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Pesquisar é unia atividade que induzindo e organi

zando esforços propicia urna geração continuada de

conhecimentos novos As atividades de pesquisa se

apresentam em dois níveis pesquisa pura ou aca

dêmica e pesquisa aplicada também denominada de

tecnológica Uma característica comum de ambos os

níveis é a insistência continuada na procura numa re

procura que deixa a atividade de pesquisa melhor repre

sentada pelos termos rtcherche francês research in

glês recerra catalão É obvio que as inovações tec
nológicas não surgiram por geração espontãnea tudo

indica que elas são o resultado de uma reprocura con

tinuada crescentemente organiaada e com força e influ

ência ascendente vem se delineando uma metodologia

de pesquisa de mercado permitindo interpretar as ex

pectativas qualitativas a serem atendidas peia produção

industrial e simultaneamente antecipar a expressão

quantitativa dos impactos resultantes quando os desejos

dos consumidores são convertidos pela mídia em cres
cimento da demanda

A pesquisa de mercado atuando nocampodefinido pelo

ambiente competitivo entre as alternativas oferecidas aos

consumidores visa identificara melhorrnaneira de sat s

fazer às expectativas do comprador sobre o desempenho

do que por ele é adquirido para conseguir resultados que

atcradamtanto ãcompátividade corno àlucratividade do
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produto colocado no mmado Ao mesmo tempo deve ava

liar a eficácia da propaganda sobre a consolidação da ima

gem do produto entre seus consumidores e estiar a i ratpor

tância dos impacto decorrentes de ameaças e opod unida

des detectadas pela metodologia prospectiva que fivadan an

ta o planejamento estratégico da empresa As pesquisas de

mercado tiveram denude eu início o auxilio de fcnamentas

estatísticas tais corno ceome técnicas de amostragem veri

ficação de hipóteses testes de significãncia de variância

nível de credibilidade entreouconceitos todos eles can

tando com ajuda de programas de computação permitindo

processar rapidamente os dados coletados É oportuno lem

brar que a velocidade da computação não aumenta a val ida

dede doas resultados a qual depende do planejamento da exe

cução cuidadosa e correta da pcsquía

QM ÉaUMM1MAdFl
A pesquisa pura consiste numa procura de informa

ções visando interpretar e expressar inteligentemente a

complexa realidade ambiental aparentemente caótica

melhor conhecimento do ambiente circundante per

mite aproveitardeterminadas oportunidades de dc envol

vimento cujo estudo sistemático configura o campo da

pesquisa aplicada atividade característica da industriali

zação moderna e realizada sob a denominação de pesquí

tia aplicada ou to cnológíca

0 produto que resulta do pn industrial deve aten

der às expectati vas explicitadas claramente ou ainda a

tentes numa subliminaridade difasa na cabeça dos consu
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midoremIdenóücariasmxpectaómas e melhores alier

nativas para asaatidfazeràaoobjetivosdupuisade mer

cado responsável pela interface com n consumidor final

Eno qualquer um dos campos dc pesquisa acima upxm

tmdoyapemquixovimaioquirirevanturoumonme0uirn

8onnagõey000nhcoimenwooa6UdounuonGáwohpucud

minuirnrimcndcumucouobuqueÜvcrsidnpnzgouoxuda

num processo decisório

No presente ensaio a pesquisa fvimumÚimmua corno urna
0urommtadestinada uúÜrúuuirm riscodecrnwcmdeiaões

mmieremommdasmoumQuúoiomqgroçãovurtiwoJdoindumtiri

aúdcprndomosfkoresuaioondeoprmduçãodoccukose

e papel desempenhapomWcomuoflorestao
rmecuJaconsumidor Isto faz sentir mmonveniúncioéminn

gparmwcmnhecinncotoadebiokogiunuom6rian namvege

tais comoscÓiicoquúrnicaque levam odominar o pro

cessos produtivos sem descuidar da psicologia que permite

uma lei tura correta dos desejos e expectati vas dos consumi

kres levantadas pela pesquisa de mercado

ÓulcnunuivdispenyúvdnuoaNesquuónin8vNuo

pqmudocujomeuteomoegavoacuniosicadeummawmde

inmaciãvel de novos conhecimento para alimentar msua

chmvJuueQspesquisadores podem wcaróouúreponm

nuumuenteonscelospuracumpomcnturmumunenummeuu

uonbmümeoms e experiências partícularessempre incom

pletaN para conseguir visões mais amplas e ricas do que as

próprias dm cada indivíduo

x pesquisadores podem ser mrtimdudoucxtecno

mcncporummmpreendinentopúbúoou u6

onde ux vocações dos indivíduos nele integrados á

orientadas convenientemente Jc forma convergente xu

direção de objetivos umemu que a entidade define

Consideraseommmmodescrever preliminarmente a

pesquisa pmnimmocaohpara facilitar uomoppoermâo

dos pmmyesos inovadores industriaismediante ummelhor

cnnhcLimemodo ambiente que ou propicia ealimenta

Om primeiros registros sobre uma metodologia vi

sandoompuroowuow000heomuntomeonmnniamú

época dc8uuidcw quando foram estabelecidas regras

lógicas para elaborar teorias e verificar u vai idezdmy

conclusões hipotéticas
ú mais recentemente foram cortadas sucessivas fa

dammocunjunm6ecnnhcumnenvossnboonoawoem

woon8ohudmnembmaQümdebmcip1inuaeoüimura

dasAorcmmmÁrúiouxhnramemtateleoíduaúmmm6imci

plinaresduconhecimmnuosgueotem6iamúmvocaçõus

oÁmconveoiêno1uodompcnmadnnncu6ummsFanalelu

menmRHmoúmenumdonméuzdooknúõcocarac

uoózudupmkmux@ênoiodoumuwddaçãocnpc6mcou

das propostas o das respostas

metodologia científica consolidou modiouip8max

mediante subdivisão das fàówm originais atingiu uma

complexidade úo elevada que tornou dific3uvjàod
todo Oemmétwukm científicos foram adotados namaioria

das ámmdmconhecimento onde ficou cmewidênciaum

descompasso entre sua uapmc idade demÜudarnnciudu

dos problemas Dgaáumócmcrgpenuuuuceimoçã plane

tária dammoicdade ea necessidade urgentedumpiumun

uomduç0esvÚvuiu7bmnhémfionucvidcntemumnveni

ênrímdendudruonvurgênuimomuúdimzipinareopara



pxIer atender a futuros impactos prenunciudos por situ

ações dcmrbuêncixmglobalmenteuneaçadoomede

complexidade sem precedentes

Nesta mimuugQoeperante aúifhinreâmção dos co

nhecimentos8uiedomporshnpduooúü0Oofoipoecao

conseguir uma visão adequadamente abrangente sem

necessidade dc arregimentar todos aqueles conhecímeo

toxiniciulnucuoocuoaideoadosnoccomúúma assim tor

nandopoymhencduzhwiâniúcuóvmncxcucomphoxi

daócdompoobcmaumoiva8udom

Ametodooâiudesta redução configura n método xio

dmicooujovemõocomputudorizudaumimuoyün

conxtrdi modelos com diferentes níveis dconmpcxiúu

deuuificlaJmonteconocguidoxuportirdcfuúuwcic

montunudcoonhocimentnoMcxtuamodeluuuüofoca

UzuduopúncipuimenuuoinUuéncivarocpocuxcntrc

fatias adjacentes Om agrupamentos de fatias assim

formados são interconocmdoo com outros grupos si

mulando complexidades urdfiuiamnnucelevadas BIas

permitem treinamentos adequados para conseguir uma

cmpocitaçüo e subseqüentemente uon bom desempe

nhouocmtudndcen8mcousoouuoümgucupreacntem

complexidades semelhantes

Assim ou principais métodos pelos quaisohomem
Leouuestruturar u organização da sua procura deio

üonoçõemx8o elaboração de teorias subdivisão cm

hhuu de complexidade c u método sistêmico Qn

três métodos continuam válidos para melhorar o nos

sa onmpnccnoüodomuadoccuiNüomcuubuútuindo

mutuamnme podem ser conside

rados ferramentas mmplemoota

nmymadesoouinur visões ino

vadoras expIicativas e mutua

mcomcnriqueccdnrum por untra

tar de cxpoaaÜcm diferentes de

unia ÚoicuunJenug8usubjacente

à realidade objetiva

Tal como apontado mais acima

o pesquisa tecnológica procura le

vantarinhoomRÜcmvisaoduóimü

mÜmnúeldmrisco assumido numa decisão ocronc Visa

também assegurara consistência interna tanto on proces

sopnuduóvocononnoústumugucmoniunnxmquuidmdcdn

produto resultante ceixoeuxu definição significa concor

darem duumcomdiCÜeagumdifereodamfündmmcnuúmcumm

a pesquisa ponudapesquisa tecnológica Esta Úihmudcvm

ter um prazo conaonxuudn para seu término cu custo du

pesquisa realizada deve ser igual nu inferioraorçamento

previanieneaprovado Anibsas condições são resultari

tes do seguinte raciocínio numa empresa séria as decí

sões são p1anadas para serem tomadas em data e hora

predeterminadas na ausência daiofónnuçüna ser forneci

dapcupeoquúmamdcco8omcrátomada sem n benefício du

diminuição do seu nível dc risco C valor duinformação

que oboâmrmpómurmido tornada adcciuõu passa u ser nulo

Com relação ao limite de custo a decisão pode ser reduzi
da à escolha entre duas alternativas de custos diferentes

situação que permite considerar a diferença entre omcustos
das duas múucrnuivus como sendo o custo múx imo aceitá

velpmmumyuoeoo

Axmodcmuxinovações tecnoYóâ6cumoumoúegüência

crescente ou maioria de setores industriais de pouta

resultam de pesquisas da procura organizada de conhe

cimentos novos e cujo resultado apresenta Lima evolução

que segue u etapas mostradas nx tabela Z

Os produtos papeleiros por estarem incluídos no se

ter de produtos florestais indusaiaiízados se apresentam

com uni nível dcquuüduúc que resulta úcmuccoimaiuo

vaçoes tecnológicas fruto de urna metodología que mui
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MATURIDADE

TABELA2INOVAÇÃO TECwOLOGoA
ETAPAsmOLUMVASwpMERCADO

Ásy cm

mRGfM ALTERwA11A5 EQuIwsS

CADA AUERNATIVA INCWORA MOSTRA

I DEMONSTRA SEU DESEMPENHO DIFERENCtADO

A PADRowIZAÇAOmILMIZA A MEuseonÇAO
QUE PASSA A DOMINAR 0 MERCADO

AmowwmuçÃmPERwITEoTIMoARouuDE
wATÈwSPmMAS RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS
DISPONIBILIDADE FINANCIFIRA PRESMAÇAO MI3IeTA1

OBSOLESCÈwCIA SURGE UMA TECNmOG NOVA COM UMA kELAÇÃO
CUSTORENERCIOAISATRATIVA QUE EiYA

to empifica inicialmente aos poucos

foi demandando contribuições cres
centementeccnhinux Qxncuyde

senvmlvmentom propiciaram um

grande número dc novidades bcoxu

ce6dumguuudodommoccxuivuuino

çomeouauomercuduoqueestimu
lou o florescimento dos centros de

pesquisa industrial durante oydois
últimos séculos

Nestes centros de pesquisa induatri

o1 foram acompanhados dc perto uo

problemas relativos ú produção odum

ióoJom das suas mméhuxpÜmuwdos
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processamentos inlenliedíário e RloN precursores do pi kX1uto

final Neles as pesquisas focLlizaiame problemas mais di
versos desde as de gover

nos estaduais I flodeirais até os problemas de capacítação téc

nica nos diverm níveis de conhecimentos especializados

seus ambientes e suas diferentes escalas produtivas labora

tório planta piloto produção normal em operações visando

escalas nacionais elou globalmente ampliadas

A PB É FEm 9
Precisa diferenciar as atividades de pesquisa em dois

níveisbemdefinidos as atividades operacionais de pes

guisa propriamente ditas e aquelas que dizem respeito à

coordenação do planejamento e aquelas relativas à moni

toração e acompanhamento da execução das tarefas Tan

to a estruturação e localidade das atividades de pesquisa

depende freqWnIernenle de conveniências dosprojetos

entre as quais stdelacam as ditadas pela disponibilidade

de recursos hMIU111W capacitados

Pela tabeLi 3 onde são mostradas as principais áreas

onde ocorrem as tomadas de decisão que precisam de

ajuda da pesquisa fica evidente a conveniência de sub

dividir os projetos em tarefas diversas eventualmente

executadas em lugares diferentesoou distantes entre si

A pesquisa pode acontecer per

mento da sua função A aparente dispersão de esfor

ços representada na tabela 3 deixa muito clara a im

portância de uma boa coordenação das multidiscipli
naridades a serem mobilizadas Mostro também que

o que se espera de uni siterna orientado à pesquisa

não é uma sucessão de grandes invento e sim um

fluxo contínuo de informações confiáveís apue permi

tarn alimentar a criatividade de uma CLImpe que visa

minimizar o risco de errar nasesco1his toma

das ao longo dos processos decisórios demandados

pelo desenvolvimento da empresa

CM11DERAÇÕES FEM
0 presente ensaio aponta alguns dos principais as

pectos da pesquisa para mostrar as grandes linhas da
sua influência sobre a evolução histórica das tecnolo

gias em geral e as das manufaturas papeleiras em par

ticular Mesmo selecionando os mais importantes as

pectos I igados à pesquisa o número de tópicos que

precisariam ser cobertos sobrepassa a extensão limi

tada disponível para cada ensaio da presenteéric Isto
levou a não incluir temas comoconíidencíalídade

criatividade motivaçW liderança estratégias

Í 9 iii i i a i vinculaçõcs externas e outros muitos não

to do fomecedor de instimos na TASeu â REÁS ONDE AS TOMADAS DO DECISÀ0

floresta no laboratório no cam
D140AM tROS DE PESQUISA

po na produçãoexperímental em

planta piloto ou na linha de pro

dução nornial sempre que for

possível otimizar o relação cus

tobenefício dos estudos de pro
blemas relativos à industrializa

ção de produtos Precisa incluir
na lista de custos os deslocamen

tos necessários para estudar de

talhes da distribuição armazena

mento e transporte das condi

ções ri ponto de venda no pon

todecRrlarLlrure finalmente na

verificação de como o material

residual édipeiiado após o pro
duto ter sido usado no atendi
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comentados no presente en

saio No entanto esses ternas

estão ligados intimamente tan

to aos objetivas finais da em

presa como às atitudes indivi
duais e coletivas dos recursos

humanos mais dimamente en

volvidos A importância des

ses temas é muito grande can

to nas pesquisas geografica
mente centralizadas como na

quelas onde sua descentraliza

çào quase configura uma es

truturação virtual para a pes

quisa Por isso eles merece

rão uma atenção especial ao
serem futuramente abordados

como temas de ensaios histó

ricos nesta série A
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