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Quando a primeira edição desse livro foi lançada, veio em muito boa hora. 
Representou um passo importante no sentido do amadurecimento e consolida-
ção da engenharia de produção como área de pesquisa relevante no país.
Percebemos que a engenharia de produção, se tem partes que são “laboratoriá-
veis”, podendo compartilhar métodos de pesquisa com outras áreas mais 
tecnológicas da engenharia, tem também áreas de pesquisa limítrofes e até 
superpostas a áreas da administração de empresas, claramente uma ciência 
social. Se pretendíamos que nossas atividades de pesquisa pudessem ser 
consideradas “ciência” e se estávamos lidando, em algumas de nossas áreas de 
atuação, com sistemas sociais ou sociotécnicos – como os sistemas produtivos 
das organizações –, teríamos necessariamente de nos tornar proficientes 
também nas metodologias de pesquisa em ciências sociais.
O mais importante é que o bom uso de metodologia é condição essencial para 
que os esforços de pesquisa de fato contribuam para a expansão do conheci-
mento que, em última análise, vai ajudar no desenvolvimento de processos 
produtivos melhores, mais eficientes e sustentáveis e, por conseguinte, na 
construção de uma sociedade melhor. É relevante que o pesquisador tenha 
muito claro que o que separa um trabalho científico de um trabalho meramente 
opinativo ou de “divulgação” é o uso de metodologia científica robusta. Metodo-
logia científica bem escolhida e usada não apenas dá legitimidade às conclu-
sões atingidas pela pesquisa, mas, acima de tudo, informa a respeito de como 
chegar a melhores conclusões, que estejam mais próximas da verdade buscada.
Embora o esforço de formação de pesquisadores em engenharia de produção 
mais bem equipados do ponto de vista metodológico esteja em constante 
evolução no país, ainda havia uma lacuna importante: a inexistência até agora 
de um livro que compilasse as principais abordagens e técnicas metodológicas 
quantitativas, qualitativas e híbridas, tendo como foco específico a pesquisa em 
engenharia de produção.
O fato de estar agora na sua terceira edição, depois de relativamente pouco 
tempo do lançamento da primeira, é testemunho de que de fato os estudantes e 
pesquisadores em Engenharia de Produção e Gestão de Operações não só 
estavam precisando deste material, mas estão efetivamente beneficiando-se da 
sua disponibilidade.

Henrique Corrêa
Rollins College, Winter Park, Flórida, Estados Unidos
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  Apresentação 

 É com grande satisfação que apresento a terceira edição do livro  Metodologia de Pes-

quisa em Engenharia de Produção e Gestão de Operações.  O fato de a obra estar na sua terceira 

edição atesta o grande sucesso que as duas edições anteriores alcançaram junto à comunidade 

brasileira de Engenharia de Produção. O sucesso contínuo refl ete a escolha acertada do 

tema do livro e o zelo e cuidado com os quais ele foi construído e vem sendo atualizado. 

 A primeira edição foi o resultado do trabalho e da experiência de nove pesquisadores 

ligados a algumas das mais prestigiosas instituições de ensino e pesquisa em Engenharia de 

Produção do país. A experiência de longos anos de ensino e pesquisa colocou esses profi s-

sionais em uma posição extremamente favorável para a elaboração deste livro. Vale destacar 

que a carreira de ensino e pesquisa dos autores foi construída em cursos de Engenharia de 

Produção. Este fato torna-se relevante na medida em que o livro tem características que o 

tornam especialmente adaptado às pesquisas em Engenharia de Produção. Pesquisadores 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e da Universidade Católica Portuguesa 

(Portugal) juntaram-se a esta prestigiosa equipe para a elaboração da segunda edição. Os 

aportes teóricos e empíricos trazidos por estes novos pesquisadores incrementaram ainda 

mais a qualidade da obra. Os ajustes até então foram o resultado de avanços teóricos nas 

áreas de conhecimentos cobertas, de novas experiências empíricas dos autores, além do 

atendimento a críticas e sugestões dos leitores. Esta terceira edição revisa e atualiza o texto 

em vários capítulos. O cuidado na revisão e atualização do conjunto da obra reafi rma o 

compromisso dos autores com a atualidade dos conteúdos e com a qualidade do material 

disponibilizado aos leitores. 

 O livro vem suprindo uma carência importante na literatura nacional especializada 

em Engenharia de Produção. O número de publicações de pesquisadores brasileiros em 

periódicos nacionais e internacionais vem aumentando rapidamente nos últimos anos. 

Este aumento também pode ser verifi cado na área da Engenharia de Produção (EP). 

No entanto, a comunidade de EP tem condições de aumentar ainda mais este nível de 

publicação. Para isso, é vital que os trabalhos científi cos gerados nas pesquisas dos nossos 

cientistas estejam ancorados em uma base metodológica teoricamente sólida e adaptada 

aos problemas estudados por nossos pesquisadores. Obviamente que a publicação em 
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periódicos nacionais e internacionais não pode e não deve ser um fi m em si mesmo. 

Todavia, ela sinaliza a qualidade do trabalho de pesquisa desenvolvido e o interesse que 

ele desperta na comunidade acadêmica e empresarial. 

 O livro  Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão de Operações  

aborda um tema transversal a todas as áreas da Engenharia de Produção. Trata-se, portanto, 

de leitura indispensável para todos aqueles que realizam pesquisas e trabalhos científi cos em 

Engenharia de Produção. Pesquisadores seniores, mas também mestrandos, doutorandos 

e estudantes de graduação em fase de construção de suas monografi as, encontrarão neste 

livro o material necessário para discutir, defi nir e justifi car a melhor metodologia a ser 

utilizada na abordagem dos seus problemas de pesquisa. 

 O livro atende, portanto, um público específi co importante. Ele se destina a orientar 

a elaboração de monografi as de conclusão de cursos de graduação e de cursos  lato sensu  

de pós-graduação. O aumento do número destes cursos no Brasil é notável. Uma das 

consequências deste crescimento no número de cursos é o grande número de monografi as 

que são redigidas no país a cada ano. A obra em geral, e este capítulo em particular, con-

tribuem de forma importante para a qualidade destes trabalhos. 

 Aos leitores eu deixo o prazer de descobrir o novo conteúdo do livro e a forma pela 

qual ele pode robustecer cientifi camente o trabalho de acadêmicos e profi ssionais em 

Engenharia de Produção. 

 Boa leitura! 

  Mário Otávio Batalha  

 Professor Titular e Pesquisador do PPG-EP da UFSCar   
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  Prefácio 

 Este livro, quando inicialmente lançado, veio em muito boa hora. Representou 

um passo importante no sentido do amadurecimento e consolidação da engenharia de 

produção como área de pesquisa relevante no país. 

 Como pesquisador, fui apresentado aos conceitos e técnicas metodológicas em pes-

quisa quando fazia meu doutoramento na Universidade de Warwick, no Reino Unido. 

Estando lá ligado a um departamento de administração de empresas e sendo egresso de 

um departamento de engenharia de produção, onde havia recentemente terminado meu 

mestrado, impressionou-me a diferença na exigência e ênfase nos aspectos metodológicos 

de pesquisa, entre os dois departamentos. Comecei então a aprofundar-me mais no tema 

e passei a entender melhor a sua importância vital para o progresso da engenharia de 

produção como área de pesquisa. Na minha volta ao Departamento de Engenharia de 

Produção da Escola Politécnica da USP em 1992, onde à época ensinava, fi z parte de um 

grupo de professores que passou a estudar, discutir e analisar mais intensamente o tema 

de metodologia de pesquisa em engenharia de produção. 

 Percebemos que, se a engenharia de produção tem partes que são “laboratoriáveis”, 

podendo compartilhar métodos de pesquisa com outras áreas mais tecnológicas da enge-

nharia, tem também áreas de pesquisa limítrofes e até superpostas a áreas da adminis-

tração de empresas, claramente uma ciência social. Concluímos que, se pretendíamos que 

nossas atividades de pesquisa pudessem ser consideradas como “ciência” e que se estávamos 

lidando, pelo menos em algumas de nossas áreas de atuação, com sistemas sociais ou 

sociotécnicos – como os sistemas produtivos das organizações –, teríamos necessariamente 

de nos tornar profi cientes também nas metodologias de pesquisa em ciências sociais. 

 O esforço desse grupo culminou com a formatação e introdução de um seminário 

de metodologia de pesquisa para nossos mestrandos e doutorandos, que tive o prazer de 

conduzir por alguns semestres, do início para meados dos anos 1990, e que incluía não 

apenas o estudo de métodos quantitativos de pesquisa – com os quais estávamos relativa-

mente mais familiarizados –, mas também (e esta talvez tenha sido a maior inovação do 

seminário) o estudo dos métodos qualitativos das ciências sociais. 
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 A partir daí passamos, na Escola Politécnica, a ter padrões de exigência metodológica 

mais elevados nas orientações e avaliações de nossas dissertações de mestrado e teses de 

doutoramento. Movimentos similares ocorreram paralela e subsequentemente em outros 

departamentos de engenharia de produção no país. Gradualmente, junto com a cres-

cente integração do Brasil (e seus pesquisadores) com a comunidade global de pesquisa, 

principalmente a partir de meados dos anos 1990, a lacuna tem sido reduzida entre a 

robustez metodológica das peças de pesquisa produzidas no Brasil e aquelas produzidas 

nos melhores centros do mundo. 

 Isso tem duas implicações: uma é que nossas pesquisas aumentam suas chances de 

serem publicadas nos periódicos internacionais mais prestigiosos e importantes (que têm, 

em geral, padrões de exigência mais altos no quesito  metodologia de pesquisa ) – e isso tem 

sido uma exigência crescente, tanto do ponto de vista da Capes como das próprias ins-

tituições de ensino e pesquisa. Entretanto, e acima de tudo, a implicação mais importante 

é que o bom uso de metodologia é condição essencial para que nossos esforços de pesquisa 

de fato contribuam, sobre bases científi cas sólidas, para a expansão do conhecimento que, 

em última análise, vai contribuir com o desenvolvimento de processos produtivos melhores, 

mais efi cientes e sustentáveis e, por conseguinte, com a construção de uma sociedade 

melhor e mais justa. 

 É importante que o pesquisador tenha muito claro que o que separa um trabalho 

científi co de um trabalho meramente opinativo, de “divulgação” ou “jornalístico” é o uso de 

metodologia científi ca robusta (embora o bom jornalismo possa também não prescindir 

do uso de metodologias adequadas). Metodologia científi ca bem escolhida e usada não 

apenas dá legitimidade às conclusões atingidas pela pesquisa, mas, acima de tudo, informa 

a respeito de como chegar a melhores conclusões, que estejam mais próximas da verdade 

buscada. 

 Embora esse esforço de formação de pesquisadores em engenharia de produção 

mais bem equipados do ponto de vista metodológico esteja em constante evolução no país, 

ainda havia uma lacuna importante: a inexistência até agora de um manual, um livro que 

compilasse as principais abordagens e técnicas metodológicas quantitativas, qualitativas e 

híbridas, tendo como foco específi co a pesquisa em engenharia de produção. 

 O fato de estar agora na sua terceira edição, depois de relativamente pouco tempo 

do lançamento da primeira é testemunho de que de fato os estudantes e pesquisadores em 

Engenharia de Produção e Gestão de Operações não só estavam precisando deste material 

mas estão efetivamente benefi ciando-se da sua disponibilidade. 

 Henrique Corrêa 

 Rollins College, Winter Park, Flórida, Estados Unidos   
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Quando a primeira edição desse livro foi lançada, veio em muito boa hora. 
Representou um passo importante no sentido do amadurecimento e consolida-
ção da engenharia de produção como área de pesquisa relevante no país.
Percebemos que a engenharia de produção, se tem partes que são “laboratoriá-
veis”, podendo compartilhar métodos de pesquisa com outras áreas mais 
tecnológicas da engenharia, tem também áreas de pesquisa limítrofes e até 
superpostas a áreas da administração de empresas, claramente uma ciência 
social. Se pretendíamos que nossas atividades de pesquisa pudessem ser 
consideradas “ciência” e se estávamos lidando, em algumas de nossas áreas de 
atuação, com sistemas sociais ou sociotécnicos – como os sistemas produtivos 
das organizações –, teríamos necessariamente de nos tornar proficientes 
também nas metodologias de pesquisa em ciências sociais.
O mais importante é que o bom uso de metodologia é condição essencial para 
que os esforços de pesquisa de fato contribuam para a expansão do conheci-
mento que, em última análise, vai ajudar no desenvolvimento de processos 
produtivos melhores, mais eficientes e sustentáveis e, por conseguinte, na 
construção de uma sociedade melhor. É relevante que o pesquisador tenha 
muito claro que o que separa um trabalho científico de um trabalho meramente 
opinativo ou de “divulgação” é o uso de metodologia científica robusta. Metodo-
logia científica bem escolhida e usada não apenas dá legitimidade às conclu-
sões atingidas pela pesquisa, mas, acima de tudo, informa a respeito de como 
chegar a melhores conclusões, que estejam mais próximas da verdade buscada.
Embora o esforço de formação de pesquisadores em engenharia de produção 
mais bem equipados do ponto de vista metodológico esteja em constante 
evolução no país, ainda havia uma lacuna importante: a inexistência até agora 
de um livro que compilasse as principais abordagens e técnicas metodológicas 
quantitativas, qualitativas e híbridas, tendo como foco específico a pesquisa em 
engenharia de produção.
O fato de estar agora na sua terceira edição, depois de relativamente pouco 
tempo do lançamento da primeira, é testemunho de que de fato os estudantes e 
pesquisadores em Engenharia de Produção e Gestão de Operações não só 
estavam precisando deste material, mas estão efetivamente beneficiando-se da 
sua disponibilidade.

Henrique Corrêa
Rollins College, Winter Park, Flórida, Estados Unidos
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