3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo trata da caracterização da pesquisa, envolvendo o modo de
investigação, as perguntas de pesquisa, a população, a operacionalização das
variáveis e as técnicas utilizadas para a coleta e análise de dados.

3.1 NATUREZA DA PESQUISA
Pesquisa de natureza qualitativa pois, de acordo com Minayo (2000), busca
responder a questões muito particulares, trabalhando com um universo de
significados,

motivos,

aspirações,

crenças,

valores

e

atitudes

visando

compreender a realidade humana vivida socialmente.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO
A pesquisa se caracteriza como descritiva por buscar descrever um fato,
um problema ou um fenômeno. Segundo Santos (1999), a pesquisa descritiva é
um levantamento das características conhecidas que são componentes do fato, do
problema ou do fenômeno em estudo. Andrade (1997) aponta que nesse tipo de
pesquisa, os dados são observados, registrados, analisados, classificados e
interpretados sem a interferência do pesquisador sobre eles, ou seja, sem a sua
manipulação. O estudo descritivo procura abranger aspectos gerais e amplos de
um contexto social. Para Santos e Parra Filho (1998), o estudo descritivo
possibilita o desenvolvimento de um nível de análise em que se permite identificar
as diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e classificação.
A pesquisa é também conclusiva, por ser bastante estruturada em termos
de procedimentos e buscar a obtenção de respostas para as questões e/ou
hipóteses apresentadas, buscando atingir o objetivo estabelecido, conforme
definido em Mattar (1994).
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Segundo as fontes de informação, a pesquisa se caracteriza ainda como de
campo, seguindo a classificação de Santos (1999), já que a coleta de dados será
realizada no lugar natural onde acontecem os fatos.

3.3 MODO DE INVESTIGAÇÃO
O modo de investigação a ser adotado é o estudo de caso que, segundo
Goldenberg

(2000),

proporciona

uma

análise

holística,

considerando

a

organização estudada como um todo, com o objetivo de compreendê-la em seus
próprios termos, tendo em vista que o trabalho visa analisar algumas das
empresas do Conglomerado Econômico Sol, buscando averiguar a possibilidade
de centralização das atividades-meio comuns a estas empresas.
O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por
meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a
totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso
concreto. Através de um mergulho profundo e exaustivo em um objeto
delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social,
não conseguida pela análise estatística. (GOLDENBERG, 2000, p. 33-34)

Pela relevância do estudo, utiliza-se, também, o levantamento de campo
que, segundo Santos (1999), busca os dados diretamente no conglomerado de
interesse que os detém. São realizadas, também, pesquisas documentais para
identificar a composição das atividades e funções envolvidas no estudo.

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Os instrumentos de coleta de dados utilizados são:
•

Instrumento de coleta de dados estruturado não disfarçado,
apresentando questões fechadas e abertas aos gerentes das
atividades meio realizadas nas empresas em estudo (vide anexo I).
Utiliza-se também a técnica de focus group, que, para Oliveira e
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Freitas (1998, p. 83) “é um tipo de entrevista em profundidade,
realizada em grupo, cujas reuniões apresentam características
definidas quanto à proposta, tamanho, composição e procedimentos
de condução”. São apresentadas questões abertas (vide anexo II),
que são discutidas em conjunto pelos gerentes das atividades-meio
afins, com a participação dos moderadores.
•

Instrumento de coleta de dados semi-estruturado não disfarçado,
apresentando questões abertas aos diretores das empresas em
estudo (vide anexo III).

•

Instrumento de coleta de dados semi-estruturado não disfarçado,
apresentando

questões

abertas

aos

herdeiros

do

acionista

majoritário das empresas em estudo (vide anexo IV).
•

Instrumento de coleta de dados semi-estruturado não disfarçado,
apresentando questões abertas ao acionista majoritário (vide anexo
V).

3.5 POPULAÇÃO DA PESQUISA
A população estudada é composta pelas empresas que constituem o
Conglomerado Sol, localizadas na Região Serrana de Santa Catarina. Das
empresas componentes do Conglomerado SOL, são selecionadas as cinco
consideradas

de

maior

representatividade

nas

atividades

empresariais,

denominadas, para efeito deste estudo de : (a) LUA - construção civil e comércio
de imóveis com loja de materiais de construção; (b) TERRA - indústria de móveis
e com silvicultura; (c) NETUNO - indústria química de uso doméstico; (d) JÚPITER
- indústria química para tratamento de efluentes e água potável; (e) SATURNO hotel e agência de viagens.
São pesquisados os gestores destas empresas que compreendem no total:
32 gerentes, 6 diretores e 11 sócios minoritários, 1 sócio controlador majoritário,

96
bem como os 3 membros herdeiros da família controladora que poderão vir a fazer
parte da administração do conglomerado.

3.6 MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS
Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa, com uma abordagem
descritiva conclusiva, os dados são analisados sob a ótica da análise descritiva,
buscando-se ao final estabelecer conclusões alusivas aos objetivos estabelecidos.
Baseado na idéia de Gomes (2000) sobre a análise de pesquisas
qualitativas, realiza-se a análise e interpretação de forma conjunta, o que significa
dizer que elas fazem parte de um mesmo movimento.
Minayo apud Gomes (2000, p. 69) aponta três finalidades para a fase de
análise de uma pesquisa:
Estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os
pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e
ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao
contexto cultural do qual faz parte.

Para Lüdke e André (1986), a análise qualitativa envolve todo o material da
pesquisa, desde relatos de observação, passando-se por transcrições, análises de
documentos e demais informações disponíveis. Primeiramente, divide-se o
material em partes, relacionando-as e buscando tendências e padrões. Logo após,
reavalia-se os padrões e tendências procurando-se relações e interferências.
Na análise das entrevistas realizadas por focus group, de acordo com
Oliveira e Freitas (1998), utiliza-se uma sistematização, como verificação e uma
focalização no tópico de interesse, cabendo um nível de interpretação apropriado.
Na análise, dever-se-á considerar as palavras e os seus significados; o
contexto em que foram colocadas as idéias; a consistência interna, a
freqüência e a extensão dos comentários; a especificidade das respostas;
e a importância de identificar as grandes idéias (OLIVEIRA E FREITAS,
1998, p. 91).
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3.7 LIMITAÇÕES DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação se limita a estudar os aspectos relacionados aos
referenciais teóricos abordados e sua aplicação ao Conglomerado Empresarial
Sol, principalmente no que se refere à centralização de atividades-meio e ao
suporte proporcionado para a formulação das estratégias corporativas.
A realização de pesquisa qualitativa junto ao corpo gerencial das empresas
do Conglomerado Econômico é realizada no mês de outubro de 2004 e, pela sua
tipologia, não pressupõe a generalização de seus resultados. Portanto, dentro do
rigor científico, eles são válidos apenas para o caso em estudo, dentro do contexto
espaço/tempo e dos outros fatores delimitadores do estudo.
Optou-se por realizar o levantamento de dados junto a cinco (5) empresas
do Conglomerado Empresarial Sol, que é composto de dezesseis (16) empresas.
Os critérios para a seleção das cinco (5) empresas foram definidos pelo
pesquisador que considerou as empresas escolhidas como sendo as mais
expressivas do conglomerado, além de representarem, também, a diversidade de
atividades do mesmo.
As considerações elaboradas no final do presente trabalho não são regras a
serem indiscutivelmente seguidas, cabendo ao Conglomerado Econômico Sol
avaliar a viabilidade da implantação da nova arquitetura organizacional sugerida.

