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ROTEIRO

• Escrevendo um TCC

• Escrevendo um Artigo

• Cuidados na Hora de Escrever

• Fontes: Literatura

• Fontes: Coleta de Dados
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O QUE É UM 

PROBLEMA DE PESQUISA?

• O Dicionário Aurélio indica os seguintes significados:

• Questão matemática proposta para que se lhe dê a solução;

• Questão não solvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio

do conhecimento;

• Proposta duvidosa que pode ter numerosas soluções;

• Qualquer questão que dá margem à hesitações ou perplexidade, por

ser difícil de explicar ou resolver;

• Conflito afetivo que impede ou afeta o equilíbrio psicológico do

indivíduo.
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DEFININDO UM 

PROBLEMA DE PESQUISA

• O primeiro passo é definindo o que NÃO é um problema. Exemplo:

• Como fazer para melhorar os transportes urbanos?

• O que pode ser feito para melhorar a distribuição de renda?

• Como aumentar a produtividade no trabalho?

• Nenhum destes constituem rigorosamente um problema científico, pois, sob
a forma em que são propostos, não possibilitam a investigação segundo os
métodos próprios da ciência (GIL, 2007).

• A ciência pode fornecer sugestões e inferências acerca de possíveis respostas,
mas não pode responder diretamente (objetivamente).
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COMO FORMULAR UM 

PROBLEMA DE PESQUISA

• Imergir-se sistematicamente no objeto, estudando a literatura existente sobre o tema;

• Discutir com pessoas que possuem experiência prática no campo de estudo;

• Formular o problema em forma de pergunta (evitar resposta sim/não);

• O problema deve ser claro e preciso;

• O problema deve ser suscetível de solução;

• O problema deve ser delimitado (limitá-lo, definir população etc.) a uma dimensão

variável.
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OBJETIVOS

• Objetivo Geral

Está ligado a uma visão global e abrangente do tema. Relaciona-se com o
conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer das ideias estudadas
(MARCONI; LAKATOS, 2001).

• Exemplo:

Este estudo tem o objetivo de investigar o uso da Gestão Estratégica de Custos
no processo de tomada de decisão de uma organização do Terceiro Setor do
Estado da Paraíba, destacando as vantagens de se gerir estrategicamente os
custos nessa organização.
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OBJETIVOS

• Objetivos Específicos

Apresentam caráter mais concretos. Têm função intermediária e instrumental, permitindo,
de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar este a situações particulares
(MARCONI; LAKATOS, 2001).

• Exemplos:

a) Destacar as possíveis vantagens de se gerir estrategicamente os custos nessas
organizações;

b) Evidenciar a relevância econômico-financeira e os problemas e deficiências
gerenciais enfrentados pelas organizações do Terceiro Setor;

c) Evidenciar as principais características e conceitos da gestão estratégica de custos;

d) Analisar a utilização da gestão estratégica de custos em uma organização do
Terceiro Setor do Estado da Paraíba.
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JUSTIFICATIVA

• É o elemento que contribui mais diretamente na aceitação da pesquisa pelas pessoas
ou entidades que virão a financiá-la ou analisá-la (MARCONI; LAKATOS, 2001).

• Consiste numa exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica
e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa.

• Deve-se enfatizar:

• O estágio em que se encontra a teoria a respeito do tema (estado da arte);

• As contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer;

• A importância do tema do ponto de vista geral;

• Descoberta de soluções para casos gerais e/ou particulares, etc.
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NA PRÁTICA...

1) Escolha um tema;

2) Formule um problema de pesquisa;

3) Defina um objetivo geral;

4) Detalhe-o em 3 (três) objetivos específicos;

5) Escreva uma justificativa com 5 (cinco) linhas.
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METODOLOGIA

• Método de Abordagem

• Método indutivo

• Método dedutivo

• Método hipotético-dedutivo

• Método dialético

• Método de Procedimento

• Histórico, comparativo, monográfico ou estudo de caso, estatístico, estruturalista,
funcionalista, entre outros.

• Técnicas

• Observação, entrevista, questionário, formulário, medidas de opinião e de
atitudes, análise de conteúdo, pesquisa de mercado, entre outras.
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METODOLOGIA

• Delimitação do Universo

• Universo ou população é o conjunto de seres animados ou inanimados que

apresentam pelo menos uma característica em comum.

• A delimitação do universo consiste em explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos

etc., serão pesquisadas, enumerando suas características comuns, como, por exemplo,

sexo, faixa etária, organização a que pertencem etc. (MARCONI; LAKATOS, 2001).

• Amostra

• É a parte da população que representará a população e, que será investigada. Em

geral, é escolhida de forma aleatória.

Prof. Dr. Orleans Silva Martins 11



CITAÇÃO DIRETA CURTA

• Citação Direta, no próprio texto (menores que 3 linhas):

• De início: deve-se citar o(s) autor(es) em letras minúsculas, seguido do ano da
publicação e página entre parênteses e, em seguida, transcrever o texto entre aspas (“ ”).
Autor (2008, p. 12), “texto”.

Segundo Gil (2007, p. 168), “as referências a autores ou transcrição de informações
retiradas de outras fontes devem ser indicadas no próprio texto, indicando o sobrenome
do autor, seguido do ano de publicação entre parênteses”.

• De final: deve-se transcrever o texto entre aspas (“ ”) e citar o(s) autor(es) em letras
maiúsculas, seguido do ano da publicação e página entre parênteses. “Texto”,
(AUTOR, 2008, p. 12).

“As citações textuais devem ser indicadas pela inclusão de aspas no início e final dos
períodos e o número da página entre parênteses” (GIL, 2007, p. 168).
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CITAÇÃO INDIRETA CURTA

• Citação Indireta, no próprio texto (menores que 3 linhas):

• De início: deve-se citar o(s) autor(es) em letras minúsculas, seguido do ano da

publicação e, em seguida, transcrever o texto. Autor (2008) texto.

Gil (2007) salienta que as referências a autores, ou sua transcrição retiradas de outras

fontes, devem ser indicadas no próprio texto, indicando o sobrenome do autor, seguido do

ano de publicação entre parênteses.

• De final: deve-se transcrever o texto e citar o(s) autor(es) em letras maiúsculas, seguido

do ano da publicação entre parênteses. Texto (AUTOR, 2008).

Nesse sentido, as citações textuais são indicadas pela inclusão de aspas no início e final dos

períodos, seguidos pelo autor e ano entre parênteses (GIL, 2007).
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CITAÇÃO DIRETA LONGA

• Citação Direta, deslocada do texto (maiores que 3 linhas):

• De início: deve-se citar o(s) autor(es) em letras minúsculas, seguido do ano da

publicação e página entre parênteses e, em seguida, transcrever o texto em fonte

tamanho 11, com recuo de 4 cm da margem esquerda, espaçamento simples, SEM

aspas e itálico. Autor (2008, p. 12),

Texto...

• Segundo Gil (2007, p. 168),

As referências a autores ou transcrição de informações retiradas de

outras fontes devem ser indicadas no próprio texto, indicando o

sobrenome do autor, seguido do ano de publicação entre parênteses.
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CITAÇÃO DIRETA LONGA

• Citação Direta, deslocada do texto (maiores que 3 linhas):

• De final: deve-se transcrever o texto sem aspas, deslocado 4 cm da margem direita e em

fonte tamanha 11, espaçamento simples e, no final, citar o(s) autor(es) em letras

maiúsculas, seguido do ano da publicação entre parênteses.

Texto... (AUTOR, 2008, p. 168).

• Nesse sentido, observa-se que,

As citações textuais são indicadas pela inclusão de aspas no início e final dos

períodos, seguidos pelo autor e ano entre parênteses (GIL, 2007, p. 168).
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CITAÇÃO INDIRETA LONGA

• Não há. A citação indireta independe do tamanha da citação.

• Citação indireta é apenas a reprodução da ideia ou afirmação de um autor

com suas próprias palavras, sem haver reprodução “idêntica”, ou quando

há o “encaixe” dessa afirmação em sua frase.
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REFERÊNCIAS

• Não deve ser definida como “Referências Bibliográficas” ou “Bibliografia” se houver

artigos ou trabalhos de jornais, internet etc., citados nas referências (não são “biblio”).

• Livros:

• Um autor:

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

• Mais de um autor:

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho

científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

• Artigos de revistas:

SCORNAVACCA JR., Eusébio. et al. Administrando projetos sociais. Revista de

Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 32, n. 6, p. 159-77, nov./dez. 1998.
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REFERÊNCIAS

• Artigos de congressos:

LIMONGI, Bernadete; IMETON, Luciana da Silva; LAFFIN, Marcos. Sistemas de custeio utilizados 

por organizações do terceiro setor: estudo de multicasos em cidades catarinenses. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, 14, 2007, João Pessoa. Anais... João Pessoa: 2007.

• Artigos de sites na internet:

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. As fundações 

privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil 2002. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/fasfil.pdf. Acesso em: 07 jul. 2007.

• Referência a Lei:

BRASIL. Lei no. 9.790, de 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público, 

institui e disciplina o termo de parceria, e dá outras providências. Brasília, 1999.
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ESTRUTURA DO ARTIGO

• Resumo

• 1) Introdução

• 2) Revisão de Literatura (Referencial Teórico)

• 3) Metodologia

• 4) Resultados

• 5) Considerações Finais

• Referências
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Resumo

• Sintético, com completa noção do estudo.

• 5 elementos:

• Objetivo;

• Noção do referencial teórico (principais textos que o apoiam);

• Método:

• Principais resultados; e,

• Contribuições.
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1. Introdução

• Suficiente contextualização do tema;

• Partir do geral para o específico (estilo funil);

• Citar os principais trabalhos internacionais e, depois, os nacionais;

• Apresentar a motivação (ou justificativa) do estudo;

• Evitar problema dicotômico (resposta sim/não) e objetivos específicos;

• Destacar as diferenças entre seu estudo e outros já existentes.
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1. Introdução

Contextualização

Síntese de pesquisas 
anteriores

Proposta

Geral Seu 

Campo 

de Estudo

Específico Seu Trabalho
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2. Referencial Teórico

• Limitar-se aquilo que é estritamente necessário para o entendimento do tema;

• Citar os estudos principais no tema;

• Não exagerar em seções e subseções;

• Aqui se baseia o levantamento de algumas “hipóteses de pesquisa”;

• Importante apresentar um seção de estudos anteriores (evidências empíricas);

• Apresentar evidências que suportem a comparação de resultados.
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3. Metodologia

• É a “receita de bolo”;

• Seção essencial da pesquisa (merece um cuidado especial);

• Evitar “definições” de tipologia, classificação etc. (não agregam valor);

• Apresentar subseções como: amostra, coleta dos dados, modelos etc.;

• Ter cuidado especial com equações (numerar, descrever variáveis etc.);

• Justificar a escolha de variáveis e dos modelos utilizados (correlação, regressão).
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3. Metodologia

• Classificação (pesquisa exploratória, documental, bibliográfica);

• População e amostra;

• Definição das variáveis/Questionário/Entrevista;

• Modelos/testes estatísticos;

• Delimitação do estudo.
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4. Resultados

• Apresentar resultados de forma clara e objetiva, como:

• Primeiro uma boa análise descritiva (média, mediana, desvio, mínimo e máximo);

• Complementar com a análise de correlação, regressão ou diferença de médias (por exemplo).

• Ter zelo com a elaboração das tabelas/quadros (autoexplicativas);

• Essencial: relacionar os resultados com o referencial teórico!

• Comparar resultados com estudos anteriores, citando os autores.
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5. Considerações Finais

• Reapresentar o objetivo do estudo (para não esquecer o que está buscando);

• Responder a questão de pesquisa!

• Não se limitar a repetir os resultados (conclusão não é resumo!);

• Nessa seção os autores têm maior liberdade para criticar os resultados;

• Apresentar as principais contribuições do estudo;

• Apresentar as limitações e possíveis sugestões para estudos futuros.

Prof. Dr. Orleans Silva Martins 27



Referências

• Listar os principais estudos internacionais;

• Não esquecer da literatura nacional (o estudo é no Brasil!);

• Evitar livros de graduação, sites não oficiais, blogs e fontes não científicas;

• Ter cuidado com dissertações, teses e artigos de congresso (moderação);

• Artigos de congressos são trabalhos “em elaboração”. Prefira revistas!

• Obedecer as normas de formatação e citação.
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Cuidados na Hora de Escrever

• Ser objetivo na definição do problema de pesquisa;

• Definir o objetivo geral de forma que siga o proposto no problema;

• Não exagerar nos objetivos específicos (objetivos-fim, e não “meio”);

• Certificar-se de que o problema de pesquisa (questão) foi respondido (talvez 

na análise dos resultados);

• Verificar se os objetivos geral e específicos foram alcançados.
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Cuidados na Hora de Escrever

• Não abusar de citações;

• Ter cuidado nas citações para não dizer que alguém disse algo, sem tê-lo sido;

• Ex: fulano afirma... beltrano salienta...   Deve-se buscar palavras mais subjetivas 

(Ex: como se observa em fulano... como pode ser visto em beltrano... de acordo com 

cicrano...).

• Não colocar citações sem comentá-las;

• Não colocar uma citação após a outra;

• Citar as fontes das figuras, gráficos e tabelas corretamente;

• Citar local, nome, período e ano de gráficos e tabelas;
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Cuidados na Hora de Escrever

• A instauração dos cursos de pós-graduação no Brasil ocorreu principalmente pela necessidade de
formação de professores competentes que pudessem atender à expansão quantitativa do ensino
superior e ao mesmo tempo elevar os níveis de qualidade deste ensino, estimular o
desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação adequada de pesquisadores e
assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão para
fazer face às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores. A pós-graduação
surgiu, em nosso país no final da década de 50 e início da década de 60 do século XX quando
seus cursos eram ministrados nas universidades de forma livre sem possuírem legislação própria.
A primeira regulamentação dos cursos de pós-graduação no Brasil ocorreu por meio do Parecer
no 977/65, do extinto Conselho Federal de Educação. A publicação deste parecer relatado por
Newton Sapucaia foi considerado um marco na história da pós-graduação no Brasil. Ele
apresentou um breve histórico da origem da pós-graduação brasileira reconhecendo sua origem
tanto do nome quanto do sistema como próprios da estrutura das universidades norte-
americanas, o parecer reconhecia todo e qualquer curso que desse seguimento à graduação como
curso de pós-graduação classificando-os em stricto sensu e lato sensu.
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Cuidados na Hora de Escrever

• A instauração dos curso de pós-graduação no Brasil ocorreu principalmente pela necessidade de formação de
professores competentes que pudesse atender à expansão quantitativa do ensino superior.

• Ao mesmo tempo elevar os níveis de qualidades deste ensino, estimular o desenvolvimento da pesquisa
científica por meio da preparação adequada de pesquisadores e assegurar o treinamento eficaz de técnicos e
trabalhadores intelectuais do mais altos padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento nacional
em todos os setores.

• A pós-graduação surgiu em nosso país no final da década de 50 e início da década de 60 do século XX
quando seus cursos eram ministrados na universidade de forma livre, sem possuírem legislação própria. A
primeira regulamentação dos cursos de pós-graduação no Brasil ocorreu por meio do Parecer no 977/65 do
extinto Conselho Federal de Educação.

• A publicação deste parecer relatado por Newton Sapucaia foi considerado um marcos na história da pós-
graduação no Brasil. Ele apresentou um breve histórico da origem da pós-graduação brasileira, reconhecendo
sua origem tanto do nome quanto do sistema, como próprios da estrutura das universidades norte-
americanas.

• O parecer reconhecia todo e qualquer curso que desse seguimento à graduação como curso de pós-
graduação classificando-os em stricto sensu e lato sensu.
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Cuidados na Hora de Escrever

• A instauração dos cursos de pós-graduação no Brasil ocorreu, principalmente, pela necessidade
de formação de professores competentes que pudessem atender à expansão quantitativa do
ensino superior e, ao mesmo tempo, elevar os níveis de qualidade deste ensino, estimular o
desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação adequada de pesquisadores e
assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão para
fazer face às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores.

• A pós-graduação surgiu em nosso país no final da década de 50 e início da década de 60 do
século XX, quando seus cursos eram ministrados nas universidades de forma livre, sem
possuírem legislação própria. A primeira regulamentação dos cursos de pós-graduação no Brasil
ocorreu por meio do Parecer no 977/65, do extinto Conselho Federal de Educação. A publicação
deste parecer, relatado por Newton Sapucaia, foi considerado um marco na história da pós-
graduação no Brasil. Ele apresentou um breve histórico da origem da pós-graduação brasileira,
reconhecendo sua origem, tanto do nome quanto do sistema, como próprios da estrutura das
universidades norte-americanas. O parecer reconhecia todo e qualquer curso que desse
seguimento à graduação como curso de pós-graduação, classificando-os em stricto sensu e lato sensu.
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Fontes de Literatura

• Artigos científicos

• Sites das revistas – Ex: RECFin (http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/index)

• Site da ANPCONT – http://www.anpcont.org.br/periodicos-de-contabilidade

• Portal de Periódicos Capes – http://www.periodicos.capes.gov.br/

• Google Acadêmico – https://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR

• SPELL - http://www.spell.org.br/
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Fontes de Literatura

• Artigos científicos

• Congresso ANPCONT – http://www.anpcont.org.br/congressos-anpcont

• Congresso ENANPAD – http://www.anpad.org.br/~anpad/eventos.php?cod_evento=1

• Congresso USP – http://www.congressousp.fipecafi.org/

• Congresso UFSC – http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso_internacional/

• Congresso de Custos – http://cbc2015.emnuvens.com.br/
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Fontes de Literatura

• Outras fontes:

• Programas de Pós-Graduação (tese/dissertação)

• Livros (com moderação)

• Working paper (no SSRN)
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Fontes de Dados

• Dados primários

• Entrevista

• Questionário

• Observação in loco
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Fontes de Dados

• Dados secundários

• Bolsas de valores

• Bases de dados (Economatica, Reuters, Dinheiro.com etc.)

• Páginas oficiais (Governo, CVM, Ministérios etc.)
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