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6 METODOLOGIA 

  

A pesquisa exploratória realizada foi desenvolvida em duas fases. A primeira 

fase consistiu em levantar informações junto a universidades, centro de pesquisa e 

museus para a pesquisa bibliográfica em materiais literários, sites, monografias, 

dissertações e teses, e pesquisa documental, cujo material foi fornecido por Anderson 

Rafael Nascimento, Coordenador Administrativo da Cátedra Celso Daniel de Gestão de 

Cidades. 

O estudo nessa etapa direcionou-se para alvos que pudessem fornecer 

informações confiáveis como dados das sete cidades, seus aspectos históricos e 

econômicos, teorias sobre recursos humanos e logísticos, e também estratégias, 

aglomerados e regionalidade. 

Numa segunda fase, foi realizada uma pesquisa de observação direta extensiva, 

com envio e aplicação de questionários.  

Buscou-se para o universo da pesquisa qualitativa, a opinião de atores locais de 

diversos setores, a fim de proporcionar visão holística da regionalidade no Grande ABC 

paulista. Entrou-se em contato via e-mail e telefone com poder público em diversas 

esferas como secretarias de desenvolvimento econômico, turístico e da indústria e 

prefeitos das setes cidades, museus, fundações, no setor privado as instituições de 

ensino superior que possuem núcleos de pesquisa direcionados a região do Grande ABC 

paulista, meios de comunicação regionais, pólos de empresas e incubadoras, agências de 

desenvolvimento regional  

Foram enviados questionários via e-mail com seis perguntas abertas, 

direcionadas a logística e recursos humanos para atores locais dos diferentes segmentos 

a fim de buscar uma percepção mais ampla, dos diversos olhares para as atividades e 

economia regional. O período de aplicação foi nos meses de janeiro e fevereiro de 2007. 

O questionário utilizado no trabalho encontra-se no Apêndice desta dissertação. 

Obtiveram-se respostas de 11 atores locais como: museu de Santo André, três 

núcleos de pesquisa regional,  o Núcleo de Regionalidade do IMES (Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul), Núcleo de Pesquisa Institucional de 

Desenvolvimento Regional da Faculdade Editora Nacional e a Cátedra Celso Daniel de 

Gestão de Cidades, o pólo de cosméticos da cidade de Diadema, a agência de 

desenvolvimento econômico do Grande ABC, uma consultoria em gestão de shopping 

centers, um jornal regiona l como o Diário do Grande ABC, ex-prefeito e vice-prefeito 
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da cidade de Diadema, a Incubadora de Empresas de São Bernardo do Campo 

(IESBEC) e o Instituto de Pesquisa do IMES (INPES). 

O método de pesquisa utilizado foi qualitativo. Tentou-se buscar opiniões de 

atores de distintas áreas e segmentos econômicos, não para analisar o fenômeno em si, 

mas para a uma análise das percepções dos agentes locais sobre o cenário do Grande 

ABC paulista, sendo essa não-conclusiva sobre a importância da logística e os recursos 

humanos na região. 

 

 


