, 2008).

Na abordagem quantitativa, o pesquisador tem um objeto definido, 
com hipóteses específicas e variáveis determinadas, utilizando a 
quantificação dos resultados em busca de uma análise precisa e 
objetiva (Godoy, 1995). A importância dessa quantificação, que para o 
positivismo é considerada pesquisa científica (Minayo, 2008), está no 
fato de permitir visualizar aspectos que não são revelados através da 
observação, proporcionando, assim, uma maior confiabilidade para 
os resultados obtidos na pesquisa (Turato, 2005). A quantificação 
para Gatti (2012) está relacionada à forma com que um fenômeno se 
manifesta possibilitando a sua interpretação e compreensão.

As pesquisas científicas se iniciam sempre a partir de um 
questionamento inicial (hipótese), sendo possível identificar então 
a perspectiva que se deve adotar para alcançar o objetivo proposto., 
como uma pesquisa científica se divide em várias etapas, é preciso 
adotar o melhor método a ser utilizado na investigação, as formas de 
levantamento e análise dos dados obtidos (Aragão, 2009). Em razão de 
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sua precisão e confiabilidade, para executar uma pesquisa quantitativa 
é necessário ter com clareza todas as etapas que se relacionam com 
a sua metodologia, para isso, algumas definições podem ajudar na 
compreensão das mesmas.

Os métodos de pesquisa, segundo Monteiro e León (2007), podem 
ser classificados em estudos descritivos por meio da observação, 
estudos descritivos de população por meio de pesquisa, estudos 
experimentais, estudos quase experimentais, estudo ex post facto, 
experimentos de caso único e por fim estudos instrumentais. 

Os estudos descritivos utilizam a observação sistemática e 
um objeto descritivo sem qualquer tipo de hipótese. Os estudos 
descritivos de população por meio de pesquisa são estudos realizados 
em um tempo único ou através de comparações ao longo de vários 
momentos temporais. Em relação aos estudos experimentais, estes 
devem apresentar pelo menos a manipulação de uma das variáveis 
independentes pelo experimentador. Nos quase experimentais não é 
possível fazer a atribuição aleatória nem tampouco controlar a ordem 
em que as tarefas são apresentadas. O estudo é classificado como ex 
post facto quando a variável independente não pode ser manipulada, 
podendo ser subdivididos em prospectivos e retrospectivos. Por fim, 
estudos instrumentais são aqueles em que ocorre o desenvolvimento de 
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novos procedimentos, aparelhos, instrumentos ou ensaios (Montero; 
León, 2007).

Em uma investigação científica é necessário realizar o procedimento 
para a obtenção de uma amostra. A esse processo dá-se o nome de 
amostragem. Segundo Bergamaschi, Souza, Hinnig (2010), os tipos 
de amostragem podem ser probabilística, onde cada elemento da 
população tem a mesma probabilidade de participar, de pertencer 
à amostra, sendo utilizado algum procedimento de sorteio, e, não 
probabilística, em que não é possível conhecer a probabilidade do 
elemento amostral de participar da amostra. 

Assim, os tipos de amostragem podem ser probabilística e não-
probabilística. Os métodos de amostragem probabilística com 
maior uso nas investigações são: a amostragem aleatória simples, a 
amostragem estratificada, a amostragem sistemática e a amostragem 
por conglomerados. Já os tipos de amostragem não-probabilística são: 
amostragem de conveniência (acessibilidade), amostragem intencional 
(julgamentos), amostragem por quotas e amostragem bola de neve 
(Reis, 2012).

Nesse sentido, a amostra é uma parte representativa da população, 
pois caso não seja possível ter acesso à toda população para estudar 
determinado fenômeno, torna-se importante a utilização de uma 
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parcela dessa população de interesse (Bergamaschi; De Souza; Hinnig, 
2010). Os elementos de uma amostra podem ser indivíduos, peças, 
escola, família dentre outras unidades de análise.

Os testes estatísticos também são importantes, pois através de 
seus cálculos é possível fazer comparações entre grupos, examinar as 
correlações e regressões e também analisar o erro do método. Esses 
testes também são conhecidos como testes de hipóteses e se dividem 
em paramétricos e não paramétricos. Os testes paramétricos são 
utilizados quando se pretende testar o valor hipotético de parâmetros 
populacionais, ou seja, qualquer medida que busca descrever uma 
determinada população e os testes não paramétricos testa outras 
situações, como, por exemplo, relacionamentos, modelos, dependência 
ou independência e aleatoriedade (Reis; Ribeiro Júnior, 2007).

Portanto, a abordagem quantitativa tem como premissa gerar 
conhecimento através do método científico, controlando e manipu-
lando as variáveis que interferem no objeto de estudo, desse modo o 
conhecimento pode ser generalizado a todas as situações empíricas 
semelhantes. Para a realização de uma pesquisa quantitativa, o pes-
quisador deve se atentar aos procedimentos metodológicos, pois para 
que uma pesquisa tenha confiabilidade embasada nos resultados é 
preciso conhecer sobre o método adotado com detalhe.
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Propaganda

Originalmente, o termo ‘propaganda’ foi definido como a 
propagação, multiplicação de ideias, princípios e opiniões (Muniz, 
2004), destinadas a influenciar as ações dos indivíduos ou grupos 
para fins predeterminados, porém, com o passar do tempo o termo 
passou a ser compreendido como a “manipulação de símbolos e da 
psicologia dos indivíduos, visando influenciar e persuadir as massas” 
(Kamlot; Rocha, 2001, p. 3).

Então, entende-se propaganda como a forma de comunicação 
identificada, persuasiva e empreendida de forma paga através dos 
meios de comunicação (Giacomini Filho, 1991).

 A comunicação identificada é o tipo de anúncio que faz menção 
ao anunciante ou responsável pela sua criação, produção e veiculação. 
Já a comunicação persuasiva é todo anúncio que busca uma posição 
por parte do consumidor, como experimentar determinado produto 
e compará-lo com outros da mesma categoria já apresentados pela 
publicidade. E por fim, também pode ser empreendida de forma paga, 
através dos meios de comunicação, ou seja, quando implica a compra 
de espaço ou utilização de televisão, rádio, outdoors e demais mídias 
de massa. Apesar da existência de alguns segmentos-alvo para cada 
campanha, a mensagem publicitária atinge públicos indiferenciados 
(Giacomini Filho, 1991).
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Nesse sentido, a propaganda tem sido a principal fonte de informações 
para os consumidores em relação a um determinado produto e funciona 
como um primeiro estímulo convidativo para a compra (Duarte; 
Vasconcellos, 2009). No entanto, para que uma propaganda tenha 
efetividade é necessário que ela combine alguns fatores, tais como uma 
demanda com tendência ascendente, identificação dos estímulos em 
relação à determinada marca e produto (diferenciar o produto dos 
demais, apresentar qualidades ocultas que não podem ser apreciadas 
no ato da compra e presença de apelo emocional), definir o público 
alvo, dentre outros (Giacomini Filho, 1991).

Portanto, com intuito de conquistar e desenvolver a fidelidade 
do consumidor, métodos e técnicas mercadológicas devem ser 
desenvolvidos, pelos profissionais de marketing, para apresentar os 
apelos eficientes requeridos em uma propaganda, pois sabe-se que 
atualmente o primeiro contato do indivíduo com um produto é por 
meio de campanhas publicitárias e isso influenciará o seu consumo 
(Giacomini Filho, 1991).

Bibliometria 

Para alcançar os objetivos propostos, foi utilizado para o 
desenvolvimento deste trabalho o método bibliométrico, o qual 
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busca quantificar a produção científica através de análise estatística 
que resultará em informações quantitativas a partir de diferentes 
publicações sobre um assunto específico em artigos de periódicos, ou 
seja, a bibliometria, técnica quantitativa e estatística que tem como 
característica a medição de índices de produção e disseminação do 
conhecimento científico (Araújo, 2006).

Segundo Araújo (2006), na bibliometria, desde a sua origem, existe 
duas preocupações, a saber: analisar a produção científica;e encontrar 
benefícios que sejam práticos e imediatos para as bibliotecas. 

Assim, os estudos bibliométricos são mais complexos do que um 
levantamento estatístico puro e simples, pois amplia-se para análises 
mais complexas e diversificadas, tornando-se uma ferramenta de grande 
utilidade para a ciência, envolvendo um conjunto de leis e princípios 
empíricos que colaboram para o estabelecimento dos fundamentos 
teóricos da Ciência da Informação. Finalmente, a bibliometria é 
conceituada como todos os estudos que tentam quantificar os processos 
de comunicação escrita (Guedes; Borschiver, 2005; Araújo, 2006).

Quando se fala em bibliometria, três pesquisadores se destacaram 
por suas importantes descobertas, e cada um deles teve seu nome 
relacionado a uma lei específica: Lei de Bradford (produtividade 
de periódicos), Lei de Lotka (produtividades de autores) e Lei de 

http://www.dgz.org.br/jun10/Art_05.htm#R1
http://www.dgz.org.br/jun10/Art_05.htm#R1
http://www.dgz.org.br/jun10/Art_05.htm#R1
http://www.dgz.org.br/jun10/Art_05.htm#R1
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Zipf (freqüência de ocorrência de palavras) (Vanti, 2002; Guedes; 
Borschiver, 2005; Araújo, 2006):

• A Lei de Bradford, ou Lei de Dispersão, permite estimar o 
grau de relevância de periódicos em determinada área do 
conhecimento;

• A Lei de Lotka, ou Lei do Quadrado Inverso, consiste na 
medição da produtividade dos autores em dada área do 
conhecimento, onde pesquisadores de maior prestígio em 
uma determinada área produzem muito e pesquisadores de 
menor prestígio, produzem pouco. Ou seja, essa lei tem por 
objetivo medir a produtividade em revistas, estabelecendo o 
núcleo e suas áreas de dispersões para um determinado assunto 
em um mesmo conjunto de revistas;

• A Lei de Zipf, ou Lei do Mínimo Esforço, permite medir 
a frequência de ocorrência das palavras em vários textos 
científicos, gerando assim, uma lista ordenada de palavras 
repetidas em um número muito pequeno.

Portanto, utilizou-se a bibliometria por ser um método de pesquisa 
que emprega análise quantitativa e estatística para alcançar o objetivo 
proposto, ou seja, realizou-se um levantamento da incidência de pesquisas 

http://www.dgz.org.br/jun10/Art_05.htm#R1
http://www.dgz.org.br/jun10/Art_05.htm#R1
http://www.dgz.org.br/jun10/Art_05.htm#R1
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quantitativas em relação ao termo ‘propaganda’. Isso porque no ambiente 
acadêmico utiliza-se mais frequentemente artigos de periódicos, por 
ser uma forma rápida e atualizada de divulgação do conhecimento 
científico, contendo produções de várias áreas de conhecimento. 

Método

Foi utilizado a bibliometria para quantificar e categorizar a 
produção científica sobre propaganda. Diante disso, na  Home Page 
dos periódicos utilizou-se o descritor ‘Propaganda’ com objetivo de 
mapear os artigos publicados nas seguintes bases de dados: Associação 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração - 
ANPAD, Scientific Electronic Library Online - SCIELO e Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo 
– ESPM. 

Por meio desta busca inicial, foram encontrados 304 artigos 
científicos, 170 na base da ANPAD, 79 na base SCIELO e 55 na 
ESPM. Do total encontrado, foram selecionados 40,7% (124) artigos, 
tomando como critério de inclusão aqueles que apresentavam o 
descritor ‘propaganda’ no título, resumo e/ou palavras-chave. 

Além disso, outro critério de refinamento dos artigos se deu 
mediante a classificação em relação à metodologia de investigação, 

http://www.scielo.org/
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sendo eles os seguintes grupos: teóricos, empíricos quantitativos e 
empíricos qualitativos. Do universo de 124 artigos científicos, 20,1% 
(25) foram classificados como estudos empíricos quantitativos.  

Diante disso, esta pesquisa limitou-se entre os anos de 1996 a 2015. 
Foi utilizado o Microsoft Excel Office 2008 para o lançamento dos dados 
levantados, após a leitura passaram por tabulações e a partir da análise 
de dados foi possível  a construção de indicadores sobre a produção 
por autores, publicação em eventos/revistas, ano de publicação, 
palavras-chave, elementos amostrais, técnica de amostragem, testes 
estatísticos utilizados nas pesquisas e, por fim, o tipo de estudo 
realizado. Alguns dados foram dispostos em tabelas com o objetivo 
de facilitar a visualização dos resultados alcançados.  

Resultados

Diante dos dados coletados, tornou-se possível analisar os artigos 
com foco na incidência de pesquisas quantitativas em relação ao 
termo ‘propaganda’, sendo possível a elaboração de gráficos e tabelas 
possibilitando apresentar os resultados de modo a fornecer um 
panorama das pesquisas quantitativas em relação ao tema proposto.

O Quadro 1 apresenta os autores que mais publicaram entre o 
período de 1996 a 2015, sendo 74 autores e coautores com participação 
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na produção dos 25 artigos analisados. Vale ressaltar que os artigos 
foram elaborados por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8  pesquisadores. Destes, apenas 
os autores José Mauro da Costa Hernandez, Marcos Cortez Campomar 
e Melby Karina Zuniga Huertas publicaram como autor e/ou co-autor 
em mais de um artigo abordando sobre propaganda utilizando o 
método quantitativo. Os demais autores participaram da publicação 
de apenas um artigo. Vale ressaltar que os autores Marcos Cortez 
Campomar e Melby Karina Zuniga Huertas publicaram juntos dois 
dos artigos analisados. 

Quadro 1: Produção por autores e ou co-autores

Autor(es) / co-autor(es) Participação em Artigos 
Publicados 

José Mauro da Costa Hernandez 2

Marcos Cortez Campomar 2

Melby Karina Zuniga Huertas 2

Demais autores 68
Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 2 permite visualizar quais são as áreas que abordam 
sobre o tema no ambiente científico, trazendo informações sobre os 
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12 eventos/revistas em que os artigos foram publicados dentro das 
bases de dados ANPAD e Scielo. Dos artigos analisados 56% (14) foram 
publicados na base do Scielo, que é uma base que  indexa diversas 
revistas em diversos países, e os outros 44% (11) foram levantados 
na base de dados da ANPAD, mais especificamente publicados nos 
eventos: Encontro da ANPAD (ENANPAD) e Encontro de Marketing 
da ANPAD (EMA). Diante desse mapeamento, é possível verificar 
quais as áreas que estão produzindo sobre o tema propaganda e como 
esse assunto está sendo abordado dentro da perspectiva metodológica 
quantitativa. Nota-se, portanto uma ascendência de publicações na 
área da Administração e em seguida na área da Saúde.

Quadro 2: Publicação por Eventos/Revistas

Ordem Eventos/Revistas Frequência

1 Encontro da ANPAD 7

2 Encontro de Marketing da ANPAD  4

3 Revista de Administração de Empresas 3

4 Revista Ciência & Saúde Coletiva 2

5 Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 2

6 Ensaio: aval. pol. públ. Educ 1

7 Revista Opinião Pública 1
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8 Revista Nova Economia 1

9 Revista Brasileira de Cirurgia Plástica 1

10 Revista Saúde Pública 1

11 Revista Ciência & Educação 1

12 Revista de Administração Mackenzie 1

  Total 25
Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação aos artigos selecionados, 12% (03) foram publicados em 
língua estrangeira Inglês, sendo 02 publicados no Brazilian Journal 
of Pharmaceutical Sciences e 01 na Revista Nova Economia, vale 
ressaltar que os autores e co-autores são brasileiros.  

Além de mensurar as publicações por periódicos, também é possível 
apresentar a evolução das publicações ao longo dos anos. A Tabela 1 
apresenta que os anos de 2008 com (20%) e 2012 com (16%) foram os que 
mais tiveram publicações de artigos em relação ao tema propaganda 
utilizando a abordagem quantitativa na análise dos dados. Destes, em 
2008 foram publicados (02) no EMA, (01) na Revista de Administração 
Mackenzie, (01) no Ensaio: aval. pol. públ. Educ. e (01) na Revista 
Ciência & Saúde Coletiva. Já as publicações no ano de 2012, estavam 
dispostas nos seguintes eventos e revistas: (02) no ENANPAD, (01) 
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na Revista Ciência & Educação e por fim (01) na Revista Brasileira 
de Cirurgia Plástica.

Tabela 1: Publicação por Ano

Ano Quantidade Porcentagem

1996 1 4%

1997 1 4%

2001 2 8%

2003 1 4%

2006 2 8%

2008 5 20%

2009 2 8%

2010 2 8%

2011 2 8%

2012 4 16%

2014 1 4%

2015 2 8%

Total 25 100%
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Através da análise geral da frequência acumulada, Gráfico 1 a seguir, 
é possível perceber que existe uma produção acentuada. Após o ano 
de 2010 observa-se uma aceleração positiva em relação à produção 
de pesquisas quantitativas abordando sobre tema propaganda. 

Gráfico 1: Frequência acumulada das produções

Fonte: Elaborado pelos autores.
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No Quadro 3 é possível visualizar de que forma essas palavras-
chave foram combinadas de acordo com o tema desenvolvido 
em cada pesquisa com o objetivo de dar maior suporte e ênfase 
aos assuntos centrais abordados nelas. Entretanto, analisando as 
palavras-chave dos 25 artigos selecionados, percebe-se que 40% (10) 
deles não apresentam palavras-chave. Porém, nos outros 15 artigos 
restantes foram contabilizadas 66 palavras-chave, sendo que as que 
mais se repetiram nos artigos foram: atitude (02); avaliação (06); 
comportamento (02); conhecimento (02); consumidor (02); ensino (02); 
marcas (02); medicamentos (02); propaganda (09) e publicidade (02).

Quadro 3: Palavras-chave

Palavras com maior frequência Palavras-chave utilizadas
Atitude Atitude; Atitudes.

Avaliação Avaliação de personagem na propaganda; avaliação de 
produto; avaliação de propaganda; avaliação de rotulagem.

Comportamento Comportamento do adolescente; Comportamento do 
consumidor.

Conhecimento Conhecimento de preços; Conhecimentos.
Consumidor Consumidor.
Ensino Ensino médio; Ensino Técnico/propaganda.
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Marcas Marcas; Marcas brasileiras.
Medicamento Medicamentos.

Propaganda Propaganda; Propaganda de alimentos/análise; Propaganda 
de medicamentos.

Publicidade Publicidade; publicidade de alimentos infantis.
Total                                                        
10  

Fonte: Elaborado pelos autores.

Como pode ser visto no Gráfico 2, as amostras dos artigos analisados 
são compostas por unidades de análise, como indivíduos, propagandas e 
empresas. Sendo duas destas pesquisas apresentadas pelos autores com 
caráter censitário, por apresentarem uma quantidade representativa 
de elementos, com 4200 indivíduos e 9354 empresas. As menores 
amostras continham 10 elementos (indivíduos). Em um desses estudos 
o autor afirma que o tamanho reduzido da amostra ocorreu devido 
a algumas limitações da pesquisa.
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Gráfico 2: Quantidade de elementos das amostras

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Gráfico 3 apresenta os tipos de amostragem utilizados nos artigos 
analisados de acordo com o tipo de estudo e interesse do pesquisador. 
Como pode ser visto, 12% das pesquisas não apresentaram o tipo de 
amostragem utilizado para a seleção dos elementos da amostra. Nota-
se uma maior utilização do método de amostragem por conveniência, 
o que é justificado por ser o tipo de amostragem menos rigoroso de 
todos os outros, pelo fato de o pesquisador selecionar os elementos 
mais acessíveis, facilitando assim a coleta dos dados. Um tópico 
importante a ser mencionado é que esse tipo de amostragem utilizado 



177
Métodos de  

pesquisa

nas pesquisas não representam, com fidelidade, a população de onde 
as amostras foram retiradas.

Gráfico 3: Tipos de amostragem

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os testes estatísticos são inúmeros. No Quadro 4 é possível verificar 
que foram utilizados nas pesquisas levantadas abordando o tema 
proposto – propaganda – tanto os testes paramétricos quanto não 
paramétricos. Vale ressaltar que algumas pesquisas utilizaram mais 



178
Métodos de  

pesquisa

de um teste estatístico. Diante disto, é possível perceber que o teste 
paramétrico mais usual foi a análise de variância (ANOVA) e os não 
perimétricos com maior incidência em relação ao uso são X2 (Qui-
quadrado) e t (de Student), sendo considerados uma das principais 
estatísticas utilizadas nos testes de hipóteses.

Quadro 4: Testes Estatísticos

Testes Estatísticos Incidência

ANOVA- análise de variância (Paramétrico) 4

ANOVA ONE-WAY (Univariada) (Paramétrico) 2

 ANOVA TWO-WAY (Bivariada) (Paramétrico) 1

ANOVA - MANOVA (Multivariada) (Paramétrico) 1

Índice de correlação de Pearson (r) (Paramétrico) 1

Índice de correlação de Spearman (Não paramétrico) 2

Kolmogorov-Smirnov (Não paramétrico) 1

Mann-Whitney - Teste “U” (Não paramétrico) 1

Qui-quadrado X2 (Não paramétrico) 7

Teste t (Student) (Paramétrico) 5

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Em 28% (07) das pesquisas não foi possível identificar o tipo de teste 
estatístico utilizado. Sendo assim, as análises estatísticas identificadas 
nestas pesquisas foram: Análise de regressão linear, meta-análise, 
análise estatística descritiva e análise de conteúdo com estatística 
descritiva.

A partir da análise dos artigos empíricos quantitativos foi possível 
classificar os tipos de estudos em relação ao método adotado, como 
pode ser visto no Gráfico 4. A classificação dos estudos partiu da 
definição trazida por Monetiro e León (2007), segundo os quais os 
estudos quantitativos podem ser: estudos descritivos por meio da 
observação, estudos descritivos de população por meio de pesquisa, 
estudos experimentais, estudos quase experimentais, estudo ex post 
facto, experimentos de caso único e, por fim, estudos instrumentais. 
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Gráfico 4: Tipos de estudos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nota-se o predomínio do tipo de estudo descritivo pelo fato de 
a classificação de alguns artigos, mesmo não trazendo com exatidão 
as regras da classificação adotada, apresentarem em sua metodologia 
a definição de estudo descritivo, levantamento descritivo e estudo 
observacional, estes e os descritivos, por meio da observação, portanto, 
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foram incluídos no grupo de estudos descritivos. Outro tópico 
importante analisado em relação aos estudos experimentais foi a 
clareza na apresentação das variáveis dependentes, independentes e 
também das hipóteses a serem testadas.

Os estudos que abordam diretamente o tema propaganda de 
maneira quantitativa versam, em sua maioria, sobre a efetividade e 
influência da propaganda em relação ao processo de decisão e escolha 
dos consumidores, como pode ser visto nos estudos descritos na 
sequência. Esse aspecto evidencia uma tendência bastante explorada 
na área atualmente.

Kamlot e Da Rocha (2001), através de um experimento com grupo 
de foco buscaram compreender o efeito do humor na propaganda 
impressa e televisiva de produtos e marcas, com o intuito de avaliar a 
percepção, afeição e a lembrança do produto pelo consumidor potencial; 
o nível de recordação da marca e do produto anunciado quando se 
utiliza o humor e, por fim, se a atitude do consumidor é alterada 
quando exposto a propagandas contendo humor. Através de testes de 
hipóteses e utilizando um questionário para medir o índice de recall 
(lembrança), os autores concluíram que os produtos com propaganda 
contendo humor são mais lembrados, o mesmo ocorre com as marcas 
dos produtos anunciados com humor e que a mídia impressa obteve 
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resultados opostos aos das propagandas televisivas. Foi evidenciado 
ainda que as pessoas preferem propagandas com humor, porém, não é 
observado vantagem na mudança de atitude devido ao seu uso, tanto 
na mídia impressa quanto na televisiva, não aumentando o interesse 
dos consumidores pela escolha do produto anunciado. 

A efetividade da propaganda está diretamente relacionada ao 
processo de decisão de escolha consumidor. Mello et al. (2001), para 
investigar como as dimensões da marca (funcional e simbólica) 
interferem na comunicação de atributos do produto (intrínseco 
e extrínseco) para a obtenção de uma propaganda mais efetiva, 
executaram um experimento com design fatorial 2x2. Os resultados 
da pesquisa apresentaram que a relevância funcional e simbólica 
na comunicação de atributos intrínsecos e extrínsecos influenciam 
na efetividade da propaganda, onde foi evidenciado que para os 
produtos com alto grau de funcionalidade/simbolismo produzem-
se anúncios mais efetivos quando evidenciam atributos intrínsecos, 
ocorrendo o mesmo para os produtos que apresentam alto grau de 
funcionalidade e baixo simbolismo e, por fim, para os produtos 
com baixa-funcionalidade e alto-simbolismo, deve-se focalizar 
principalmente nos comunicados, nos atributos extrínsecos. 

Fonseca, Souza Neto e Golveia (2003) exploraram a importância 
da propaganda mediante a concorrência do mercado competitivo. 
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Esses pesquisadores realizaram uma survey e utilizaram a escala do 
Quociente Emocional de Wells para medir a efetividade da propaganda 
impressa de três marcas, em que cada um dos participantes avaliou 
uma das marcas isoladamente, identificando o baixo ou alto apelo 
emocional. Os resultados mostraram que os anúncios enfatizam muito 
o aspecto emocional e que as mulheres são capazes de perceber as 
diferenças entre os apelos funcionais e emocionais das propagandas 
e avaliam melhor os anúncios mais afetivos do que os homens. Por 
fim, das três marcas testadas, apenas uma não apresentou uma boa 
avaliação, pois apresentou baixo quoeficiente emocional.

Huertas e Campomar (2006) realizaram um levantamento para 
avaliar, dentro da perspectiva do consumidor, a indicação de se 
igualar os apelos da propaganda à atitude do consumidor sobre o 
produto. Para analisar a atitude do consumidor frente a anúncios de 
medicamentos para emagrecer, foi utilizado um questionário dividido 
em três partes, a partir disso, vários construtos foram associados e 
medidos. Os resultados evidenciaram que a atitude do consumidor 
sobre medicamentos para emagrecer é predominantemente cognitiva, 
enquanto a atitude e intenção comportamental foram mais favoráveis 
frente ao anúncio racional.

Em sua pesquisa, Facó (2006), através de um experimento entre 
sujeitos distribuídos aleatoriamente a apenas um tratamento (A, B, 
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C e D), investigou o impacto da estratégia da representação física e 
da associação, nas atitudes dos consumidores em relação ao anúncio, 
marca e intenção de compra de serviços educacionais por meio da 
propaganda impressa. Após o cruzamento entre todas as possibilidades 
de estratégias, os resultados apontaram que o uso de estratégia da 
representação física através da fotografia das instalações e também a 
estratégia de associação pelo endosso/testemunhal não afetaram de 
forma expressiva as atitudes dos consumidores em relação ao anúncio, 
marca e intenção de compra de serviços educacionais.

Huertas e Campomar (2008), através de um levantamento descritivo, 
objetivaram avaliar os componentes da atitude sobre medicamentos 
para emagrecer e também a atitude e intenções comportamentais frente 
a anúncios, um com apelos racionais e outro com apelos emocionais. 
Os resultados apresentaram que a atitude do consumidor frente 
ao medicamento para emagrecer é predominantemente cognitiva, 
enquanto a atitude e intenção comportamental foram mais favoráveis 
frente ao anúncio racional. Por fim, os autores ainda afirmam que a 
cognição negativa sobre o produto foi marcante, anulando, assim, o 
poder persuasivo de apelos emocionais.

Por sua vez, Petroll e Rossi (2008), através de um experimento, 
buscaram analisar o comportamento do consumidor em relação ao 
apelo sexual nas propagandas impressas. Depois de testadas as hipóteses 
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em relação à atitude do consumidor ficou evidente que se deve ter 
cuidado em relação à veiculação de apelos sexuais na propaganda. 
Caso o público-alvo da propaganda seja do sexo feminino, deve-se 
ter cuidado com o nível de nudez ou apelo sexual, ao contrário, se 
o público-alvo for consumidores do sexo masculino, aconselha-se 
utilizar modelos femininos em diversos níveis de nudez na propaganda, 
evitando o uso de modelos masculinos com altos níveis de nudez. O 
autor recomenda escolher o público-alvo para determinada propaganda 
e o modelo de sexo oposto ao do público, pois assim a chance do 
consumidor adquirir o produto anunciado será maior. 

Para examinar o papel da emoção na avaliação de novos produtos 
pelo consumidor em processos de sinalização da qualidade por meio 
da propaganda Koetz e Costa (2010) realizaram um experimento com 
design fatorial 2 x 2 x 2. Os resultados apresentaram que o estado 
emocional vivenciado pelo consumidor quando exposto às ações de 
sinalização da qualidade por meio da propaganda não influencia em 
seus julgamentos em relação a novos produtos. Isso ocorre porque o 
tipo de estratégia de julgamento que acontece nesses casos é o acesso 
motivado e este não estimula a ocorrência de geração de afeto.

Por meio de um estudo analítico, transversal, Lyra Junior et al. 
(2010) investigaram a influência da propaganda no consumo de me-
dicamentos por um grupo de idosos. Os dados da pesquisa foram 
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coletados através de um questionário semiestruturado e após a re-
alização das correlações entre as variáveis os resultados apontaram 
que, em relação à propaganda televisiva,  alguns idosos consomem 
medicamentos influenciados pela propaganda, sem prescrição mé-
dica e não levando em consideração os riscos associados ao seu uso, 
afirmando ainda a efetividade do medicamento.

O estudo de Faria et al. (2011) é parte de um estudo longitudinal e 
buscou analisar a associação entre propaganda de álcool e o consumo 
de cerveja por adolescentes com menos de 18 anos. A coleta de dados 
ocorreu por meio de um questionário aplicado a três grupos focais, e 
após a análise das variáveis os dados apontaram que as propagandas 
de bebidas alcoólicas não são a causa direta de consumo de bebidas 
alcoólicas, porém influenciam ao consumo recente de cerveja, pois 
associam percepção de similaridade dos adolescentes entre situações de 
suas vidas àquelas que aparecem nos comerciais de bebidas alcoólicas.

Moretti et al. (2011) realizaram um survey para identificar as reações 
dos indivíduos em relação à propaganda de um relógio de pulso na 
qual apenas os personagens que apresentavam o produto variavam, em 
termos de cor, idade e nível de escolaridade sugerido. Após os testes 
das hipóteses, os resultados do levantamento indicaram que a avaliação 
da propaganda e do produto por consumidores de diferentes etnias 
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não variou devido ao efeito da cor do personagem da propaganda, ao 
contrário da educação, que apresentou maior efeito sobre preferências 
dos consumidores. Os autores concluíram que as características 
sociais influenciam no processo de escolha do consumidor e devem 
ser levadas em conta ao elaborar uma propaganda.

Almeida et al. (2012), através de um estudo observacional, realizaram 
um levantamento sobre o uso de medicamentos prescritos ou não entre 
estudantes, e em seguida avaliaram a influência da propaganda de 
medicamentos sobre esse uso. Para a coleta de dados dos nove grupos 
pelos quais a amostra foi dividida, os pesquisadores utilizaram um 
questionário estruturado contendo treze questões com o intuito de 
responder o objetivo proposto. Os resultados da pesquisa apresentaram 
que existe um grande consumo de medicamentos entre os estudantes 
e que as propagandas de medicamentos na televisão chamaram a 
atenção de quase todos os alunos, que afirmaram confiar pouco ou 
nada nos aspectos científicos por elas apresentados, mas mesmo assim 
informaram que as propagandas influenciaram na escolha e uso de 
algum tipo de medicamento.

Silva et al. (2012) realizam três experimentos. No primeiro deles 
buscam verificar o efeito do endosso de celebridade na avaliação 
de um produto e foi constatado que o endosso de celebridades nas 
propagandas influencia o comportamento de escolha dos indivíduos. 
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No segundo experimento acrescentou-se, além das celebridades, as 
marcas consideradas reconhecidas e não reconhecidas dos produtos, 
e os resultados apresentaram a ascendência da marca reconhecida 
em relação à marca não reconhecida dispensando até mesmo o uso 
do endosso de celebridade. Por fim, no último experimento com 
desenho fatorial completo entre sujeitos no formato 2x2x2, foram 
apresentadas propagandas com e sem endosso, considerando-se a 
congruência entre celebridade e produto. Os resultados apresentam 
que a marca reconhecida é superior em relação a uma marca não 
reconhecida e não depende do endossamento de celebridades para 
influenciar na escolha do consumidor. 

Buscando verificar se o tipo de mensagem exerce um efeito 
direto ou indireto sobre as intenções comportamentais em relação 
ao ceticismo, Galhanone et al. (2014) realizaram um experimento 
fatorial entre - sujeitos onde cada participante foi exposto a somente 
um tipo de mensagem, informacional ou transformacional, sendo 
possível mensurar o grau de ceticismo em relação à propaganda. 
Através das análises os autores concluíram que as empresas devem 
evitar utilizar propagandas muito informacionais e favorecer aquelas 
com características transformacionais, pois buscam gerar durante a 
decodificação do anúncio, uma experiência emocional relacionada 
ao uso da marca, sendo mais bem aceitas pelos mais e menos céticos, 
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e também mais eficazes em gerar os comportamentos que se espera 
dos consumidores. 

Leite e Maffezzolli (2015) investigaram se o endosso das celebridades 
e do ceticismo nas propagandas pode influenciar a intenção de 
compra e as atitudes dos consumidores. Para isso, foi realizado dois 
experimentos, o primeiro com design 3x1 e o segundo 2x2. A partir 
desses experimentos, os autores afirmam que as celebridades não 
congruentes em propagandas de produtos de baixo envolvimento 
podem colocar em risco os efeitos da comunicação de Marketing. 
Deve-se evitar a imagem de celebridades ligadas a outras marcas. 
Assim, eles ressaltam que os efeitos negativos do ceticismo em relação à 
publicidade não apenas influenciam a intenção de compra e as atitudes 
dos consumidores, como também podem prejudicar a empresa. Por 
fim, indicam o uso de celebridades atrativas somente para endossarem 
anúncios se não forem incongruentes com o produto, pois o efeito 
da congruência se mostrou mais efetivo do que o da atratividade.

Discussão e considerações finais

O presente artigo apresentou uma análise acerca de pesquisas 
quantitativas sobre propaganda. A partir da análise das publicações 
nos encontros e periódicos da ANPAD e SCIELO foi possível constatar 
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que a propaganda está diretamente ligada ao processo de decisão e 
escolha dos consumidores.

Essa preocupação em relação à efetividade da propaganda e a sua 
influência no processo de decisão e escolha foi evidenciada com maior 
exatidão nas 15 pesquisas descritas de forma detalhada. Destas, algumas 
abordaram o processo de avaliação de efetividade da propaganda, 
buscando compreender os aspectos que influenciam na atitude e 
intenção de compra dos consumidores expostos a uma determinada 
marca e produto através da mídia televisiva ou impressa. 

Notou-se que em relação a essa tendência, alguns aspectos 
conceituais se tornaram evidentes no aporte teórico das pesquisas 
analisadas, tais como marca, atributos, persuasão, aspectos emocionais 
e racionais, endosso de celebridades, atitude, intenção de compra, 
lembrança (recall) dentre outros.

As pesquisas envolvendo o tema propaganda ofereceram recursos 
para a análise dos termos de maneira geral e demonstraram que a 
área com mais publicações foi a Administração, explicando a relação 
evidente da efetividade e influência da propaganda no processo de 
decisão e escolha. Os anos 2008 e 2012 foram os que mais apresentaram 
publicações abordando sobre tema. 

Nas pesquisas, o tipo de amostragem mais utilizado para determinar 
os elementos da amostra foi o não probabilístico por conveniência, 
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que apesar de ser o menos rigoroso, foi citado com frequência nas 
limitações das pesquisas, por não permitir generalizar os resultados 
encontrados para toda a população.

Apesar da predominância dos estudos descritivos, a maneira mais 
objetiva de entender a efetividade da propaganda e sua influência em 
relação ao processo de decisão e escolha foi através de experimentos, 
sendo possível visualizar as manipulações das variáveis e as hipóteses 
testadas, trazendo, assim, uma melhor compreensão do fenômeno 
investigado.

Entretanto, esta pesquisa também possui limitações em relação 
à definição dos tipos de amostragem e classificação dos tipos de 
estudo, uma vez que os autores não trouxeram essas definições. Vale 
ressaltar que essa limitação não descaracterizou o propósito desta 
pesquisa. Além disso, são necessários mais estudos que tratem a 
variável propaganda como principal. Por fim, para pesquisas futuras 
sugere-se investigar a efetividade da propaganda televisiva e a sua 
interferência no processo de decisão e escolha do consumidor frente 
a um produto ou marca, pois dessa forma seria possível obter um 
maior aprofundamento sobre o tema.
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Resumo

O mundo organizacional é bastante competitivo e as empresas estão 
em constante ação para manter e se desenvolver no mercado utilizando, 
dentre outras estratégias, a da qualificação contínua de seus funcionários. 
O citado contexto norteou o presente trabalho que tem como proposta 
realizar uma investigação bibliométrica na busca por fazer levantamen-
to e análise de abordagens sobre o tema Universidades Corporativas 
em produções científicas em artigos publicadas a partir da ANPAD e 
SCIELO no período compreendido entre o mês de janeiro do ano de 
2006 até abril de 2016. Para tanto, foi realizada a pesquisa bibliométrica 
com método quantitativo. O estudo estruturado na contextualização 
do assunto é seguido por um tópico que traz conceito e histórico das 
Universidades Corporativas, procedimentos metodológicos adotados, os 
resultados da pesquisa, considerações finais e explanação das referências 
utilizadas. Foram encontrados 17 (dezessete) artigos, tendo encaixado nos 
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critérios de inclusão um total de 06 (seis). As análises apontam que as 
abordagens sobre as Universidades Corporativas em artigos científicos, 
especialmente no decorrer de uma década, foram ínfimas, ainda são 
mínimos as pesquisas que se dedicam a temática. 

Palavras-chave: Universidade Corporativa; Educação Corporativa; Pes-
quisa Bibliométrica; Artigos Científicos.

Introdução

As mudanças impulsionadas pela tecnologia moderna e os meios de 
comunicação passaram a ser adotadas em ambientes organizacionais 
para facilitar e acelerar os negócios, no âmbito doméstico com 
interação entre as pessoas mesmo em lugares distantes e ainda no 
campo da educação, especialmente. 

O mundo globalizado desencadeia transformações em prol do 
desenvolvimento de novas tecnologias, influenciando a percepção do ser 
humano, ampliando suas capacidades e habilidades, e impulsionando 
um processo gradativo de preparação profissional numa dinâmica 
exigida por um mercado de profunda concorrência. 

Ao longo do seu processo de desenvolvimento e crescimento, as 
empresas voltam-se para criação e aprimoramento das experiências 
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e conhecimentos que consideram relevante para gerar estratégias e 
crescimento no mercado.

Nesse mesmo contexto, as organizações diante do aumento 
crescente da competitividade começaram a perceber as exigências 
de um saber não apenas especializado, mas também atualizado e 
contínuo para seu desenvolvimento e lucratividade. Observaram 
que não seria mais interessante depender apenas das Instituições de 
Ensino Superior para qualificar seus colaboradores. 

Assim, notaram a importância de se criar seus próprios meios, e 
dentro de um processo dinâmico entre o saber e trabalho em prol da 
permanência e crescimento organizações no mercado globalizado e 
cada vez mais competitivo, surgiram as “universidades corporativas”, a 
fim de direcionar melhor o processo de aprendizagem com vinculação 
de modo mais direto às metas e resultados estratégicos reais da empresa. 

A fim de inovar, perceberam ser fundamental ações que invistam 
na preparação, no desenvolvimento e valorização do capital intelectual 
já existente na empresa conhecedor inclusive dos objetivos e cultura 
organizacional.

As considerações acima motivaram a realização do presente artigo 
que tem como questão norteadora a seguinte pergunta: o que tem 
sido produzido e qual o foco que tem se dado sobre a formação e 
papel das Universidades Corporativas?
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Para responder ao questionamento traçou-se como objetivo geral 
realizar um estudo bibliométrico na busca por observar artigos cien-
tíficos sobre as Universidades Corporativas e ampliar o conhecimento 
referente às publicações relacionadas ao tema. Os objetivos específicos 
visaram discorrer a respeito do histórico e criação das Universida-
des Coorporativas, levantar e analisar o foco das produções textuais 
científicas encontradas. 

O estudo encontra-se estruturado em três tópicos. O primeiro 
apresenta conceitos e histórico relacionados à formação das Universi-
dades Corporativas no intuito de expor um breve referencial teórico. 
O segundo trata da metodologia adotada para realização do presente 
estudo e o terceiro apresenta e analisa os dados levantados. Por fim, 
explana-se as considerações a respeito dos objetivos propostos. 

Universidades corporativas: conceito e histórico

O início do século XXI pontuou a necessidade ampliar as estratégias 
competitivas no mercado globalizado. O mercado de economia 
globalizada impõe um novo desafio especialmente no campo da 
economia que grande expansão competitiva.

Conforme citam Cardoso e Carvalho (2006), na busca por sobre-
vivência as organizações empreendem mudanças e adequações no 
ambiente e estrutura organizacional, e entre as principais mudanças 
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pode-se destacar a educação contínua dos funcionários como um fator 
de relevância na conquista de vantagens competitivas.

Diante das constantes mudanças no mercado organizacional 
corporativo, as empresas  buscam formar seus próprios talentos 
investindo na educação corporativa como forma de atender às 
preferências e exigências da sua cadeia de valor. Surgem então as 
universidades corporativas com o propósito de aprimorar a filosofia 
da aprendizagem da organização, com o objetivo de colocar seus 
funcionários em consonância com o conhecimento e as competências 
necessárias, capacitando-os para atingirem os objetivos estratégicos 
organizacionais.

Entretanto, para compreender o conceito e o histórico das Uni-
versidades Corporativas, faz-se pertinente retomar o significado do 
sistema capitalista mesmo que de modo sucinto. Para esse propósito 
basta saber que o capitalismo é um sistema em que os bens e serviços 
são produzidos para fins de troca lucrativa e, nesse sentido, o mercado 
produtor e consumidor depende do desenvolvimento da capacidade 
intelectual de cada membro das equipes de funcionários das orga-
nizações. Assim, em resumo, o sistema capitalista se volta para o 
desenvolvimento das forças produtivas e o aumento da produtividade 
do trabalho através de ações para a formação ou aprimoramento 
profissional de seu capital humano (Ricardo, 2007). 
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O surgimento das Universidades Corporativas, ou seja, desse modo 
de formação, na visão de Santos (2004) diz respeito a estratégias que 
atualmente são consideradas mais apropriadas para a preparação da 
força de trabalho.

No contexto em que as empresas percebem que precisam 
acompanhar o desenvolvimento do mercado, elas passam a requer um 
funcionário capacitado e com aprendizagem contínua, uma vez que 
“o sucesso dos negócios está diretamente relacionado à capacidade da 
instituição em repensar suas práticas e reformular-se para responder 
aos anseios e demandas do mercado globalizado” (Ricardo, 2007, p. 7). 

A partir das preocupações referidas acima, as empresas, por meio 
das Universidades Corporativas, buscam, entre outros propósito, 
promover qualificação para que os funcionários sejam preparados e 
se tornem constantemente capazes de agir como suporte para que os 
objetivos do negócio sejam atingidos e assim desenvolver potencial 
competitivo para se manter e expandir no mercado. 

Na definição de Eboli (2004, p. 48), Universidade Corporativa é 
“um sistema de desenvolvimento de pessoas pautado pela gestão de 
pessoas por competências”. Nesse prisma, é importante compreender 
que o termo “corporativo” associado a universidade quer dizer que 
esta última vincula-se a uma corporação e que serviços educacionais 
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não são seu fim, mas um meio para desenvolver no mercado e obter 
lucratividade (Alperstedt, 2003).

Por meio do conceito elaborado por Allen (2002, p. 9), “a Univer-
sidade corporativa é uma entidade educacional que é uma ferramenta 
estratégica designada a auxiliar sua matriz no alcance de sua missão 
pela condução de atividades que cultivam aprendizagem individual 
e organizacional, conhecimento e estratégia”.  

Já “o termo “Universidade Corporativa” tem se tornado comum 
entre as organizações como uma maneira de dar à área de treinamento 
e desenvolvimento uma dimensão estratégica” (Branco, 2006, p. 100).

Para Quartiero e Cerny (2005, p. 24), a Universidade Corporativa 
pode ser definida enquanto projeto de formação desenvolvido pelas 
empresas cujo propósito consiste em “institucionalizar uma cultura 
de aprendizagem contínua, proporcionando a aquisição de novas 
competências vinculadas às estratégias empresariais”.

Uma Educação Corporativa, diz respeito a um sistema e processo 
de formação de funcionários com base em competências “devendo 
desenvolver nos colaboradores as competências consideradas críticas 
para a viabilização das estratégias de negócio vinculado aos propósitos, 
valores, objetivos e metas empresariais” (Eboli, 2008, p. 181).
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Na perspectiva de Brandão (2006, p. 23), “a concepção de Univer-
sidade Corporativa (UC) nasce no berço da cultura americana, cujos 
valores, tais como competição, tomada de risco e inovação”. 

Essas universidades centradas na corporatividade se constituem 
pela formação de parcerias, “estratégias de estreita colaboração com 
universidades, criando ambientes eletrônicos para armazenamento 
de informações e instituindo modelos educacionais voltados para o 
mercado” (Quartiero e Cerny, 2005, p. 24).

Ao criarem universidades corporativas, as empresas buscam 
desenvolver ações para obter respostas em suas atividades laborais 
promovendo treinamento e desenvolvimento para seus profissionais 
nos quesitos de interesse operacional e estratégico para o mercado 
(Quartiero; Cerny, 2005).

Na esteira das discussões acerca das Universidades Corporativas, 
é pertinente ressaltar que sua existência não é tão recente quanto 
possa se pensar. As mesmas têm sua origem na década de 1920 com a 
General Motors, que procurou incorporar uma escola noturna para 
a indústria automobilística a fim de treinar e obter desenvolvimento 
dos seus colaboradores que capacitados ficariam melhor preparadas 
para atuar e alcançar vantagem competitiva para a empresa, conforme 
pontua Ricardo (2007).
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Todavia, a denominação corporativa, ou seja, a primeira instituição 
de ensino corporativa criada teve sua criação pela General Electric 
que veio a se tornar referência em âmbito mundial no que tange 
desenvolvimento de talentos e formação de líderes profissionais 
fundando a Universidade Corporativa Crotonville, no ano de 1956 
(Eboli, 2004).

Desse modo, nos Estados Unidos da América, segundo Branco 
(2006, p. 104), 

as Universidades Corporativas surgiram com o objetivo de ser uma 
educação continuada e um complemento estratégico do gerenciamento 
do aprendizado enquanto um serviço educacional particularmente 
voltado ao público interno das organizações. 

Especificamente no Brasil, o conceito das Universidades Corpo-
rativas chega ao final do século XX quando as empresas começam 
a perceber e sentir a pressão da necessidade da qualificação como 
diferencial competitivo no mercado. De acordo com Eboli (2004) 
em campo brasileiro, uma das primeiras Universidades Corporativas 
surge em 1992 com o Grupo Accor. Mas surgiram várias outras tais 
como: Grupo Amil, Grupo Accor Brasil, Brahma, HSBC, AmBev, 
Telemar, Datasul, Petrobrás e Unimed. Segundo Cardoso e Carvalho 
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(2006, p. 4), “no Brasil têm-se o surgimento das universidades corpo-
rativas a partir dos anos 90, com a Albert Einstein, Fiat, Motorola, 
Mc Donald´s, Petrobras, entre outras”. 

De acordo com Quartiero e Cerny (2005), esse modelo de educação 
adotado por diversas organizações surgiu no momento em que se 
implanta o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da 
primeira metade da década de 1990 na esteira de uma política cujo 
quadro abria para um processo econômico centrado na ideologia do 
desenvolvimento de potencial competitivo para o mercado globalizado. 

As Universidades Corporativas preocupam-se com a geração e 
assimilação de conhecimento no intuito de contribuir na obtenção de 
resultados positivos e o sucesso do negócio (Eboli, 2004). Na visão de 
Freitag (2010), o contexto empresarial que requer sempre renovação 
e inovação das competências faz surgir a Universidade Corporativa 
a fim de desenvolver e educar os empregados com qualificação e 
capacidades para atingir as estratégias competitivas da organização. 

Nesse contexto, torna-se relevante destacar que, segundo Alperstedt 
(2001, p. 154-55), a 

criação dos cursos disponibilizados pelas universidades corporativas, 
não se restringe apenas à seara da administração e gerência; abrange a 
área de informática, de engenharia e outras áreas consideradas vitais 
para o tipo de negócio da empresa. 
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Por meio da concepção de Caldeira e Godoy (2011) pode-se com-
preender que Educação Corporativa envolve aprendizagem organi-
zacional enquanto ferramenta para aprimoramento de profissionais 
com capacidade para tomar decisões na empresa como modo para 
superar os desafios organizacionais no mercado. Nesse contexto, 

a Universidade Corporativa pode ser implantada tanto por empresas 
que desejam ampliar e padronizar os programas de treinamento quanto 
por empresas que pretendem oferecer aos seus funcionários novas 
oportunidades de desenvolvimento (Branco, 2006, p. 101).

E se por um lado a empresa tem como principal preocupação e 
objetivo a melhor preparação do funcionário para atuar com excelência 
e agregar vantagem competitiva e lucratividade para a organização, por 
outro lado, “o funcionário interpreta isso como investimento em sua 
carreira e possibilidade de incremento do seu curriculum, cuja validade 
não se restringe àquele emprego”, afirma Alperstedt (2001, p. 156).

Hoje as Universidades Corporativas atuam em espaço físico e 
presenciais ou semipresenciais e utilizam também, e bastante, as 
ferramentas da tecnologia da comunicação ofertando cursos virtuais 
na modalidade de Educação a Distância (EaD) a fim de dinamizar e 
facilitar o processo de aprendizagem com escolhas e flexibilizações 
de horários para os funcionários estudantes.
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Procedimentos metodológicos

Nos subtítulos que seguem apresenta-se a metodologia empregada 
para a execução da pesquisa proposta. 

Classificação da pesquisa

Em razão do foco da pesquisa ter como propósito a análise 
bibliométrica da produção científica sobre Universidades Corporativas, 
a classificação da pesquisa foi a quantitativa com caráter descritivo 
e exploratório. A pesquisa quantitativa segundo Marconi e Lakatos 
(2010, p. 269) é um método pelo qual “os pesquisadores valem-se de 
amostras amplas e de informações numéricas” para suas análises.

Quanto à pesquisa bibliométrica, Cooper e Schindler (2003) 
trazem como definição que a mesma se constitui enquanto estudo 
descritivo, visto que possibilita que o pesquisador descreva ou defina 
uma determinada temática. Refere-se à investigação que permite 
envolver a coleta de dados com destaque para o número de vezes 
que o pesquisador observa um único evento ou característica, assim 
como perceber focos e abordagens realizadas. 

Na mesma direção, Santos e Kobashi (2009) afirmam que o estudo 
bibliométrico atua no agrupamento de informações relevantes 
sobre um determinado tema no universo de publicações e bases 
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de conhecimento científico, e desse modo torna-se um importante 
método para os pesquisadores se situarem em suas pesquisas. 

Nesse sentido, a bibliometria está presente no contexto das 
ciências da informação, as quais possuem técnicas quantitativas e 
qualitativas de avaliação permitindo mensurar fluxos da disseminação 
do conhecimento científico. 

Procedimentos adotados

Para realização do estudo, adotou-se os seguintes procedimentos 
para seleção dos artigos:

1. busca eletrônica em duas diferentes bases de dados: a Associação 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administraçao 
- ANPAD e o Scientific Electronic Library Online – SCIELO, 
que é um portal de revistas brasileiras que organiza e publica 
textos completos de revistas na Internet. 

2. identificação de termos de pesquisa: Universidades Corporativas, 
Educação Corporativa, bibliometria, análise bibliométrica; 

3. realização de pesquisa considerando os artigos publicados sobre 
o tema em questão tendo como critério de inclusão aqueles 
em língua portuguesa publicados no período entre janeiro 
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de 2006 a abril de 2016 e critério de exclusão publicação em 
outras línguas e fora do período delimitado;

4. seleção dos artigos científicos;
5. análise procurando identificar título do artigo, autores, 

palavras-chave, ano das publicações, nome do periódico, tipos 
de estudo e métodos de análises; 

6. Apresentação e interpretação dos resultados que foram 
organizados em tabelas acompanhadas das análises realizadas 
à luz da problemática e objetivos da pesquisa.

Nessa perspectiva, a coleta de dados observou a relevância do 
assunto do objeto de estudo por meio de pesquisa avançada, e 
considerou documentos produzidos nos últimos 10 anos, isto é, entre 
2006 e 2016.  A consulta dos artigos foi realizada inicialmente com 
base na leitura e avaliação dos resumos e palavras-chave. Quando 
selecionados aqueles que tratam de temática central do estudo, ou 
seja, Universidades Corporativas, os mesmos foram lidos na íntegra. 
Com os procedimentos metodológicos adotados chegou-se ao número 
total de 17 artigos, sendo que somente 06 corresponderam à amostra 
do estudo por se enquadrar no critério de inclusão.
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Estudo bibliométrico dos artigos sobre universidades corporativas

Neste tópico apresenta-se os resultados do estudo bibliométrico 
com base na amostra coletada que foi organizada em tabela segundo 
a ordem que compreende título do artigo, autores(as), palavras-chave, 
data de publicação, nome do periódico, classificação se trata de 
procedimento teórico, empírico ou pesquisa quantitativa, qualitativa 
ou mista. Em seguida, realizou-se a análise dos dados conforme os 
objetivos que visaram identificar o foco que as produções científicas 
têm dado ao tema. 

Pelo levantamento foram encontrados dezessete artigos que 
continham os descritores “Universidades Corporativas”, “Educação 
Corporativa”, “bibliometria” e “análise bibliométrica”, previamente 
selecionados em conformidade com a temática e objetivos da pesquisa. 
Dentre o total citado, foram selecionados seis que atendiam aos 
critérios que visavam tratar da Universidade Corporativa, publicado 
em periódicos no banco de dados da ANPAD e o portal SCIELO 
entre 2006 e 2016.  
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Tabela 1: Explanação bibliométrica dos artigos científicos selecionados sobre Universidade Corporativa – 2006 a 2016

Título do Artigo Autores (as) Palavras-chave Data de 
publicação

Nome do 
periódico Teórico/Empírico Quali/Quanti/

Misto

Compreendendo as iniciativas 
de educação a distância via 
internet: estudo de caso em 
duas grandes empresas no 

Brasil. 

Ghedine, Tatiana; 
Testa Maurício 

Gregianin; Freitas, 
Henrique Mello 
Rodrigues de. 

Educação a distância; 
centros de treinamento; 

Universidades 
corporativas; internet.

Mai./Jun. 2006.
RAP – Revista 
de Educação 

Pública. 

Procedimento 
teórico e empírico 
por meio de estudo 

de caso. 

Estudo 
qualitativo.

O perfil das Universidades 
Corporativas no Brasil. Branco, A. R. 

Universidade 
corporativa; Estratégia; 

Aprendizagem. 
Ago., 2006.

RAM - 
Revista de 

Administração 
Mackenzie

Procedimento 
teórico e empírico 

por meio de pesquisa 
de campo. 

Estudo 
qualitativo.

Universidade Corporativa:
(Pré-) tendência do Ensino 

Superior ou ameaça?

Silva, Marco 
Wandercil da; Balzan, 

Newton César. 

Educação Superior, 
Universidade 

Corporativa, Mercado de 
Trabalho,

Neoliberalismo.

Nov., 2006.

Revista de 
Avaliação 

da Educação 
Superior. 

Procedimento 
teórico. 

Estudo 
qualitativo.

Gestão de Pessoas e as 
Universidades Corporativas: 
dois lados da mesma moeda?

Brandão, Gisele Reis.

Universidade corporativa, 
educação corporativa, 
educação profissional, 

gestão de pessoas, 
instituição financeira. 

Abr./Jun., 
2006.

ERA – 
Revista de 

Administração 
de Empresas.

Procedimento 
teórico e empírico 

com estudo de caso. 
Estudo misto. 

Educação corporativa: a 
proposta empresarial no 

discurso e na prática. 
Cruz, Daniele. Educação Corporativa; 

Trabalho e Educação. Ago., 2010. Educação em 
Revista. 

Procedimento 
teórico por pesquisa 

bibliográfica. 

Estudo 
qualitativo. 

Influência da educação 
corporativa sobre a relação 

entre aprendizagem e carreira: 
estudo em uma empresa de 

transporte de cargas. 

Mendes, C. N. M., 
Vieira, A. M., Oliva, 

E. de C. 
Jan., 2015.

ReFAE – 
Revista da 

Faculdade de 
Administração 

e Economia

Procedimento 
teórico e empírico. 

Estudo 
qualitativo. 

Fonte: Elaboração da autora (2016).
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Os dados proporcionam a percepção sobre o desenvolvimento do 
tema na medida em que a coleta de dados observou a relevância do 
assunto do objeto de estudo por meio de pesquisa avançada, e con-
siderou documentos produzidos nos últimos 10 anos, uma vez que 
representam abordagens mais atualizadas sobre o assunto investigado: 
Universidades Corporativas. 

Os resultados das avaliações bibliométricas que incidiram sobre 
seis (06) artigos científicos encontrados apontam que Ghedine, Testa 
e Freitas (2006) têm como objetivo analisar o funcionamento e as 
características da Educação a Distância (EaD) em grandes empresas 
do Brasil. Os autores concluem que a EaD pode agregar resultados 
produtivos na formação dos funcionários em razão da sua dinâmica 
ser prática e uma tendência em âmbito geral. 

O segundo artigo analisado, produzido por Branco (2006), objetivou 
identificar algumas características dessa modalidade de ensino, ou 
seja, as universidades em empresas brasileiras. Como resultado, pontua 
que essas Universidades têm aumentado bastante no Brasil e que tem 
ocorrido uma tendência que faz com que as organizações tenham 
interesse em montar suas próprias universidades. 

Já Silva e Balzan (2006) visam em seu artigo desvelar algumas 
implicações ideológicas do recente fenômeno denominado Univer-
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sidade Corporativa (UC) em relação à educação superior formal. 
No fechamento do estudo fazem uma crítica ao declararem que o 
conhecimento disseminado pelas Universidades Corporativas não 
privilegia a formação da pessoa em si e profissionalmente, pois cen-
tra-se somente em preparar o funcionário na perspectiva de uma 
estratégia lucrativa para as organizações.

Verificou-se que o texto científico de Brandão (2006) tem como 
proposta de investigação descrever o modelo de universidade corpo-
rativa de uma instituição financeira compreendendo as implicações 
dessa modalidade no desenvolvimento profissional na gestão de pes-
soas da empresa. De acordo com a referida autora, o estudo por ela 
realizado evidenciou um distanciamento entre o discurso em torno 
da formação profissional e as práticas de atuação. 

Cruz (2010) traçou como objetivo fazer análise de um modelo de 
educação corporativa de uma empresa brasileira privada de porte 
médio que atua no ramo varejista, assim como conhecer as expectativas 
dos funcionários que participaram de programas educacionais 
corporativos. A pesquisa mostrou que a empresa considera a Educação 
Corporativa como uma ação relevante não apenas para a organização, 
mas também para os funcionários. Já os funcionários não enxergam 
essa ação enquanto um modelo, embora acreditem que contribua 
para seu crescimento profissional. 
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O sexto artigo selecionado e analisado foi o de Mendes, Vieira e 
Oliva, o único mais recente por datar do ano de 2015 teve o objetivo de 
pesquisar se a participação dos indivíduos em programas pertencentes 
à Educação Corporativa apresenta efeitos sobre a carreira e sobre o 
desenvolvimento pessoal dos funcionários. Essa abordagem demonstrou 
que a Educação Corporativa exerce influência sobre a participação 
dos colaboradores em seus programas de ensino e aprendizagem. 

As explanações acima possibilitam compreender que as produções 
em artigos científicos trazem a Educação Corporativa como uma 
preparação e possibilidade capaz de alavancar o processo de 
aprendizagem de forma contínua, fazendo com que os funcionários 
tenham condições de acompanhar as mudanças e transformações no 
contexto do mercado organizacional com o propósito de ser um agente 
ativo direto e capacitado para assegurar o potencial competitivo da 
empresa diante da competitividade global.  

Considerações finais

Este estudo foi pautado pela investigação acerca das produções 
científicas sobre Universidades Corporativas. Nessa perspectiva, para 
responder à questão norteadora, que visou identificar as produções 
científicas acerca das Universidades Corporativas, realizou-se uma 
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abordagem sobre as Universidades Corporativas como tema de ar-
tigos que permitiu obter as considerações que seguem nos próximos 
parágrafos. A abordagem se delineou por uma pesquisa bibliométrica, 
de caráter exploratório-descritiva, em dados secundários, constituí-
dos pelos artigos publicados na Anpad e Scielo no decorrer de uma 
década (2006-2016). 

Evidenciou-se que ainda são poucas as pesquisas que se dedicam a 
investigar temáticas que dizem respeito à Educação Corporativa haja 
visto que no decorrer de uma década encontrou-se somente seis publi-
cações demonstrando considerável carência de estudos nesse campo. 

A educação Corporativa em essência, ou seja, na adoção e imple-
mentação prática pelas empresas, tem ganhando cada vez mais espaço 
no mundo organizacional, contudo, observa-se uma grande carência 
no que diz respeito a estudos e pesquisas sobre o tema aqui abordado.

O levantamento e as análises possibilitaram responder à proble-
mática geradora dessa pesquisa, demonstrando que um dos primei-
ros pontos percebidos é de que diante da grande competitividade 
em que se encontram inseridas as empresas do mundo moderno, as 
Universidades Corporativas surgem com o intuito de preparar seus 
colaboradores para que se ajustem aos objetivos e metas da empresa.  

Em face do mercado contemporâneo altamente competitivo, um 
dos maiores desafios das empresas é conseguir preparar e adequar seu 
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capital intelectual para agir em conformidade com os objetivos e metas 
para que a empresa tenha sempre potencial competitivo no mercado da 
globalização moderna. Neste sentido, tornou-se importante a análise 
das produções científicas a respeito das Universidades Corporativas.
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Resumo

A produção acadêmica voltada para áreas da Administração tem cres-
cido no Brasil e proporcionado aos pesquisadores a oportunidade de 
realizar revisões sobre estes estudos. Essa tendência permite apresentar 
as temáticas abordadas, bem como suas particularidades e as limitações 
dessas pesquisas. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é realizar um 
estudo bibliométrico sobre o construto tomada de decisão, nos eventos 
da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração (ANPAD), 
nos anos de 2000 a 2015, nestes buscou-se aqueles que utilizaram o método 
quantitativo para a análise dos dados. Dentro dessa perspectiva foram 
mapeados 18 artigos que apresentavam em seu título o construto tomada 
de decisão. Como resultados, verifica-se que há uma grande carência de 
pesquisas nessa área, não sendo possível constatar tendência de cresci-
mento e publicação no decorrer do período analisado. As publicações 
se apresentaram de forma diversificada, sendo que a decisão estratégica 
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e a decisão no mercado financeiro foram as que mais apresentaram 
discussões pelos autores. A relação entre os textos quantificados nos traz 
uma visão generalizada sobre o tema em diversas áreas, como o público, 
a educação e a área da saúde, e deixa claro que o termo está vinculado 
a diversas áreas do conhecimento, e proporciona aos pesquisadores um 
campo vasto a ser explorado e que ainda precisa ser consolidado.

Palavras-chave: Tomada de Decisão; Bibliometria; Decisão Estratégica; 
Decisão Financeira.

Introdução 

A tomada de decisão se encontra vinculada a diversas áreas do 
conhecimento, principalmente na área dos negócios. Segundo Ribeiro 
e Serra (2015), o sucesso de uma empresa tem relação direta com as 
decisões tomadas por seus gestores.

A tomada de decisão, seja na área estratégica, financeira ou de 
investimentos, pode gerar consequências, tanto positivas quanto 
negativas, impactando o futuro de uma organização. No entanto, o 
processo de tomada de decisão é considerado complexo e envolve 
uma série de variáveis que podem não ser mensuradas. Além desse 
aspecto, existem as características pessoais, como as experiências, a 
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intuição, os valores, e outras, que são intrínsecas ao ser humano, e 
que influenciam e diferenciam a tomada de decisão de um indivíduo 
para o outro.

Para Ribeiro e Serra (2015), os indivíduos envolvidos no processo 
de tomada de decisão podem ser um grande diferencial competitivo, 
já que são peça chave para o sucesso ou fracasso de uma organização. 
Nesse contexto, nota-se a importância que esse tomador de decisão 
tem e a atenção que ele precisa receber pelo campo científico.

No entanto, mesmo com os avanços de pesquisas na área, o que 
se obtém como resultado é uma certa ambiguidade sobre o tema, 
necessitando de um maior aprofundamento teórico, principalmente 
quando se trata da relação indivíduo e processo decisório (Kauer; 
Waldeck; Schäffer, 2007).

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo compreender 
e verificar a relação entre os autores, sobre o construto tomada de 
decisão, através de um estudo bibliométrico nos eventos da ANPAD 
nos anos de 2000 a 2015. Dos textos encontrados foi feita uma seleção 
daqueles que utilizaram o método quantitativo para a análise de dados. 

A escolha pelo método quantitativo se deu baseada nos argumentos 
de Gomes e Araújo (2006) os quais citam que o pesquisador não 
pode influenciar a coleta e os resultados da pesquisa que utiliza o 
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processo metodológico quantitativo, pois este permite neutralidade 
e mensuração dos fatos sem a interferência de sua percepção, trata-se 
de uma análise baseada em dados matemáticos, que permite a isenção 
de valor do pesquisador.

Segundo Günther (2006), a pesquisa de natureza quantitativa 
tem características como: controle máximo sobre o experimento, 
inclusive produzindo ambientes artificiais com o objetivo de reduzir 
ou eliminar a interferência de variáveis interferentes e irrelevantes; 
o pesquisador se relaciona com o objeto de estudo de forma neutra e 
objetiva, não levando em conta seus sentimentos e percepções; crenças 
e valores pessoais não são compreendidos como fontes de influências 
no âmbito dos estudos científicos; os dados coletados são avaliados 
por uma linguagem matemática, fazendo uso das análises estatísticas 
e das teorias de probabilidade para explicar os fenômenos.

Nesse contexto será realizada uma pesquisa bibliográfica na base 
de dados da ANPAD, na busca de mapear pesquisas relacionadas ao 
construto “tomada de decisão”, delimitada no espaço temporal de 
2.000 até 2015, que possibilitará a realização do estudo bibliométrico, 
com a intenção de quantificar diversos indicadores referentes ao 
assunto abordado. 
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Referencial teórico

Tomada de decisão

Estudos sobre o tema decisão têm se estendido para várias áreas do 
conhecimento, sendo possível encontrar divergências sobre as teorias 
consideradas. De acordo com Löbler et al (2015),  isso significa que 
quando há questionamentos sobre os aspectos que influenciam como 
as pessoas decidem ou poderiam decidir melhor, pode-se recorrer a um 
amplo conjunto de teorias, experiências e pesquisas sobre o assunto. 
Yates (2003) entende que a tomada de decisão é um enganjamento 
do indivíduo em um curso de ação que se destina a satisfazer aos 
interesses e valores particulares das pessoas. 

Segundo Scott e Bruce (1995), o estilo de tomada de decisão está 
vinculado a uma forma particular de reagir a uma situação específica, 
e não a traços de personalidade de cada indivíduo. Com base em uma 
pesquisa teórica e empírica com oficiais militares, foi identificado 
quatro estilos de tomada de decisão: racional, intuitiva, dependente, 
e procrastinador. Contudo, em seu trabalho foi possível detectar um 
quinto estilo de decisão, de acordo com o Quadro 1 denominado de 
“espontâneo”, validado posteriormente em outro trabalho.
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Quadro 1: Descrição dos Etilos de tomada de decisão geral

Estilo de decisão Definição

Racional Composto por indivíduos que questionam o problema, optando por uma 
decisão de forma lógica e estruturada, considerando as diversas alternativas de 
decisão.

Intuitivo Composto por indivíduos que possuem forte conexão com o campo das 
emoções, palpites, e intuições.

Dependente Composto por indivíduos que dependem de conselhos e buscam orientação de 
outras pessoas.

Procrastinador Composto por indivíduos que buscam adiar as decisões, e quando as tomam é 
normalmente no último momento.

Espontâneo Composto por indivíduos que buscam concluir o processo de decisão o mais 
rápido possível, ou seja, implementar as decisões imediatamente.

Fonte: Adaptado de Scott e Bruce (1995).

Além dos estilos de tomada de decisão, Lehrer (2009) pontua que 
não parece haver um consenso entre os estudiosos sobre a questão 
racional e irracional, objetivo e subjetivo, na tomada de decisão. 
Com os estudos realizados pela neurociência, nota-se que há uma 
forte ligação com os sistemas cerebrais e que estes afetam a decisão. 

Vários modelos foram surgindo sobre qual seria a melhor forma de 
se decidir, ou quais seriam os passos a seguir para se tomar uma boa 
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decisão. Segundo Hammond, Keeney e Raiffa (2004) existem alguns 
cuidados necessários para se chegar a uma decisão considerada ótima: 
problema certo, objetivos claros, alternativas viáveis e variadas, análise 
das consequências, seleção das alternativas, enfrentar a insegurança, 
análise de perfil de risco, decisões encadeadas. 

Na visão de Simon (1965), para as decisões estratégicas que 
envolvem um ambiente incerto e complexo, estas etapas não são as 
mais adequadas, sendo inviável generalizar tais particularidades para 
todo tipo de decisão.

Modelo racional

A partir do início do século XX, surgiram algumas teorias apoiadas 
na lógica e na racionalidade em distintas áreas do conhecimento 
científico, prevalecendo métodos dotados de rigor lógico, objetividade 
e eficiência (Faria; Silveira, 2006). Max Weber, por meio da Teoria da 
Burocracia, é considerado um dos pioneiros que trata da racionalidade 
no âmbito organizacional. 

De acordo com Bandeira, Silva e Gonçalves (2014), a obra de Weber, 
Economia e Sociedade, é a precursora na discussão sobre processos 
racionais, oriunda da racionalidade instrumental, que é identificada 
como racionalidade funcional ou técnica. Tal modelo tem como 
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objetivo alcançar a máxima eficiência, através de ações organizadas 
e metas pré-determinadas. 

A racionalidade instrumental, de acordo com Muzzio (2013), se 
concretiza por meio de uma ação estimada, baseada em cálculos e 
que possa proporcionar a minimização dos custos em relação ao 
retorno, buscando a maximização dos resultados. “A racionalidade 
[...] nada mais é que uma correspondência ótima entre fins e meios” 
(Tsebelis, 1998, p. 33).

Simon (1978) corrobora expondo o homem racional como um 
maximizador de resultados, caracterizando-se por uma subordinação 
dos meios aos fins, em busca de um resultado ótimo. Essa busca pela 
otimização, aliada com a racionalização consciente de esforços é um 
elemento essencial dentro do modelo da ação racional instrumental 
(Krüger, 1986).

A Teoria da Escolha Racional originou-se especificamente nas Ci-
ências Econômicas, e tem como premissa que os indivíduos submetidos 
a situações de múltiplas escolhas, se direcionam àquela que permite a 
maximização dos resultados (Meireles, 2012). Nesse contexto, o com-
portamento do indivíduo diante de uma tomada de decisão, se depara 
com alternativas diferentes que produzem consequências relacionadas 
a estas escolhas, e que de acordo com a racionalidade econômica estão 
direcionadas na busca do melhor retorno. 
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Dessa forma, os processos decisórios buscam se basear no princípio 
da racionalidade econômica, sendo que as decisões dos indivíduos 
podem ser explicadas pela motivação destes na busca pela potencia-
lização dos ganhos, mesmo que este apresentem suas preferências de 
escolha, e o comportamento entre si seja independente.

Meireles (2012) apresenta a Teoria da Escolha Racional dividida 
em dois modelos: teoria da Racionalidade Compreensiva e teoria 
da Racionalidade Limitada, que vão diferir principalmente quanto 
aos fatores subjetivos que interferem na decisão dos indivíduos. 
A Racionalidade Compreensiva, para Mankiw (2001), trata-se de 
uma abordagem que considera as decisões do indivíduo, sejam elas 
econômicas ou sociais, baseadas no que lhe traz maior utilidade pelo 
menor custo, consideram-no como o homem economicus. 

Silva e Fernandes (2011) destacam algumas características rela-
cionadas a esse modelo de ação racional: Cálculo: trata-se de uma 
estimativa das consequências dos atos humanos; Maximização dos 
recursos: almeja a eficiência e a eficácia máximas dos recursos dis-
poníveis; Êxito: obter resultados projetados; Desempenho: faz-se 
relação à atuação individual na execução das atividades, baseada na 
ação utilitária; Utilidade: a dimensão econômica considerada na base 
das interações como um valor generalizado; Rentabilidade: medida 
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de desempenho econômico referente aos resultados almejados; Es-
tratégia interpessoal: está relacionada à influência planejada sobre 
outro indivíduo.

Nota-se que tal modelo considera que a decisão do indivíduo é 
baseada em um processo de análise e consequência dos fatos, e que esse 
processo decisório não se baseia na experiência, mas em um método 
planejado. Tais características contribuem para que essa perspectiva 
seja pouco relacionada com os processos decisórios cotidianos.

Para Bandeiras, Silva e Gonçalves (2014) uma decisão será entendida 
como “racional” se for tomada dentro de um processo que atenda 
toda uma rotina padrão para a escolha de alternativas possíveis em 
relação a expectativas sobre consequências futuras.

Em contrapartida, tem-se uma proposta mais realista, formulada 
por Hebert Simon e James March, em que se propõe um novo modelo 
de tomada de decisão baseado na Racionalidade Limitada. De acordo 
com March (2009), os indivíduos buscam agir de forma racional, 
contudo, são impedidos devido às informações serem insuficientes 
e à capacidade cognitiva limitada.

 De acordo com essa perspectiva, as ações dos indivíduos são 
pautadas no esforço e na intenção da racionalidade, porém, podem 
não ser completamente racionais. Indivíduos responsáveis por 
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decisões enfrentam problemas de atenção, memória, compreensão 
e comunicação.

Segundo Choo (2006), para se tomar uma decisão racional, deve-
se elencar todas as alternativas existentes, verificando os dados e 
extraindo as informações, além de identificar suas consequências. 
Contudo, o autor expõe que esse processo não pode ser considerado 
totalmente racional, pois sofre influências de fatores subjetivos que 
alteram a forma de ver, de pensar, de analisar e de decidir, de forma 
que a atividade mental possui a percepção e a interpretação. 

Bibliometria

O construto Bibliometria abarca estudos que visam quantificar os 
processos de comunicação escrita, utilizando de métodos específicos 
e numéricos, pelo qual investiga inúmeros aspectos existentes entre 
citantes e citados, de acordo com autores, títulos, instituição, ano, 
idioma de publicação, origem geográfica entre outros (Caldas, Tinoco, 
Chu, 2003).

Segundo Guedes e Borshiver (2005), o termo bibliometria tem como 
conceito o conjunto de leis e princípios empíricos, que estabelecem 
fundamentos teóricos da Ciência da Informação, sendo uma ferramenta 
estatística, possibilitando mapear e gerar diversos indicadores, na 
gestão da informação e do conhecimento.
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Assim, a utilização de meios bibliométricos justifica-se pela 
necessidade de identificar e estudar aspectos quantitativos de produção, 
o uso da informação e sua disseminação (Macias-Chapula, 1998).

De Acordo com Guedes e Borshiver (2005), as principais leis 
bibliométricas são: Lei de Bradford, onde demonstra o grau de rele-
vância de produtividade em certa área do conhecimento e quais os 
periódicos trazem o maior número de artigos contendo o assunto em 
questão, Lei de Lotka possibilitando notar que alguns pesquisadores 
possuem mais domínio em suas áreas de conhecimento, produzindo 
muitos mais que outros autores, e por último a Lei de Zipf estimando 
a frequência de ocorrências de certas palavras citadas em publicações 
científicas e tecnológicas. 

Método

Para a construção desse trabalho foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica na base de dados da ANPAD que permitiu o mapeamento 
de pesquisas relacionadas ao construto “tomada de decisão”. De acordo 
com Araújo (2006), o mapeamento considera a busca de estudos 
cadastrados em bases de dados que contém uma grande quantidade 
de publicações e que dispõem de ferramentas que possibilitam o uso de 
expressões lógicas para a seleção dos artigos. Nesse sentido, o presente 
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trabalho realizou um estudo bibliométrico, com a intenção de mapear 
e quantificar diversos indicadores referentes ao assunto tratado. 

Segundo Araújo (2006), a bibliometria envolve a técnica quantitativa 
e estatística de medição dos índices de produção e disseminação do 
conhecimento científico. Nesse artigo, foi aplicada a lei clássica de 
Zipf, que busca palavras inseridas nos textos pesquisados e o número 
de vezes e frequência do seu uso, em que o número de vezes que este 
assunto aparece indica o assunto do documento.

A escolha do banco de dados ANPAD se deu devido a esta Associa-
ção, criada em 1976, realizar os principais eventos científicos da área 
da Administração, no país. Além disso, baseou-se na representativi-
dade que suas publicações têm para pesquisadores, pós-graduandos, 
professores e outros profissionais de administração e marketing, bem 
como de áreas afins, em função de sua grande relevância, na promoção 
do ensino, da pesquisa e da produção do conhecimento. 

Dessa forma, a base de dados considerada nesse estudo contempla 
os artigos publicados em todos os eventos realizados pela ANPAD, 
entre eles encontram-se o Encontro de Estudos em Estratégia (3Es), que 
tem como objetivo buscar o desenvolvimento da área de estudos em 
estratégia. O Encontro da Divisão em Marketing (EMA), que fortalece 
os estudos em Marketing. O Encontro de Estudos Organizacionais 
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(ENEO), que auxilia no avanço dos estudos em organizações. O 
Encontro de Administração da Informação (ENADI), que busca o 
desenvolvimento na área da administração e informação. O Encontro 
de Administração Pública (ENAPG), que tem como objetivo o estudo 
da administração em organizações públicas. O Encontro de Ensino e 
Pesquisa em Administração e Contabilidade (ENEPQ), que tem como 
foco o desenvolvimento das áreas de estudo da Administração e da 
Contabilidade, o Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho 
(ENGPR), que trata dos estudos em gestão de pessoas e relações de 
trabalho. O Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica (SGIT), 
que traz oportunidades de debater sobre artigos mais específicos. E 
por último o Encontro da Associação Nacional dos Programas de 
Pós-Graduação em Administração (ENANPAD), que possui onze 
divisões acadêmicas de acordo com temas de interesse.

A busca realizada teve como delimitação temporal os anos de 
2000 até 2015. Para a seleção foi utilizando o construto “tomada de 
decisão”, que resultou em 51 textos que apresentaram no título as 
palavras de interesse. Deste resultado, foi feita a leitura do resumo e 
da metodologia de cada um dos artigos encontrados, para ser possível 
selecionar somente os artigos que utilizaram o método quantitativo 
para a coleta dos dados. Por fim, a amostra final se resumiu em dezoito 
textos que serão mapeados e quantificados.
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A bibliometria dos dezoito artigos tem como intuito levantar e 
classificar as publicações sobre tomada de decisão, bem como analisar 
a publicação por autores, por evento, por ano, por método adotado 
e por quantidade de referências nacionais e internacionais. Quanto 
à análise do método, esta se embasou na proposta de classificação 
de Montero e León (2007), que classifica a metodologia de investi-
gação em primeiro nível nos seguintes grupos: teóricos, empíricos 
quantitativos e empíricos qualitativos, sendo que o grupo teórico 
se divide em estudos clássicos de revisão e estudos de metanálise. 
O grupo empírico quantitativo divide-se em: estudos descritivos 
mediante observação, estudos descritivos de população mediante 
pesquisa, estudo experimentais, quase experimentais, estudo ex post 
facto, experimentos de caso único e estudos instrumentais.

Resultados e Discussões 

Na pesquisa realizada nos eventos da ANPAD com a seleção dos 
dezoito artigos que abordaram os descritores “tomada de decisão”, 
foi possível quantificar a produção por autores, totalizado cinquenta, 
conforme mostra o Quadro 2.



239
Métodos de  

pesquisa

Quadro 2: Produção por autores

  Autores Quantidade

1 Abraham Sin Oih Yu 1

2 Adriana Maria Procópio de Araujo 1

3 Alisson Eduardo Maehler 1

4 Álvaro Escrivão Júnior 1

5 Andrei Aparecido de Albuquerque 1

6 Antônio Carlos Paccagnela Junior 1

7 Antonio Luiz Rocha Dacorso 1

8 Carlos Alberto Grespan Bonacim 1

9 Carolina Veloso Maciel 1

10 Clécio Falcão Araujo 1

11 Danielle Ramos de Miranda Pereira 1

12 Diana Santos Pontes 1

13 Edson Bergamaschi Filho 1

14 Edson Ronaldo Guarido Filho 1

15 Eduardo Angonesi Predebon 1

16 Eliete dos Reis 1
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17 Flávio Vasconcelos 1

18 Francisco Roberto Farias Guimarães Júnior 1

19 Gervasio Cavalcanti Neto 1

20 Gracyanne Freire de Araujo 1

21 Henrique Mello Rodrigues de Freitas 1

22 Jarbas Aquiles Gambogi 1

23 Jeronymo José Libonati 1

24 João Bosco Furtado Arruda 1

25 Juliana Mayumi Nishi 1

26 Juliene Gama Tenorio 1

27 Kelvia Carneiro de Linhares Fernandes Passos 1

28 Luciana Gondim de Almeida Guimarães 1

29 Luiz Flávio Autran Monteiro Gomes 1

30 Marcelo de Rezende Pinto 1

31 Maria Conceição Melo Silva 1

32 Marlon Dalmoro 1

33 Mauri Leodir Löbler 1

34 Oswaldo Luiz do Valle Costa 1
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35 Patrícia Teixeira Fontanella Ferreira 1

36 Patricia Tendolini Oliveira 1

37 Paulo Daniel Batista de Sousa 1

38 Pedro José Steiner Neto 2

39 Peterson Elizandro Gandolfi 1

40 Rafaela Dutra Tagliapietra 1

41 Ricardo Simm Costa 1

42 Rodrigo Prante Dill 1

43 Rodrigo Santos de Melo 1

44 Sandra Regina Holanda Mariano 1

45 Silvia Maria de Freitas 1

46 Umbelina Cravo Teixeira Lagioia 1

47 Valmor Slomski 1

48 Verônica Feder Mayer 1

49 Verónica Peñaloza 1

50 Wagner Junior Ladeira 1
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados levantados.
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De acordo com os resultados apresentados no Quadro 2, pode-se 
afirmar que existe uma considerável pulverização dos pesquisadores. 
Como se pode notar, dos dezoito artigos existe a presença de apenas 
um autor que publicou mais de um artigo. Essa ausência prejudica 
o fortalecimento teórico e a formação de uma comunidade de 
pesquisa. Para haver esse fortalecimento na área é necessário diálogo 
e continuidade das pesquisas, o que não foi detectado. Entretanto, 
pode-se perceber que o autor Pedro José Steiner Neto foi o único que 
contribuiu para iniciar uma mudança nesse quadro, com a participação 
em uma publicação em 2000 com o trabalho intitulado “Tomada de 
Decisão em Instituições Financeiras: consistência entre domínios e 
abordagens”, e outro em 2002 com o trabalho “A Escolaridade e o 
Processo de Tomada de Decisão: o Estudo do Caso Brasileiro”.

Além dos resultados sobre a rede de autoria publicada na ANPAD, 
cabe analisar a publicação por evento, pois são muitas as divisões 
de estudos e seus respectivos temas de interesse, conforme mostra 
a Gráfico 1.
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Gráfico 1: Classificação por evento

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com o Gráfico 1, a classificação por evento apresentou 
os seguintes resultados: dos dezoito artigos, 61%, que equivale a onze 
dos textos, foram publicados no ENANPAD, três no ENADI, dois 
no ENAPG, e dos demais apenas uma publicação durante o período 
de 2000 a 2015. A grande concentração de publicações na ENANPAD 
pode ser justificada pelo tema ser mais discutido dentro do Programa 
de Administração, que possui onze divisões acadêmicas de acordo 
com temas de interesse dos pesquisadores.
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Outro ponto a ser analisado nos trabalhos mapeados refere-se à 
tendência de produção ao longo dos anos. Por meio do Gráfico 2 é 
possível destacar que a produção relacionada ao construto “tomada de 
decisão”, nos últimos quinze anos, revelou que na maioria destes ocorreu 
apenas uma publicação anual. Contudo, em 2008 houve um crescimento 
para quatro artigos, que tinham como tema central a tomada de decisão 
no setor público, com dois artigos no mercado de capitais Brasileiro e 
nas pequenas e médias empresas, com um artigo cada.

Gráfico 2: Produção por ano

Fonte: Elaborado pelos autores.
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É notório observar que há uma grande carência de pesquisas 
nessa área, não sendo possível constatar tendência de crescimento 
e publicação no decorrer do período analisado, o que confirma a 
necessidade em continuidade das pesquisas acerca do tema. 

Além da publicação por ano, outro aspecto a ser apontado trata-se 
da abordagem teórica ou empírica utilizada nos textos em estudo. Com 
um resultado unânime, observa-se uma concentração de trabalhos 
empíricos, o que justifica o uso da prática em detrimento da razão. 

A pesquisa teórica, segundo Michel (2009, p. 41), “se propõe a 
discutir e criticar teorias existentes e é mais comumente usada nas 
áreas das ciências teóricas”, enquanto a pesquisa de campo, de acordo 
com Vergara (2009, p. 43), “é uma investigação empírica realizada no 
local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 
para explicá-lo”. Apesar dos estudos empíricos prevalecerem em 
todos os artigos publicados, percebe-se que ambos contribuem e se 
entrelaçam no desenvolvimento da pesquisa científica.

Os estudos empíricos, de acordo com Montero e León (2007) 
se dividem em métodos quantitativos e qualitativos. Contudo, o 
presente trabalho buscou mapear somente os artigos quantitativos, 
sendo que dos 51 textos encontrados, somente dezoito adotaram o 
método escolhido para o estudo, que busca quantificar em números 
os resultados encontrados sobre o construto “tomada de decisão”.
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Quanto à classificação do método quantitativo, tem-se os se-
guintes tipos de estudos: experimentais, quase-experimentais, ex 
post facto, levantamento, sujeito como seu próprio controle e estudos 
instrumentais.

Gráfico 3: Tipo de estudo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto à análise dos estudos empíricos quantitativos, constata-se 
que houve uma predominância do tipo de estudo levantamento, com 
61% dos textos utilizando tal método, o que equivale a onze artigos do 



247
Métodos de  

pesquisa

total. Tal procedimento caracteriza-se pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento o pesquisador deseja conhecer.

Em relação à amostragem selecionada para a realização dos 
estudos, Montero e León (2007) apresentam a seguinte classificação: 
probabilística (aleatória simples, estratificada, sistemática e por 
conglomerado), e não-probabilística (intencional, por voluntários, 
acesso mais fácil e por quotas). 

As amostras probabilísticas são conhecidas como amostras em que 
os elementos são extraídos da população de acordo com probabilidades 
conhecidas. Segundo Fonseca e Martins (1996), os métodos de 
amostragem probabilística exigem que cada componente da população 
possua uma possibilidade de ser selecionado. Para eles, esse processo 
de amostragem assegura que todos possuam a mesma probabilidade de 
serem considerados e escolhidos. É muito utilizado o sorteio por meio 
de tabelas de números aleatórios, ou números aleatórios gerados por 
computador, o que proporciona evitar o sorteio tendencioso.  

Nas amostras não probabilísticas, de acordo com Levine, Stephan 
e Szabat (2008), os componentes são selecionados sem conhecer suas 
respectivas probabilidades de seleção. Esse tipo de técnica ocorre 
muitas vezes pela simplicidade em se definir a amostragem ou por 
não ser possível obter uma amostra de forma probabilística.
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De acordo com Gonçalves (2009), normalmente as amostras não 
probabilísticas são utilizadas em pesquisa quando há algum impe-
dimento ao uso da amostragem probabilística, como, por exemplo, 
o fato de a população ser infinita ou de não se ter acesso a todos os 
elementos da mesma.

O que se observa é que, na maioria das vezes, o fato de o pesquisador 
utilizar uma amostra não probabilística justifica-se pela inacessibilidade 
da população total. Nesse caso, não há como utilizar a probabilidade 
para a seleção da amostragem, e o mesmo é forçado a utilizar o método 
não probabilístico. 

Levando em consideração tais particularidades, é possível verificar 
no Gráfico 4 resultados dos artigos mapeados, quanto à amostragem 
utilizada.
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Gráfico 4: Tipo de amostragem

 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto a amostragem, não foi possível encontrar nenhum trabalho 
que tenha utilizado a amostragem probabilística, sendo unânime 
a abordagem por meio da amostragem não probabilística. Dentro 
dessa perspectiva, tanto a amostragem por acesso mais fácil quanto a 
intencional tem sido as mais utilizadas pelos pesquisadores, na busca 
por quantificar aspectos relacionados a tomada de decisão.

Conforme Levine, Stephan e Szabat (2008), amostras não probabi-
lísticas possuem vantagens, como conveniência, rapidez na pesquisa, 
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baixo custo, e são utilizadas para estudos em pequena escala. Tais 
características apontadas podem explicar o resultado encontrado na 
quantificação dos artigos. Contudo, é notório ressaltar que as conclu-
sões encontradas nas pesquisas realizadas não podem ser generalizadas, 
uma vez que se trata de uma amostragem não probabilística.

Outro aspecto a ser apontado refere-se à análise de dados, pelo 
método quantitativo, utilizando testes estatísticos, que podem ser 
classificados em testes Paramétricos e Não Paramétricos. As dife-
renças encontradas em cada um deles é que vai nortear a decisão do 
pesquisador na escolha do teste a ser utilizado na pesquisa.

Os testes Paramétricos, segundo Montero e León (2007) são divi-
didos em Teste t (student), utilizado em duas amostras, e ANOVA 
(análise de variância) para mais de duas amostras. E, quanto aos testes 
não paramétricos, a divisão fica em testes: do Qui-quadrado sugerido 
por Karl Pearson; Mediana; Mann-Withney; Exato (Fisher); Wilcoxon; 
dos Sinais; Mac Nemar; Binomial; Kruscal Wallis; Nemenyi; Cochram; 
Kolmogorov-Smirnov e Friedman. Com base nessa classificação o 
Gráfico 5 apresenta os resultados referentes aos testes que os pes-
quisadores utilizaram para quantificar as características referentes 
ao construto tomada de decisão.
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Gráfico 5: Tipos de Testes Estatísticos

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Em relação aos testes estatísticos, observa-se por meio do Gráfico 
5 que o Teste Não-Paramétrico Qui-Quadradro foi o mais utilizado, 
totalizando cinco artigos, seguidos da Estatística Descritiva e pelo 
Teste Paramétrico Anova.

Por fim, uma abordagem sobre o tema central dos artigos mapea-
dos, sendo que foi possível encontrar artigos que trataram do mesmo 
locus, como é o caso das empresas com o foco na tomada de decisão 
estratégica. O objetivo apresentado nos textos foram os seguintes: 
apresentar uma comparação de desempenho de sites de e-commer-
ce no Brasil utilizando como base uma metodologia formal para a 
construção de uma função de valor multi-atributo; discutir a recente 
proliferação de teorias em estratégia empresarial, propondo um mo-
delo de classificação destas teorias baseado na análise empírica do 
modelo de escolas de pensamento em estratégia empresarial desen-
volvido por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel; avaliar qual o impacto 
provocado pela restritividade dos sistemas de apoio à decisão (SAD) 
na precisão da tomada de decisão; buscar respostas para a influência 
das heurísticas e da isolação entre as etapas convergente e divergente 
na geração de alternativas criativas; e com base respectivamente no 
Quadro 3, o objetivo do último texto selecionado é identificar estilos 
de tomada de decisão através da validação do Inventário de Estilos 
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de Tomada de Decisão Geral (GDMS) de Scott e Bruce (1995), no 
contexto brasileiro.

Quadro 3: Resultados dos artigos quantitativos, locus Empresa

TÍTULO RESULTADOS

Aplicação de métodos de apoio 
à tomada de decisão multi-
atributo na avaliação de sites de 
varejo brasileiros.

O produto final deste refinamento gerou uma lista de critérios 
relevantes posteriormente empregados na análise muiti-critério. 
Foram eles: marca, produtos, preço, navegação, transação, serviço 
ao cliente e serviço de entrega.

Safári de Estratégia, Questões 
Bizantinas e a Síndrome do 
Ornitorrinco: Uma análise 
empírica dos impactos da 
diversidade teórica em estratégia 
empresarial sobre a prática dos 
processos de tomada de decisão 
estratégica.

A pesquisa sugere que ao contrário do que sugerem Mintzberg, 
Ahlstrand e Lampel um ornitorrinco seria uma metáfora mais 
adequada para sumarizar como os executivos viram as 9 escolas 
de pensamento estratégico presentes na pesquisa. Ao invés de 
consistentemente aderir a uma única escola de estratégia, os 
executivos parecem concordar parcialmente com todas elas, 
adotando uma postura pragmática e combinam partes dos 
diversos modelos e das diversas escolas citadas de acordo com a 
sua situação prática.

Restritividade em Sistemas de 
Apoio à Decisão e seu Impacto 
na Precisão da Tomada de 
Decisão.

Percebeu-se que, estando bem alinhados às tarefas, os SAD podem 
contribuir para a produtividade dos tomadores de decisão. Em 
contraponto, a falta de alinhamento e, consequente inadequação 
à tarefa, poderá implicar na perda da precisão na tomada de 
decisão.
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TÍTULO RESULTADOS

Criatividade e inovação: um 
estudo experimental sobre a 
mensuração da originalidade e 
da completude em tomada de 
decisão.

Teve-se algumas conclusões interessantes, tais como: a isolação 
da fase divergente no pensamento criativo, aparentemente 
provocou uma geração de alternativas mais criativas. Dentre as 
variáveis dependentes analisadas, a originalidade foi a que indicou 
maior diferencial para as duas situações, com e sem isolação das 
etapas. Essa diferenciação dos grupos quanto à originalidade está 
alinhada com os estudos desenvolvidos no exterior sobre as fases 
de pensamento convergente e divergente na solução de problemas.

Inventário de Estilos de 
Tomada de Decisão: Validação 
de Instrumento no Contexto 
Brasileiro.

Este estudo de validação confirma a estrutura fatorial original (e 
teórica) do inventário GDMS. Esse resultado permite afirmar que, 
no contexto em que foi recolhida a amostra, a escala apresentou 
qualidades psicométricas adequadas e satisfatórias, e que, 
portanto, servirá de base para ser utilizada em futuros estudos.

Fonte: Mariano et al. (2002); Vasconcelos (2001); Gervasio Neto (2007); Dacorso et al. 
(2010); Löbler et al. (2015).

Em comparação aos demais, a tomada de decisão estratégica nas 
empresas foi a que mais se diversificou nos textos selecionados. Os 
autores apresentam que as pessoas possuem diferentes formas de tomar 
decisões, sendo que algumas se baseiam na objetividade, utilizam 
muitas informações e focam em análises precisas, enquanto outras 
buscam adotar uma visão mais holística e até mesmo intuitiva, para 
a tomada de decisão. 
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O locus mercado financeiro apresentou quatro textos que trazem 
como objetivo: identificar se a influência das informações relativas 
à estrutura do controle interno está relacionada com o perfil do 
investidor; no segundo, verificar se há influência da confiança do 
decisor na formação do risco percebido e na aceitação do risco de tomar 
uma determinada decisão; no terceiro, analisar o comportamento do 
decisor diante do risco sobre diversos aspectos, buscando verificar 
se, em uma mesma situação, dependendo do modo de mensuração, o 
indivíduo altera sua posição; e no último, respectivamente, apresenta 
um sistema de trading que toma decisões de compra e de venda do 
índice Standard & Poor’s 500, na modalidade seguidor de tendência, 
mediante o emprego de redes neurais artificiais multicamadas com 
propagação para frente no período de cinco anos. Os resultados dessas 
pesquisas são demonstrados no Quadro 4.
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Quadro 4: Resultados dos artigos quantitativos, locus mercado financeiro

TÍTULO RESULTADOS

Controle Interno: um Estudo Sobre 
a sua Participação na Tomada de 
Decisão de Investimento no Mercado 
de Capitais Brasileiro.

Quanto às características pessoais, há correlação apenas 
entre a variável cargo ocupado, posto que foi verificado 
que os analistas menos experientes consideram mais a 
estrutura de controle interno nas suas decisões, e para 
as características de investimentos, o controle interno é 
considerado quanto há um maior risco de perda financeira.

A Influência da Confiança do Decisor 
na Formação do Risco e na Tomada de 
Decisão: Uma Simulação do Mercado 
de Ações.

Os resultados preliminares apontam que o risco é afetado 
fortemente pelo grau de controle comportamental 
percebido.

Tomada De Decisão Em Instituições 
Financeiras: Consistência Entre 
Domínios e Abordagens

Indicam uma possível deficiência dos respondentes em 
valorar as situações com que se deparam, em ponderar 
os valores em questão, além de apresentarem maior 
dificuldade em lidar com a perda.

Aplicação de Redes Neurais na 
Tomada de Decisão no Mercado de 
Ações

A adoção do critério do menor erro quadrático médio na 
amostra de teste, entre as redes neuraisque apresentaram 
taxas de acertos nas previsões das oscilações semanais do 
índice de ações acima de 60% nessas amostras de teste, 
possibilitou ao sistema de trading superar a taxa anual de 
retorno das redes neurais selecionadas pelos critérios usuais.

Fonte: Costa e Freitas (2011); Tenorio et al. (2008); Steiner Neto, Guarido Filho e 
Oliveira (2000); Gambogi e Costa (2013).
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A preocupação dos autores se direciona quanto a aspectos de 
relevância na tomada de decisão no mercado financeiro, uma vez que, 
ao decidir investir nesse tipo de mercado os participantes podem ser 
influenciados pelo seu próprio perfil, como características intrínsecas; 
como também o fator risco, considerado um elemento central na 
tomada de decisão em contexto de incerteza e, por fim, as possíveis 
perdas existentes nesse tipo de investimento.

Outro locus identificado foi o do setor público com três artigos que 
abordaram assuntos diferentes, mas voltados para a tomada de deci-
são, que apresentaram como objetivo do estudo: demonstrar como os 
gestores de hospitais universitários públicos podem aprimorar o pro-
cesso de tomada de decisões utilizando o cálculo do valor econômico; 
examinar a diferença na relação entre desenvolvimento econômico e 
educação por meio das dimensões renda e educação de dois índices de 
desenvolvimento, o IDHM e o IMRS e, por último,  elaborar e validar 
um instrumento de coleta de dados com constructos e indicadores 
associados às internações de pacientes com transtornos mentais de 
interesse para a gestão do sistema público de atenção à saúde.
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Quadro 5: Resultados dos artigos quantitativos, Locus setor público

TÍTULO RESULTADOS

Gestão Baseada em Valor e a Tomada de 
Decisão em Entidades Públicas: uma Avaliação 
Departamental em um Hospital Universitário

Verificou-se que o cálculo do valor econômico 
agregado à sociedade (VEAS) pelo hospital 
universitário público estudado no geral é positivo. 
Esse resultado demonstra que os departamentos 
utilizam os recursos públicos de forma eficiente na 
medida em que a “terceirização” da prestação de 
serviços assistenciais de saúde está sendo feita a um 
custo menor do que o de mercado considerando, 
inclusive, o custo de oportunidade do capital 
investido pela sociedade.

A Influência da Seleção dos Indicadores na 
Tomada de Decisão de Gestores Públicos: Um 
Estudo a Partir do Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) e do Índice 
Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS).

Apontam que no IMRS a relação entre renda e 
educação ou não foi significativa ou foi menos
intensa que a geralmente encontrada, quando se 
toma como referência o IDHM. Isso pode significar 
que a dimensão educação nos indicadores precisa 
incorporar, além das questões de acesso, aquelas 
relacionadas à qualidade da educação e aos recursos.

Elaboração e Validação de um Instrumento 
de Coleta de Dados para Identificar Fatores 
Associados às (Re)Internações de Pacientes 
com Transtornos Mentais: Uma Ferramenta de 
Tomada de Decisão para o Gestor oo Sistema 
Público de Atenção à Saúde Psicossocial.

No modelo final apresentou-se um instrumento de 
coleta de dados elaborado e validado composto por 
cinco constructos e oito indicadores.

Fonte: Bonacim et al. (2008), Pinto e Pereira (2008); Gandolfi e Escrivão Filho (2015).
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Entende-se que dentro do setor público existem diversos fatores 
que influenciam a tomada de decisão, particularmente por se tratar de 
recursos destinados à sociedade. Dentro dos textos citados nota-se a 
preocupação dos autores em abordar a decisão baseada em indicadores, 
bem como uma gestão baseada no valor econômico agregado.

Quanto ao locus de pesquisa na educação, foram encontrados dois 
artigos que trouxeram em seus objetivos: explorar a relação entre a 
educação e o processo de tomada de decisão, permitindo investigar o 
efeito da educação na atitude dos executivos perante o risco; e propor 
um modelo baseado na lógica paraconsistente anotada evidencial ET 
(lógica ET) como instrumento de apoio ao processo de decisão em uma 
Instituição de Ensino Superior (IES) na escolha de cursos de graduação 
que receberão investimentos diferenciados para futura implantação 
de programas de pós-graduação stricto sensu; e por último verificar 
quais as ações/atitudes tomadas durante o jogo com simulações que 
podem acarretar um melhor ou pior desempenho das equipes.
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Quadro 6: Resultados dos artigos quantitativos, Locus educação

TÍTULO RESULTADOS

A Escolaridade e o Processo de Tomada de 
Decisão: o Estudo do Caso Brasileiro.

Os resultados sugerem que o processo de tomada de 
decisão, especificamente a atitude perante o risco, não 
seria fortemente influenciada por fatores educacionais, 
tal resultado opõem-se a resultados obtidos em pesquisas 
realizadas em outros países.

Lógica Paraconsistente Anotada 
Evidencial ET Aplicada a Tomada de 
Decisão.

Os resultados mostraram que dos oito cursos analisados, 
quatro situam-se na região de verdade do QUPCO, e 
que não ocorreram cursos situados na região de falsidade 
do QUPC, indicando que nenhum deles é inviável para 
investimentos. O modelo ofereceu uma forma inovadora 
de se tratar dados contraditórios de modo não trivial no 
processo de tomada de decisão.

Atitudes Tomadas Durante um Jogo de 
Empresas e seu Impacto na Tomada de 
Decisão: Estudo de Caso Aplicado em 
uma Turma de Contabilidade.

A quantidade de acessos à planilha, aliada ao número de 
acessos às jogadas anteriores, foram as ações ou atitudes 
que possibilitaram uma melhor tomada de decisão.

Fonte: Steiner Neto, Predebon e Sousa (2002); Dill (2011); Bergamaschi Filho e 
Albuquerque (2009).

No contexto da instituição de ensino, os artigos apresentaram 
desde a divergência com outras pesquisas em relação à influência 
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do nível escolar na tomada de decisão até a preocupação em reduzir 
a distância entre a teoria e prática, simulando, através dos jogos de 
empresas situações reais em um ambiente estabelecido pelo professor, 
o que demonstra a importância da experiência dos indivíduos com 
as particularidades da tomada de decisão.

Outro locus identificado foi nas Micro e Pequenas Empresas, 
totalizando dois artigos que trouxeram como objetivo do estudo: 
identificar quais as principais variáveis de decisão e os seus graus de 
importância para a tomada de decisão sobre o cultivo de oleaginosas 
no âmbito da cadeia produtiva do biodiesel; e, identificar se os 
administradores de micro e pequenas empresas utilizam a intuição 
no âmbito empresarial, bem como qual é a relação existente entre 
intuição e vieses cognitivos.
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Quadro 7: Resultados dos artigos quantitativos, locus Micro e Pequenas 
Empresas

TÍTULO RESULTADOS

Tomada de Decisão em Investimentos 
no Setor da Produção de Oleaginosas 
com Foco na Pequena e Média 
Empresa: Uma Abordagem de Análises 
Discriminante e Fatorial.

Verificou-se que 12 das 20 primeiras variáveis de decisão, 
são relativas à cooperativa, assentamentos e apoio que estas 
recebem de órgãos governamentais. Outras 5 variáveis de 
decisão estão relacionadas ao crédito, e 2 variáveis estão 
relacionadas com infra estrutura logística.

O uso da Intuição e a presença de 
Vieses Cognitivos na Tomada de 
Decisão: o caso dos Gestores de Micro 
e Pequenas Empresas do Comércio 
Varejista de Fortaleza/CE.

A maioria dos gestores possui um grau mediano de 
intuição e que, apesar de grande parte dos administradores 
considerar a intuição como atributo positivo, apenas um 
terço deles utiliza a intuição como norteadora de seus atos 
no âmbito empresarial. Os resultados revelaram ainda 
que não existe relação estatisticamente significativa entre 
intuição e vieses cognitivos, e que esses vieses, na verdade, 
afetam grande parte dos gestores pesquisados, o que poderá 
estar comprometendo a tomada de decisão dos gestores das 
empresas pesquisadas.

Fonte: Guimarães et al. (2008); Pontes, Peñaloza e Passos (2010).

Quanto à importância do construto tomada de decisão nas micro, 
pequenas e médias empresas, com base no Quadro 7 é possível verificar 
a carência existente de trabalhos científicos publicados nesse ramo, 
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visto que tais empresas são consideradas relevantes para a economia 
do país devido a vários fatores, como, por exemplo, a geração de 
emprego. É notório enfatizar a necessidade de pesquisas voltadas 
para os empresários desses setores, investigando como é o processo 
decisório por parte desse grupo, seja a decisão financeira, estratégica 
ou de investimento.

E, por fim, no locus Saúde foi encontrado apenas um artigo, com 
o objetivo de: analisar as relações funcionais de fatores relacionados 
à prescrição de  medicamentos. No quadro 8 os resultados são 
apresentados:

Quadro 8: Resultados dos artigos quantitativos, Locus Área da Saúde.

TÍTULO RESULTADOS

Prescrição Medica como Tomada 
de Decisão de Compra: Uma 
Análise dos Principais Fatores de 
Interferência.

A prescrição médica está positivamente correlacionada 
com todos os construtos apresentados. Assim, concluiu-se 
que a relação custo/benefício de um medicamento interfere 
diretamente na sua prescrição; bem como, a característica 
de um medicamento; as informações dos medicamentos; a 
marca; e até mesmo, a propaganda dos medicamentos. Todos 
eles interferem diretamente na sua prescrição. Além disso, 
algumas ligações entre variáveis de diferentes construtos 
foram identificadas. 

Fonte: Ladeira et al. (2010).
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Quanto à área da saúde, os autores trouxeram uma relação muito 
discutida na sociedade, que é a medicação prescrita. Com a existência 
de vários laboratórios que produzem e oferecem o mesmo produto, com 
as mesmas substâncias, é relevante apontar como é o processo decisório, 
no momento da prescrição, por parte dos profissionais da saúde.

É importante salientar que o presente trabalho tinha como objetivo 
verificar e apresentar a relação existente entre os autores, sobre o 
construto tomada de decisão, com base nas publicações na ANPAD, 
no período de 2000 a 2015. Dentro desse contexto, verifica-se que 
na base de dados escolhida existem poucas publicações acerca do 
tema. Em se tratando de um termo de grande relevância na área dos 
negócios, sugere-se que seja realizado um mapeamento em outras 
bases de dados, no intuito de verificar se há uma estabilidade maior 
no campo da pesquisa.

Considerações finais

O presente trabalho nos mostra a necessidade de uma discussão ainda 
maior sobre o construto “tomada de decisão”, visto que as publicações 
têm sido diversificadas, conforme foi exposto através do mapeamento 
pelo locus. Nota-se, que a decisão estratégica e a decisão no mercado 
financeiro são as que mais apresentaram discussões pelos autores.
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A relação entre os textos quantificados nos traz uma visão genera-
lizada sobre o tema em diversas áreas, como o público, a educação e 
a área da saúde. Deixa claro que o termo está vinculado com diversas 
áreas do conhecimento e proporciona aos pesquisadores um campo 
vasto a ser explorado e que ainda precisa ser consolidado.
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Resumo

Com o auxílio da compreensão da utilização dos métodos quantitativos 
de pesquisa científica, buscou-se um levantamento acerca dos temas 
“parceria público-privada” e “organização social saúde”, no Brasil, visto 
que estes assuntos interferem diretamente na vida dos cidadãos, pois se 
tratam de atendimento de saúde, mediante o Sistema Único de Saúde 
– SUS, com a preocupação de realizá-lo com qualidade, levantamos as 
pesquisas que retratam estas experiências. O objetivo geral deste trabalho 
foi realizar o levantamento bibliométrico sobre artigos que contemplem 
os assuntos “organização social” e “parceria público-privada” na saúde. 
Também foi verificada a utilização de métodos quantitativos ou métodos 
quantitativos e qualitativos na pesquisa dos autores encontrados. Além 
disso, dentro destes tipos de pesquisa também se pretende catalogar os 
tipos de estudo utilizados pelos autores, assim como os tipos de amos-
tragem e qual tipo de método quantitativo, dentre o universo vasto de 
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utilização dos mesmos. O levantamento bibliográfico foi realizado em 
um portal de periódicos no Brasil a partir das palavras-chave “parceria 
público-privada” e “organização social saúde” para busca das produções 
científicas, observando as palavras-chave no título e resumo. Os resulta-
dos encontrados nos trazem uma reflexão sobre a tradição da linha de 
pesquisa em utilizar apenas métodos teóricos ou qualitativos, e o início 
da utilização dos métodos quantitativos assim como a utilização de 
duas metodologias, quantitativa e qualitativa em uma mesma pesquisa 
científica, levantamos, que talvez esta seja a tendência para área de 
pesquisa, visto a melhor compreensão do fato estudado. Esta temática 
encontra-se em uma crescente expansão de pesquisas. 

Palavras chaves: Métodos Quantitativos; Parceria público-privada; Or-
ganização social saúde.

Introdução

O presente artigo vem com a ideia de realizar um levantamento 
bibliométrico acerca das produções nacionais que uniram os temas 
de interesse “organizações social saúde”, “parceria público-privada” 
e métodos quantitativos de pesquisa. A união destes temas vem ao 
encontro da crescente demanda em nossa sociedade da melhoria do 
atendimento de saúde. Lançando mão destes auxílios administrativos, 
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os governos estaduais têm feito uso frequente destas novas maneiras 
de se administrar serviços públicos.

As parcerias público-privadas (PPP) já existem na administração 
pública a certo tempo, desde a década de 90, iniciando seu uso em 
outros setores da gestão pública, até chegar, com alguns desafios, 
no setor de saúde. Este carente de investimentos que gerem bom 
atendimento aos seus dependentes.

Para Bernardes, Dias e Sehnem (2013, p. 2015),

Resultado das transformações do papel da administração pública ao 
longo do tempo, o Sistema Único de Saúde – SUS, que se conhece 
hoje, somente foi criado a partir da Constituição Federal de 1988, 
onde a esfera federal passa a regular os recursos, que são transferidos 
aos municípios para administração e manutenção dos programas, 
caracterizando a necessidade do estado descentralizar o poder para 
realmente se tornar eficiente naquilo que é sua função.

Contudo, a figura administrativa que surge da PPP relacionada 
ao setor da saúde é a chamada organização social saúde (OSS). Esta 
tem seu contrato de gestão administrativa assinado com os estados 
e municípios que interessem passar o controle de seus hospitais 
públicos a elas. 
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Estes contratos se adequam conforme a necessidade de cada estado 
e hospital envolvido, não havendo um modelo único de gestão, assim 
como podem ocorrer adequações ao longo da parceria. O que se 
observou nos textos pesquisados é uma relação com a iniciativa privada 
em exigir rendimento de trabalho do seu proletariado.

Recorrendo com a melhoria do atendimento à população, gestão 
de recursos materiais e pessoais, com em alguns casos, contratação 
de trabalhadores qualificados para o atendimento ao cidadão, aces-
sibilidade a exames diagnósticos considerados de alta complexidade, 
e gestão financeira devidamente alinhada com o estado.

Para a realização desta pesquisa, utilizou-se da técnica de estudo, 
juntamente com o levantamento bibliométrico, de métodos quan-
titativos, levados em consideração dentro dos textos pesquisados 
nas áreas de interesse. Também, foram observadas as pesquisas dos 
autores relacionada com a PPP e as OSS, utilizando a comparação 
das opiniões dos autores pesquisados.

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho foi realizar o levantamento bi-
bliométrico sobre artigos que contemplem os assuntos “organização 
social” e “parceria público-privada” na saúde, observando a crescente 
desta temática entre os artigos da área de administração pública. 
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Também foi verificada a utilização de métodos quantitativos 
ou métodos quantitativos e qualitativos na pesquisa dos autores 
encontrados. Além disso, dentro destes tipos de pesquisa, também se 
pretende catalogar os tipos de estudo utilizado pelos autores, assim 
como os tipos de amostragem e qual tipo de método quantitativo, 
dentre o universo vasto de utilização dos mesmos, os autores aplicaram 
em seus estudos.

Fundamentação teórica

Conforme Bernardes, Dias e Sehnem (2013, p. 213) referente à 
responsabilidade sobre a saúde pública:

A prestação de serviços de saúde no Brasil constitui-se em uma das 
mais importantes atribuições do Estado, quando se refere às políticas 
públicas, haja vista que encontra-se disciplinado na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 196 que “a saúde 
é um direito de todos e um dever do Estado”.

Existe em nosso país uma legislação vigente que ordena as questões 
de saúde voltada para toda a população. Mas o que vamos observar nos 
artigos pesquisados é uma dificuldade do poder público em efetivar 
esta lei que trata da saúde de todos.
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Segundo Barbosa et al. (2015), o Brasil é um dos poucos países que 
possui um Sistema Único de Saúde (SUS) para toda a população. 
Elevando a qualidade de sermos um país com uma atenção à saúde, 
que pela legislação deve ser justa e atender a população. 

Reforçado por Monken et al. (2015) este direito à saúde é garantido 
na Constituição Federal de 1988, existindo no capítulo da Seguridade 
Social todos os critérios para que os governos federal, estadual e muni-
cipal possam colocá-lo em prática, de maneira universal, à população. 
Os trabalhos pesquisados foram categóricos em enfatizar a existência 
da saúde pública como um direito, reforçado pela existência de uma 
constituição que levanta o assunto.

Os autores nos trazem informações históricas sobre o direito à 
saúde da população brasileira, nos informando de que a saúde é um 
direito presente em legislação regimentar do país. Mas o que vemos 
percebendo, ao longo de anos, são dificuldades no atendimento à 
saúde quando esta é buscada pela população.

Nesse sentido, Bernardes, Dias e Sehnem (2013, p. 213) justificam 
o surgimento de outros meios de se promover a saúde, fora do setor 
público:

Neste sentido, ineficiência do governo na prestação dos serviços de 
saúde possibilita que esta demanda seja atendida pelo setor privado, 
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no qual se instala um novo e atrativo mercado, onde a competição 
acentua-se ao ponto de necessitar a intervenção governamental no 
sentido de regular e regulamentar as atividades dos operadores, criando 
para esta finalidade a ANS – Agencia Nacional de Saúde Suplementar.

Devido às dificuldades, de muitas décadas, de o Estado conseguir 
promover uma assistência de saúde adequada à população, surgem os 
serviços de saúde privados, sob a ótica dos planos de saúde, onde o 
chamado segurado remunera a empresa privada pela assistência saúde.

Vemos que existe uma correlação entre a importância da saúde da 
população na sociedade, visto que uma população sem adequada saúde 
não consegue se desenvolver. A partir desta percepção da importância 
do direito à saúde, vamos perceber na literatura pesquisada os novos 
investimentos em estruturas de gestão.

Na atualidade, vemos uma expansão maior e mais complexa desse 
tipo de ‘privatização’ do serviço de saúde, onde o Estado passa a gestão 
administrativa de seus hospitais públicos para entidades de cunho 
privado, as quais, segundo a legislação, não devem receber lucros em 
demasia sobre esta parceria público-privada.

A legalização da parceria público-privada (PPP) surge em 2004, com 
a promulgação da Lei 11.079/2004, que visa de forma geral estabelecer 
os parâmetros funcionais da relação, já que o setor privado assume 
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integralmente, neste momento, um serviço de saúde anteriormente 
de responsabilidade do Estado.

Conforme indicado por Justen e Schwind (2015), verifica-se 
uma ampliação da implementação da PPP em diversos ramos da 
Administração Pública. Um dos serviços públicos que demanda 
muito esforço gerencial e financeiro devido ao grande contingente 
de usuários é a Saúde. A população do país vem crescendo ao longo 
dos anos, assim como a demanda pelo atendimento de saúde pública.

Segundo Barbosa et al. (2015) e Monken et al. (2015) uma solução 
para a baixa eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS), que assiste 
a demanda pelos serviços de saúde aumentar sem, muitas vezes, 
ter condições adequadas de atendimento, são as parcerias público-
privadas, que através das Organizações Sociais, sob contrato com o 
governo estadual e municipal, administram hospitais.

Para Carneiro e Elias (2003), as Organizações Sociais (OS) são 
consideradas instrumento de mudança do padrão de gestão pública ao 
se firmar um contrato de gestão entre as partes, o que permite avaliação 
e controle dos resultados acordados, requisitos de administração 
gerencial. Com essa mudança no formato da gestão, o Estado tenta 
atender as demandas de saúde.

Segundo Barbosa e Malik (2015) essa intensa demanda de usuários 
dos serviços de saúde pública explica as inúmeras reclamações sobre 
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a baixa qualidade de atendimento, pois a rede SUS encontra-se com 
diversos déficits, inicialmente orçamentários, que resultam na ausência 
de contingente humano, de materiais, medicamentos e estrutural. 

A necessidade de mudança dessa realidade na saúde pública é 
evidenciada por Monken et al. (2015), para quem o Setor da Saúde 
tem passado por mudanças nas últimas décadas, principalmente em 
função da sua amplitude e complexidade. Algumas dessas mudanças 
são referentes ao surgimento das parcerias público-privadas (PPP).

Os gestores dos serviços de saúde têm buscado nestas parcerias, 
segundo Barbosa et al.  (2015), uma saída para melhorar o atendimento 
nas instituições públicas de saúde. Na tentativa de colocar em prática 
a Constituição Federal de 1988, onde a administração pública deve 
oferecer serviços de saúde que atendam todas as necessidades da 
população, sejam elas ditas de baixa, média ou alta complexidade. 

Conforme Fadul et al. (2014), em 1990, no bojo da reforma do 
aparelho do Estado no Brasil, com a ampliação das políticas públicas 
advindas dos direitos sociais da Constituição Federal de 1988, a 
administração pública e seus aspectos tornam-se objeto de pesquisa 
de estudiosos, que não eram tradicionalmente deste campo de saber.

Demonstrando o crescente interesse na pesquisa sobre a 
Administração Pública, Fadul et al. (2014), observando historicamente 
o Sistema Único de Saúde vem ao longo dos anos conquistando 
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discretos avanços para cumprir os seus objetivos, dentre estes tem-se 
várias estratégias de gestão foram incorporadas ao SUS.

Fazem parte dessa nova estratégia de gestão, conforme Barbosa 
et al. (2015), o Decreto nº 7.508/2011, que introduz novos desafios ao 
processo de organização do SUS como tema da regionalização, ou 
seja, da necessidade de adoção de um modelo de organização dos 
serviços em bases regionais.

Nesta tentativa de regionalização, para Barbosa et al. (2015) o que 
leva a outra estratégia, que é a descentralização, com um importante 
e significativo papel dos municípios na prestação de serviços e ações, 
com um aumento do volume destinado ao setor, com investimento 
em formação e capacitação dos trabalhadores. Compartilha-se a 
responsabilidade pela gestão administrativa do serviço público com 
os gestores estaduais e municipais.

A necessidade do setor em qualificar-se administrativamente para 
cumprir com padrões de eficiência de atendimento à população usuária 
do SUS. Nesse sentido, as Parcerias público-privadas aparecem, até 
então, como boas soluções para a administração pública.

Segundo Justen Filho e Schwind (2015, p. 34), analisando a parceria 
público-privada:
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Sob determinado aspecto, as PPP representam uma forma de 
privatização. Concede-se à iniciativa privada a exploração de 
uma atividade titularizada pelo Estado, a fim de que o particular 
possa exercer a gestão do negócio. Assim, a estrutura estatal deixa 
de desempenhar diretamente aquela atividade. A prestação e a 
correspondente exploração do empreendimento ficam a cargo de 
um concessionário. Entretanto, esse trespasse da exploração de uma 
atividade à iniciativa privada não significa a ausência de emprego de 
recursos públicos para a viabilização do empreendimento.

Fica claro nas palavras do pesquisador a maneira administrativa, 
conforme contrato com o Estado, do funcionamento da PPP, pois 
temos a questão onde a iniciativa privada realmente gerencia os 
recursos públicos, já que a estrutura física das instituições já existe, 
e em alguns casos há também a presença de funcionários públicos.

Para Barbosa e Malik (2015), a utilização das PPP tem ocorrido pela 
divulgação diária de notícias acerca das condições precárias presentes 
nos hospitais do SUS, especialmente com o aumento da incidência de 
agravos específicos como doenças cardiovasculares e traumas. Nesse 
contexto, a emergência de PPP em saúde como alternativa viável de 
investimentos no setor apresenta-se como uma das possibilidades de 
resolução dos déficits estruturais do sistema.

Esta incidência aumentada dos agravos de saúde se deve, conforme 
Barbosa e Malik (2015), pela evolução demográfica da população 
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brasileira nos últimos 40 anos, a qual apresentou sensíveis alterações, 
expressas em perfis etários e indicadores básicos. A sociedade evoluiu 
de um contingente com predomínio de jovens para uma distribuição 
demográfica similar a de países desenvolvidos.

Essa distribuição similar ocorre devido à baixa taxa de fecundidade, 
devido à mudança na sociedade brasileira, onde as famílias passaram 
a ter um menor número de filhos, resultando na inversão da pirâmide 
populacional, na qual a base  torna-se estreita e o topo, que representa 
o número de idosos, torna-se largo.

Juntando-se este acontecimento na sociedade com a pouca eficiência 
do atendimento de saúde pública, Denhardt (2012) faz a seguinte 
colocação: Por um lado, os órgãos governamentais são instados a 
atingir a maior eficiência possível em sua prestação de serviços – 
eliminando a falsa burocracia (red tape) sempre que possível. Por 
outro, como se presume que as repartições públicas devem operar em 
prol do interesse público, elas devem corresponder às necessidades e 
aos desejos daqueles para quem e com quem trabalham (...). 

Este é o objetivo a ser almejado pelo serviço público, que, além 
de trabalhar, conforme Denhardt (2012) poder-se-ia argumentar que 
têm a responsabilidade especial de contribuir para a educação dos 
cidadãos, no sentido de capacitá-los a lidar com os problemas sociais, 
por iniciativa própria e de modo mais eficaz.
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O que caracteriza estas informações são os pontos opostos do 
serviço público, que é criado com ideias de eficiência, eficácia, e 
serviços de auxílio à população, incluindo consciência política, porém, 
na realidade, ao longo dos anos, o que ocorre é o oposto, um serviço 
público que não representa as necessidades da população.

Devido à relevância social deste assunto, assim como uma melhor 
visibilidade do mesmo, optou-se por utilizar o método de pesquisa da 
bibliometria para o levantamento dos autores que vêm dando ênfase 
a este tema, na busca de descritores semelhantes e na quantidade que 
estes aparecem, sem delimitação de data específica para a pesquisa. 

Bibliometria

Esta técnica muito utilizada hoje, principalmente por pesquisadores 
que procuram quantificar seus trabalhos, se popularizou entre o meio 
acadêmico científico no final dos anos de 1960. No início houve um 
impasse entre os teóricos sobre a terminologia a ser utilizada, se seria 
“bibliografia estatística” ou “bibliometria”, prevalecendo bibliometria.

Para Araújo (2006), esta técnica nasce da fusão de leis empíricas 
básicas, que são: o método de medição da produtividade de cientistas 
de Lotka (1926), a lei de dispersão de conhecimento científico de 
Bradford (1934) e o modelo de distribuição e frequência de palavras 
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num texto de Zipf (1949). Para os pesquisadores, a partir do momento 
em que se unificou estas leis clássicas em um método suas aplicações 
nos estudos foram apliadas e facilitadas

Conforme Montero e Léon (2007), estudos historiográficos 
bibliométricos são estudos que testam relações entre as variáveis 
em uma situação passada (ex post facto), mas as unidades de análise 
não são pessoas, mas sim objetos (habitualmente documentos). Para 
estes autores, a bibliometria está dentro da categoria de estudos ex 
post facto. Outra peculiaridade diz respeito ao que será analisado: 
geralmente fatos concretos como documentos.

Segundo Araújo (2006), a bibliometria envolve a técnica quantitativa 
e estatística de medição dos índices de produção e disseminação do 
conhecimento científico. Nesse artigo, foi aplicada a lei clássica de 
Zipf, que busca palavras inseridas nos textos pesquisados e o número 
de vezes e frequência do seu uso.

Análise de métodos quantitativos

A utilização da análise sobre métodos quantitativos já vem sendo 
realizada há alguns anos dentro das linhas de pesquisa, visto que o mesmo 
era sempre referido a estudos com análises objetivas, com a utilização 
da matemática para comprovar ou não a hipótese a ser estudada.  
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Segundo Minayo e Sanches (2015), 

A lição fundamental que se pretende extrair da lembrança histórica 
de tal fato de conhecimento de todos é que, mesmo no chamado 
Mundo Antigo, um conhecimento considerado suficientemente preciso 
não teria sido atingido e aplicado sem as noções básicas de contar 
e medir, acompanhadas de um adequado instrumento matemático 
para manipula-las (p. 240).

Este histórico baseado no surgimento das ciências exatas faz com 
que os métodos quantitativos tenham uma tradição em maneiras de 
manipular seus experimentos, utilizando medidas precisas, evitando 
interferências externas que poderiam ser prejudiciais ao aparecimento 
e interpretação de resultados desejáveis.

Conforme Silveira e Córdova (2009), a pesquisa quantitativa, que 
tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o 
raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da 
experiência humana. Segue-se a linha de tradição epistemológica dessa 
comunidade em manter um pensamento investigativo pautado na lógica.

Reforçamos o nosso entendimento do uso de meios estatísticos para 
trabalhos que sejam analisados dentro desta metodologia, além disso, 
segue-se a linha de raciocínio que pareça lógica às hipóteses investiga-
das, objetivando a tentativa de explicar em fórmulas essas descobertas.
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Faz-se uso dos estudos empíricos com Metodologia Quantitativa 
como define Montero e Léon (2007). Neste conjunto de categorias 
se incluem todos aqueles estudos que apresentam dados empíricos 
originais produzidos pelos autores e emoldurado dentro da lógica 
epistemológica da tradição objetivista.

Corrobora com este pensamento Fonseca (2002, p. 20) acerca da 
caracterização deste tipo de pesquisa:

A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida 
com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxilio de 
instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre 
à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, 
as relações entre variáveis, etc.

Esta categoria de pesquisa é muito utilizada em estudos de caráter de 
análise objetiva, em relação à observação do fenômeno a ser pesquisado, 
trabalhado em parceria com as fórmulas matemáticas da estatística, 
que originam os diversos tipos de pesquisa Quantitativa a ser utilizados 
pelos autores em adequação com seus objetivos no estudo.

Para Fonseca (2002), os resultados da pesquisa quantitativa podem 
ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e con-
sideradas representativas da população, os resultados são tomados 
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como se constituíssem um retrato real de toda população alvo da 
pesquisa. Este tipo de característica auxilia a escolha deste método 
de pesquisa para sua utilização pelos autores que se interessem na 
utilização da tradição positivista para suas pesquisas. 

Foi encontrada nos artigos levantados a utilização, dentro do 
grupo de Métodos Quantitativos, os tipos de estudos chamados de: 
experimentos, quase experimentos, estudos ex post facto, sujeito com 
seu próprio controle e experimentos de caso único, estes dois últimos 
não serão categorizados a seguir no texto devido a ausência dentro da 
amostra de trabalhos utilizando estes tipos estudos. A seguir vamos 
caracterizá-los.

Segundo Montero e Léon (2007), para catalogar uma investigação 
como Experimental é necessário que ao menos uma das variáveis 
independentes estudadas tenha sido manipulada explicitamente 
pelo investigador. Desta maneira, o investigador tenta controlar o 
fenômeno estudado através de instrumentos criados para ele, e assim 
analisar seus resultados.

Para Fonseca (2002), a pesquisa experimental seleciona grupos de 
assuntos coincidentes, submete-os a tratamentos diferentes, verificando 
as variáveis estranhas e checando se as diferenças observadas nas 
respostas são estatisticamente significantes. Para avaliar quais os fatores 
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extrínsecos são eliminados ou controlados. Com essas observações 
o autor do estudo consegue checar se o seu assunto estudado sofre 
interferências consideráveis de determinado tipo de fator.

Conforme Fonseca (2002), os efeitos observados são relaciona-
dos com as variações nos estímulos, pois o propósito da pesquisa 
experimental é apreender as relações de causa-e-efeito ao eliminar 
explicações conflitantes das descobertas realizadas. Assim, este tipo 
de pesquisa consegue evidenciar, através da utilização do experimen-
to, com manipulação de hipóteses, quais as relações de causa e efeito 
cabem ao assunto estudado.

Corrobora com estas ideias Silveira e Córdova (2009, p. 36):

Sendo assim, a elaboração de instrumentos para coleta de dados deve 
ser submetida a testes para assegurar sua eficácia em medir aquilo 
que a pesquisa se propõe a medir. A pesquisa experimental pode ser 
desenvolvida em laboratório (onde o meio ambiente criado é artificial) 
ou no campo (onde são criadas as condições de manipulação dos 
sujeitos nas próprias organizações, comunidades ou grupos).

Desta maneira, compreendemos a importância desse tipo de es-
tudo e sua aplicação nas relações de causa e efeito, permitindo ao 
pesquisador testar diversas maneiras de estabelecer estas correlações, 
verificando a importância para a comunidade científica a qual o 
mesmo pertence, do dado estatístico encontrado.
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Na categoria de estudos chamados de Quase Experimentos Montero 
e Léon (2007) dentro desta categoria temos os estudos ex post facto 
sendo incluídos todos aqueles estudos que, mesmo tendo o objetivo de 
contestar uma hipótese de relação causal, possuem limitações – mas 
menos sérias – para conseguir êxito. Nesta categoria, as limitações 
estão relacionadas à maneira como se realiza os testes para comprovar 
ou não essa relação causal. Porém, estas limitações não inviabilizam 
totalmente à pesquisa.

Também há de se observar e levar em consideração o desenho que 
o autor pretende aplicar em sua pesquisa, ou seja, à estrutura geral 
ou o plano de investigação do estudo idealizado pelo pesquisador. 
Assim, consegue-se delimitar o tipo de estudo e aplicar as técnicas e 
teorias referentes à área de escolha.

Para Montero e Léon (2007), referindo a quase experimentos, dentro 
deste primeiro grupo se incluem os desenhos com intervenção e os que 
fazem aplicações em situações naturais, nos quais é impossível atribuir 
aleatoriamente participantes ou controlar a ordem de aplicação dos 
níveis da variável independente. O desfio para os pesquisadores em 
realizar testes e aplicar instrumentos em situações naturais pode 
ser amenizado com o auxílio desta técnica de estudo, relacionada à 
variável independente do estudo.
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A pesquisa ex post facto para Fonseca (2002) é utilizada quando 
há impossibilidade de aplicação da pesquisa experimental, pelo fato 
de nem sempre ser possível manipular as variáveis necessárias para 
o estudo da causa e do seu efeito. Assim, quando o pesquisador se 
depara com situações interessantes à investigação porém com variáveis 
sem possibilidade de manipulação, aplica-se este tipo de pesquisa.

Conforme Silveira e Córdova (2009, p. 38) a pesquisa ex post facto 
tem por objetivo:

Investigar possíveis relações de causa e efeito entre um determinado 
fato identificado pelo pesquisador em um fenômeno que ocorre 
posteriormente. A principal característica deste tipo de pesquisa é 
o fato de os dados serem coletados após a ocorrência dos eventos.

Esta peculiaridade ressaltada pelos teóricos também nos dá 
mais clareza do uso deste tipo de estudo, em que o cientista pode 
primeiramente localizar um fenômeno interessante e posteriormente 
tentar estabelecer a relação de causa e efeito a partir do momento 
que ele observou o efeito deste fenômeno.

Como exemplifica Silveira e Córdova (2009), pode-se citar um 
estudo sobre a evasão escolar quando se tenta analisar suas causas. 
Num estudo experimental, seria o inverso, tomando-se primeiramente 
um grupo de alunos a quem seria dado um determinado tratamento, 
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observando-se depois o índice de evasão. Este exemplo nos auxilia 
com a clareza da diferenciação entre os dois tipos de estudo, ex post 
facto e experimental.

Para Montero e Léon (2007) as pesquisas ex post facto incluem 
estudos nos quais as limitações para encontrar as relações causais são 
dadas pela impossibilidade de manipular a variável independente. 
Esta impossibilidade, como vimos nos estudos de outros teóricos, se 
deve, muitas vezes, pelo caráter de observar fenômenos naturais e 
de estabelecer relações de causa e efeito a partir do momento que o 
efeito já ocorreu, restando ao investigador localizar sua causa.

Existe também uma classe de tipo de estudo referente à análise de 
métodos quantitativos que se dedica a testar os instrumentos criados 
pelos investigadores para testar suas descobertas e assim conseguir 
validar ou não suas análises referentes aos fenômenos a serem estudados. 

Conforme Montero e Léon (2007), são considerados estudos ins-
trumentais todos os estudos que desenvolvem e testam dispositivos, 
incluindo o desenho (ou adaptação) com estudos de propriedades 
psicométricas. Ou seja, nesta categoria vemos a necessidade de uso 
da psicometria para localizar a hipótese de maneira mais clara, com 
isso o pesquisador irá desenvolver maneiras de testá-la e medi-la.

Observamos que dentro desta categoria de trabalhos que lançam 
mão dos métodos quantitativos existe uma gama de tipos de estudos 
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que podem ser trabalhados pelos pesquisadores/investigadores da 
melhor maneira que lhes favoreça a qualidade de um trabalho científico 
condizente com a comunidade ao qual o mesmo dialoga.

Também foram encontrados no levantamento bibliométrico dos 
artigos que compõem este trabalho autores que fazem uso de métodos 
quantitativos auxiliados por métodos qualitativos na mesma pesquisa. 
Caracterizaremos métodos qualitativos apenas para esclarecimento 
do leitor no uso das duas técnicas.

Para Silveira e Córdova (2009), a pesquisa qualitativa não se preocupa 
com a representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento 
da compreensão de um grupo social, de uma organização etc. Neste 
tipo de pesquisa, procura-se compreender o que o grupo analisado 
gera de informações em relação às situações analisadas, geralmente 
não gera dado estatístico do mesmo.

Corrobora com este pensamento Montero e Léon (2007), para quem 
os estudo empíricos qualitativos são todos aqueles que apresentam 
dados empíricos originais produzidos pelos autores e emoldurados 
dentro da lógica epistemológica da tradição subjetivista, seja feno-
menológica, interpretativa ou crítica. Assim, tudo o que é observado 
pelo autor dentro do desenvolvimento de um estudo deve ser utilizado 
para sua análise.
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Segundo Silveira e Córdova (2009), tanto a pesquisa quantitativa 
quanto a pesquisa qualitativa apresentam diferenças com pontos 
fracos e fortes. Contudo, os elementos fortes de uma complementam 
as fraquezas do outra, fundamentais ao maior desenvolvimento da 
Ciência. Esta conscientização dos pesquisadores em utilizar as duas 
metodologias em seus estudos faz com que tenhamos trabalhos 
científicos com melhor qualidade.

Observando-se o levantamento bibliométrico realizado para este 
trabalho, vemos uma utilização de ambas as metodologias, mas também 
ainda existem trabalhos com uso das tradicionais metodologias 
quantitativas e qualitativas. Com isso, esta pesquisa torna-se relevante 
para mostrar-nos como vem sendo utilizada essas metodologias pelas 
comunidades científicas.

A fusão destes assuntos, com o surgimento de diversas Organizações 
Sociais (OS) voltadas ao segmento da saúde, prestando serviços a 
diversas populações na administração de hospitais públicos, faz com 
que pesquisemos a frequência destes estudos juntamente com o uso 
dos métodos quantitativos.
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Método 

O presente trabalho será construído com base nos artigos pesquisado 
na base de dados da Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), 
lançando mão da utilização, para busca dos textos com a temática 
relevante a construção deste, o método bibliométrico, que possibilita 
o mapeamento de pesquisas. Basicamente, o mapeamento considera 
a busca de estudos cadastrados em bases de dados que contêm uma 
grande quantidade de publicações e que dispõem de ferramentas que 
possibilitam o uso de expressões lógicas para a seleção dos artigos 
(Araújo, 2006).

Pretende-se nesta pesquisa a utilização das temáticas “Organização 
social saúde” e “Público-privado saúde”, utilizando a página da internet 
da SPELL (www.spell.org.br), acessando seu ícone de pesquisa e 
mantendo o filtro geral do site para os artigos referentes às palavras-
-chave seguindo para a página com os títulos dos artigos, seus autores, 
palavras-chave, fonte referente ao periódico de publicação e tipo de 
documento referente à língua de origem do texto.

Foram encontrados 45 artigos na busca pela palavra-chave 
“Organização social saúde” e 23 artigos pela palavra-chave “Parceria 
público-privada”. Deste montante, com ambas as palavras-chave, temos 
seis artigos que utilizaram métodos quantitativos, doze que utilizaram 
métodos qualitativos e seis utilizaram ambas as metodologias. 



299
Métodos de  

pesquisa

Contudo, os trabalhos devem enfocar, além das palavras-chave de 
interesse geral, a utilização de Métodos Quantitativos ou a mescla 
entre Métodos Quantitativos e Qualitativos no escopo de seus estudos, 
tornando relevante a elaboração deste trabalho, pois tenta-se verificar 
a frequência da utilização destes métodos no desenvolvimento dos 
artigos científicos relacionados à administração pública através da 
utilização das terminologias OSS e PPP.

Os trabalhos que apresentaram em seu escopo a utilização de 
Métodos Qualitativos e de língua estrangeira não foram considerados 
para esta pesquisa, não sendo considerados para a elaboração das 
estatísticas apresentadas. Também não foram levados em consideração 
os artigos que, mesmo utilizando métodos quantitativos de pesquisa, 
não se referiam à área geral da administração pública voltada à saúde.

Resultados e Discussão

As buscas realizadas na base de dados da SPELL com os descritores 
“Organização social saúde” e “Parceria público-privada”, retomaram, 
respectivamente, 45 e 23. O Gráfico 1 descreve a quantidade, em 
porcentagem simples, de trabalhos localizados com os constructos 
selecionados para esta pesquisa.
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Gráfico 1: Quantidade de artigos encontrados por palavra-chave

Fonte: Elaborado pelos autores.

Relacionado aos descritores pesquisados, a parceria público-privada 
(PPP) se torna a base da legalização que sanciona o funcionamento 
da organização social saúde (OSS), e observou-se uma crescente de 
publicações relacionada a este segundo tema.

Conforme Barbosa e Malik (2015), na prática, em virtude da 
insuficiente capacidade do Estado em investir em infraestrutura, 
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iniciou-se um ciclo de proposições de PPP envolvendo diversos setores 
econômicos. Entre esses setores atendidos por estas parcerias temos 
o setor da saúde, onde o vínculo se inicia por ordem do estado e é 
relacionado aos hospitais públicos.

Para Barbosa et al. (2015, p. 124), o surgimento da OSS devido ao 
contexto de saúde existente:

Nesse contexto, a gestão de unidades hospitalares, pela sua enorme 
complexidade, custo e importância na rede de atenção à saúde, tem 
merecido um olhar especial e se tornado objeto de proposições. Entre 
as propostas, a que ganhou maior destaque foi a criação de organizações 
sociais de saúde (OSS), que teve seu início por decisão do Governo 
do Estado de São Paulo.

Observa-se, nas palavras dos autores, a importância do contexto 
existente no setor da saúde, uma realidade que não era satisfatória, 
principalmente as atribuições do atendimento na rede de saúde 
relacionada ao Sistema Único de Saúde (SUS), surgindo assim as 
ideias da utilização da OSS.

Segundo Barbosa et al. (2015, 125), em estudo realizado sobre um 
hospital gerenciado por uma OSS:
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A experiência investigada demonstra vantagens em relação ao sistema 
de aquisição de bens e serviços, por sua flexibilidade e agilidade; 
adoção de metas de referencia quanto ao uso dos recursos existentes 
(capacidade instalada); implantação de uma cultura de monitoramento 
e avaliação de resultados, comparativamente aos procedimentos 
adotados na administração pública.

Para os autores, em sua pesquisa, foram localizadas vantagens nos 
processos administrativos dentro do hospital público gerenciado 
pela OSS, porém observou-se dificuldade relacionada à cultura ad-
ministrativa em estarem habituados a seguir objetivos traçados pela 
administração relacionado à obtenção de resultados de uma forma 
geral, dentro da instituição.

O Gráfico 2 representa a quantidade de artigos encontrados dentro do 
universo geral de trabalhos com o descritor “Organização social saúde”. 
Deste universo, foram catalogadas conforme o método de pesquisa 
utilizado. Sendo encontrados 4 artigos com a utilização de métodos 
quantitativos, 11 que utilizaram métodos qualitativos, 4 trabalhos com 
métodos mistos (quantitativos e qualitativos), 22 teóricos e 4 trabalhos 
cujos temas centrais não contemplam a área da saúde.
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Gráfico 2: Artigos catalogados conforme Método utilizado na pesquisa - 
Organização Social Saúde

Fonte: Elaborado pelos autores.

Neste gráfico podemos verificar uma maior produção de trabalhos, 
com a utilização dos métodos qualitativos e teóricos, ambos os mé-
todos de pesquisa são, tradicionalmente, dentro da ciência, já muito 
utilizados. O que chama nossa atenção é a iniciativa da utilização dos 
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métodos quantitativos e também de ambos os métodos (quantitativos 
e qualitativos) em uma mesma pesquisa. 

Para Montero e Léon (2007) se incluem na categoria de estudos 
teóricos todo trabalho em que não se apontem dados empíricos 
originais dos autores, e também, não se apresentam novas análises 
de dados recolhidos ou publicados. Este tipo de estudo realiza um 
tipo de revisão do que já foi publicado sobre o assunto por outros 
teóricos da área.

Supõe-se que os pesquisadores destas linhas têm procurado 
adicionar a suas pesquisas, anteriormente apenas teóricas, outros 
métodos que ajudam na melhor compreensão do fenômeno estudado. 
Observa-se o mesmo fenômeno no Gráfico 3.

O Gráfico 3 representa a quantidade de artigos encontrados dentro 
do universo geral de artigos com o descritor “Parceria público-privada”, 
deste universo, foi catalogada conforme o método de pesquisa utilizado. 
Sendo encontrados dois artigos com a utilização de métodos quantitati-
vos, um que utilizou métodos qualitativos, dois trabalhos com métodos 
mistos (quantitativos e qualitativos), dois teóricos, seis trabalhos onde 
seus temas centrais não contemplam a área da saúde e um artigo em 
inglês que, neste momento, não será considerado na pesquisa.
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Gráfico 3: Artigos catalogados conforme Método utilizado na pesquisa - 
Parceria público-privada

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observa-se uma quantidade expressiva de estudos teóricos com a 
palavra-chave Parceria público-privada, porém, vê-se um movimento 
de artigos utilizando as metodologias quantitativa e mista, expressando 
a mesma porcentagem na pesquisa. Já o método qualitativo não se 
mostrou, nesta pesquisa, muito utilizado pelos teóricos desta área.
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Relembramos que o tema PPP forma a base, de maneira adminis-
trativa, com o surgimento dos contratos e legislação regulamentadora 
dessa parceria entre governos, através da administração pública e 
instituições privadas que gerenciam as OSS. Também, supõe-se uma 
discreta mudança na metodologia tradicional de escrita dos teóricos 
desta área, de teóricos para uso de métodos quantitativos e mistos.

No Gráfico 4 temos a estratificação dos artigos encontrados 
conforme o tipo de estudo usado. Neste momento não houve divisão 
por constructos utilizados nos artigos devido à amostra ter se tornado 
pequena, a partir do momento desta catalogação. Ainda, dois trabalhos 
utilizaram estudos experimentais, dez artigos realizaram estudos ex post 
facto, estudos quase experimentais, sujeito com seu próprio controle 
e estudos instrumentais não foram encontrados nestes artigos, sendo 
sua amostra igual a zero.
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Gráfico 4: Estratificação dos artigos por tido de estudo encontrados

Fonte: Elaborado pelos autores.

Este gráfico nos traz a predileção por tipo de estudo utilizado 
pelos teóricos dos assuntos de OSS e PPP, prevalecendo os estudos 
experimentais e ex post facto. Os tipos de estudos quase experimen-
tais, sujeito com seu próprio controle, e estudos instrumentais, não 
apareceram nesta amostra. Porém, não se pode afirmar que estes não 
sejam utilizados devido ao tamanho incipiente da amostra.
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Houve uma predominância de estudos ex post facto, e acreditamos 
que este resultado se deve à característica deste tipo de estudo, em que 
o autor realiza um levantamento do que está ocorrendo na situação, 
mas não pode manipular a variável existente devido à análise de 
procedimentos administrativos e documentos que compõem a 
administração pública.

Relacionado à amostra, no Gráfico 5 temos a quantificação do tipo 
de amostras encontradas nos trabalhos. Neste momento, também 
não houve divisão por constructos utilizados nos artigos, devido à 
amostra ter se tornado pequena a partir do momento desta catalogação. 
Dentro do universo da amostra probabilística, temos cinco trabalhos 
divididos em: quatro aleatória (casual) simples e um sistemática. Já 
relacionado à amostra não probabilística temos sete artigos, divididos 
em: conveniência três, intencional três e por julgamento um.
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Gráfico 5: Amostragem conforme utilização de técnica Probabilista e Não 
probabilística

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observa-se uma predominância de amostragem não probabilística, 
dividida em: conveniência, intencional e por julgamento, seguida da 
amostragem probabilística, divida em: aleatória (casual) simples e 
sistemática. Para Fonseca (2002), amostra não probabilística consideram-
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se apenas os casos que vão aparecendo e continua-se o processo até 
que a amostra atinja determinado tamanho. Desta maneira, torna-se 
relativamente simples, em nível de pesquisa, montar esta amostra.

Corrobora com esta definição de amostra não probabilística Ber-
gamaschi, Souza e Hinnig (2010), segundo os quais não se conhece a 
probabilidade de cada unidade amostral pertencente à amostra. Algumas 
unidades terão probabilidade zero de pertencer à amostra. Verifica-se 
a semelhança referente à probabilidade a cada parte da amostra, tendo 
estas a mesma chance de participar ou não da amostragem.

Dentro deste grupo das amostragens não probabilísticas, é o pes-
quisador que determina os critérios e objetivos de compor a sua 
amostra, por isso a definição de que podemos obter, dentre outras, 
por conveniência, intencional ou por julgamento, conforme a neces-
sidade do autor em compor sua amostra.

Em segundo momento nesta pesquisa aparece a amostra probabi-
lística, que, segundo Fonseca (2002), é selecionada por sorteio, inclui 
a amostra casual simples, a amostra casual estratificada e a amostra de 
área ou de intervalos fixos. Existem outros tipos de amostras proba-
bilísticas que foram encontradas neste estudo, além da classificação 
do autor, porém, de maneira geral, neste grupo haverá algum tipo de 
sorteio dos componentes.
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Segundo Bergamaschi, Souza e Hinnig (2010), cada unidade 
amostral tem probabilidade conhecida e diferente de zero de pertencer 
à amostra. É usada alguma forma de sorteio para a obtenção da amostra. 
Reforçando nossa pesquisa, foi encontrada amostra aleatória (casual) 
simples e sistemática, nos artigos pesquisados.

Supõe-se que a questão do autor ter que criar algum tipo de 
sorteio para a obtenção desta amostra probabilística possa dificultar 
a execução da pesquisa, dependendo do ambiente onde se pretende 
levantar a amostra esta técnica pode tornar-se inviável, e assim as 
amostragens não probabilísticas tornam-se mais acessíveis. 

Sugerimos um aprofundamento metodológico acerca deste universo 
da amostragem devido a sua abrangência diversa, assim como inúmeras 
possibilidades de estudos a serem executados pelos pesquisadores.

Sobre os tipos de testes estatísticos, o Gráfico 6 nos traz as encon-
tradas dentro do universo geral dos artigos selecionados. Novamente, 
não houve divisão por constructos utilizados nos artigos, devido à 
amostra ter se tornado pequena a partir do momento desta catalo-
gação. Encontrando um artigos com análise a partir de Clusters, dois 
com regressão múltipla, dois com utilização de porcentagem simples, 
teste Qui-quadrado, Fisher, Friedman, X² e Teste t, todos com um 
trabalho, respectivamente.



312
Métodos de  

pesquisa

Gráfico 6: Tipos de Testes Estatísticos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Foram encontrados dentro da amostra desta pesquisa, alguns tipos 
de testes estatísticos. Dentro do grupo dos testes paramétricos, temos o 
Teste t; já referente aos testes não paramétricos tem-se X² e Friedman. 
E foram encontrados outros testes, como regressão múltipla, análise 
de Clusters, Qui-quadrado, Ficher e porcentagem simples.

Conforme Glantz (2014), a análise de variância é chamada de 
método estatístico paramétrico devido a ele ser baseado nas estimativas 
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de dois parâmetros populacionais, a média e o desvio padrão (ou 
variância), que definem completamente uma distribuição normal. 
Esta análise estará presente em trabalhos com as características que 
necessitam avaliar variância.

Segundo Martins e Domingues (2011), os testes não paramétricos são 
particularmente úteis para decisões sobre dados oriundos de pesquisas 
da área de ciências humanas. Para aplicá-los, não é necessário admitir 
hipóteses sobre distribuições de probabilidade da população da qual 
tenham sido extraídas amostras para análises. Este teste é, conforme 
a literatura, o mais indicado para as ciências humanas, porém, não 
verificamos essa correlação neste trabalho.

Há predominância de escolha por outros tipos de testes estatísticos 
fora do núcleo paramétrico e não paramétrico. Assim sendo, existe 
hoje uma gama de testes estatísticos para serem utilizados conforme 
a necessidade do pesquisador.

Relacionado ao ano de publicação, no Gráfico 7 vemos a frequência 
das publicações por anos, nos artigos encontrados na pesquisa. 
Também, não houve divisão por constructos utilizados nos artigos 
devido à amostra ter se tornado pequena a partir do momento desta 
catalogação, ocorrendo uma publicação em 2003, 2005, 2006, 2007 e 
2014, respectivamente. Nos anos de 2012 e 2013, duas publicações em 
cada, e em 2015 três publicações.
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Gráfico 7: Frequência acumulada por Ano de publicação

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pode-se observar que a produção por ano sobre os descritores 
pesquisados vem em um discreto aumento, relacionado com a curva 
de frequência. Ao observar a curva e a linha da frequência acumulada, 
podemos supor um crescimento no interesse pelos pesquisadores 
da área de administração pública em publicarem sobre os temas de 
OSS e PPP, tendo seu início de aumento a partir do ano de 2012 não 
parando até então.
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Já as palavras-chave estão caracterizadas no Gráfico 8, elaborado 
conforme a frequência de repetição destas palavras por artigo 
encontrado. Sendo utilizada para esta visualização a técnica de nuvem 
de palavras, elaborado via link da wordle.net, que disponibiliza um 
programa que realiza essa análise com base nos descritores informados.

Gráfico 8: Palavras-chave com maior frequência de repetição

Fonte: Elaborado pelos autores.

Através da colaboração do gráfico de nuvem de palavras, podemos 
observar os descritores que se repetem dentro dos artigos encontrados 
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na amostra desta pesquisa. As palavras gestão, serviços, saúde e pública 
aparecem com mais ênfase, evidenciando sua presença em quase todos 
os artigos encontrados. 

Por outro lado, as palavras suplementar, organizacional, qualidade, 
trabalho e hospitalar aparecem em um segundo plano, sendo sua 
frequência de repetição em menor quantidade. Já as palavras que 
aparecem sem ênfase de cor e fonte, aparecem apenas uma vez em 
cada artigo encontrado.

Não foram gerados gráficos sobre as informações dos títulos dos 
artigos, autores, data de publicação e periódico devido à ausência de 
frequência destes dados, não se tornando relevantes a esta bibliometria 
no momento.

Considerações finais

Como visto até o momento nesta pesquisa, a utilização de 
metodologia de pesquisa quantitativa e métodos mistos (qualitativo 
e quantitativo), ainda representa uma pequena faixa de utilização, 
predominando o uso de métodos teóricos ou apenas qualitativo em 
relação ao assunto pesquisado.

Este campo da administração pública, especialmente aos que trata 
das Parcerias público-privadas e Organização social saúde vem em 
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uma crescente de produção relacionada a tudo que cerca o assunto, 
com diversos autores realizando um levantamento reflexivo sobre 
sua utilização.

O conhecimento adquirido com a conclusão desta pesquisa nos traz 
um olhar um pouco mais crítico sobre a utilização das metodologias 
de pesquisa, onde encontramos trabalho de rigor metodológico 
que chegava a utilizar dois tipos de testes estatísticos para checar 
suas hipóteses. Outros, já não se preocupavam com esses detalhes 
importantes.

Compreende-se que para o crescimento da pesquisa científica há 
necessidade de que os pesquisadores procurem levar seus trabalhos 
com rigor metodológico além de respeitar as tradições da área da 
comunidade científica a qual esta inserida, para que tenhamos 
produções relevantes ao crescimento da área.

Porém, sentiu-se falta de um levantamento mais fundo do número 
de instituições em uso de PPP e OSS dentro do País, assim como 
um detalhamento dos critérios que permeiam seus contratos, como 
também as mudanças que ocorreram no local após a implantação. 
Sugerimos a abordagem desses temas para próximas pesquisas na área.
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Resumo

A crescente demanda por novos conhecimentos acarreta inúmeros 
movimentos no campo das pesquisas científicas no que tange a escolha da 
metodologia a ser utilizada no entendimento dos fenômenos estudados. 
Com o objetivo de apresentar uma compreensão sobre a abordagem 
metodológica quantitativa nas pesquisas científicas, foram encontrados 
resultados que fortalecem o entrelaçamento das duas abordagens meto-
dológicas que norteiam o universo da pesquisa científica. No entanto, 
nenhum método pode ser considerado melhor em detrimento do outro, 
pois são consideradas as vantagens e desvantagens na utilização entre os 
métodos e também as características latentes que diferem os métodos 
e suas particularidades. Essas considerações consistem na relevância 
destacada neste estudo, que as abordagens quantitativas e qualitativas 
têm sido percebidas entre os pesquisadores como complementares no 
universo da pesquisa científica.
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Palavras-chave: Métodos Quantitativos; Complementaridade; Pesquisa 
científica.

Introdução

O saber científico na visão de Minayo e Sanches (2003) consiste na 
busca por estratégias entre a teoria e a realidade empírica. O método 
científico que conduz o pesquisador ao fenômeno tem sido visto como 
sendo o ‘fio condutor’ para essa articulação. A partir desta premissa 
constata-se a relevância dos métodos quantitativos e qualitativos.

Ainda na compreensão destes autores, o intuito não está voltado 
em medir o grau de importância entre os dois métodos, o qualitativo 
e o quantitativo, uma vez que nenhuma da duas abordagens são 
capazes de suprir com eficácia a compreensão completa da realidade. 
E para ser considerado como um bom método, deve-se avaliar qual 
é o método mais adequado ao objeto de investigação e de ofertar 
princípios teóricos para a análise, de forma que o método escolhido 
pelo pesquisador tenha condições de executar e operacionalizar o 
estudo proposto.

Neste estudo, o foco está voltado aos conhecimentos sobre os 
métodos quantitativos, no entanto a complementaridade entre estas 
duas abordagens ocupa lugar de destaque na busca por conhecimento 
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científico. Minayo e Sanches (2003) destaca a grande importância na 
escolha de um destes métodos ou da utilização destes dois construtos 
qualitativos e quantitativos simultaneamente. 

O método quantitativo surgiu das ciências naturais e do positivismo, 
sendo este o estabelecimento de cientificidade, ou seja, de quais 
formas o pesquisador pode estudar os fenômenos, que tinham como 
fundamento o conhecimento da natureza através do método científico, 
o qual era capaz de controlar e manipular as variáveis que modificam 
o objeto de estudo (Silva, 2010). 

Em contrapartida, Bignardi (2009) tem seu entendimento na 
pesquisa quantitativa, a qual é concentrada na dimensão mensurável 
da realidade, tendo seu início na visão newtoniana dos fenômenos e 
circula com eficiência no âmbito dos extratos mais densos e materiais 
da realidade. Seus resultados facilitam o planejamento de atitudes 
coletivas, sendo passível de generalizações sobretudo quando as 
populações evidenciadas representam com fidelidade o coletivo.

A pesquisa quantitativa tem seu foco voltado para a objetividade, 
acredita que a realidade só pode ser compreendida com base na 
análise de dados brutos, coletados com o apoio de instrumentos 
padronizados e neutros. Como as amostras comumente são grandes e 
consideradas representativas da população, os resultados demonstram 
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um retrato real de toda população alvo da pesquisa, Fonseca (2012) 
ainda continua corroborando que a pesquisa quantitativa tem suas 
bases na linguagem matemática, no intuito de descrever as causas de 
um fenômeno, relações entre variáveis, entre outros. 

Embasada nos discursos dos autores citados anteriormente, esta 
pesquisa se propõe a apresentar uma compreensão sobre a abordagem 
metodológica quantitativa nas pesquisas científicas, partindo do 
princípio de que o estudo quantitativo tem suas raízes no pensamento 
positivista lógico, com ênfase no raciocínio dedutivo, nas regras da 
lógica e atributos mensuráveis da experiência humana.

Assim, na pesquisa quantitativa considera-se a possibilidade de 
quantificação em tudo, o que traduz em números as informações e as 
opiniões com a finalidade de classificar e analisar o objeto de estudo 
em questão, com a utilização de técnicas estatísticas.

Características dos métodos quantitativos e qualitativos

Ainda na onda das Ciências Naturais, a Química, a Física, a 
Biologia, entre as várias outras ciências derivadas, as Ciências Médicas 
misturam-se com o entendimento de métodos quantitativos ou 
explicativos (Turato, 2005), ou seja, tem como característica marcante 
a clareza nas explicações dos fatos.
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Para Silva (2010), o método quantitativo comumente é o observável, 
objetivo e possível de mensurar, já para Marujo (2013) a pesquisa 
quantitativa demonstra-se como dedutiva, objetiva, que testa teorias 
e segue padrões positivistas.

Segundo Günther (2006) a pesquisa de natureza quantitativa tem 
características como:

1. Controle máximo sobre o experimento, inclusive produzindo 
ambientes artificiais com o objetivo de reduzir ou eliminar a 
interferência de variáveis interferentes e irrelevantes;

2. O pesquisador se relaciona com o objeto de estudo de forma 
neutra e objetiva, não levando em conta seus sentimentos e 
percepções;

3. Crenças e valores pessoais não são compreendidos como fontes 
de influências no âmbito dos estudos científicos;

4. Os dados coletados são avaliados por uma linguagem 
matemática, a qual faz o uso das análises estatísticas e das 
teorias de probabilidade para explicar os fenômenos.

De acordo com as referidas características, o método quantitativo 
tem a linguagem matemática como a base na interpretação dos dados 
coletados, e almeja por resultados que se relacionem com a realidade 
empírica e as teorias que dão suporte ao estudo.
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Diante desta linguagem matemática, Minayo e Sanches (1993) 
afirmam que o método quantitativo se adjetiva em ser capaz de 
descrever, representar ou interpretar a multidiversidade de seres vivos 
e suas inter-relações, tendo atuação em níveis de realidade onde os 
dados se apresentam aos sentidos observáveis.

Silva (2010) alerta o pesquisador a ter cautela ao utilizar a linguagem 
matemática, pois ela carece estar adequada ao objeto de estudo para 
que o fenômeno seja explicado corretamente.

 Este mesmo autor, completa que o pesquisador precisa possuir 
características no manuseio do método quantitativo, o que o torna 
apto na percepção de quando o objeto se afasta, tornando-se neutro 
e controlador, no decorrer do estudo.

Com relação às características do âmbito da teoria qualitativa, 
Turato (2005) dá sua contribuição quando pontua que o pesquisador 
firma-se na busca de significados dos fenômenos, fatos, eventos, 
sentimentos entre outros, pois exerce função organizadora dos seres 
humanos, o pesquisador utiliza-se de termos indutivos, subjetivos, 
interpretação e compreensão dos fenômenos. A metodologia qualitativa 
destaca as seguintes características: 

1. Procura nos significados das coisas descrições construídas no 
ambiente social e é definida como subjetiva;
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2. Possui propriedades não consolidadas estruturalmente e 
riquezas que, em sua totalidade, enfatizam as interações;

3. Na coleta de dados qualitativos, consegue-se respostas de 
maneiras variadas, semi ou não estruturadas; 

4. As ferramentas de estudos são indutivas e observa a não 
generalização no alcance dos resultados. 

Vantagens e desvantagens na adoção das 
abordagens quantitativa e qualitativa

Nas pesquisas científicas, para a concretização do conhecimento 
com rigor científico são utilizadas abordagens metodológicas, dentre 
elas cabe destacar algumas vantagens e desvantagens que ocorrem 
quando o pesquisador faz sua opção na escolha do método.

O que difere os paradigmas quantitativo e qualitativo está muito 
distante do uso dos instrumentos e técnicas adotados pelo pesquisador, 
pois a escolha de um instrumento em detrimento de outro pode levar 
a um entendimento equivocado por parte da escolha da abordagem 
feita pelo cientista, conforme explanado por Tanaka e Melo (2001).

Para possibilitar a visualização  das discrepâncias mediante as 
abordagens quantitativa e qualitativa, pontuando as vantagens e 
desvantagens entre os métodos, será apresentado abaixo um quadro 
explicativo, elaborado pelos autores Tanaka e Melo (2001).
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Quadro 1: Vantagens e Desvantagens das Abordagens Metodológicas

ABORDAGEM 
ASPECTOS QUANTITATIVA QUALITATIVA 

Vantagens 

• Possibilita a análise direta dos 
dados 
• Tem força demonstrativa 
• Permite generalização pela 
representatividade 
• Permite inferência para outros 
contextos 

• Permite interação 
• Considera a subjetividade dos sujeitos 
• Permite compreender resultados 
individualizados 
• Permite compreender a dinâmica 
interna de programas e atividades 
• Permite compreender múltiplos 
aspectos dos programas e/ou serviços 
• Permite avaliar resultados difusos e 
não-específicos 

Desvantagens 

• Significado é sempre sacrificado 
em detrimento do rigor 
matemático exigido pela análise 
• Não permite análise das relações 
• Os resultados podem ser 
considerados como verdade 
absoluta 

• Pode conduzir a uma excessiva coleta 
de dados 
• Depende de uma capacidade maior de 
análise por parte do avaliador 
• Exige maior uso do recurso tempo 

Fonte: Tanaka; Melo (2001, p. 74).
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Aplicabilidade do método quantitativo 

Abordagens sobre os métodos quantitativos e qualitativos, descritos 
nos artigos escolhidos de modo aleatório nas bases Capes, Google 
acadêmico, que consiste na busca de entendimento dos autores na 
escolha do método para a pesquisa.

Conforme citado anteriormente, o foco deste estudo encontra-se 
nos métodos quantitativos, mas devido ao entrelaçamento entre os 
dois métodos será também referenciado o método qualitativo.

No texto de Queiroz (2006), intitulado Pesquisa quantitativa e pes-
quisa qualitativa: Perspectivas para o campo da etnomusicologia, o autor 
aponta a sinergia entre os métodos quantitativos e qualitativos, tendo 
como objetivo refletir sobre as aplicações destas duas abordagens 
metodológicas nos estudos etnomusicológicos. 

No entanto, Queiroz (2006) enfatizou a importância na consolidação 
total da pesquisa das abordagens quantitativa e qualitativa, que são 
vistas como complementares e levam a dimensões mais abrangentes 
para a criação do trabalho, tornando-o capaz de compreender a 
complexidade dos estudos no campo das ciências humanas e até 
mesmo nas ciências naturais.

Vindo do campo das ciências naturais, os estudos etnomusicológicos, 
como em outros campos das ciências humanas, a pesquisa quantitativa 
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e a pesquisa qualitativa tendem a construir juntas os contextos das 
investigações, uma vez que suas abordagens são, acima de tudo, 
complementares. 

Para o etnomusicólogo este entrelace facilita a concretização e a 
apresentação do trabalho de maneira contextualizada com a realidade 
da pesquisa.

O artigo de Gomes e Araújo (2005), nomeado Pesquisa Quanti-
Qualitativa em Administração: Uma Visão Holística do Objeto em Estudo, 
tem como objetivo evidenciar  a relevância de metodologias quanti-
qualitativas no campo da administração como uma forma de se obter 
um entendimento mais acurado dos objetos estudados.

No decorrer deste artigo os autores levantam um forte debate 
envolvendo as metodologias utilizadas nas pesquisas científicas, sendo 
que as metodologias quantitativas tradicionais estão alicerçadas no 
pensamento positivista, o qual não alcança todas as expectativas dos 
cientistas, uma vez que as pessoas transitam em um mundo com alto 
grau de complexidade.

Por outra vertente, as metodologias qualitativas alternativas, fir-
madas na ideologia interpretativa, tem seu crescimento no cenário 
científico, principalmente no campo das ciências sociais, as quais 
trazem em seu entendimento a proposta de preencher as lacunas 
deixadas pela ortodoxia metodológica.
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Desta forma, a propensão na ciência no que tange às metodologias 
de pesquisa é a aplicação de abordagens variadas. Gomes e Araújo 
(2005), embasados em alguns autores, afirmam que tanto o paradigma 
positivista quanto o interpretativo não chegam ao sucesso isoladamente, 
necessitando de ferramentas apropriadas para as mais diferentes 
questões de pesquisa.

Os autores argumentam a construção de um método quanti-
qualitativo que consiga agregar aspectos quantitativos e qualitativos, 
e de acordo com uma visão extrema e oposta. Eles afirmam que esta 
separação entre quantitativo e qualitativo é maligna para ambos os 
paradigmas, especialmente para o avanço da ciência.

Günther (2006) deixa sua contribuição com estudo que leva o nome 
de Pesquisa Qualitativa Versus Quantitativa: Esta é a Questão? O autor 
assume uma postura ecumênica diante de estudiosos quantitativos e 
qualitativos, abordando  ambos os paradigmas e argumentando suas 
vantagens e desvantagens e também seus pontos positivos e pontos 
negativos.

Corroborando com os autores Ribeiro e Dias Filho (2007), Günther 
também enfatiza que o método escolhido deve alinhar a pergunta 
que determina a pesquisa, explana sobre as diferenciações entre os 
métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa, e em seguida enfatiza 
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a complexidade da pesquisa qualitativa e discute também sobre 
critérios de qualidade da pesquisa quantitativa. 

O autor critica a dicotomia de Dilthey ao afirmar “explicamos 
a natureza, compreendemos a vida mental” dos seres humanos e, 
portanto sua vida mental como parte da natureza, esta constante 
conexão simultânea com a natureza em um esforço de explicação e 
compreensão, que resultam uma da outra.

Para Günther, os construtos explicação e compreensão, embutidos 
na pesquisa científica, derivam um do outro, ou seja, de forma enfática 
é impossível o sucesso de um sem o outro, vistas então por este autor 
como complementares. 

No esquema de construção do conhecimento não seria aconselhável 
ao pesquisador fazer opção entre os métodos quantitativos e 
qualitativos, e sim utilizar as inúmeras abordagens inerentes a cada 
método, alinhando a questão de sua pesquisa a um mínimo de tempo 
que alcance os resultados favoráveis a compreensão do fenômeno para 
o crescimento do bem estar social.

Ainda na linha de autores que defendem a conexão entre os métodos 
quantitativos e qualitativos, tem-se Minayo e Sanches (1993), que 
apesar da longa data citada de publicação ainda conseguem manter 
atualizadas as explanações abordadas no artigo de sua autoria que tem 



335
Métodos de  

pesquisa

como titulo Quantitativo-Qualitativo: Oposição ou Complementaridade? 
Este artigo surgiu de discussões das atividades curriculares do Curso 
de Pós-Graduação em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde 
Pública (Ensp), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) — os denominados 
Seminários Avançados de Teses.

Os autores tiveram o ensejo de mostrar as potencialidades e 
limitações das abordagens quantitativa e qualitativa que estão sendo 
utilizadas nos estudos apresentados, seus instrumentos servem para 
a Saúde Pública, especialmente no que tange a realidade observada. 

De acordo com outros autores citados neste estudo, confirma-se 
que na ausência de uma das duas teorias, no sentido de suficiência 
na compreensão completa da realidade, afirmando que o método, 
para ser considerado bom, terá que permitir a elaboração correta dos 
dados, ajudar a exprimir sobre a dinâmica da teoria.

Outrossim, é apropriar do objeto de estudo e de oferecer elementos 
teóricos que facilitem  sua análise, o cuidado na escolha do método 
é fundamental, pois este tem que ser operacionalmente realizável.

Contudo, chegaram à conclusão de que ambas as teorias envolvendo 
os métodos quantitativos e qualitativos são indispensáveis, no entanto 
em diversas situações são ineficientes para alocar toda realidade 
observada. 
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Fortalecendo ainda que os dois métodos descritos são comple-
mentares de acordo com o planejamento da investigação, estão em 
conformidade, levando em consideração que o método é a engrenagem 
do conhecimento científico o qual busca a articulação entre uma te-
oria e uma realidade empírica, que além de sua postura instrumental 
também é visto como a vida do conteúdo.

Marujo (2013) produziu o artigo com o título Pesquisa em Turismo: 
Reflexões sobre as Abordagens Qualitativa e Quantitativa. Nele, demonstra 
que o setor de turismo pode utilizar das duas abordagens metodológicas, 
pois trata-se de um fenômeno de múltiplas dimensões. As abordagens 
quantitativa e qualitativa podem ser usadas em distintas etapas do 
esquema de uma investigação em turismo.

No setor de turismo, o entrelaçamento das abordagens é perti-
nente na construção da pesquisa científica, que permite acurácia nas 
interpretações e exatidão do fenômeno. Os autores enfatizam que a 
escolha deve ser feita de acordo com os anseios específicos do seu 
projeto investigativo. Assim, os dois métodos tendem a colaborar 
para um maior refinamento e consequentemente para um maior 
nível de riqueza embutido na pesquisa científica. Assim, os autores 
deste artigo também contemplam o entrelaçamento dos estudos que 
suportam a utilização das duas abordagens para responder a proble-
mática abordada na pesquisa.
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Os autores Leite, Viana e Pereira (2006), no artigo intitulado Mé-
todos Quantitativos na avaliação da Capes: Uma Pesquisa Bibliográfica, 
buscam identificar os métodos quantitativos já aplicados à avaliação 
da CAPES. O método é baseado em pesquisa bibliográfica em siste-
mas de busca, currículos Lattes, revistas nacionais A e sistema Google 
Scholar. Os artigos alcançados foram agrupados segundo os métodos 
quantitativos utilizados e em seguida comparados.

Neste estudo, verificou-se a relevância de revistas especializadas, 
procurando encontrar possíveis tendências da utilização de métodos 
quantitativos. Assim, possibilitou localizar um elevado conglomerado 
com foco na utilização destes métodos na área de ciências exatas, 
mostrando escassez de outras áreas do conhecimento. 

Tal afirmação se fortalece na quantidade de artigos obtidos, 
evidenciando áreas de proximidade com os estudiosos de métodos 
quantitativos. A comparação do método exposto nos artigos levantados 
facilitou o agrupamento em três classes, a saber: estatística descritiva, 
inferência estatística e métodos e multicritérios.

Este agrupamento enfatiza critérios que fortalecem a opção pelo 
método quantitativo, com destaque para o aumento da utilização 
da classe dos multicritérios, permitindo o melhor entendimento da 
avaliação da Capes.
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Os autores Ribeiro e Filho (2007) dão ênfase no método quanti-
tativo, de posse da produção do artigo Aplicação dos Métodos Quan-
titativos em Auditoria: Propostas para Otimizar Procedimentos e Reduzir 
Riscos. Nele, têm como objetivo investigar a importância de aplicar 
técnicas estatísticas em atividades de auditoria, em adição a outros 
recursos quantitativos, para que o auditor independente possa exe-
cutar procedimentos com mais segurança e emitir o seu parecer com 
o mínimo de risco possível.

Segmento como a auditoria, para realizações de suas atividades, 
passa por restrições de tempo e recursos financeiros, o auditor não 
consegue conferir todos os registros e transações com estas limitações.

Então, diante destes percalços, faz-se necessário o uso de ferramentas 
que consistem na diminuição dos riscos de emitir informações 
inadequadas acerca das demonstrações contábeis, relativa à empresa 
avaliada, a qual busca estratégias com alto nível de confiabilidade no 
intuito de proteger seus ativos de fraudes ou qualquer tipo de erros 
na análise de seus resultados.

No entanto, os autores fazem a seguinte pergunta: Como minimizar 
este tipo de risco por meio de recursos estatísticos? Diante desta 
interrogativa viabiliza a escolha do método adequado ao seu objeto 
de estudo, que neste caso foi o método quantitativo, o qual, abarcando 
recursos simples como a regressão linear, conseguiu demonstrar que o 
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uso de ferramentas estatísticas realmente pode contribuir com o auditor 
e localizar indícios de erros e fraudes nas demonstrações contábeis.

Outra contribuição vem a partir dos autores Fiates, Serra e Martins 
(2014), através do artigo nomeado A Aptidão dos Pesquisadores Brasileiros 
Pertencentes aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Adminis-
tração para Pesquisas Quantitativas, onde buscam analisar a competên-
cia de docentes de programas de pós-graduação em administração 
recomendados pela Capes no uso de métodos quantitativos diversos. 

Os autores destacaram a complexidade do saber na área da Adminis-
tração, apontando a distância na posse de seu caráter multidisciplinar, 
contudo possui a complexidade de seu objeto de estudo. 

Diante deste cenário, pesquisadores que se interessam pela produção 
de pesquisas que podem levar à geração de um novo conhecimento 
corroboraram com a evolução da área da administração. Desta forma, 
ocorre um forçamento para alcançar os métodos de pesquisa que 
sejam alinhados aos seus interesses.

Os métodos quantitativos transitam entre os métodos e apresentam 
uma enorme variação de alternativas para o tratamento de dados, 
mesmo que seus resultados sejam vistos como confiáveis e generali-
záveis, em situações que assegurem sua importância acadêmica sua 
utilização dependerá das competências dos pesquisadores.
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Os resultados deste estudo confirmam a importância em dispo-
nibilizar sistematicamente disciplinas ou cursos complementares 
da disciplina de métodos quantitativos não somente para alunos de 
programas da Administração, mas para todos os alunos que possuam 
interesse e reconhecimento da necessidade de sua utilização.

Considerações finais

De posse dos artigos alcançados para produção desta pesquisa, os 
quais foram selecionados aleatoriamente nas bases já mencionadas, 
foi possível a compreensão sobre a abordagem metodológica quan-
titativa nas pesquisas científicas. 

Porém, é notório que os pesquisadores estão em crescente adoção 
da complementaridade das abordagens metodológicas, que, apesar de 
terem características peculiares, apresentam vantagens e desvantagens 
dentro do desenvolvimento do conhecimento científico.

No entanto, o método deve ser apresentado como um facilitador 
que busca atender às expectativas do pesquisador rumo ao alcance 
de questões que possibilitem compreender o objeto de investigação 
adotado na pesquisa científica. De acordo com os textos explanados 
para aplicabilidade dos métodos, fica evidente a tendência em utilizar 
os métodos quantitativos e qualitativos de maneira que eles possam se 
complementar e suprir possíveis deficiências que venham apresentar.
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Os autores Queiroz (2006), Gomes e Araujo (2005), Günther (2006), 
Minayo e Sanches (1993), Marujo (2013) ccorroboram para a metodo-
logia de pesquisa científica apostando na complementaridade entre as 
abordagens quantitativas e qualitativas, justificando com as vantagens 
e desvantagens entre as duas teorias, e especialmente no que tange al-
cançar o objeto de estudo em curto tempo, apontam as características 
entre os métodos e a capacidade de suprir lacunas um do outro.

Leite, Viana e Pereira (2006), Fiates, Serra e Martins (2013), Ribeiro 
e Filho (2007) apontam justificativas que norteiam o uso dos métodos 
quantitativos, dialogando sobre sua objetividade, precisão e sua 
capacidade de multivariedade. 

Assim, conclui-se que transita entre os pesquisadores na produção 
de seus arranjos científicos a complementaridade das duas abordagens, 
quantitativa e qualitativa, no intuito de suprir com exatidão a 
compreensão, a realidade de forma holística no âmbito científico.
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Resumo

O campo das ciências sociais oferece, para o cientista social, métodos 
variados de investigação que podem ser adotados ao desenvolver uma 
pesquisa social. Assim, refletir sobre os critérios e procedimentos a serem 
aplicados em uma pesquisa social justifica o desenvolvimento deste 
artigo. Sendo o método o condutor para o pesquisador social buscar 
a articulação entre uma teoria e a realidade empírica, este artigo teve 
como objetivo geral descrever a aplicação dos métodos quantitativos e 
qualitativos em pesquisas sociais. Para o alcance desse objetivo, foi de-
senvolvida uma fundamentação teórica, com base no parecer de diversos 
autores sobre métodos quantitativos e qualitativos. No que se refere à 
exposição do conteúdo deste artigo, o mesmo se divide em três itens, 
sendo o primeiro a Introdução; o segundo aborda o uso dos métodos 
quantitativos nas pesquisas sociais; e o terceiro, faz um levantamento 
teórico sobre os métodos qualitativos. Por fim, seguem-se as considerações 
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finais. Foi possível verificar a importância de selecionar o método correto 
para o desenvolvimento de pesquisas no campo das ciências sociais, 
seja Antropologia, Sociologia, Psicologia, Administração, Economia, 
enfim, qualquer área direcionada ao estudo de fenômenos sociais. Não 
é possível definir o melhor método, cada um tem a sua especificidade 
e aplicabilidade no contexto de uma pesquisa social.

Palavras-chaves: Pesquisa social; Métodos qualitativos; Métodos quan-
titativos; Pesquisador.

Introdução

A pesquisa social, para ter validade científica, depende dos 
resultados obtidos pelo pesquisador. Para obtenção desses resultados 
é necessário adotar procedimentos metodológicos os quais dependem 
do tipo de problema de pesquisa formulado pelo pesquisador, bem 
como das hipóteses traçadas no início da pesquisa. 

O campo das ciências sociais oferece, para o cientista social, métodos 
variados de investigação que podem ser adotados ao desenvolver uma 
pesquisa social. Assim, refletir sobre os critérios e procedimentos a 
serem aplicados em uma pesquisa social justifica o desenvolvimento 
deste artigo. Embora existam, na literatura metodológica, vários 
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métodos a serem adotados pelo cientista social, visando obter 
qualidade no resultado final de sua pesquisa, este artigo se limita 
aos métodos quantitativos e qualitativos. 

Segundo o paradigma interpretativo, é importante conhecer os 
critérios por meio dos quais cada método pode ser adotado. Nesse 
sentido, este artigo busca respostas ao seguinte questionamento: os 
métodos quantitativos e qualitativos são utilizados dentro dos limi-
tes de suas especificidades, obedecendo os critérios adotados pela 
literatura metodológica? Como hipóteses destacam-se: a) A maioria 
dos pesquisadores sociais adota a metodologia quantitativa quando 
se examinam mais o contexto histórico-social do assunto pesquisado; 
b) a abordagem qualitativa é empregada, geralmente, quando a pes-
quisa social envolve a investigação e a linguagem comum dos sujeitos 
sociais, visando obter o resultado final da pesquisa.

Sendo o método o condutor para o pesquisador social buscar a 
articulação entre uma teoria e a realidade empírica, este artigo tem 
como objetivo geral descrever a aplicação dos métodos quantitativos e 
qualitativos em pesquisas sociais. Os objetivos específicos são: apontar 
os critérios que diferenciam pesquisas quantitativas e qualitativas; 
identificar as potencialidades de cada método; ressaltar a evolução 
e aplicabilidade dos métodos quantitativos e qualitativos; apontar 
os critérios e as limitações dos referidos métodos. 
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Para o alcance desses objetivos, segue-se uma fundamentação teórica 
com base no parecer de diversos autores sobre métodos quantitativos 
e qualitativos. Refere-se a uma pesquisa exploratória, com a finalidade 
de realizar uma abordagem bibliográfica sobre métodos quantitativos 
e qualitativos e sua aplicação nas ciências sociais.

No que se refere à exposição do conteúdo deste artigo, o mesmo 
se divide em  três itens, sendo o primeiro a Introdução; o segundo 
aborda o uso dos métodos quantitativos nas pesquisas sociais, sua 
evolução, os principais tipos e finaliza com as características dos 
mesmos; o terceiro faz um levantamento teórico sobre os métodos 
qualitativos, os principais tipos de métodos qualitativos aplicados 
nas ciências sociais, seus critérios e limitações. Por fim, seguem-se as 
considerações finais e referências bibliográficas. 

Métodos de pesquisa: um resgate teórico

A pesquisa social e seus impactos na área científica

Ao longo dos séculos, a busca pelo conhecimento marcou a 
história da humanidade. Desde o homem primitivo a ansiedade 
por novos conhecimentos passa por um processo evolucionário. É 
possível verificar que o conhecimento científico sofreu várias fases, 
se fundamentando em vários tipos (Dalfovo, Lana, Silveira, 2008).
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Nesse contexto, Fachin (2003) apud Dalfovo, Lana e Silveira (2008) 
aponta quatro tipos de conhecimento: o filosófico, o teológico, empírico e 
científico. O conhecimento filosófico tem com propulsor Tales de Mileto 
e se expandiu entre os gregos, quando vários filósofos demonstraram 
seus conhecimentos, se destacando: Sócrates, Platão e Aristóteles. A 
finalidade do conhecimento filosófico é gerar coerência nas informações 
através de um pensamento crítico-reflexivo. Busca solucionar problemas 
que permeiam o ser humano em seu contexto histórico. A origem do 
conhecimento filosófico provém do raciocínio lógico.

Dalfovo, Lana e Silveira (2008, p. 02) apontam que o conhecimen-
to teológico é o segundo a ser citado, sem obedecer nenhuma ordem 
específica. Esse tipo de conhecimento busca respostas “para perguntas 
que o homem não consegue responder com base em outros conheci-
mentos [...]”. O principal objeto de estudo é a fé, ou seja, as crenças do 
ser humano em um ser supremo que governa todo o universo.

Quando o conhecimento não se baseia em nenhum método 
científico, dá-se o nome de “conhecimento empírico”. Sua obtenção 
ocorre através de experiências baseadas na vivência humana e não 
possuem fundamentação metodológica. Essas experiências envolvem 
a aprendizagem adquirida por intermédio da convivência com 
outras pessoas e com a sociedade, gerando “conhecimento explícitos 
individuais e antes em grupo” (Dalfovo; Lana; Silveira, 2008, p. 02).
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Se o conhecimento provém do resultado de investigações metodo-
lógicas baseadas na realidade de fatos e fenômenos capazes de desco-
brir, analisar, problemas, esse tipo de conhecimento é denominado 
“científico”. Na visão de Dalfovo, Lana e Silveira (2008), conhecimento 
científico envolve a definição de problemas sociais, tabulação e aná-
lise de dados. Além disso, depende de uma fundamentação teórica e 
documental, para ter validade científica e da metodologia adotada 
no processo da pesquisa.

Também existe outro tipo de conhecimento denominado 
“tecnológico”.  Dalfovo, Lana e Silveira (2008, p. 02) ressaltam que 
esse tipo de conhecimento 

é abordado como auxílio para os outros tipos de conhecimento, 
dependendo da ideia de que como antigamente os meios naturais já 
influenciavam nas pesquisas, as inovações tecnológicas, não podem 
ficar excluídas, visto avanços em várias áreas do conhecimento.

A evolução do conhecimento fez surgir diferentes áreas de pesquisa, 
sendo as Ciências Sociais uma delas. As Ciências Sociais abrangem 
diversas áreas do conhecimento, as quais se preocupam com fatores 
políticos, sociais, econômicos, psicológicos, educacionais e culturais. O 
campo das pesquisas sociais abrange relações de caráter humano e social. 
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Ao longo dos anos, as pesquisas desenvolvidas no campo das ciências 
sociais, tais como Sociologia, Antropologia, Economia, Psicologia 
e Educação, buscam explicações de fenômenos de seu interesse. O 
desenvolvimento de uma pesquisa social valoriza o emprego de métodos 
quantitativos que, geralmente, baseiam-se em hipóteses previamente 
indicadas e variáveis, que são objetos de definição operacional (Neves, 
1996). Nestes últimos anos, os pesquisadores identificaram outra forma 
de abordagem que não emprega nenhum instrumento estatístico para 
análise de dados, denominada “qualitativa”. 

A existência dos métodos quantitativos e qualitativos aplicados 
nas pesquisas sociais exige uma melhor compreensão dos mesmos. O 
conteúdo a seguir destaca as características, a aplicação e os procedi-
mentos adotados pelo pesquisador ao empregar o método quantitativo.

O uso dos métodos quantitativos nas ciências sociais

Os métodos quantitativos obedecem ao paradigma clássico, 
denominado “positivismo”. Segundo Terence e Escrivão Filho (2006), 
os estudos sociais desenvolvidos em base na doutrina positivista foram 
influenciados inicialmente pelas ciências naturais, que obedecem a uma 
data, tendo como sequência um método de análise sistemática, que 
parte de um processo de invenção para a testagem de probabilidades, 



352
Métodos de  

pesquisa

a fim de chegar à explanação de resultados e, finalmente, obter o 
conhecimento científico (Souza; Gomes, 2003).

Na concepção de Gomes e Souza (2003, p. 04), “os métodos quan-
titativos de pesquisa baseiam-se no paradigma positivista, onde a 
racionalidade reina de forma absoluta.” Dentre os grandes cientistas 
sociais que se destacaram nesta linha de pesquisa pode-se situar 
Demócrito, Descartes e Newton, os quais contribuíram com suas 
pesquisas para que o pensamento científico alcançasse um elevado 
grau de linearidade.

O positivismo pode ser compreendido como uma junção de ideias 
empiristas com a lógica moderna, influenciado pelas descobertas da 
física, principalmente pelas teorias da relatividade e quântica. Para 
os positivistas, a validade da lógica e da matemática se fundamenta 
em estabelecer regras de linguagem, sem necessitar da experiência do 
pesquisador. O conhecimento empírico se obtém por intermédio da 
observação e do raciocínio indutivo (Gomes; Araújo, 2005; Terence; 
Escrivão Filho, 2006).

A ideologia positivista influenciou, inicialmente, as ciências natu-
rais e exatas. Essas duas áreas de pesquisa têm caráter eminentemente 
empírico e baseiam-se na objetividade. De acordo com Minayo e 
Sanches (1993), as ciências exatas passaram por consideráveis avanços 
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nos últimos três séculos. Mesmo no Mundo Antigo, nenhum conhe-
cimento poderia ser considerado suficientemente preciso sem que 
fossem aplicadas as noções básicas de medir, contar, acompanhadas de 
um instrumento matemático adequado para sua manipulação. Com o 
progresso nas áreas sociais, as observações e mensurações tornaram-se 
mais extensivas, o que oferece oportunidades de se adotar métodos 
quantitativos para descrever, representar ou interpretar os resultados 
obtidos no final de uma pesquisa científica de cunho social.

Com o esgotamento do paradigma positivista, uma nova visão da 
ciência possibilita o surgimento de outras correntes científicas, dife-
rentes da positivista. Segundo Gomes e Araújo (2005, p. 05), “apesar 
do grande sucesso dos métodos quantitativos nas ciências naturais 
e exatas”, é possível verificar que o estudo de arte da metodologia 
científica apresenta questionamentos quando se adotam métodos 
quantitativos em pesquisas sociais. A queda de alguns conceitos 
dogmáticos comprova a fragilidade dos métodos quantitativos. No 
entanto, por existirem vários campos de pesquisa, esses métodos são 
os mais empregados pelo cientista social. O que se torna válido é a 
adequação das ferramentas de investigação ao objeto de estudo. 

Gomes e Araújo (2005, p. 04) evidenciam que esta corrente de 
pesquisa não valoriza a presença do pesquisador no campo onde a 
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pesquisa é desenvolvida. Alegam que o pesquisador pode influenciar 
os resultados finais de sua pesquisa, com suas crenças, costumes e 
tradições. A sua presença deve ser neutra e sua preocupação deve 
basear-se apenas na mensuração dos fatos observados. Uma das 
principais ferramentas empregadas pelo pesquisador é o questionário; 
através dos resultados obtidos por essa técnica são feitas as induções, 
que podem ou não confirmar as hipóteses apontadas pelo pesquisador 
no início de pesquisa (Terence; Escrivão Filho, 2006).

Ramos (2013) aponta que a ciência social utiliza resultados coletivos 
quantitativos quando almeja obter resultados coletivos e gerais. É 
impossível conseguir explicar 100% da variação de um fenômeno, 
seja social ou não, de maneira que todas as variáveis sejam explicadas. 
Assim, quando se aplica modelos multivariados de análise, visando 
testá-los estatisticamente, o cientista social está trabalhando com 
probabilidades causais. De acordo com Leite, Viana e Pereira (2006), a 
estatística descritiva emprega tabelas, gráficos e medidas de tendência 
central e dispersão para análise dos dados. 

Apesar desta limitação, 

o cientista social pode buscar respostas a partir de tentativas 
aproximadas (ou às vezes direta) de mensuração dos fenômenos 
sociais e de explicação probabilísticas para os fenômenos, os quais 
ele está interessado em compreender (Ramos, 2013, p. 60). 
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É importante ressaltar que nenhum processo ocorre com 100% de 
certeza; é possível ao cientista social propor ações probabilísticas e 
aproximadas; a multicausalidade da maioria dos fenômenos jamais 
poderá ser obtida na sua totalidade. 

O foco de interesse para os cientistas sociais que empregam mé-
todos quantitativos em suas pesquisas é a natureza grupal dos dados. 
Portanto, pesquisas quantitativas não podem ser baseadas em estudos 
de casos únicos. Geralmente, os estudos de casos são empregados para 
conhecer o caso e apresentar soluções para problemas identificados 
no final da pesquisa.

Dalfovo, Lana e Silveira (2008) destacam que, pelo uso da quanti-
ficação, a pesquisa quantitativa utiliza técnicas estatísticas tanto na 
coleta de dados quanto no tratamento das informações, visando obter 
resultados que evitem distorções de análise e interpretação, possibi-
litando alcançar uma margem de segurança maior. Com o apoio da 
estatística, inclusive multivariada, ou outras técnicas matemáticas, 
realiza-se a análise dos dados, visando verificar a ocorrência ou não 
das consequências, o que pode ser a aceitação ou não das hipóteses. 

O emprego de métodos quantitativos ocorre, frequentemente, 
quando a finalidade da pesquisa social é descobrir e classificar a relação 
entre variáveis. Estes métodos propõem descobrir as características 
de um fenômeno social. 
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Tipos de métodos quantitativos

Entre os principais tipos de estudos quantitativos, Dalfovo, Lana e 
Silveira (2008) apontam os estudos comparativos causais, os estudos 
experimentais e os descritivos ou de correlação de variáveis. Nenhum 
método é melhor, o que importa é a escolha do método correto para 
responder ao questionamento apontado na pesquisa social.

Através dos métodos comparativos causais, o pesquisador parte 
dos efeitos observados para descobrir seus antecedentes. Os métodos 
experimentais proporcionam oportunidades para testar hipóteses. 
E os métodos descritivos, denominados de correlação de variáveis 
procuram, por meio de técnicas estatísticas, explicar seu grau de 
relação e o modo como estão operando. (Dalfovo; Lana; Silveira, 2008).

Vale ressaltar que o uso de métodos a serem empregados em uma 
pesquisa social deve sempre ter uma fundamentação teórica. Sem um 
conteúdo teórico, embasado no parecer de diversos autores, é impossível 
interpretar os resultados obtidos no final de uma pesquisa social.

Por permitir a mensuração de hábitos, atitudes, opiniões e rea-
ções em um universo, por meio de uma amostragem estatística, os 
métodos quantitativos apresentam as seguintes características: visam 
enumerar e medir eventos, portanto, devem obedecer a um plano 
pré-estabelecido; as hipóteses e as variáveis da pesquisa são testadas 
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através da fundamentação teórica; os métodos experimentais ou 
semi-experimentais servem para examinar as relações entre as vari-
áveis;  geralmente, são utilizados para a análise de dados, através de 
instrumentos estatísticos; realizam predições específicas de princípios, 
observações ou experiências para confirmar as hipóteses da pesquisa; 
empregam-se uma amostragem específica, a partir da qual os resul-
tados são generalizados; empregam questionários estruturados, por 
meio dos quais realizam entrevistas com as pessoas que integram a 
amostra da pesquisa; os questionários são elaborados com questões 
fechadas, testes de checklists, os quais podem ser impressos ou eletrô-
nicos e aplicados no decorrer da pesquisa; os dados são tabulados e 
apresentados em modelos de gráficos e ou tabelas, visando a conclusão 
final da pesquisa (Terence; Escrivão Filho, 2006).

De acordo com as características dos métodos quantitativos, é 
possível considerá-los como métodos que fornecem informações 
estatísticas, que permitem a comparação das hipóteses e variáveis 
apontadas no início da pesquisa. No entanto, exige-se um plano pré-
estabelecido, definição do instrumento de coleta de dados, a fim de 
enumerar ou medir eventos.
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O uso de métodos qualitativos nas ciências sociais

Os métodos qualitativos se diferenciam dos quantitativos por 
não adotarem instrumentos estatísticos como base na análise de um 
problema e nem medir ou enumerar categorias. Em qualquer que seja 
a área de pesquisa, os estudos com base em métodos qualitativos não 
possuem um significado preciso.

Segundo Neves (1996, p. 01), a pesquisa qualitativa é definida 
como “um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam 
a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo 
de significados.” Esse modelo de pesquisa visa a obtenção de dados 
descritivos, através do contato direto e da interação do pesquisador com 
a situação do objeto de estudo. O pesquisador social busca entender 
os fenômenos, tendo como base a percepção dos participantes com 
relação ao problema estudado. Em seguida, traça a sua interpretação 
quanto aos fenômenos estudados. 

Minayo e Sanches (1993) apontam que a metodologia qualitativa 
é adotada quando busca enfocar principalmente assuntos da área 
social, tendo a linguagem comum ou a fala como a matéria-prima a ser 
comparada com a prática dos sujeitos sociais. Assim, para uma pesquisa 
ser qualitativa é necessário adotar um conjunto de critérios e aplicá-
los no decorrer do seu desenvolvimento. O conteúdo a seguir aborda 
os principais critérios a serem adotados em uma pesquisa qualitativa.



359
Métodos de  

pesquisa

Contexto histórico das pesquisas qualitativas

Mesmo não sendo adotada nos vários campos de estudo dos fenô-
menos humanos e sociais, a abordagem qualitativa é muito bem aceita 
entre os sociólogos e antropólogos. Segundo Godoy (1995), o que se 
denomina de abordagem qualitativa, no contexto da investigação social, 
surgiu na segunda metade do século XIX. As primeiras pesquisas a usar  
a observação direta da realidade são de origem europeia, nas quais os 
sociólogos estudaram as famílias das classes trabalhadoras da Europa. 

Nos Estados Unidos, a abordagem qualitativa pode ser “encontrada 
nos trabalhos realizados pelo Departamento de Sociologia da Universi-
dade de Chicago, durante o período de 1910 a 1940” (Godoy, 1995, p. 59). 
Pesquisadores desta universidade criaram métodos, coletaram autobio-
grafias, analisaram cartas e outros documentos, realizaram entrevistas, 
a fim de enfatizar a natureza social e interacional da realidade social. 

Com a decadência do positivismo, a pesquisa qualitativa ganha 
destaque devido a adoção de diferentes técnicas de coleta de dados, 
tais como a observação, entrevista, interação entre pesquisador e 
entrevistado, trabalho de campo. Do ponto de vista metodológico, os 
trabalhos qualitativos passaram a integrar outras áreas de pesquisa, 
além da Antropologia e da Sociologia, na década de 1960. Diversos 
livros, artigos e revistas voltados para a teoria e metodologia deram 
ênfase a esse tipo de estudo (Godoy, 1995).
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Segundo Terence e Escrivão Filho (2006), nos últimos 30 anos 
a pesquisa qualitativa vem ganhando espaço no âmbito de outras 
ciências, tais como a Psicologia, Administração e na área educacional. 
Com essa evolução, registra-se uma valorização da pesquisa qualitativa 
no campo das ciências sociais. 

Uma vez que as Ciências Sociais têm sua especificidade, os defensores 
das abordagens quantitativas estão perdendo pontos de estudo para 
os pesquisadores que adotam métodos qualitativos. Os fenômenos 
sociais mais estudados pelos cientistas sociais buscam a compreensão 
das ações dos indivíduos, dos grupos sociais ou organizações em 
um contexto social que visa a sua interpretação, não com base na 
representação numérica, mas na comunicação, dando origem a uma 
síntese narrativa. O ambiente natural representa a fonte de coleta 
de dados e o pesquisador é o principal instrumento desta atividade 
(Terence; Escrivão Filho, 2006).

No decorrer desse processo evolucionário, diversos tipos de 
métodos qualitativos surgiram. O conteúdo a seguir aborda os mais 
empregados atualmente no campo das ciências sociais.

Tipos de métodos qualitativos

A abordagem qualitativa apresenta, na visão de Neves (1996), pelo 
menos três diferentes tipos de pesquisa: o estudo de caso, a pesquisa 
documental e a etnografia.
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O estudo de caso representa uma análise aprofundada, tendo como 
base uma unidade de estudo. Na visão de Godoy (1995), essa modalidade 
de pesquisa tem por objetivo examinar, detalhadamente, um sujeito, 
um ambiente ou uma situação em particular. É amplamente usado em 
estudos organizacionais, pois procura saber por que e como alguns 
fenômenos ocorrem, buscando o controle dos fenômenos analisados, 
o que só faz sentido em um contexto específico (Neves, 1996).

A pesquisa documental, conforme ressalta Neves (1996), é elaborada 
através de materiais e documentos que versam sobre o fenômeno a 
ser estudado. Além de possibilitar a criatividade do investigador, a 
pesquisa documental permite enfoques diferenciados. Os documentos 
utilizados pelo pesquisador podem ser uma fonte não-reativa e 
específica para o estudo de longos períodos de tempo.

O método etnográfico se destaca como um dos mais importantes 
entre os pesquisadores sociais que adotam a abordagem qualitativa. 
Segundo Godoy (1995), a etnografia se originou da Antropologia e 
envolve longo período de estudo. Portanto, ao adotar esse método 
de pesquisa, recomenda-se ao pesquisador fixar uma residência na 
comunidade a ser estudada e fazer uso de técnicas de observação, 
participação em atividades e contato direto com os habitantes da 
comunidade a ser estudada. 
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Alguns problemas podem ser detectados quanto ao uso dos métodos 
qualitativos. Portanto, é necessário que o cientista social conheça os 
principais critérios a serem adotados ao optar por esse tipo de pesquisa. 

Critérios e limitações a serem adotados em uma pesquisa qualitativa

Os principais critérios a serem seguidos pelo pesquisador social 
são apontados por Godoy (2005), Neves (1996), Minayo e Sanches 
(1993), e Günther (2006):

a. Credibilidade: a pesquisa deve ser executada através de 
orientações e princípios adotados pelo pesquisador, de maneira 
que seus resultados sejam dignos de confiança e aprovados 
pelos participantes. Para que uma pesquisa qualitativa tenha 
credibilidade, o pesquisador social deve partir de questões ou 
focos de interesses amplos, os quais são elaborados à medida 
que o estudo se desenvolve. A permanência e engajamento 
do pesquisador no campo de estudo, o questionamento dos 
pares, a checagem dos casos negativos, o uso de técnicas de 
triangulação (combinação de várias metodologias de pesquisa 
no estudo do mesmo fenômeno) e o parecer dos participantes 
são estratégias que proporcionam credibilidade à pesquisa 
qualitativa (Godoy, 2005).
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b. Linguagem e prática: a palavra é o material principal a ser 
usado na investigação qualitativa, uma vez que ela expressa 
a fala cotidiana, seja nos discursos intelectuais, políticos e 
burocráticos ou nas relações afetivas e  técnicas. Através da fala 
é possível revelar condições estruturais, símbolos, sistemas de 
valores e normas que podem favorecer a conclusão da pesquisa; 
além de identificar fatores que envolvem a história, a vida 
social, econômica e cultural de um grupo social específico. 
Assim, a pesquisa qualitativa visa confrontar a fala com a 
prática social. A análise qualitativa, para ser completa, deve 
interpretar o conteúdo dos discursos ou fala cotidiana com 
base em um referencial teórico.

c. Operacionalização: o emprego do método qualitativo depende 
do fenômeno selecionado pelo pesquisador. Por não exigir 
registros de frequências relacionadas com o fenômeno, Gomes 
e Araújo (2005) propõem o envolvimento ativo construtivo 
do pesquisador no decorrer do processo de pesquisa, desde a 
elaboração do fenômeno até as análises finais.

d. Interação entre o cientista e o objeto de estudo: o conta-
to entre pesquisador e o objeto de estudo é essencial para 
a elaboração de uma teoria legitimamente fundamentada 
(Gomes e Araújo, 2005). Mesmo existindo uma variedade 
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de instrumentos de coleta de dados direcionados à pesquisa 
qualitativa, nenhum deles supera a interação entre o cientista 
e o fenômeno social estudado.

e. Metodologia e delineamento do estudo: por metodologia Godoy 
(2005, p. 85) aponta como “o caminho seguido pelo pesquisador 
para compreender seu objeto de estudo”. Nesse contexto, a 
validade de um estudo de campo depende da metodologia 
adotada e do delineamento da pesquisa, de maneira que o 
avaliador possa apreciar ou julgar a validade da pesquisa e sua 
importância no contexto científico. Assim, é importante que o 
pesquisador justifique a escolha da metodologia selecionada e se 
ela é coerente e apropriada ao objeto de estudo (Günther, 2006).

f. Relevância das questões e dos dados pesquisados: para que as 
questões tenham relevância como os fenômenos estudados é 
importante que as mesmas sejam elaboradas de forma clara e 
objetiva. Deve haver integração entre a metodologia adotada 
e as questões a serem respondidas no decorrer da pesquisa. 
A validade de uma pesquisa qualitativa se comprova quando 
a interpretação do pesquisador está coerente com os dados 
coletados. A validade da interpretação de dados se obtém 
através de procedimentos analíticos, que podem ser mapeados 
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de maneira a justificar os passos adotados pelo pesquisador 
em sua interpretação. 

g. Generalização dos resultados: para que ocorra uma eventual 
generalização dos resultados, é de grande importância explicitar 
as regras e as teorias estudadas sobre o fenômeno que se busca 
investigar. 

Os critérios e limitações apontados no referido texto, se colocados 
em prática pelo pesquisador social, facilitam e favorecem o desenvol-
vimento de sua pesquisa qualitativa. O importante é seguir todos os 
procedimentos, desde o início, desenvolvimento e conclusão da pesquisa 
social. Baseados em diferentes orientações metodológicas e teóricas, 
os critérios adotados em uma pesquisa qualitativa visam facilitar o 
desenvolvimento e conferir validade ao trabalho do pesquisador.

Considerações finais

O conteúdo abordado neste artigo mostrou a importância de 
selecionar o método correto para o desenvolvimento de pesquisas no 
campo das ciências sociais, seja Antropologia, Sociologia, Psicologia, 
Administração, Economia, enfim, qualquer área direcionada ao estudo 
de fenômenos sociais. Não é possível definir o melhor método, cada 
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um tem a sua especificidade e aplicabilidade no contexto de uma 
pesquisa social.

Enquanto os métodos quantitativos trabalham com dados 
estatísticos, numéricos, permitindo ao pesquisador uma análise mais 
limitada no âmbito social, os métodos qualitativos têm como técnicas 
de estudo a entrevista, o diálogo, a experimentação, a observação, o 
estudo de caso, e exigem mais aproximação entre o pesquisador e as 
demais pessoas que envolvem o seu estudo. O correto é o pesquisador 
social definir o fenômeno a ser estudo, traçar um plano de estudo, 
definir os objetivos a serem alcançados no final de sua pesquisa, a fim 
de selecionar o método que se enquadra com a sua problematização 
(fenômeno estudado).

Assim sendo, é necessário que os pesquisadores, ao desenvolver 
pesquisas sociais, conheçam os critérios e as limitações apontadas no 
decorrer deste artigo, visando desenvolver uma pesquisa científica 
que atenda aos requisitos da metodologia adotada em seu plano de 
trabalho. Por se tratar de um assunto de grande importância no 
âmbito acadêmico e social, é importante que novas pesquisas sejam 
realizadas abordando os métodos quantitativos e qualitativos. 
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Resumo

O presente estudo tem como objetivo geral realizar um resgate teórico 
sobre o método quantitativo, abordar sobre as diferenças entre este e 
o método qualitativo, apontando as divergências mais predominantes 
e, posteriormente, a compatibilidade entre os dois métodos, e por fim, 
relatar sobre as principais aplicabilidades deste método em pesquisas 
científicas. No resgate teórico foi tratada a influência dos positivistas 
Demócrito, Descartes e Newton, que contribuíram de forma imprescin-
dível para a pesquisa científica baseada no método quantitativo, através 
da racionalidade absoluta. Com base nessa objetividade, o pesquisador 
não pode influenciar a coleta e os resultados da pesquisa, de tal forma 
que o processo metodológico quantitativo permite neutralidade e men-
suração dos fatos. Em contraposição, surge o método qualitativo, que 
critica as pesquisas quantitativas com base no fato de o pesquisador não 
conseguir mensurar fenômenos em grupos sociais, como a inteligência 
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ou a autoestima, características estas inerentes ao ser humano e consi-
deradas complexas para serem medidas numericamente. Frente a esta 
contraposição, os resultados encontrados com o presente estudo revelam 
a necessidade de utilização dos dois métodos em uma única pesquisa. A 
utilização dos métodos qualitativo e quantitativo tornou-se frequente em 
uma mesma pesquisa, demonstrando total compatibilidade. Trata-se de 
uma complementariedade entre eles, deixando de lado a visão antagônica 
entre os métodos e afirmando que estes estão intimamente associados 
e podem ser utilizados de forma a proporcionar resultados de grande 
relevância para a ciência.

Palavras-chave: Método Quantitativo; Positivismo; Método Qualitativo.

Introdução

A contraposição entre as abordagens quantitativa e qualitativa se 
estende desde a fundação das Ciências Sociais. A discussão ainda se 
prolonga até os dias atuais, onde se discute as vantagens e desvantagens 
de cada método (Serapioni, 2000). Para este autor, é possível encontrar 
uma considerável fundamentação teórica que tem tratado sobre essas 
divergências.

Nesse sentido, o estudo procura responder a seguinte pergunta 
problema: quais os dilemas presentes na história do método quantita-
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tivo? No intuito de encontrar uma resposta ao problema, o estudo tem 
como objetivo geral relatar as influências históricas que permearam 
durante anos a utilização de uma investigação baseada na objetividade.

Como objetivos específicos tem-se: realizar um resgate teórico 
sobre o método quantitativo, abordar sobre as diferenças entre este e 
o método qualitativo, apontando as divergências mais predominantes 
e, posteriormente, a compatibilidade entre os dois métodos e, por 
fim, relatar sobre as principais aplicabilidades deste método em 
pesquisas científicas.

Para a realização deste estudo foi feita uma pesquisa nas principais 
bases de dados, como a CAPES e ANPAD, com o intuito de buscar 
as mais recentes publicações sobre o assunto e principalmente sua 
aplicabilidade em diversas áreas da ciência.

No resgate teórico será tratada a influência dos positivistas, 
que utilizam a matemática e a estatística como ferramenta para a 
investigação sobre o fenômeno. Para Queiroz (2006), o pesquisador 
não poderia avaliar ou fazer julgamentos, se este procedesse de uma 
abordagem metodológica objetiva, evitando a interferência de suas 
crenças e valores pessoais.

Para Serapioni (2000), o pesquisador, ao lidar com o comportamento 
humano, que envolve gestos, sentimentos e outros fatores ligados a 
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natureza humana, não consegue quantificar tais dados. A crítica às 
pesquisas quantitativas envolve o fato de o pesquisador não se colocar 
no lugar do sujeito e não conseguir reproduzir uma investigação que 
retrate de forma válida o objeto do estudo.

No entanto, a abordagem referente à complementariedade entre 
os métodos, de um lado o pesquisador utilizando a objetividade, e de 
outro a subjetividade, é possível ser identificada em vários estudos. Para 
Silveira e Córdova (2009) os dois métodos apresentam pontos fortes e 
fracos, no entanto, eles se complementam através dessas diferenças. Essa 
quebra de paradigmas é considerada significativa por vários autores, 
proporcionando resultados de grande relevância para a ciência. 

Método quantitativo: um resgate teórico

A abordagem de um problema, em uma pesquisa científica, pode 
ser dividida em: qualitativa, onde se realizam várias interpretações 
sobre os dados coletados; e quantitativa, onde se verifica a mensuração 
dos dados através de técnicas estatísticas, sendo que nesta tudo se 
resume em números (Dalfovo, Lana e Silveira, 2008).

Ramos, Ramos e Busnello (2005) classificam uma pesquisa quanto 
a abordagem do problema em: quantitativa, tudo que utiliza-se de 
técnicas estatísticas e que pode ser mensurado em números; qualitativa, 
não é possível transformar em números, nesse método busca-se verificar 
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a relação da realidade com o objeto de estudo, detendo-se de várias 
percepções e interpretações por parte do pesquisador.

Para Gomes e Araújo (2005), os cientistas positivistas Demócrito, 
Descartes e Newton contribuíram de forma imprescindível para a 
pesquisa científica baseada no método quantitativo. Inicialmente 
a racionalidade absoluta, oriunda do positivismo, influenciou as 
ciências naturais (Física, Química) e as exatas, sendo que esse campo 
do conhecimento por possuir aspectos objetivos encontrava suporte 
naquele método.

Segundo Günther (2006), a pesquisa de natureza quantitativa tem 
características como:

• Controle máximo sobre o experimento, inclusive produzindo 
ambientes artificiais com o objetivo de reduzir ou eliminar a 
interferência de variáveis interferentes e irrelevantes;

• O pesquisador se relaciona com o objeto de estudo de forma 
neutra e objetiva, não levando em conta seus sentimentos e 
percepções;

• Crenças e valores pessoais não são compreendidos como fontes 
de influências no âmbito dos estudos científicos;

• Os dados coletados são avaliados por uma linguagem mate-
mática, o qual faz o uso das análises estatísticas e das teorias 
de probabilidade para explicar os fenômenos.
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Serapioni (2000) aponta que há divergências entre os teóricos que 
utilizam o método qualitativo e aqueles que optam pelo quantitativo. 
A crítica às pesquisas quantitativas envolve o fato de o pesquisador 
não se colocar no lugar do sujeito e não conseguir reproduzir uma 
investigação que retrata de forma válida o objeto do estudo. Em 
contrapartida, tem-se a oposição ao outro método, onde afirmam 
que devido a falta de instrumentos que possibilitem a mensuração 
dos dados, estes se tornam distorcidos e sem credibilidade.

A divisão entre os métodos foi sustentada ao longo de muitos anos, 
sendo que a rejeição pelos pós-positivistas se sustentou em relação 
aos dados, bem como à análise e conclusão destes para eles o método 
quantitativo se presumia em relação ao qualitativo (Queiroz, 2006). 
Dalfovo, Lana e Silveira (2008) corroboram com o autor citado, para 
eles este método conduz a resultados com poucas possibilidades de 
distorções. Para Godoy (1995), o pesquisador que utiliza o método 
quantitativo preocupa-se com a quantificação dos dados e a precisão 
dos resultados, evitando distorções nos resultados.

De acordo com Gomes e Araújo (2005), o pesquisador não pode 
influenciar a coleta e os resultados da pesquisa, de tal forma que 
o processo metodológico quantitativo permite neutralidade e 
mensuração dos fatos sem a interferência de sua percepção, trata-se 
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de uma análise baseada em dados matemáticos, que permite a isenção 
de valor do pesquisador.

No entanto, Serapioni (2000) sustenta que em alguns casos o 
método qualitativo é considerado imprescindível, pois permite ao 
pesquisador a elaboração e a comprovação de novos pressupostos, 
principalmente em situações em que o objeto de estudo não possui 
uma base teórica e conceitual desenvolvidas. 

Nota-se que alguns autores afirmam que o pesquisador sofre 
influência de algumas características inerentes à natureza humana, 
como crenças e valores. Essa relação ocorre principalmente no 
processo de pesquisa qualitativo, uma vez que este está diretamente 
ligado ao processo interpretativo do problema abordado. Günther 
(2006) questiona essa influência e aponta para o envolvimento que 
o pesquisador cria com o seu objeto de estudo. Ele explica que a 
pesquisa quantitativa, mesmo se tratando de um método que busca 
o controle ou a negação de um determinado fenômeno, também está 
sujeita a esse tipo de situação. 

Nas Ciências Sociais, o modelo quantitativo foi criticado e pouco 
aceito com a justificativa de que não é possível mensurar fenômenos 
em grupos sociais, como a inteligência ou a autoestima, características 
estas inerentes ao ser humano e consideradas complexas para serem 
medidas numericamente (Ramos, 2013).
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Gomes e Araújo (2005) enfatizam que a Administração foi influen-
ciada durante muitos anos pelo processo de investigação quantitativo, 
e isso se explica pela ausência de um instrumento de pesquisa própria 
dentro da ciência social. É notório que os frutos destas pesquisas 
são significativos para a ciência, no entanto verifica-se problemas 
resultantes dos modelos de pesquisas positivistas, norteadas por um 
método completamente racional e que dispensa o modelo interpre-
tativo dos fatos.

Na visão de Günther (2006), não há necessidade de o pesquisador 
escolher entre o melhor ou outro método de pesquisa. Ele deixa claro 
que é preciso que a abordagem utilizada esteja adequada ao problema 
de pesquisa. Não existe um único e melhor método no processo para 
a pesquisa científica, existem razões diversas para esta escolha.

Para tanto, Queiroz (2006) trata das aplicações relacionadas aos 
métodos quantitativo e qualitativo e aponta a necessidade de uma 
compreensão sobre tais abordagens para a pesquisa científica. O 
autor esclarece a importância da junção dessas duas correntes para a 
quebra de paradigmas, bem como o enriquecimento e consolidação da 
ciência. Gomes e Araújo (2005) corroboram com tal particularidade, 
esclarecendo que o resultado do estudo pode envolver tanto informações 
estatísticas, bem como a subjetividade oriunda do qualitativo. 
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Para Queiroz (2006), a complementariedade entre os dois métodos 
passou a existir no fim do século XX e justificou-se pela busca de 
diferentes convicções associadas aos objetos de estudo, ampliando 
o campo de pesquisa. A visão antagônica entre os métodos, antes 
tida como grande dilema, passou a ser revista e qualificada como 
desnecessária. Nota-se que estes estão intimamente associados, e 
podem ser utilizados com compatibilidade, proporcionando resultados 
de grande relevância para a ciência. 

De acordo com Terence e Escrivão Filho (2006), cada método 
possui particularidades diferentes e próprias a eles, que possibilitam 
ao pesquisador se adequar ao propósito da pesquisa. O Quadro 1 
apresenta as características referentes a cada método.

Quadro 1: Características das abordagens qualitativa e quantitativa

Pesquisa quantitativa  Pesquisa qualitativa

Inferência  Dedutivo Indutivo

Objetivo Comprovação  Interpretação

Finalidade
Teste de teorias, predição, 

estabelecimento de fatos e teste de 
hipóteses

Descrição e entendimento de 
realidades variadas, captura da vida 
cotidiana e perspectivas humanas
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Pesquisa quantitativa  Pesquisa qualitativa

Realidade investigada Objetiva Subjetiva e complexa

Foco Quantidade Natureza do objeto

Amostra Determinada por critério estatístico Determinada por critérios diversos

Característica da 
amostra Grande Pequena

Característica do 
instrumento de coleta 

de dados

Questões objetivas, aplicações 
em curto espaço de tempo. Evita-

se a interação entrevistador-
entrevistado

Questões abertas e flexíveis. 
Explora a interação 

pesquisadorentrevistado.

Procedimentos
Isolamento de variáveis. Anônima 

aos Examina todo o contexto, interage

participantes. com os participantes.

Análise dos dados Estatística e numérica. Interpretativa e descritiva. Ênfase 
na análise de conteúdo

Plano de pesquisa
Desenvolvido antes de o estudo ser Evolução de uma idéia com o

iniciado. Proposta estruturada e 
formal. aprendizado. Proposta flexível.
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Pesquisa quantitativa  Pesquisa qualitativa

Resultados

Comprovação de hipóteses. A base 
para 

generalização dos resultados é 
universal 

e independente do contexto.

Proposições e especulações. Os 
resultados são situacionais e 

limitados ao contexto.

Confiabilidade e 
validade

Pode ser determinada, dependendo 
do 

tempo e recurso.

Difícil determinação, dada à 
natureza subjetiva da pesquisa.

Fonte: Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004); Godoy (1995); Lima (2005).

Para Minayo (1994), a utilização dos métodos qualitativo e quanti-
tativo em uma mesma pesquisa é totalmente compatível, podendo se 
complementar e proporcionar ao pesquisador uma abordagem sobre 
situações particulares com técnicas descritivas do problema. Silveira 
e Córdova (2009) enfatizam que os dois métodos apresentam pontos 
fortes e fracos que se complementam através dessas diferenças. 

A questão não é se opor a uma ou a outra abordagem. Para Günther 
(2006) o que está em jogo são as implicações de natureza prática, em-
pírica e técnica. É imprescindível que o pesquisador tenha convicção 
da abordagem a ser empregada no estudo, de forma a lhe proporcio-
nar, num tempo mínimo, resultados que possam contribuir para a 
compreensão do fenômeno e para o avanço da ciência.
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Aplicabilidade do método quantitativo

É notório observar um grande crescimento da aplicação do método 
qualitativo juntamente com o quantitativo, principalmente porque 
os pesquisadores têm observado a riqueza de dados que podem 
obter relacionando-os. E até mesmo pela preocupação com o cenário 
da pesquisa científica, abordando tanto a subjetividade quanto a 
objetividade em um mesmo fenômeno. 

Queiroz (2006) cita em seu estudo sobre etnomusicologia, a ne-
cessidade, para a coleta e interpretação dos dados, de se aplicar os 
métodos quantitativos e qualitativos, na busca de fortalecer seu objeto 
de estudo. O autor se confronta com aspectos relacionados a cultura, 
que metodologicamente prevalece a investigação qualitativa, e ao 
mesmo tempo compreende a relevância em se utilizar a estatística 
para representar aspectos estéticos e socioculturais. Para ele o processo 
metodológico a ser utilizado precisa estar vinculado aos objetivos 
e à natureza da pesquisa, e em nenhum momento por preferências 
pessoais do investigador. O autor conclui que os estudos no campo 
das ciências humanas, tanto a pesquisa quantitativa quanto a pes-
quisa qualitativa devem compor, juntas, o universo da investigação, 
pois suas abordagens se completam. No campo da etnomusicologia 
realizar uma pesquisa utilizando os dois métodos permite apresentar 
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um trabalho contextualizado com a realidade da pesquisa, como os 
princípios e anseios da ciência em geral.

Dalfovo, Lana e Silveira (2008) citam que estudos realizados na 
área da Administração estão associados à necessidade de coleta e 
análise de textos, com ênfase na subjetividade, devido às situações 
complexas ligadas ao comportamento dos indivíduos.

Nos estudos de Gomes e Araújo (2005), que têm como objeto de 
estudo a Administração, verifica-se a utilização dos dois métodos 
investigativos. Para os autores, a predominância do método quantitativo 
pode distorcer a realidade do contexto gerencial, já que a natureza do 
ser humano é considerada complexa e exige um método investigativo 
que possa considerar a devida importância que as pessoas desempenham 
dentro do processo administrativo. Muitas vezes, tais peculiaridades 
relacionadas à natureza humana não podem ser mensuradas a partir 
de modelos estruturados e, posteriormente, traduzidas em números, 
exigindo do pesquisador a busca por ferramentas apropriadas ao  
objeto de investigação.

Para Dalfovo, Lana e Silveira (2008), o uso do método qualitativo 
nas pesquisas científicas ainda perpassa por momentos de evidência 
pelos próprios pesquisadores, uma vez que é possível identificar que 
estes ainda se esquivam pela utilização desse tipo de metodologia 
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em nome de um suposto rigor e neutralidade muito evidenciado nas 
ciências exatas.

Minayo e Sanches (1993) apontam que tanto na área da saúde como 
em qualquer outra área, o uso dos métodos podem se adequar de acordo 
com a pretensão de estudo, desde que o pesquisador utilize todas as 
técnicas inerentes a cada abordagem, as quais foram desenvolvidas 
para que fossem consideradas científicas.

Serapioni (2000) deixa clara a necessidade de se quebrar precon-
ceitos relacionados aos dois métodos citados em todo o trabalho, 
principalmente quando se questiona a cientificidade de um ou de 
outro método. Para ele, tanto o método quantitativo, quanto o mé-
todo qualitativo possuem rigor necessário para o desenvolvimento 
de uma pesquisa científica.

Outra área importante refere-se à Contabilidade, especificamente 
à Auditoria, sendo que os autores Ribeiro e Dias Filho (2007) dão 
ênfase ao método quantitativo com o intuito de apresentar propostas 
para otimizar procedimentos utilizados por esse departamento e 
reduzir riscos, bem como investigar a importância de aplicar técnicas 
estatísticas em atividades de auditoria, em adição a outros recursos 
quantitativos, para que o auditor independente possa executar 
procedimentos com mais segurança e emitir o seu parecer com o 
mínimo de risco possível.
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Nesse sentido, faz-se necessário o uso de ferramentas que consistem 
na diminuição dos riscos para a emissão de informações inadequadas 
acerca das demonstrações contábeis relativas à empresa avaliada, a 
qual busca estratégias com alto nível de confiabilidade no intuito 
de proteger seus ativos de fraudes ou de qualquer tipo de erros na 
análise de seus resultados.

No entanto, Ribeiro e Dias Filho (2007) fazem a seguinte pergunta: 
Como minimizar este tipo de risco por meio de recursos estatísticos? 
Diante desta interrogativa, viabilizam a escolha do método adequa-
do ao seu objeto de estudo. Neste caso foi o método quantitativo 
que, abarcando recursos simples como a regressão linear, conseguiu 
demonstrar que o uso de ferramentas estatísticas realmente pode 
contribuir com o auditor a localizar indícios de erros e fraudes nas 
demonstrações contábeis.

Considerações finais

O presente trabalho buscou apresentar os dilemas presentes na 
história do método quantitativo, bem como relatar as influências 
históricas que permearam durante anos a utilização de uma investigação 
baseada na objetividade.
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Nota-se que durante muitos anos as discussões em torno desse 
constructo impactaram de forma relevante os estudos científicos, que 
poderiam ter tido outros direcionamentos, caso existisse a concepção 
entre os pesquisadores de que os métodos quantitativos e qualitativos 
poderiam se complementar.

Fica claro entre os autores citados que as pesquisas, sejam elas nas 
Ciências Humanas, Sociais ou Exatas, podem ser realizadas a partir 
da utilização dos dois métodos, deixando evidente que não existe um 
método mais eficaz que o outro.

De certa forma, é notório enfatizar que o foco de cada abordagem 
é específico, apresentando perspectivas distintas no processo de 
coleta e análise de dados, bem como nas etapas de estruturação e 
apresentação dos resultados da pesquisa.

É importante enfatizar que o pesquisador precisa se adequar 
de acordo com a pretensão do estudo, de forma que o processo 
metodológico permita alcançar o fenômeno e apresentar, com base 
na cientificidade, resultados pertinentes à academia.

Todos esses questionamentos nos mostram que a ciência só tende a 
evoluir, partindo de novas premissas, sejam elas nos métodos utilizados, 
sejam elas com novos conceitos teóricos.

Como limitação dessa pesquisa, pode ser evidenciado o uso de 
apenas dois bancos de dados, o que nos propiciou poucos estudos 
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que utilizavam como processo investigativo o método quantitativo. 
Faz-se importante, para posteriores pesquisas, o levantamento em 
outros periódicos, inclusive em um banco de dados internacional.
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Resumo 

O indivíduo sempre buscou conhecimento, desde os tempos remotos, 
o que fez com que o homem começasse um processo de evolução do 
pensamento com base em sua observação de fenômenos. Neste universo 
do conhecimento sistematizado, entramos em um debate acadêmico 
postulado há alguns anos entre a pesquisa quantitativa versus a pesquisa 
qualitativa. Diversos pesquisadores relatam as vantagens e desvantagens 
de cada método, mas não há consenso. Cada metodologia possui suas 
qualidades e podem ser utilizadas separadamente, dependendo do tipo 
de pesquisa e objeto a ser pesquisado. Entretanto, pode ser necessária 
a utilização dos dois métodos para uma investigação mais completa da 
realidade. Diante deste contexto, o objetivo deste estudo é realizar um 
levantamento teórico sobre a historicidade dos métodos, a pesquisa 
quantitativa e a necessidade de complementaridade para um melhor 
desenvolvimento dos trabalhos científicos, apresentando conceitos e 
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teorias. Trata-se de uma pesquisa na literatura especializada por meio 
de artigos científicos selecionados através de busca no banco de dados 
do SCIELO e Periódicos CAPES. Apurou-se como resultado, de acordo 
com a literatura, que não há um método mais correto ou mais científico 
que outro, sendo necessária a definição por um que seja mais adequado 
ao planejamento da pesquisa, uma vez que este agirá como o norteador 
da investigação, conduzindo esta para a produção de um melhor saber 
científico. Cada método deve ser adequado à realidade da pesquisa. E 
em muitos momentos pode ser necessária a utilização conjunta dos 
métodos para o alcance de melhores resultados científicos.

Palavras-Chave: Pesquisa; Qualitativa; Quantitativa.

Introdução

O indivíduo sempre buscou conhecimento, desde os tempos 
remotos, o que de acordo com Dalfovo, Lana e Silveira (2008) fez com 
que o homem começasse um processo de evolução do pensamento com 
base em sua observação de fenômenos, passando por diferentes fases, 
gerando, assim, vários tipos de conhecimento até o início das pesquisas. 
Mas, para uma pesquisa se tornar científica, precisa seguir todo um 
rigor metodológico, o que a diferencia das pesquisas aleatórias ou não 
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científicas. Neste universo do conhecimento sistematizado, entramos 
em um debate acadêmico postulado há alguns anos, entre a pesquisa 
quantitativa versus a pesquisa qualitativa. Diversos pesquisadores 
do tema relatam as vantagens e desvantagens de cada método, mas 
não há consenso na literatura, pois este debate está longe de ser 
encerrado e isto é bom, pois contribui para uma melhor compreensão 
sobre cada método e sua aplicação. Por isto, Turato (2005) expõe a 
necessidade de que se realize um maior número de pesquisas sobre o 
desenvolvimento dos métodos, para que estes possam ser utilizados 
de maneira mais adequada, promovendo, assim, um melhor resultado 
para o campo científico. A comparação entre os dois métodos será 
sempre inerente, mas essas discussões colaboram para o crescimento 
dos conceitos, abrindo, assim, um maior campo a ser explorado pelas 
metodologias qualitativas e quantitativas. 

Dentro desses debates, a aceitabilidade às pesquisas qualitativas 
vem sendo alcançada aos poucos, graças ao melhor desenvolvimento 
da aplicação desse método e aos estudos mais aprofundados sobre esse 
processo, demonstrando que também é uma metodologia científica e 
que para ser efetivada deve ser desenvolvida com o mesmo rigor de 
uma pesquisa quantitativa. Para Turato (2005), o aumento no número 
de pesquisas qualitativas demonstra que ela está sendo melhor aceita 
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pela academia. Mas isso não acontecia em décadas passadas, onde os 
estudos qualitativos eram considerados como estudos não-científicos, 
sem preocupação sistemática e avaliados por muitos como histórias 
curiosas. O domínio da pesquisa quantitativa em décadas atrás era 
inquestionável, a academia recebia esse método como o único possível 
para o desenvolvimento de pesquisas de cunho científico. Contudo, 
a atualidade apresenta situação diferente, pois os resultados obtidos 
através de pesquisas qualitativas estão sendo publicados por muitas 
revistas científicas de grande impacto.

Ainda segundo Turato (2005), essa ampliação no número de 
pesquisas qualitativas não pode gerar a conclusão de que o método 
qualitativo seja entendido e utilizado de maneira correta, com o 
devido rigor científico, já que muitos pesquisadores apresentam como 
conclusões apontamentos do senso comum, sem aprofundamento 
metodológico. O desafio dos pesquisadores qualitativos consiste na 
necessidade de desenvolver métodos e técnicas para sistematizar a 
investigação, promovendo um aprofundamento das informações que 
são observadas e coletadas. Por isso, os autores Minayo e Sanches 
(1993) afirmam ser necessária a objetivação no método qualitativo, 
onde investigados e investigadores são agentes, e a ausência dessa 
objetivação pode prejudicar o desenvolvimento do método qualitativo. 
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Esses mesmos autores concluem em um de seus estudos que 
por muitas vezes apenas uma abordagem é insuficiente para a 
compreensão de toda a realidade observada, sendo necessária a 
utilização dos dois métodos de pesquisa para o alcance de um 
resultado mais próximo da realidade. Cada método possui suas 
qualidades e podem ser utilizados separadamente, dependendo do 
tipo de pesquisa e do objeto a ser pesquisado. Entretanto, em alguns 
casos pode ser necessária a utilização dos dois métodos para uma 
investigação mais completa da realidade em estudo. 

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo é realizar um 
levantamento teórico sobre a historicidade dos métodos, a pesquisa 
quantitativa e a necessidade de complementaridade para um melhor 
desenvolvimento dos trabalhos científicos, apresentando conceitos e 
teorias. Trata-se de um levantamento bibliográfico desenvolvido por 
meio de uma pesquisa na literatura especializada através de artigos 
científicos selecionados em busca no banco de dados do SCIELO e 
Periódicos CAPES. A pesquisa foi desenvolvida entre março de 2016 
e maio de 2016. 
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Historicidade dos métodos

A sistematização do saber humano por meio de buscas científicas 
é muito remota. Turato (2005) relata em sua pesquisa que o 
pensamento científico do mundo moderno iniciou-se com Galileu, 
há aproximadamente quatro séculos. Este estudioso conseguiu um 
grande feito ao separar a Filosofia da Religião, dando autonomia à 
Ciência, o que só foi possível através da delimitação de seu objeto, 
objetivo e método. A partir deste momento a ciência estudaria as 
leis e seus fenômenos, a filosofia buscaria a elucidação das questões 
ontológicas e a religião continuaria com suas verdades religiosas. Isto 
foi fundamental para o desenvolvimento da ciência como se vê hoje. 
Vários avanços foram alcançados ao longo dos séculos, e já em 1978 o 
positivismo de Comte e Durkheim surgiu como uma corrente que se 
limitava a observar os fatos e ater-se às tramas de simetria que pudesse 
haver entre eles, abdicando da descoberta de causas e dando-se por 
satisfeitos em estabelecer as leis que regem estes fatos. Essa linha de 
pensamento não nega a existência de significados, apenas se abstém de 
pesquisá-los, considerando este universo fora do alcance da pesquisa 
científica. Estes autores ainda deixam clara a posição favorável ao 
método quantitativo, quando dizem ser possível encontrar unidades 
e harmonias no comportamento humano, bem como a possibilidade 
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de identificar regularidades em fenômenos sociais e estudá-los além 
das motivações individuais.  

Neste contexto, a ciência foi se ampliando através da utilização 
do método quantitativo, entretanto, com o surgimento das Ciências 
Humanas surgiu também a necessidade de um método que pudesse 
melhor compreender o fato e seus significados. Começa a surgir então 
o método qualitativo, a Antropologia foi a primeira ciência a utilizar 
com melhor aceitação esta metodologia. Minayo e Sanches (1993) 
relatam em sua pesquisa a presença marcante de Weber (1970) nesse 
debate pela aceitação e utilização da pesquisa qualitativa, já que esse 
pensador trabalhava na fixação da ideia de que é responsabilidade 
das ciências sociais compreender a ação humana e seus significados, 
não somente descrevendo seus comportamentos, mas também 
complementando a essência da interpretação da ação através do 
dimensionamento da subjetividade dos que participam dela. Ainda 
em 1970, William Thomas, um sociólogo norte americano, aprofunda 
essa questão, apontando como primordial na pesquisa dos indivíduos 
desvendar como estes definem as situações nas quais estão inseridos, 
pois se definem “algo” é porque este “algo” é real em suas consequências. 
Para Weber (1970), a pesquisa qualitativa busca atingir exatamente o 
conhecimento de um fato histórico, seus significados e singularidades, 



398
Métodos de  

pesquisa

sua subjetividade e simbolismo, compreendendo as relações humanas. 
Esse método busca uma proximidade entre sujeito e objeto, já que são 
da mesma natureza, mas sem a redução introspectiva de si mesmo, ao 
contrário, buscando a compreensão do outro e da realidade. 

Em estudos como os de Minayo e Sanches (1993) e Turato (2005) fica 
clara a posição contrária da sociologia compreensiva ao positivismo, 
apontando o aprofundamento do pensamento qualitativo como 
pertencente ao social, sendo única forma de alusão harmônica e 
essencial das ciências humanas até o presente. Atuando nos significados 
e estruturas, concebendo todas as etapas da investigação e análise 
como partes integrantes do procedimento social em análise, sendo 
os instrumentos, os dados, análises e as contradições existentes na 
relação pesquisador e pesquisa partes essenciais do problema real. 

Esse embate presente na academia e a aceitação da metodologia 
qualitativa só foram alcançados nas últimas décadas, e isso se deve 
muito à aceitação das revistas de grande impacto para a publicação de 
pesquisas com o método qualitativo. Porém, esse processo não ocorreu 
de maneira simples e tranquila, foi necessário todo um caminho para 
o avanço deste método, uma vez que foi preciso o estabelecimento de 
suas características, diretrizes e propostas. Isso se fez necessário para 
que ficasse de maneira clara aos usuários a diferenciação existente da 



399
Métodos de  

pesquisa

pesquisa quantitativa, qualitativa e também dos estudos não científicos. 
Na atualidade muitos pesquisadores já conseguem utilizar com 
clareza os dois métodos separadamente ou em conjunto, procurando 
a melhor forma de adequá-los a seu objeto de estudo. A metodologia 
quantitativa não deve ser usada como fator de exclusão, mas sim como 
uma ferramenta que pode servir para abrir caminho a métodos mais 
profundos, já que ela busca sempre a objetividade, validação dos dados 
e confiabilidade de suas técnicas utilizadas. 

O método quantitativo

Segundo Dalfovo, Lana e Silveira (2008), a pesquisa quantitativa 
teve como base o positivismo, o qual tem a racionalidade como 
fundamento primordial influenciando diretamente o desenvolvimento 
das ciências naturais e exatas. O pensamento positivista tem como 
características a unidade do método científico, além da enorme 
presença da matemática. Para Terence (2006) o positivismo trabalha 
com a ideia de uma realidade externa a qual sempre poderá ser 
analisada de maneira objetiva utilizando a teoria causa e efeito. A 
referência deverá sempre ser uma coisa observável, na qual possa se 
estabelecer relações lógicas. 
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De acordo com Baptista e Cunha (2007), os estudos quantitativos 
tiveram grande relevância entre 1960 e 1989, colaborando inten-
sivamente para as pesquisas que buscavam precisão na análise e 
interpretação dos resultados obtidos, já que esta metodologia não 
inclui apenas a fase de coleta dos dados, mas também seu tratamento 
por meio de técnicas estatísticas. Mas para Terence (2006) não são 
poucas as críticas atribuídas a esse método, correntes o tratam como 
restritivo, reducionista, fora da realidade social e sem possibilidades 
para conseguir apreender a visão do ser humano, já que se utiliza de 
enormes amostras e gera um afastamento do investigador e seu objeto 
de estudo. Entretanto, os investigadores quantitativos não se afastam 
de seu objeto, apenas abstêm-se de investigar os significados de seus 
objetos de estudo. Segundo Borges (2002), para o desenvolvimento de 
seu trabalho na linha quantitativa o pesquisador deve se isentar no 
decorrer do trabalho, não expressando opiniões, crenças, percepções 
ou inferências sem base científica pautada no trabalho, tudo isso para 
evitar a marca do pesquisador no desenvolvimento da pesquisa. Sua 
neutralidade deve ser buscada e os dados apresentados conforme 
mensuração, sem qualquer interferência. Para Freitas e Moscarola 
(2002) muitos leitores só conseguem compreender ou aceitar resul-
tados de pesquisas por meio de números, além de algumas frentes 
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assumirem os números como verdade suprema e não se permitirem 
a compreensão dos estudos qualitativos. Para esses autores, essas são 
correntes baseadas em posturas anteriores, bem rígidas e restritas, 
as quais não permitiam a ampliação do conhecimento por algo que 
não fosse quantificável. 

De acordo com Dalfovo, Lana e Silveira (2008), no método baseado 
no positivismo sempre haverá a quantificação na coleta das informações 
e no tratamento destas por meios estatísticos, buscando a precisão 
do trabalho conduzido. Essa metodologia faz uso de modelos de 
pesquisa com referências estruturadas para formulação de hipóteses a 
serem estudadas. Assim, o questionário surgiu como uma ferramenta 
primordial para sua execução, uma vez que é por meio deste que 
os resultados serão obtidos. Essa técnica de coleta permite que o 
pesquisador confirme ou refute suas suposições iniciais, conduzindo, 
assim, a induções técnicas, sem qualquer expressão da posição do 
autor do trabalho. 

De acordo com Gatti (2004), é fundamental a compreensão apro-
fundada do método quantitativo para aplicação do mesmo, pois o 
desenvolvimento de análises depende da aplicação de perguntas ade-
quadas que levem a resultados que possam contribuir para as futuras 
análises e interpretações. Para isso o pesquisador precisa buscar qua-
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lidade teórica para formação de seu estudo além da correlação com a 
perspectiva do seu problema em análise. Os tratamentos estatísticos 
devem ser adequados para que se possa realizar interpretações quali-
tativas e significativas embasadas nos números obtidos. Um projeto 
não terá qualidade se seu método não for desenvolvido de maneira 
adequada e não colaborar para a devida obtenção dos resultados. Isso 
se faz necessário, pois os dados, as tabelas, o gráfico colocado em um 
estudo sem a devida interpretação desenvolvida pelo autor de nada 
colaborará para a compreensão do problema. A explanação também 
deverá ser feita com base não só nos dados obtidos por meio do tra-
balho mas também tomando como fundamento os estudos anteriores 
já desenvolvidos na área e a correlação entre eles. Essas análises por 
si só não tornam um estudo qualitativo, todo o rigor metodológi-
co acrescido das características da pesquisa qualitativa devem ser 
empregados em um estudo para que este seja considerado como tal. 

Segundo Freitas e Moscarola (2002), o método quantitativo é 
eficiente ao conseguir não só levantar, mas também explorar infor-
mações necessárias para a tomada de decisões. Para eles, as técnicas 
de análise de dados para serem mais bem aplicadas dependem de 
ferramentas estatísticas corretas, que alcancem os resultados pro-
postos. De acordo com Gatti (2004), a interpretação destes dados 
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se torna fundamental, pois permite que os leitores tenham acesso a 
uma informação que muitas vezes pode não ser claramente percebida. 
Por isso, a transformação destes números em gráficos ou tabelas e a 
posterior interpretação é parte integrante das pesquisas quantitativas. 
Este conjunto de dados obtidos por meio da pesquisa deve servir de 
base para a resposta da pergunta norteadora do trabalho, por isso, 
não podem ser desenvolvidos de maneira aleatória. Dominar as téc-
nicas que são empregadas, conhecer seu contexto e as teorias sobre 
o assunto colaboram para a formação de um estudo mais profundo 
e preciso sobre o tema. Essa preparação colabora para que o pesqui-
sador quantitativo não se utilize de técnicas e estudos sem aplicação 
correta do método de pesquisa.

Minayo e Sanches (1993) expressam que o principal questionamento 
no início das pesquisas quantitativas reside na decisão da técnica 
matemática a ser utilizada, uma vez que esta decisão é tão importante 
para o estudo dos problemas como o conhecimento dos entraves que 
cada método apresenta. De acordo com Gatti (2004), o desenvolvimento 
de interpretações a partir dos dados obtidos por pesquisas quantitativas 
é útil e necessário em alguns estudos, entretanto, a união destas 
informações com outras obtidas por meio de pesquisa qualitativa 
com certeza irá enriquecer os trabalhos científicos, além de colaborar 
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para a melhor compreensão dos eventos, fatos e processos que 
estão sendo pesquisados. Entretanto, as duas metodologias exigem 
dos pesquisadores um conhecimento aprofundado sobre o tema 
pesquisado para que se possa desenvolver análises mais completas e 
que acrescentem informações valiosas ao tema estudado.

Necessidade da complementação para o avanço científico

Minayo e Sanches (1993) retomam o início dos estudos da Astronomia 
na Babilônia e Egito antigo para ressaltarem a importância da interação 
entre o pensamento e a linguagem adequada para o desenvolvimento 
bilateral, reforçando a inter-relação entre quanti e quali para maior 
exatidão de procedimentos. Para Brüggemann e Parpinelli (2007), 
além do debate antigo sobre pesquisa qualitativa e quantitativa, 
ainda há os questionamentos sobre a integração de ambas. Estes 
especialistas defendem a interação para um melhor desenvolvimento 
das pesquisas, bem como para a complementaridade da pesquisa, já que 
será possível observar um fenômeno por diversos lados, alcançando, 
assim, um resultado mais completo e fiel à realidade. A aplicação das 
duas abordagens em uma pesquisa não é tarefa fácil, pois exige muito 
cuidado para que não haja prejuízos ao rigor metodológico de cada 
uma das teorias, uma vez que possuem caminhos bem divergentes para 



405
Métodos de  

pesquisa

o alcance dos resultados. Por isto, Gatti (2004) expõe a necessidade dos 
pesquisadores não só de conhecerem ambos os métodos, mas também 
de não abandonarem um em detrimento do outro. Este autor cita o 
abandono das pesquisas quantitativas, o que vem dificultando o acesso 
a dados estatísticos para demonstração da realidade numérica dos 
setores. Turato (2005) complementa que é necessário que o investigador 
busque uma compreensão mais aprofundada dos métodos para que 
não se utilize de definições rasas e incompletas sobre os métodos, bem 
como ter conhecimento profundo sobre os métodos para escolha do 
que será aplicado em sua pesquisa. 

A definição do método de investigação para desenvolvimento de 
um estudo envolve a necessidade de compreensão do objeto que está 
sendo investigado e a definição por um método que seja possível de ser 
executado, o qual ofereça elementos teóricos para a uma análise mais 
profunda e realista. Segundo Santos (1999), a formação de teorias e a 
classificação de hipóteses para o conhecimento de uma realidade está 
intimamente relacionada à capacidade do pesquisador de estabelecer 
a utilização de instrumentos que oferecem real contribuição para esta 
ação. Nesse sentido, Minayo e Sanches (1993) também concordam ao 
pontuarem sobre a importância de se definir um método adequado ao 
planejamento da pesquisa, uma vez que este agirá como o norteador 
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da investigação, conduzindo para a produção de um melhor saber 
científico. Sempre haverá a necessidade de adequação de cada método 
a realidade a ser pesquisada. Baptista e Cunha (2007) também afirmam 
que os métodos de pesquisa devem ser definidos com embasamento 
no tipo de trabalho que será desenvolvido e que as duas metodologias 
podem ser utilizadas em conjunto para um melhor desempenho na 
busca pelo conhecimento científico. 

Ainda para Baptista e Cunha (2007), não deve haver questionamento 
sobre cada método, pois cada um possui seus benefícios, mas ambos 
podem ser aplicados num mesmo projeto, buscando maior qualidade 
nas pesquisas. Günther (2006) é enfático ao afirmar que tanto o método 
quantitativo como o qualitativo não possuem complementaridade 
suficiente para a real compreensão da realidade, uma vez que são 
necessários os dois métodos para a construção mais fiel da realidade 
em análise. As duas investigações se complementam, são de naturezas 
diferentes, mas não competem entre si e nenhuma é mais científica 
que a outra. Cada uma consegue se adequar à realidade que está 
investigando e pode integrar os estudos, gerando questões mais 
aprofundadas a partir de cada metodologia. 

Para Freitas e Moscarola (2002), o debate entre as pesquisas quali-
tativas e quantitativas será sempre útil para auxiliar os pesquisadores 
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e investigadores num processo de reflexão sobre sua postura diante 
de uma pesquisa bem como a necessidade do bom desenvolvimento 
de um trabalho para o alcance de resultados satisfatórios. As habi-
lidades de um investigador podem contribuir para que se consiga 
trazer respostas ágeis aos questionamentos que perturbam a ciência 
e servem como ponto de partida para os trabalhos investigativos. A 
boa aplicabilidade de um dos métodos ou da junção de ambos de-
pende diretamente da habilidade de cada pesquisador para o melhor 
desenvolvimento de sua pesquisa. Assim, a imersão em estudos de 
seus pares e correntes ideológicas afins são primordiais para compre-
ensão do que vem sendo aplicado na prática e dos bons resultados 
que podem ser replicados e ampliados. 

Materiais e métodos

Neste estudo foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica sobre a 
historicidade dos métodos, a pesquisa quantitativa e a necessidade de 
complementaridade para um melhor desenvolvimento dos trabalhos 
científicos, apresentando conceitos e teorias, através do levantamento 
na literatura especializada, por meio de artigos científicos, selecionados 
através de busca no banco de dados do SCIELO e Periódicos CAPES. 
A pesquisa foi desenvolvida entre março e maio de 2016. 
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Considerações finais

A ciência alcançou muito desenvolvimento nas últimas décadas 
e as metodologias de pesquisa foram fundamentais para este avanço. 
Entretanto, não há consenso até a atualidade sobre qual método 
alcança melhores resultados. E de acordo com algumas teorias, este 
alcance jamais será possível uma vez que estes estudos são divergentes 
e a pesquisa quantitativa é a que consegue apresentar resultados mais 
concretos. Na contramão, correntes mais atuais não só defendem a 
aplicação das pesquisas qualitativas como a interação entre ambos os 
métodos para melhores resultados. Os desacordos entre os métodos 
quantitativos e qualitativos expõem diferentes ideias, estilos e 
construções, mas em nenhum momento as especificidades de cada 
método fazem com que eles se excluam, ao contrário, cada metodologia 
possui pontos positivos que, utilizados de maneira conjunta, trazem 
benefícios para a formação da ciência.

Apurou-se como resultado, de acordo com a literatura, que não 
há um método mais correto ou mais científico que outro, sendo 
necessária a definição por um método mais adequado ao planejamento 
da pesquisa, uma vez que este agirá como o norteador da investigação, 
conduzindo-a para a produção de um melhor saber científico. Cada 
método deve ser adequado para a realidade da pesquisa executada. E 
em muitos momentos pode ser necessária a utilização conjunta dos 
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métodos para o alcance de melhores resultados científicos. Os tipos 
e métodos de pesquisa a serem utilizados em um trabalho científico 
sempre provocam uma série de discussões entre os pesquisadores, 
já que muitos possuem dificuldade para compreender cada método 
e sua aplicabilidade. Por isso, torna-se fundamental a execução de 
debates científicos sobre esse tema para a construção do conhecimento, 
gerando, assim, uma melhor aplicabilidade dos métodos. 
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Resumo

Esta pesquisa apresenta a utilização da abordagem quantitativa na 
busca pelo conhecimento científico, tendo como objetivo apresentar 
o uso da abordagem metodológica quantitativa nas pesquisas na área 
da Administração, mais especificamente nas publicações da ANPAD. 
Foram levantados 17 artigos através do descritor ‘quantitativa’, os quais 
fazem parte de vários eventos dentro da ANPAD e estão entre os anos de 
2002 a 2015. A partir da análise realizada, os resultados apontaram uma 
predominância da abordagem quantitativa com (53%) nas pesquisas na 
área da Administração, em seguida a abordagem qualitativa- quantitativa 
(41%), seguindo com menor uso a abordagem qualitativa (6%), sendo 
notável a utilização pelos pesquisadores da complementaridade das 
abordagens qualitativa-quantitativa nas investigações com a finalidade 
de trazer maior benefício aos resultados, alcançando de forma satisfatória 
o objetivo proposto em cada uma das abordagens metodológicas.
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Palavras-chave: Pesquisa científica; Abordagem quantitativa; Adminis-
tração.

Introdução

O uso de métodos quantitativos nas Ciências Sociais, mais 
especificamente na Administração, é importante devido à necessidade 
de coleta e análise de dados tanto internos quanto externos às 
organizações, realizando uma verificação empírica da teoria da 
administração e gerando informações de qualidade para apoiar na 
solução de problemas, na gestão dos recursos e também nos processos 
relacionados a diversas áreas, tais como finanças, contabilidade e 
marketing, transformando dados em informações, auxiliando na 
tomada de decisão, garantindo resultados que facilitem na interpretação 
dos dados existentes nas decisões empíricas (Botelho; Zouain, 2006).

Por muitos anos nas ciências sociais foi utilizada a abordagem 
quantitativa para descrever e explicar os fenômenos sobre os quais se 
pretendia adquirir conhecimento (Godoy, 1995), sendo considerada  
a base da pesquisa científica na área da Administração por ter como 
característica positivista o método mais adequado para alcançar a 
realidade sobre um fenômeno (Fiates; Serra; Martins, 2013).
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A abordagem quantitativa foi embasada pelo positivismo, pois 
acreditava-se que a metodologia qualitativa apresentava resultados pouco 
confiáveis por não ser compreendida por uma realidade objetiva através 
da observação, medição e quantificação dos resultados (Minayo, 2008). 
Porém, para o marxismo ou sociologia compreensiva, a compreensão da 
realidade humana envolvia tanto os fatores visíveis quanto os fenômenos 
subjetivos ao indivíduo, dando ênfase na abordagem qualitativa (Minayo, 
2008), assim, aos poucos ela foi sendo introduzida nas pesquisas, pois 
também possibilitava a investigação dos fenômenos (Godoy, 1995).

Em busca do saber sobre a utilização da abordagem metodológica 
quantitativa em pesquisas na área da Administração, o presente estudo 
tem como objetivo apresentar o uso da abordagem metodológica 
quantitativa nas pesquisas na área da Administração, mais 
especificamente nas publicações da Associação Nacional de Pós 
Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD). Essa pesquisa 
se justifica pela relevância da utilização da abordagem quantitativa 
nas pesquisas da área da Administração (Fiates; Serra; Martins, 2013).

Para alcançar o objetivo proposto, a pesquisa está organizada da 
seguinte forma: primeiramente, apresenta de forma sucinta cada uma 
das abordagens, suas características básicas e a complementaridade das 
mesmas dentro da pesquisa científica. Em seguida são apresentados 
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o método e o resultado em relação à análise dos artigos levantados e, 
por fim, as considerações finais, sendo apresentadas as implicações e 
as limitações da pesquisa.

Abordagem metodológica quantitativa versus qualitativa

O conhecimento científico é proporcionado pela pesquisa, que, 
segundo Minayo (2008), é conceituada como um processo complexo 
pela busca incessante do saber e deve conter aspectos relevantes 
como a teoria, o método a ser utilizado, as técnicas para operar 
os dados e também a capacidade criadora do pesquisador para se 
chegar ao objetivo esperado. Sendo assim, é notável a importância 
das abordagens quantitativa e qualitativa nas pesquisas científicas, 
onde cada uma apresenta características específicas em busca do 
conhecimento científico e da aproximação da realidade social (Godoy, 
1995; Minayo, 2008).

A abordagem quantitativa se apoia na visão do positivismo, que 
define a ciência como as atividades objetivas, pois podem gerar dados 
estatísticos, sendo uma forte característica das ciências naturais 
(Cherobim; Martins; Silveira, 2003; Minayo, 2008). O objetivo da 
utilização dessa pesquisa é “trazer à luz dados, indicadores e tendências 
observáveis ou produzir modelos teóricos de alta abstração com 
aplicabilidade prática” (Minayo, 2008, p. 56).
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Na abordagem quantitativa o pesquisador tem um objeto definido, 
com hipóteses específicas e variáveis determinadas, utilizando a 
quantificação dos resultados em busca de uma análise precisa e objetiva 
(Godoy, 1995), apresenta um “caráter comparativo e exterior aos 
sujeitos, garantindo a dissociação entre pesquisa e pesquisador” (Fiates; 
Serra; Martins, 2013, p. 4).

Na busca por se explicar o comportamento das coisas e a relação 
de causa/efeito dos fenômenos sociais, utiliza-se com mais frequência 
o levantamento (survey) e o experimento, onde se torna importante 
o controle das variáveis e a quantificação dos dados, pois assim a 
pesquisa ganha um aspecto de maior rigor científico (Turato, 2005). A 
importância dessa quantificação, que para o positivismo é considerada 
pesquisa científica (Minayo, 2008), está no fato de permitir visualizar 
aspectos que não são revelados através da observação, proporcionando, 
assim, uma maior confiabilidade para os resultados obtidos na pesquisa 
(Turato, 2005). A quantificação para Gatti (2012) está relacionada 
à forma com que um fenômeno se manifesta possibilitando a sua 
interpretação e compreensão.

Portanto, a utilização da abordagem quantitativa apresenta as 
seguintes vantagens: “possibilita a análise direta dos dados; tem 
força demonstrativa; permite generalização pela representatividade e 
permite inferência para outros contextos” (Tanaka; Melo, 2001, p. 3).
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Já a abordagem qualitativa é baseada no marxismo, mais conhecida 
por correntes compreensivistas, e busca trabalhar com fatos subjetivos, 
como, por exemplo, os significados (Minayo, 2008). Esta visão envolve 
as ciências sociais, buscando o saber sobre os valores, as crenças, percep-
ções e demais variáveis associadas às relações humanas (Minayo, 2008), 
ou seja, a compreensão e interpretação dos fenômenos (Cherobim, 
Martins; Silveira, 2003). Não se preocupa em quantificar os dados, 
mas em explicar como e o que ocorre nas relações humanas, buscando 
investigar o “cotidiano, as experiências do senso comum, interpretadas 
e reinterpretadas pelos sujeitos que as vivenciam” (Minayo, 2008, p. 24).

A abordagem qualitativa não se preocupa com a medição dos 
resultados a serem analisados, tem como característica a descrição dos 
dados através da relação direta entre o pesquisador e a situação estudada 
(objeto), buscando uma compreensão dos fenômenos segundo a visão 
dos sujeitos envolvidos na situação (Godoy, 1995), ou seja, o sujeito em 
seu ambiente natural, pois assim o pesquisador observa, compreende e 
interpreta os fenômenos na sua amplitude (Turato, 2005).

O pesquisador é o instrumento fundamental do estudo, a pesquisa 
qualitativa é considerada descritiva e interpretativa, a análise dos dados é 
indutiva onde o pesquisador estabelece seus próprios padrões de análise 
e tem como preocupação fundamental entender o significado que os 
participantes dão às coisas, com base nisso, é no decorrer da investigação 
que se delimita o foco da pesquisa (Godoy,1995; Creswell, 2010). 
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Segundo Minayo (2008), mesmo sendo apresentada a oposição das 
abordagens quantitativas e qualitativas, pode-se afirmar que elas se 
complementam, pois são interdependentes e inseparáveis e, dentro 
desta perspectiva, a quantidade é vista como uma qualidade do objeto, 
da mesma maneira que a qualidade é apenas um dos componentes da 
quantidade. Dessa forma, pode-se concluir que os dois tipos de mé-
todos têm sua colocação nas pesquisas científicas, pois ambos podem 
proporcionar resultados importantes sem que se imponha a prioridade 
entre eles. Portanto, o uso do método adequado dependerá do objeto 
escolhido pelo pesquisador a ser investigado, podendo ter a necessidade 
da complementaridade dos mesmos para o alcance do objetivo proposto.

Método 

Para se chegar ao objetivo proposto e pela importância da utilização 
da abordagem metodológica quantitativa em busca de conhecimento 
científico na área da Administração, onde a medição, quantificação e 
a análise estatística trazem para a pesquisa uma maior cientificidade 
em relação ao objeto estudado, foram levantados dezessete artigos 
publicados na ANPAD, mais especificamente nos eventos: Encontro 
de ANPAD (ENANPAD), Encontro de Ensino e Pesquisa em 
Administração e Contabilidade (ENEPQ), Encontro de Estudos 
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em Estratégia (3ES), Encontro de Administração da Informação 
(ENADI), Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD (ENEO) 
e Simpósio de Gestão e Inovação Tecnológica (SGIT). Nesse viés, foi 
utilizado o descrito ‘quantitativa’ para a seleção dos trabalhos, que 
estão recortados entre os anos de 2002 a 2015. A escolha pelo evento 
específico se deu pela sua importância no âmbito da Administração, 
sendo o congresso de maior referência para a Administração no Brasil 
(Soares; Castro, 2012).

De acordo com as características apresentadas dentro de cada 
abordagem metodológica dispostas na seção anterior, os artigos 
foram analisados e categorizados em pesquisa quantitativa, pesquisa 
qualitativa e pesquisa qualitativa- quantitativa. Diante disso, destaca-
se que a pesquisa quantitativa tem como foco a análise estatística, 
a pesquisa qualitativa valoriza a construção teórica na análise dos 
resultados e a integração das pesquisas qualitativa e quantitativa 
utiliza as duas abordagens metodológicas para a análise dos dados 
de forma a complementar os resultados, com o objetivo de diminuir 
as limitações existentes nas pesquisas científicas. 

Diante disso, os artigos estão ordenados de acordo com a categoria 
indicada que apresentou maior frequência nas pesquisas levantadas 
e a ordem cronológica dentro da mesma. Sabe-se que a área da 
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Administração tem uma abrangência multidisciplinar e isso é notável 
no decorrer das áreas de origem de cada pesquisa apresentada na 
análise a seguir. 

Resultados

Foram encontrados dezessete artigos através do descrito ‘quanti-
tativa’ nos eventos da ANPAD entre 2002 a 2015. Através dos dados 
coletados e analisados como pode ser visto na Gráfico 1, os resultados 
apontaram uma predominância da abordagem quantitativa com (53%) 
nas pesquisas na área da Administração, em seguida a abordagem 
qualitativa- quantitativa (41%), seguindo com menor uso a aborda-
gem qualitativa (6%), ou seja, há uma maior evidência na utilização 
de análises positivistas em relação à utilização de análises compre-
ensivistas nas pesquisas científicas, além de uma evidente utilização 
complementar das mesmas.
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Gráfico 1: Abordagens das pesquisas

Fonte: Elaborado pelos autores, dados da pesquisa (2016).

Os artigos levantados estão apresentados de acordo com a ordem 
crescente em relação à utilização da abordagem nas pesquisas científicas 
analisadas e em ordem cronológica dentro das mesmas.
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Abordagem quantitativa

Silva e Bueno (2002) apresentam alguns métodos para fazer avaliações 
de investimentos de alto risco. Os resultados foram apresentados 
através de modelagens quantitativas de contratos de investimento de 
capital de risco, com objetivo de identificar as variações que existem 
nos contratos quanto à participação do investidor e do empreendedor 
de acordo com o valor da empresa investida. Diante disso, os autores 
afirmam ser importante que os investidores e empreendedores tenham 
conhecimento sobre as ferramentas para a avaliação de investimento de 
alto risco, como o Método Venture Capital e o Método de Simulação 
de Monte, para que possam aumentar o valor do negócio. 

Diante da preocupação acerca de um melhor atendimento das 
repartições públicas, Oliveira (2006) faz um estudo analisando 
dados quantitativos em relação ao grau de utilização do Sistema de 
Informação em prefeituras do Rio Grande do Sul. Como resultado 
o autor chegou à conclusão de que é necessário suprir as prefeituras 
com Sistema de Informação para que se possa ter uma Gestão da 
Informação eficiente, pois só assim será possível oferecer um suporte 
de qualidade nas transações eletrônicas entre Governo e Cidadão e 
demais inter-relações.
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Para Kato, Gobara e Rossoni (2008), a inovação é uma das principais 
características diferenciadas para o mercado que se apresenta cada 
vez mais competitivo. Os autores buscaram identificar os padrões de 
cooperação tecnológica nos diferentes setores da indústria brasileira 
de acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Inovação Tecnológica 
(PINTEC) de 2001 a 2003. Os resultados encontrados pelos autores 
Kato, Gobara e Rossoni (2008) foram a identificação de dois grupos, 
um com índice maior de cooperação tecnológica e outro com menor 
índice de cooperação tecnológica, diante disso, os autores concluíram 
que o grupo com índice maior de cooperação tecnológica são os 
setores com produção intensiva e que essa diversificação tecnológica 
e desenvolvimento de inovação é uma característica particular de 
cada setor, sendo necessário, portanto, realizar uma pesquisa em cada 
setor e não em grupos. Para alcançar esses resultados foi utilizado um 
software estatístico, o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 
que é direcionado para a análise de agrupamentos.

Os autores Dib e Rocha (2009) propõem apresentar as caracterís-
ticas do processo de internacionalização das empresas chamadas de 
Born Global. Realizaram uma pesquisa quantitativa (survey) em uma 
indústria brasileira de software, a análise foi feita através de técnicas 
de regressão logística e em seguida realizada uma análise descritiva. 
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Os autores afirmam que as empresas Born Global apresentaram uma 
maior porcentagem em seu faturamento vinda dos mercados interna-
cionais ao contrário das empresas que internacionalizam com caráter 
tradicional, afirmam também que as Born Global realizam negócios 
com um número significativo de países, além disso, buscam atender 
os clientes que estão mais dispersos no mercado brasileiro. Essas ca-
racterísticas apresentadas do processo de internacionalização e o das 
empresas tradicionais têm um apoio empírico, segundo Dib e Rocha 
(2009). A pesquisa apresenta um teste de hipótese realizado através 
de um survey com o objetivo de descrever as empresas de acordo com 
as características de seu processo de internacionalização. 

Selau e Becker (2011) afirmam que as técnicas quantitativas são 
importantes para a construção de modelos de previsão de risco 
de crédito, buscando sempre a técnica que apresenta um melhor 
prognóstico em relação ao risco. Em seguida, os autores alegam que 
a utilização de um conjunto de técnicas evita a geração de erros que 
são causados quando há utilização de técnicas isoladamente no apoio 
a decisões relacionadas a concessão de crédito. O objetivo deste 
estudo é o desenvolvimento de um modelo de previsão de risco de 
crédito utilizando os dados cadastrados dos clientes em uma rede de 
farmácia. Selau e Becker (2011) criaram três modelos, utilizando para 
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cada um uma técnica específica e em seguida tiveram seus resultados 
analisados conjuntamente, dando origem a um novo modelo. Os 
resultados encontrados pelos autores mostraram que a combinação 
dos modelos, ou seja, a utilização de uma metodologia de combinação 
de técnicas, pode trazer resultados mais satisfatórios em relação à 
inadimplência dos clientes, pela redução na ocorrência de falhas 
incididas nos modelos individuais.

Zilber et al. (2012) propuseram identificar qual a escolha do primeiro 
modo de entrada de EMNs do Brasil em um país estrangeiro e quais 
os países destino são escolhidos em relação ao nível de intensidade 
tecnológica. Os resultados apresentados pelos autores são que as 
empresas novas têm internacionalizado mais rápido do que as empresas 
antigas. O modo de entrada adotado pelas empresas é o modo greenfield, 
mostraram que as empresas têm preferência pela América latina como 
destino de entrada, que ao se internacionalizarem as empresas devem 
estar cientes de se ter como consequência a inovação para atender 
os padrões estabelecidos nos países desenvolvidos e que a grande 
maioria das aquisições foi em países emergentes. Foi realizado um 
estudo quantitativo por Zilber et al. (2012) através do banco de dados 
de 189 empresas brasileiras internacionalizadas para se alcançar o 
objetivo proposto inicialmente.
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A publicação de artigos é algo que faz parte da vida do pesqui-
sador. Diante disso, Fiates, Serra e Martins (2014) investigaram qual 
era o nível de domínio em relação à utilização das técnicas quan-
titativas para a análise de dados dos pesquisadores dos programas 
de pós-graduação em Administração, com objetivo de comparar a 
capacidade dos pesquisadores brasileiros com os americanos em um 
estudo proposto por Shook, Ketchen Jr, Cycyota e Crockett (2003). 
Os participantes dessa pesquisa foram 164 docentes que atuavam 
em programas brasileiros de pós-graduação stricto sensu em Admi-
nistração recomendados pela Capes. Foi realizado um survey através 
de um questionário eletrônico para a coleta de dados e em seguida 
realizado uma análise estatística descritiva. O resultado da pesquisa 
realizada pelos autores identificou que os pesquisadores brasileiros 
não dominam todas as técnicas quantitativas de análise de dados, 
principalmente em métodos considerados avançados, diferente dos 
americanos, que mostraram domínio em todas as técnicas.

Vargas Neto e Patah (2014) quantificam e avaliam a relação entre 
a virtualidade de equipes e o desempenho operacional de projetos 
de consultoria de segurança patrimonial utilizando a técnica de 
análise estatística qui-quadrado, que permite demonstrar se existe 
dependência entre as variáveis do estudo através de hipóteses. Os 
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resultados encontrados pelos autores apresentaram quantitativamente 
o impacto positivo existente entre a virtualidade das equipes e o 
desempenho operacional de projetos (prazo e custo). Diante disso, 
Vargas Neto e Patah (2014) afirmam ser uma opção de trabalho tanto 
para empresas quanto para profissionais. 

Silva Júnior et al. (2015) apresentam um estudo que busca definir 
a influência dos mecanismos de aprendizado sobre as capacidades 
tecnológicas nas micro, pequenas e médias empresas de software 
nordestinas. Através de vários levantamentos estatísticos a partir 
da utilização de survey e do uso de modelos estimados, os resulta-
dos apresentados pelos autores apontaram que os mecanismos de 
aprendizado possuem uma influência positiva no desenvolvimento 
das capacidades tecnológicas. Segundo Silva Júnior et al. (2015), os 
resultados encontrados nesse estudo envolvendo a relação entre os 
mecanismos de aprendizagem e as capacidades tecnológicas são com-
patíveis com outras pesquisas de natureza qualitativa.

Abordagem qualitativa-quantitativa

Cherobim, Martins e Silveira (2003) discorrem sobre o uso da abor-
dagem qualitativo-quantitativo nas pesquisas na área da Administração. 
Utilizando a abordagem quantitativa os autores conseguiram levantar 
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dados sobre os operadores logísticos, servindo também como base 
para a análise qualitativa. Dentro do proposto pelos autores, a decisão 
de investimentos em logística dos operadores logísticos atuantes no 
Brasil, foi apresentado como resultado o uso de forma satisfatória da 
abordagem qualitativo-quantitativa, pois segundo a combinação das 
abordagens possibilitou um número significativo de informações sobre 
a proposta que foi pesquisada, como a elaboração de um roteiro de 
decisão, tipos de investimentos que foram realizados e os parâmetros 
norteadores para essas decisões. 

Narducci, Villardi e Dubeux (2006) desenvolveram uma proposta 
de orientação e desenvolvimento da Metodologia de Avaliação de 
Desempenho por Competências (ADC) para o Poder Judiciário. 
A análise quantitativa dos dados foi utilizada visando diminuir os 
possíveis problemas provenientes da cultura organizacional diante 
de uma inovação organizacional devido às tradições existentes nas 
instituições. Os autores afirmam que o foco é a elaboração de ferra-
mentas para a gestão da mudança na cultura organizacional, na Nova 
Administração Pública brasileira, em específico no Poder Judiciário. 
Como resultado, Narducci, Villardi e Dubeux (2006) apresentam que 
o comportamento organizacional é baseado em valores que orientam 
a burocracia tradicional e os modelos de gestão e que o uso de al-
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ternativas qualitativas e quantitativas dão suporte para assegurar o 
processo de desenvolvimento organizacional, eliminando a visão de 
punição e/ou premiação.

A importância de um mapa estratégico em uma instituição está 
relacionada à alocação de recursos a áreas consideradas importantes. 
Com isso, Bartz, Vanti e Andrade (2007) desenvolveram uma pesquisa 
sobre a gestão do capital intelectual em uma Instituição Privada de 
Ensino Superior em Porto Alegre – Rio Grande do Sul, buscando 
apontar a percepção e a expectativa dos gestores sobre o assunto com 
o objetivo de apresentar a construção de um mapa estratégico que 
desse prioridade para a gestão do capital intelectual na área docente. 
Os autores afirmam que a utilização da abordagem quantitativa 
teve como objetivo reduzir a subjetividade humana e identificar os 
aspectos significativos e prioritários para a Instituição, contribuindo, 
portanto, para a execução do mapa estratégico proposto. Diante disso, 
foi realizada uma pesquisa qualitativa-quantitativa . 

O estudo sobre risco operacional de Borges (2010) teve como objetivo 
estimar e gerenciar os riscos operacionais das instituições financeiras, 
utilizando a integração de modelos quantitativos fundamentados em 
análise multivariada de dados aos modelos de abordagens qualitativas. 
Os autores fizeram um mapeamento e uma consolidação dos riscos não 



431
Métodos de  

pesquisa

operacionais. A importância das abordagens na pesquisa está na análise 
de cada uma dentro do objetivo proposto pelos autores. Na análise 
qualitativa foi apresentada a descrição do processo de mapeamento 
dos riscos, o perfil dos riscos que foram mapeados e o processo de 
consolidação dos riscos agregando os riscos não financeiros. Já na 
análise quantitativa aplicaram-se técnicas de análise discriminante 
com o objetivo de calcular o grau de ocorrência de um risco e análise 
de agrupamentos para identificar os grupos de riscos que apresentaram 
características semelhantes. Diante disso, Borges (2010) afirma que a 
análise quantitativa foi utilizada como complemento para se alcançar o 
objetivo proposto e que através dos resultados é notável a importância 
da integração dos modelos quantitativos junto aos qualitativos nos 
processos de gerenciamento de risco.

Padilha e Verschoore (2012) buscam entender como a rede social 
está sendo utilizada para o desenvolvimento sustentável, em especí-
fico nos municípios de São Lourenço do Sul, Gravataí, Ijuí e Vaca-
ria. No estudo dos autores foi realizada a combinação dos métodos 
qualitativos e quantitativos na análise dos resultados. Para a análise 
quantitativa utilizou-se o método da Análise de Redes Sociais e na 
qualitativa os dados partiram de entrevistas, documentos e também 
da observação. Como objetivo principal, os autores analisaram e 
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estabeleceram os construtos que caracterizam a governança de redes 
sociais em quatro Fóruns Locais de Agenda 21 no Rio Grande do 
Sul, sendo eles: objetivos comuns, envolvimento, densidade, alinha-
mento e centralização, os quais têm como objetivo contribuir com 
o desenvolvimento sustentável local, facilitando para o alcance dos 
resultados desejados pelas redes sociais.

Soares e Castro (2012) apresentam uma combinação do método 
quantitativo e qualitativo com o intuito de apresentar essa complemen-
taridade metodológica na área de estudos organizacionais no Brasil, 
para isso os autores analisaram artigos da Divisão Acadêmica de Estudos 
Organizacionais do Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós 
Graduação e Pesquisa em Administração (ENANPAD) entre o período 
de 2009 a 2010. Através de um levantamento e análise estatística rea-
lizada no estudo, Soares e Castro (2012) identificaram que os estudos 
qualitativos são predominantes na área proposta, observaram também 
que não é comum na área de estudos organizacionais essa combinação 
de métodos e ainda indicam a utilização combinada dos métodos para 
a superação de limitações encontradas nas pesquisas.

Trottmann et al. (2013) trazem uma análise quantitativa e qualitativa 
através da modelagem de redes de produção científica, buscando 
uma compreensão melhor dos fenômenos da área da Administração 
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Pública e Políticas Públicas. Os artigos científicos selecionados foram 
os publicados em periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) voltados para as áreas já 
mencionadas anteriormente. Os autores buscaram através deste 
estudo complementar os resultados qualitativos utilizando análises 
estatísticas, pois acreditam que a complementaridade das abordagens 
traz resultados abrangentes sobre os campos em estudo. Para alcançar 
os resultados, os autores utilizam ferramenta metodológica de redes, 
que consiste na simultaneamente das abordagens quantitativa e 
qualitativa e relaciona cálculos estatísticos aplicados à análise de 
redes, o que permite compreender os aspectos descritivos e análises 
estatísticas que causam determinados fenômenos. Como resultado, 
os autores enfatizaram no uso da metodologia proposta que o uso da 
abordagem de redes possibilita um estudo aprofundado que vai além 
dos achados em outras pesquisas já realizadas.

Abordagem qualitativa

Viana, Costa e Brito (2016) apresentam uma reflexão sobre marke-
ting e comportamento do consumidor utilizando a hermenêutica 
crítica. Trazem diversos conceitos sobre hermenêutica para uma me-
lhor compreensão do que se objetiva, apresentando a importância da 



434
Métodos de  

pesquisa

hermenêutica crítica para uma melhor compreensão e explicação dos 
aspectos sobre marketing e comportamento do consumidor através de 
uma visão filosófica. Segundo os autores, a junção da hermenêutica e 
da crítica colabora para uma melhor análise, trazendo contribuições 
teóricas e avanços nas discussões sobre o marketing e, consequente-
mente, ao comportamento do consumidor através de uma reflexão 
crítica, auxiliando para uma interpretação e compreensão correta sobre 
os assuntos abordados. A hermenêutica crítica é definida por Viana, 
Costa e Brito (2016) como o princípio e atitude que contribui para a 
construção de novos discursos em estudos críticos, buscando por pes-
quisas mais detalhadas e de maior abrangência, podendo estar presente 
tanto em pesquisas com abordagem qualitativa quanto quantitativa.

Os artigos foram levantados na base ANPAD, porém, como pode 
ser visto na Gráfico 2, os artigos estão separados por evento, pois a 
Administração abrange várias áreas de estudo, onde cada evento é 
específico em um determinado tema. Dos dezessete artigos, é possível 
notar que nove foram publicados no ENANPAD, três no ENEPQ, 
dois no 3ES, um no ENADI, um no ENEO e um no SGIT.
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Gráfico 2: Artigos por eventos

Fonte: Elaborado pelos autores, dados da pesquisa (2016).

Diante do resultado apresentado, nota-se que entre as áreas de 
estudo na Administração o evento que apresentou o maior número de 
publicações foi o ENANPAD com 53% das publicações e, em seguida, 
o ENEPQ com 17%, este apresentou a única pesquisa classificada como 
qualitativa, sendo que as demais pesquisas apresentaram abordagem 
quantitativa e qualitativa-quantitativa no desenvolvimento do 
estudo. Das nove pesquisas quantitativas, cinco foram publicadas no 
ENANPAD, um no ENADI, um no ENEPQ, um 3ES e um no SGIT. 
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E, por fim, os artigos analisados estão organizados da seguinte 
maneira: categorização da pesquisa, quantidade e ano de publicação 
em ordem cronológica dentro de cada abordagem metodológica, 
como pode ser visto no Quadro 1: 

Quadro 1: Apresentação dos artigos levantados

Categorização da pesquisa Quantidade Ano de publicação

Pesquisa quantitativa 9 2002, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 
2014 e 2015

Pesquisa qualitativa 1 2013

Pesquisa qualitativa- quantitativa 7 2003, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013
Fonte: Elaborado pelos autores, dados da pesquisa (2016).

Considerações finais

O proposto neste estudo, apresentar o uso da abordagem 
metodológica quantitativa nas pesquisas na área da Administração, 
mais especificamente nas publicações da Associação Nacional de Pós 
Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), foi alcançado, 
onde foi evidenciado o uso da abordagem quantitativa nas pesquisas 
científicas da área de conhecimento proposta. 
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Mesmo sendo feito um levantamento nos diversos eventos da 
ANPAD, esta pesquisa apresentou algumas limitações, como o curto 
período de tempo entre os artigos levantados, pelo fato de não ter 
encontrado publicação em todo o intervalo de tempo apresentado, a 
busca em apenas uma base de dados e também o descritor utilizado 
para fazer a busca na home page dos periódicos. 

Dos artigos analisados, a maior parte apresentou a opção de adoção 
pela abordagem quantitativa ao desenvolver uma pesquisa científica 
na área da Administração, porém também é notável a utilização pelos 
pesquisadores da complementariedade das abordagens qualitativa-
quantitativa nas investigações. Essa complementariedade tem como 
finalidade trazer maior benefício aos resultados, alcançando de 
forma satisfatória o objetivo proposto em cada uma das abordagens 
metodológicas. 

Portanto, sabe-se que a pesquisa é contributiva em relação ao 
estudo realizado sobre as abordagens metodológicas utilizadas nas 
pesquisas científicas em busca do conhecimento, porém, torna-se 
necessário estudos que proporcionem uma discussão com maior 
abrangência e profundidade sobre a abordagem quantitativa na área 
da Administração, com a finalidade de aperfeiçoar e aprimorar o 
conhecimento sobre o estudo proposto. 
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Resumo

As produções acadêmicas servem de parâmetro para identificar o vigor 
e a renovação das pesquisas. Os estudos são conhecidos quando passam 
a circular no meio acadêmico a partir das publicações em revistas, 
periódicos e outras mídias de divulgação. A academia dará seu respaldo a 
estas comunicações, fazendo assim com que estas passem a ser referência 
aos investigadores, pesquisadores, estudiosos ou qualquer indivíduo 
em busca do saber científico. Neste contexto, este trabalho tem por 
objetivo identificar, através de um estudo bibliométrico, o estado da 
arte em estratégia de diversificação. Os trabalhos levantados têm como 
delimitador a metodologia quantitativa, devido a esse critério optou-se 
por desenvolver a busca nos periódicos Capes, uma vez que a busca direta 
em bases como Scielo, RAC e outros apresentavam um número muito 
restrito de trabalhos, e grande parte qualitativos. Inicialmente alcançou-se 
uma amostra de 145 estudos, porém muitos artigos possuíam assuntos 
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divergentes do escolhido ou não estavam de acordo com o critério de 
utilizarem a metodologia quantitativa. Foram selecionadas dez pesquisas 
por amostragem não probabilística intencional que contemplam o foco do 
estudo “Estratégia de Diversificação” e também abordam a metodologia 
“Quantitativa”. Essa pesquisa propiciou o delineamento dos principais 
métodos quantitativos utilizados pelos pesquisadores em estratégia de 
diversificação, incluindo formas de coleta e análise de dados. Por esses 
dados, foi possível identificar que poucos autores dão continuidade às 
pesquisas nesta área com aprofundamento ou especialização sobre o 
tema, o que prejudica a formação de novos conceitos e a ampliação do 
conhecimento científico sobre o tema abordado.

Palavras-chaves: Estratégia; Diversificação.

Introdução

As transformações ocorridas nas últimas décadas na economia bra-
sileira e mundial provocaram mudanças significativas como a abertura 
de novos mercados e o avanço da globalização. Segundo Padilha (2009), 
as alterações no mercado nacional, acrescidas das transformações nas 
estruturas produtivas, têm causado modificações importantes em di-
ferentes negócios. Estas alterações tornaram a concorrência presente 
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em todos os setores produtivos, gerando, assim, mercados cada vez 
mais competitivos. Diante do exposto, a diversificação de produtos 
ou negócios pode ser uma alternativa para as empresas alcançarem 
a sobrevivência e o crescimento organizacional.

Já é consenso na literatura que a estratégia de diversificação 
baseia-se no princípio de novos produtos ou mercados, que podem 
ou não ter relação com os negócios atuais das firmas. Como ressaltam 
Ramanujam e Varadarajan (1989), a diversificação ocorre quando 
há entrada de uma empresa ou unidade de negócio em direção a 
novas linhas de atividades, por meio de desenvolvimento de negócios 
internos ou aquisições que ocasionam mudanças na estrutura física e 
administrativa da companhia. Rodríguez (1998 apud Grzebieluckas et 
al., 2007) também acrescenta que a diversificação pode ser entendida 
como uma dilatação das capacidades da empresa, a qual acarreta a 
entrada em uma nova atividade ou mercado que requer ou implica 
um aumento da competência administrativa dentro da empresa. 

Segundo Wilk (1997 apud Ferreira, 2002a), na década de 60 a estra-
tégia de diversificação era o padrão dominante entre as empresas nos 
países industrializados, assim como no Brasil, buscando, principal-
mente, a redução do risco diante das mudanças emergentes na época. 
Entretanto, nas décadas seguintes, anos 70 e 80, aconteceu uma reação 
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oposta devido às dificuldades geradas pela complexidade gerencial 
que envolve a atuação em mercados diferentes, desencadearam-se 
movimentos de desinvestimento por grandes empresas, passando a 
realizar estratégias de focalização. Porter (1986) atribui essa dificulda-
de sobre a diversificação à ausência de uma correta integração entre 
as diversas atividades da empresa, pontuando que deve haver uma 
otimização dos esforços, as atividades devem se reforçar mutuamente 
e a empresa deve ter consistência entre as diversas atividades com 
sua estratégia geral. 

Além disto, as teorias também esboçam a necessidade de investi-
gação dos motivos que levam a opção pela estratégia de diversificação, 
uma vez que esse conhecimento é primordial para seu desenvolvimen-
to. Segundo Ferreira (2002b), esses fatores motivacionais podem ser 
diversos, como: redução dos custos e redução de riscos pela atuação 
em mercado único. Na atualidade, a diversificação tem assumido 
papel essencial no desenvolvimento estratégico das empresas, por isso 
é importante que as companhias tenham informações claras sobre o 
motivo de optar pela diversificação, bem como a forma que pretendem 
diversificar, pois a implantação dessas estratégias pode ser ou não 
ponto de crescimento organizacional, dependendo da capacidade de 
planejamento da empresa executora. Outro fator preponderante é a 
utilização dessa estratégia para avanço na competitividade dos mer-



449
Métodos de  

pesquisa

cados, já que os estudos apontam resultados positivos em relação ao 
desenvolvimento de vantagem competitiva através da diversificação.

Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo apresentar in-
formações teóricas sobre a estratégia de diversificação através do 
levantamento bibliográfico na literatura especializada, bem como 
desenvolver uma pesquisa bibliométrica buscando analisar os estudos 
quantitativos desenvolvidos nessa área.  

Estratégia

Surgimento e conceitos sobre estratégia

A ideia de estratégia teve início durante as campanhas militares, 
e para os autores Carvalho e Laurindo (2003), mesmo com resultados 
bons ou maus, as táticas desenvolvidas nessa época foram primordiais 
para a formação do pensamento estrategista. Já na década de 60 houve 
a transferência desse princípio militar para a área dos negócios, por 
meio da abordagem clássica. O sentimento militar trouxe para essa 
abordagem a formalidade e disciplina na construção das estratégias, 
mantendo sua lógica no mundo dos negócios. Entre os principais 
defensores dessa corrente de bases militares, encontramos o historiador 
Alfred Chandler (1962), o teórico Igor Ansoff (1965), o executivo 
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Alfred Sloan (1963) e Michael Porter (1985). Essa abordagem possui 
como características principais o distanciamento entre concepção e 
execução, além do compromisso com a maximização do lucro. 

De acordo com o autor Silva (2004), nas últimas décadas, diferentes 
correntes ideológicas têm buscado a utilização de vários modelos 
na tentativa de explicar o termo estratégia, gerando, assim, uma 
diversidade de significações. Por isso, a literatura não consegue uma 
unanimidade na significação do termo, já que não existe uma definição 
que contemple e satisfaça todas as correntes ideológicas sobre o tema. 
Entretanto, de acordo com Mintzberg, Lampel e Ahlstrand (2000) 
e Spavanello e Dal’Magro (2012), os pensamentos sobre estratégia 
encontram convergência em alguns aspectos gerais como a relação 
direta com as organizações, independente de qual seja a área de atuação 
da empresa e seus objetivos, onde os pensamentos e as ações executadas 
de maneira estratégica são cruciais para a gestão organizacional. 

Neste sentido, a estratégia vem sendo cada vez mais contemplada 
pela literatura e utilizada pelas empresas, gerando uma maior aproxi-
mação entre concepção e execução. Na verdade, a abordagem clássica 
deu origem a outras correntes teóricas que buscam uma maior intera-
ção e melhor aplicabilidade das teorias estratégicas. Assim, cada vez 
mais as diferentes organizações estão se utilizando dos pensamentos 
táticos para o alcance de seus objetivos, ampliando desta forma a gama 
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de setores, áreas e segmentos onde essa técnica administrativa pode ser 
aplicada. E devido ao contexto atual de mudanças contínuas e rápidas 
no mundo dos negócios, diversas empresas vêm sendo atraídas pela 
estratégia de diversificação, seja de produto ou negócios, buscando 
alternativas para sobrevivência e crescimento organizacional. 

Segundo Wilk (1997 apud Ferreira, 2002a), na década de 60 a estra-
tégia de diversificação era o padrão dominante entre as empresas nos 
países industrializados, assim como no Brasil, buscando principal-
mente a redução do risco diante das mudanças emergentes na época. 
Entretanto, nas décadas seguintes, anos 70 e 80, aconteceu uma reação 
oposta devido às dificuldades geradas pela complexidade gerencial que 
envolve a atuação em mercados diferentes, desencadearam-se movi-
mentos de desinvestimento por grandes empresas, passando a realizar 
estratégias de focalização. Porter (1986) atribui essa dificuldade sobre 
a diversificação à ausência de uma correta integração entre as diversas 
atividades da empresa, pontuando que deve haver uma otimização 
dos esforços, as atividades devem se reforçar mutuamente e a empresa 
deve ter consistência entre as diversas atividades com sua estratégia 
geral. Atualmente, essa estratégia de diversificação vem sendo muito 
utilizada por diversos segmentos para se manterem nos mercados ou 
alcançarem novos nichos, devido à agilidade dos negócios globalizados, 
onde a atuação diversa permite maiores chances de sobrevivência.



452
Métodos de  

pesquisa

Estratégia de diversificação

Entre os conceitos que a literatura expõe sobre diversificação está 
o apresentado por Ramanujam e Varadarajan (1989), para quem a 
diversificação ocorre quando há entrada de uma empresa ou unidade 
de negócios em direção a novas linhas de atividades por meio de 
desenvolvimento de negócios internos ou aquisições que ocasionam 
mudanças na estrutura física e administrativa da companhia. Pitts e 
Hopkins (1982) complementam essa posição dizendo que para uma 
empresa ser considerada diversificada deverá operar simultaneamente 
em vários negócios ou com produtos diferentes, enquanto para Soto 
(2003), além disto, os novos produtos ou mercados podem estar ou 
não relacionados de alguma forma com os negócios atuais da firma. 
Em contraponto, Ramanujam e Varadarajan (1989) expressam que a 
extensão de uma linha de produto a qual não seja acompanhada de 
mudanças nos mecanismos administrativos e operacionais não pode 
ser caracterizada como diversificação. Padilha (2009) apresenta uma 
definição mais simplificada onde diversificar consiste em criar novas 
fontes de ingresso de recursos, criar alternativas, produzir bens e/ou 
serviços com maior valor agregado. Já para Zhao e Luo (2002 apud 
Grzebieluckas et al., 2007), a diversificação é mais complexa e ampla, 
sendo o padrão e o grau pelos quais as diversas frentes de atividades 
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ou linhas da firma estão ligadas, influenciando o desenvolvimento do 
produto e mercado bem como interferindo na evolução organizacional. 

Para Hitt, Hoskisson e Ireland (1994), tanto a diversificação 
de produtos como a de mercados possui um papel relevante no 
comportamento estratégico das empresas. De acordo com Rumelt 
(1986 apud Grzebieluckas et al., 2007), uma nova atividade pode ser 
relacionada de diversos modos com a atual atividade da empresa, 
mas ainda requer conhecimento de produção tecnológica, marketing, 
introdução de novas decisões de investimentos, planejamento e 
controle. Os estudos sobre o tema apontam que as empresas que 
optam pela estratégia de diversificação almejam maximizar seu valor, 
entretanto, para Hoskisson e Hitt (1990), a diversificação também 
pode ser impulsionada segundo interesses corporativos ou mesmo de 
desejos e necessidades pessoais dos administradores encarregados pela 
tomada de decisão. Na literatura, diversas teorias são esboçadas sobre 
os motivos que podem levar uma empresa a optar ou não pela estratégia 
de diversificação, para esse diagnóstico é necessário uma investigação 
dos fatores que levaram a tomada de decisão pela firma. Independente 
do motivo para utilização da diversificação, para Azevedo (2001) esse 
pode ser um caminho potencial de crescimento, uma vez que ocorre 
uma expansão no leque de bens e serviços oferecidos pela empresa.
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No contexto da estratégia de diversificação, os autores Batalha e 
Silva (1997 apud Ferreira, 2002a) ponderam que essa tática adminis-
trativa pode ser utilizada de maneira concêntrica ou conglomerada, 
sendo que na primeira a empresa se diversifica mas mantém a base 
tecnológica, clientes e marca , enquanto na segunda novas atividades 
que não têm relação com as atividades originais da empresa são im-
plantadas. Para esses autores, na conglomerada é mais difícil a obtenção 
de coerência com a estratégia global. Spavanello e Dal’Magro (2012) 
ponderam que as diversificações concêntrica e conglomerada podem 
se interpenetrar, assim, definem a diversificação concêntrica na esco-
lha por novas atividades, utilizando a mesma tecnologia já dominada 
pela organização. Esta será a exploração do núcleo de competências 
da empresa como uma vantagem competitiva, favorecendo a entrada 
em novas áreas para atuação, é a inovação, mas mantendo sua base 
de produção e mercado. Já a estratégia conglomerada é executada 
em setores diferentes à atuação corrente da empresa, tecnologias e 
mercados distintos. Consoante com as pesquisas de Souza e Braga 
(2007), Wood (1971) apresentou o termo narrow spectrum diversification 
e broad spectrum diversification que posteriormente foi substituído por 
diversificação concêntrica e conglomerada. Para Wood (1971), na di-
versificação concêntrica a empresa passa a produzir novos produtos 
destinados a novos mercados, com relacionamento estreito com a 
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atividade anterior, sendo possível utilizar os recursos específicos em 
uma nova base de negócios, otimizando a utilização dos recursos e 
proporcionando a ampliação das atividades econômicas. No sentido 
contrário, a conglomerada apresenta uma nova área de negócios com 
pouca ou nenhuma relação com as áreas anteriores. 

As teorias apresentadas encontram pontos em comum quanto 
à definição sobre estratégia de diversificação e a distinção entre 
concêntrica e conglomerada. Na prática, as organizações que optam 
pela diversificação, além da definição correta sobre qual o tipo de 
diversificação será adotada, precisam identificar os motivos que levam 
a essa opção, uma vez que eles darão embasamento para uma melhor 
escolha e aplicação deste tipo de estratégia. Na atualidade, a diversi-
ficação tem assumido papel essencial no desenvolvimento estratégico 
das empresas, por isso é fundamental que as companhias tenham 
informações claras sobre o motivo de optar pela diversificação, bem 
como a forma que pretendem diversificar, pois a implantação dessas 
estratégias pode ser ou não ponto de crescimento organizacional, 
dependendo da capacidade de planejamento da empresa executora.

Motivos para a diversificação

Diversas são as teorias esboçadas sobre os motivos que podem 
levar uma empresa a optar ou não pela estratégia de diversificação, 
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para esse diagnóstico é necessário uma investigação dos fatores que 
levaram a essa tomada de decisão pela firma. Hitt, Ireland e Hoskisson 
(2003) apontam que os incentivos para diversificar vêm tanto do 
ambiente externo como do interno de uma empresa, assim, Spavanello 
e Dal’Magro (2012) complementam afirmando que entre os motivos 
que elucidam a procura das empresas pela diversificação estão a 
redução de riscos e as incertezas na atuação em um mercado único, 
redução do custo conjunto da produção de diferentes produtos e 
as imperfeições próprias do mercado. Já para Montgomery (1994) e 
Hendrikse e Van Oijen (2002 apud Souza; Braga, 2007), as motivações 
para a diversificação por parte das empresas podem ser mais extensas, 
contemplando cinco diferentes enfoques: poder de mercado; teoria da 
agência; teoria do uso dos recursos; teoria da contingência estratégica; 
e redução de custos, devido à economia de escopo e à diminuição 
nas transações. Dias (1991 apud Ferreira, 2002a) concluiu por meio 
de sua pesquisa desenvolvida com cinco grupos de empresários do 
Rio Grande do Sul sobre diversificação que as razões que levam as 
empresas a buscarem essa estratégia podem ser classificadas em seis 
grupos: econômicas, sociais, políticas, tecnológicas, organizacionais 
e outras. Já para Padilha (2009), os motivos que levam à utilização 
da estratégia de diversificação podem ser simplificados em apenas 
três hipóteses centrais, apresentando, assim, uma categorização mais 
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enxuta, tendo como exemplo o uso de recursos, o crescimento e a 
adaptação às necessidades dos consumidores. 

Independente do motivo que leva a empresa a optar pela estratégia 
de diversificação, Porter (1986) considera que essa escolha precisa 
passar por três testes: atratividade – os negócios escolhidos precisam 
ser atraentes ou ter potencial de atração; custo de entrada no setor – a 
inserção em um novo mercado não pode esgotar todos os lucros futuros; 
validade da diversificação – a empresa precisa ganhar uma vantagem 
competitiva pelo relacionamento entre os negócios. Donaldson (1998 
apud Ferreira, 2002a) complementa que grande parte das empresas 
maduras busca algum grau de diversificação em determinado momento 
de sua existência, pelas razões a seguir: busca de autossuficiência 
financeira; estabilização da receita financeira da empresa com um uso 
mais eficiente dos recursos humanos e financeiros; sobrevivência da 
empresa à extinção de mercados ou produtos. Os estudos sobre o tema 
apontam que as empresas que optam pela estratégia de diversificação 
almejam maximizar seu valor, entretanto, para Hoskisson e Hitt 
(1990), a diversificação também pode ser impulsionada segundo 
interesses corporativos ou mesmo de desejos e necessidades pessoais 
dos administradores encarregados pela tomada de decisão. 

Padilha (2009) considera que a estratégia de diversificação demanda 
recursos para sua implantação, por isso, cabe ao gestor analisar as 
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disponibilidades financeiras para dar seguimento à expansão ou 
início de um novo negócio. Por essa definição, é coerente quando o 
mesmo autor pontua que o gestor diversifica sua empresa motivado 
pela disponibilidade de recursos financeiros. Nesse sentido, Ferreira 
(2002a) complementa que a teoria dos recursos, que surgiu na década 
de 80, valoriza os recursos e competências internas das empresas como 
o fator principal para o seu sucesso ou fracasso. Assim, Padilha (2009) 
expõe que a empresa que optar pela diversificação deve ter definido 
em quais negócios vai operar bem como devem ser administrados 
esses negócios, e para isto é fundamental ter recursos, capacidades e 
competências essenciais que permitam esta diversificação, apontando, 
assim, que para a diversificação as empresas precisam utilizar de 
maneira correta suas competências e capacidades em prol de um 
diferencial competitivo no atual mercado de mudanças. 

De acordo com Ferreira (2002a), estudos como o de Wermerfelt 
(1984) e Barney (1991) dão subsídios para a afirmativa de que a 
estratégia de diversificação deve se pautar na perspectiva dos recursos 
internos da organização, decidindo entre a exploração dos recursos 
existentes ou o desenvolvimento de novos recursos. Ferreira (2002a) 
ainda completa que os recursos da empresa, para serem fontes de 
vantagem competitiva, precisam ser capazes de explorar oportunidades 
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e neutralizar ameaças que estejam no ambiente. Segundo Paixão 
(2017, p. 13-14), 

a teoria dos recursos indica que as empresas diversificam seus negócios 
quando têm recursos, capacidades e competências essenciais em excesso 
possuem múltiplos usos. Assim, inicialmente a empresa é dotada de 
recursos em excesso, que estão acima dos necessários para as operações 
normais e a eficácia do negócio principal. Nesse sentido, a empresa não 
tem como “vender” seu excesso de recursos no mercado, sendo esta uma 
justificativa econômica para a diversificação dos negócios da empresa.

A literatura apresenta que bons resultados econômicos podem ser 
alcançados com a adoção da estratégia de diversificação, independente 
dos motivos que levaram a tal decisão. Grzebieluckas et al. (2007) 
ratificam essa informação ao dizerem que os benefícios da diversificação 
apontam que as firmas que utilizam essa estratégia têm obtido êxito 
em seu objetivo de crescimento. Nesse contexto, o gestor deve se 
apoderar da diversificação para maximizar seus lucros e oferecer 
alternativas diante de um mercado cada vez mais competitivo. 

Diversificação e Competitividade 

Silva (2004) pondera que o atual ambiente competitivo, com 
menos previsibilidade e estabilidade, tem gerado organizações mais 
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proativas e flexíveis na busca por vantagem competitiva. Entretanto, 
para que isso aconteça as empresas precisam se reestruturar interna 
e externamente na busca por uma maior competitividade no mer-
cado. Segundo Padilha (2009), essa competitividade das organiza-
ções está fortemente relacionada à estratégia que é adotada pelas 
empresas, uma vez que a estratégia funciona como um mecanismo 
para que se possa alcançar a posição competitiva nos setores de 
atuação. Por isso, a diversificação deve ser vista como uma forma 
de crescimento, já que influencia num processo de aprendizagem 
organizacional direcionado pelo desenvolvimento de conhecimento 
e rotinas necessárias para o sucesso. 

De acordo com Valadão e Silva (2012), conforme a empresa se 
diversifica são estabelecidas novas rotinas para a melhor escolha 
de fluxos de investimento de recursos e isso produz uma evolução, 
pois a organização aprende através desses novos processos. esses 
autores concluem que a maior parte das empresas que implementam 
a estratégia de diversificação possuem o intuito de melhorar sua 
competitividade estratégica, pois esta se relaciona diretamente com 
o poder de mercado em relação aos competidores e, assim, está ligada 
à inovação, contribuindo mais uma vez para o processo competitivo. 

Segundo Rogers, Da Silva e Paula (2008a), nos países em de-
senvolvimento os mercados domésticos em grande parte não são 
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suficientes para permitir o crescimento da empresa em apenas uma 
indústria. Além da instabilidade e grandes riscos presentes nas econo-
mias decorrentes da rápida mudança estrutural, como consequência 
há estimulação para uso da estratégia de diversificação como uma 
alternativa para se evitar o risco da especialização em apenas uma 
indústria. Entretanto, para Ferreira e Braga (2004), onde não existir 
o ajustamento entre as diferentes atividades da empresa, ela deve 
definir sua posição única na área onde é mais competitiva, sob o 
risco de um desempenho mínimo em relação aos concorrentes, caso 
opte por atuar em todas as frentes. Para Padilha (2009), a estratégia 
de diversificação está vinculada diretamente à competitividade, com 
destaque para a concorrência e o aumento do poder sobre concorren-
tes diretos e indiretos das empresas. Em complemento, Spavanello e 
Dal’Magro (2012) apontam que a diversificação é um caminho para 
o crescimento, pois é possível expandir os bens e/ou serviços ofer-
tados pelas organizações. Concluindo, Souza e Braga (2007) expõem 
que para os economistas a diversificação é vista como uma forma de 
aumentar o poder de mercado das firmas. 

De acordo com Porter (1986), as organizações precisam desen-
volver atitudes que colaborem com a formação de uma estratégia 
de diversificação competitiva, a qual reúna uma série de ações que 
posicionem a empresa de maneira a melhor se defender contra as 
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forças que atuam sobre ela, fazendo com que estas trabalhem a seu 
favor. Barros e Fischmann (2007) completam que a implementa-
ção dessas estratégias seja usada como uma opção de melhoria do 
desempenho das organizações frente à elevada competitividade do 
mercado. Entretanto, de acordo com Ferreira (2002a) a decisão pela 
diversificação não é simples e pode estar muito mais ligada a questões 
de identidade da empresa do que a questões administrativas, uma vez 
que seus cooperados esperam das cooperativas atitudes diferenciadas 
com compromisso econômico e social.

Método de pesquisa

Neste estudo foi desenvolvido o método bibliométrico, que 
permite o mapeamento de pesquisas por meio de buscas em bases 
de dados que possibilitem o acesso a esses estudos para mensuração 
de produções que contribuam para o conhecimento científico. Esta 
pesquisa foi desenvolvida a partir das buscas pelas palavras: estratégia 
e diversificação. Os trabalhos levantados tinham como delimitador 
utilizarem a metodologia quantitativa, devido a este critério optou-
se por desenvolver a busca nos Periódicos Capes, uma vez que 
busca direta em bases como Scielo, RAC e outros apresentavam 
um número muito restrito de trabalhos e grande parte qualitativos. 
Inicialmente, alcançou-se uma amostra de 145 estudos, porém muitos 
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artigos possuíam assuntos divergentes do escolhido ou não estavam de 
acordo com o critério de utilizarem a metodologia quantitativa, que, 
de acordo com Freitas e Moscarola (2002), é eficiente ao conseguir 
não só levantar mas também explorar informações necessárias para 
a tomada de decisões. Para eles, as técnicas de análise de dados, para 
serem mais bem aplicadas, dependem de ferramentas estatísticas 
corretas, que alcancem os resultados propostos.

Foram selecionadas dez pesquisas por amostragem não proba-
bilística intencional, a qual é definida por Minayo e Sanches (1993) 
como aquela em que a seleção da população que comporá a amostra 
dependerá, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador. Os 
estudos selecionados contemplam o foco da análise “Estratégia de 
Diversificação” e também abordam a metodologia “Quantitativa” 
ou “Mista”. Inicialmente, foi possível identificar o grande número de 
contribuições de estudos nessa área, mas a grande maioria com foco 
qualitativo. Um número bem menor de trabalhos é desenvolvido com 
foco quantitativo. Esta pesquisa teve como critério temporal publi-
cação ou apresentação dos trabalhos entre os anos de 2000 e 2016. 
Seguindo a metodologia apresentada por Montero e León (2007), os 
estudos selecionados foram tabulados de acordo com uma análise 
detalhada da aplicação da metodologia quantitativa, classificando-os 
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quanto ao tipo de estudo, método de análise de dados, amostragem e 
testes utilizados. Os resultados alcançados são apresentados a seguir. 

Resultados e discussões

Foram identificados 145 estudos nos Periódicos Capes com os des-
critores “estratégia” e “diversificação” no período compreendido entre 
os anos de 2000 e 2016. O portal Periódicos Capes é um conjunto de 
informações científicas, brasileiro, com serviço oferecido a alunos, 
professores e pesquisadores de todo o país. Por meio dele é possível ter 
acesso à produção científica em grande parte do mundo de maneira 
atualizada. Além disso, é possível encontrar artigos, dissertações, 
teses e outras formas de desenvolvimento de pesquisa nacionais e 
internacionais em diferentes áreas do conhecimento. 

Dos 145 trabalhos encontrados na primeira busca no portal 
Periódicos Capes, dez foram selecionados para a análise bibliométrica. 
Essa seleção de dez artigos se deve a um filtro de que os mesmos sejam 
de abordagem quantitativa ou mista e estejam ligados ao foco do 
trabalho “estratégia de diversificação”. Fizeram parte dessas produções 
um total de dezoito autores, sendo que dois deles realizaram mais de 
um trabalho, conforme é possível visualizar através do quadro abaixo.
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Quadro 1: Produção por autores

  Autores Quantidade
1 Jandir Nicoli Júnior 1
2 Bruno Funchal 1
3 Cleci Grzebielluckas 2
4  Rosilene Marcon 1
5 Anete Alberton 1
6 Marco Aurélio Marques Ferreira 2
7  Marcelo José Braga 1
8 Fernando Ferreira de Araújo Souza 1
9 Sabrina Fernandes Dias 1
10 Leandro Cardoso Ferreira 1
11 Pablo Rogers 1
12 Wesley Mendes da Silva 1
13 Germano Mendes de Paula 1
14 Thomaz Freire de Carvalho 1
15  Marcelo Verdini Maia 1
16 Claudio Henrique da Silveira Barbedo 1

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados levantados.
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Por esses dados é possível identificar que poucos autores dão con-
tinuidade às pesquisas nessa área com aprofundamento ou especia-
lização sobre o tema, o que prejudica a formação de novos conceitos 
e a ampliação do conhecimento científico sobre o tema abordado. 
Conforme o estudo desenvolvido por Dias (2002), a administração 
precisa ampliar e aprofundar seus estudos no campo da estratégia de 
diversificação, uma vez que os estudos mais consistentes e aprofun-
dados pertencem ao século passado. As mudanças na economia e na 
sociedade oferecem novas características que exigem transformações 
empresarias gerando, assim, inovações estratégicas. As transformações 
ocorridas nas últimas décadas na economia provocaram mudanças 
significativas como a abertura de novos mercados e o avanço da glo-
balização. Essas alterações tornaram a concorrência presente em todos 
os setores produtivos, gerando mercados cada vez mais competitivos. 
Diante do exposto, a diversificação de produtos ou negócios pode 
ser uma alternativa para sobrevivência e crescimento organizacional. 
De acordo com o levantamento das publicações encontradas, a am-
pliação dos estudos ocorreu nos anos de 2012 e 2013, quando foram 
apresentados dois estudos em cada ano sobre o tema estratégia de 
diversificação. Nos anos anteriores apenas um estudo foi publicado, 
com exceção de 2002 que também apresentou um trabalho. Isso con-
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siste em um número muito baixo de produções para um tema tão 
atual e recorrente na gestão de empresas e organizações. 

Gráfico 1: Produção por ano

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados levantados.

Dos estudos analisados, 100% são empíricos e quantitativos e 
nenhum apresentou a metodologia mista de análise dos dados, a qual, 
de acordo com Minayo e Sanches (1993), pode permitir uma melhor 
compreensão dos fatos, analisando estes por dois focos. A aplicação 
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das duas abordagens em uma pesquisa não é tarefa fácil, pois exige 
muito cuidado para que não haja prejuízos ao rigor metodológico de 
cada uma das teorias, uma vez que possuem caminhos bem divergentes 
para o alcance dos resultados. Por isto, Gatti (2004) expõe sobre 
a necessidade dos pesquisadores de não só conhecerem ambos os 
métodos, mas também de não abandonarem um em detrimento do 
outro. Esta autora cita o abandono das pesquisas quantitativas, o que 
vem dificultando o acesso a dados estatísticos para demonstração da 
realidade numérica dos setores.

Nesse ponto, é importante ressaltar que um dos requisitos para 
inclusão dos estudos no rol desta pesquisa era que o mesmo fosse 
quantitativo ou de metodologia mista, por isso foi possível identificar 
a proporção bem maior existente de artigos qualitativos no tema 
estratégia de diversificação. A grande maioria das pesquisas utilizam 
essa metodologia para compreensão de fatos, implantações e análises 
a respeito das estratégias desenvolvidas nas organizações, poucos se 
atentam para mensurar o grau de diversificação como o estudo de 
Junior e Funchal (2013) no qual buscam identificar estatisticamente 
o efeito da diversificação corporativa na estrutura de capital das 
firmas brasileiras, ou o estudo de Grzebieluckas et al. (2013), que busca 
identificar a relação numérica entre a estratégia de diversificação e a 
performance de 168 empresas atuantes na bolsa de valores – BOVESPA. 
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Gráfico 2: Classificação Teórico/Empírico

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados levantados.

A definição do método de investigação para desenvolvimento de 
um estudo envolve a necessidade de compreensão do objeto que está 
sendo investigado e a definição por um método que seja possível de 
ser executado e que ofereça elementos teóricos para uma análise mais 
profunda e realista. Minayo e Sanches (1993) expressam que o principal 
questionamento no início das pesquisas quantitativas reside na decisão 
da técnica matemática a ser utilizada, uma vez que essa decisão é tão 
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importante para o estudo dos problemas como o conhecimento dos 
entraves que cada método apresenta. De acordo com Gatti (2004), 
o desenvolvimento de interpretações a partir dos dados obtidos 
por pesquisas quantitativas é útil e necessário em alguns estudos, 
entretanto. A união dessas informações com outras obtidas por meio de 
pesquisa qualitativa com certeza irá enriquecer os trabalhos científicos, 
além de colaborar para a melhor compreensão dos eventos, fatos e 
processos que estão sendo pesquisados. Para o desenvolvimento de 
seu trabalho na linha quantitativa o pesquisador deve se isentar no 
decorrer do trabalho, não expressando opiniões, crenças, percepções 
ou inferências sem base científica pautada no trabalho, tudo isso para 
evitar a marca do pesquisador no desenvolvimento da pesquisa. Sua 
neutralidade deve ser buscada e os dados apresentados conforme 
mensuração, sem qualquer interferência.
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Gráfico 3: Classificação Teórico/Empírico

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados levantados.

Entre os estudos analisados, apenas duas bases se repetem nas 
publicações encontradas nos Periódicos Capes, conforme é possível 
identificar pelo quadro abaixo. Interessante observar que 50% dos 
estudos analisados são dissertações ou teses constantes no banco de 
dados das respectivas Universidades.  
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Quadro 2: Produção por Tipo de Estudo e Periódico

  Título Tipo de Estudo Nome do Periódico

1 O Efeito da Diversificação Corporativa na 
Estrutura de Capital das Firmas Brasileiras Artigo Revista de Contabilidade 

Financeira da USP

2 A estratégia de Diversificação e 
Performance Artigo Revista de Administração 

Mackenzie

3 Diversificação e Competitividade nas 
Cooperativas Agropecuárias Artigo Revista de Administração 

Contemporânea

4
Fatores Internos Associados à Decisão 

de Diversificação nas Cooperativas 
Agropecuárias

Dissertação Banco de Dissertações da 
UFV

5

Análise das Influências das Estratégias de 
Diversificação e dos Modelos de Negócios 

no Desempenho das Empresas de Real 
Estate no Período de 2005 a 2010

Dissertação Banco de Dissertações da 
USP

6 A Estratégia de Diversificação: Análise da 
Produção Científica no século XXI Dissertação

Banco de Dissertações 
Universidade Técnica de 

Lisboa

7
A estratégia de Diversificação e sua 

Influência na Performance: uma Análise 
Empírica em Companhias Abertas do Brasil 

Tese Tese Universidade Vale do 
Itajaí 
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  Título Tipo de Estudo Nome do Periódico

8
O Dilema entre Especialização e 

Diversificação em uma Cooperativa 
Agrícola

Tese Tese Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 

9
Estratégias Corporativas de Diversificação 
e Valor das Empresas na América Latina: 

Estudo de Caso do Brasil
Artigo RAC

10 O efeito da Diversificação no Valor das 
Empresas Listadas em Bolsa no Brasil Artigo Revista de Administração 

Mackenzie

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados levantados.

As amostras utilizadas nos artigos em sua grande maioria (70%) se 
referiram a analisar empresas presentes na Bolsa de Valores Bovespa. 
Apenas o estudo de Dias (2012) se propôs a analisar a estratégia de 
diversificação por meio do diagnóstico da produção científica no 
século XXI, fazendo, assim, um levantamento bibliométrico de 55 
artigos, sendo esta sua dissertação apresentada à Universidade Técnica 
de Lisboa. O restante dos artigos (20%) analisaram a estratégia de 
diversificação em cooperativas, sendo o estudo de Ferreira e Braga 
(2004) uma investigação sobre a relação existente em 64 cooperativas 
agropecuárias da diversificação e a competitividade, e o outro estudo 
de Ferreira (2002) sobre os fatores internos associados à decisão de 
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diversificação nas 67 cooperativas agropecuárias selecionadas em 
Minas Gerais e São Paulo. 

Gráfico 4: Distribuição das Amostras

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados levantados.

A amostra, segundo Marconi e Lakatos (2005), consiste no número 
de unidades que compõem, ela não determina se um estudo é bom ou 
ruim, pois mais importante que seu tamanho é sua representatividade 
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acerca do tema estudado. Dentre os 10 artigos analisados apenas um 
não utilizou a amostragem tipo não probabilística e intencional, 
todos os demais se apropriaram desta técnica para seleção de sua 
amostra. Marconi e Lakatos (2005) também expõem as amostragens 
não probabilística e intencional como aquelas que são constituídas 
por intenções ou necessidades de quem está realizando a investigação, 
com o objetivo de investigar algo em particular.

Gráfico 5: Amostragens

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados levantados.
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Os métodos quantitativos de análise de dados utilizados nos dez 
artigos analisados não divergiram muito, oito artigos utilizaram a 
metodologia ANOVA, metodologia descrita por Gatti (2004) como 
uma análise que permite que vários grupos sejam comparados a um 
só tempo, utilizando variáveis contínuas, sendo o teste paramétrico, a 
variável de interesse deve ter distribuição normal e os grupos precisam 
ser independentes. O artigo de Júnior e Funchal (2013) se utiliza do 
teste estatístico Hausman, teste este que é apresentado por Borges 
(2002) como uma alternativa para auxiliar na verificação de um 
modelo econométrico em relação ao estudo de caso que está sendo 
aplicado, muito utilizado em estudos da área de economia. Por fim, 
o outro estudo desenvolvido por Ferreira (2002a) utilizou o teste T 
Student, o qual é citado por Gatti (2004) como um dos métodos mais 
utilizados devido a sua fácil compreensão e possibilidade de avaliar 
diferenças entre médias de dois grupos. 
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Gráfico 6: Métodos quantitativos de análise de dados

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados levantados.

O presente trabalho realizou um levantamento bibliográfico acerca 
da estratégia de diversificação, apresentando conceitos e teorias além 
dos motivos que levam as empresas a optarem pela diversificação 
e a influência desta estratégia na competitividade organizacional. 
De acordo com a literatura, esta estratégia vem se desenvolvendo 
nas últimas décadas como uma alternativa aos mercados cada vez 
mais competitivos, entretanto não se constitui como uma receita 
pronta a ser implantada de maneira genérica. Os gestores precisam ter 
conhecimento sobre os motivos que levam à diversificação, bem como 
o tipo de diversificação que melhor se enquadra nas características 
organizacionais.
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Este trabalho ainda desenvolveu um estudo bibliométrico com 
o foco em “estratégia de diversificação”, buscando compreender seu 
estado da arte. Por meio da análise dos dados coletados foi possível 
apontar a enorme discrepância entre a quantidade mínima de artigos 
quantitativos sobre o tema versus a expressiva quantidade de estudos 
qualitativos publicados. Além disso, há uma clara predominância 
do estudo ser desenvolvido sobre a análise dos dados financeiros 
de empresas constantes na bolsa de valores e seres empíricos. O uso 
das análises não probabilísticas intencionais e o teste paramétrico 
ANOVA também prevaleceu. 

Por meio da classificação e da análise dos estudos, verificou-se 
que tem crescido o número de estudos sobre esse tema e, em síntese, 
é possível apontar a necessidade de ampliar os estudos científicos, 
principalmente utilizando a metodologia quantitativa ou mista. É 
um tema que começou a despertar interesse em décadas passadas 
e está começando a ser melhor explorado por autores, podendo 
ampliar os horizontes da ciência em busca de dados que reflitam 
como as organizações vêm se portando em torno de sua estratégia e 
a importância desta para o desenvolvimento. 
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