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como objetivo obter consenso de especialistas
sobre previsões tecnológicas (Wright  &
Giovinazzo, 2000). Conforme Grisi &  Britto
(2003), o Delphi é, em síntese, um processo
estruturado de comunicação coletiva, que per-
mite a um grupo de indivíduos lidar com um pro-
blema complexo.

Em princípio, portanto, o método Delphi
pode ser utilizado para vários tipos de consulta,
não exclusivamente prospecções de futuro. Se-
gundo os mesmos autores, o método tem sido
utilizado como instrumento de apoio à tomada
de decisões e definição de políticas. N o campo
da prospectiva, vários autores apontam o méto-
do como especialmente indicado para
abordagens exploratórias, em ambientes de gran-
de variabilidade, como é o caso do agronegócio.

Aponta-se, entretanto, que são necessárias
três condições para assegurar a autenticidade do
método: (a) deve ser assegurado o anonimato
dos respondentes, para evitar a influência prévia
de uns sobre os out ros e eventuais
constrangimentos devido a mudanças de opinião
durante o processo; (b) retorno (feedback) das
respostas, para que os especialistas possam,
conhecendo as opiniões do grupo, reavaliar e
aprofundar suas visões; e, (c)  t ratamento
estatístico das respostas, para que cada especia-
lista possa se posicionar em relação ao grupo. O
tratamento estatístico também é necessário para
que a equipe de coordenação possa acompanhar
a evolução das respostas em direção ao consen-
so.

O critério para definir a obtenção de con-
senso é estatístico simples. Normalmente, con-
sidera-se a relação entre a distância entre o 1o e
3o quartis e a mediana ou intervalo de variação
entre as alternativas (MDIC/STI , 2001).

3. METODOLOGIA
Tendo esse estudo uma função de caráter
descritivo e exploratório de um fenômeno que
não é suficientemente conhecido, no caso o sis-
tema agroalimentar das frutas na região de
Vacar ia, Rio Grande do Sul , a pesquisa
caracterizou-se como exploratória. Segundo
Tripodi, Fellin &  Meyer (1975), o estudo
exploratório tem por objetivo «fornecer um
quadro de referência que possa facilitar o
processo de dedução de questões pertinentes na
investigação de um fenômeno». A partir dessa
exploração, é possível  ao pesquisador a

formulação de conceitos e hipóteses a serem
aprofundadas em estudos posteriores (Tripodi
et al., 1975). Este trabalho é um trabalho incial,
considerado como piloto.

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
A presente pesquisa utilizou o estudo de caso,
procediment o just i f icável  pelo caráter
exploratório da pesquisa (Tripodi et al, 1975).
De acordo com Yin (1994), a opção de estudo
de caso como estratégia de pesquisa se justifica
quando o estudo focaliza o âmbito das decisões,
isto é, tentam esclarecer omotivo pelo qual as
decisões foram tomadas, como foram
implementadas e quais os resultados encontra-
dos.

3.2. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
N a primeira etapa da pesquisa de campo deste
estudo piloto, realizaram-se entrevistas semi-
estruturadas com diferentes atores (especialis-
tas, fruticultores, varejistas, consumidores) que
atuam na área da fruticultura na região, identifi-
cando-se as possíveis variáveis que pudessem
ref let i r  os fatos futuros, auxi l iando na
identificação dos eventos preliminares. Seguindo
a metodologia Grumbach, esses eventos preli-
minares foram enviados a sete especialistas,
escolhidos para participar da pesquisa, para que
opinassem sobre a probabilidade de ocorrência
destes eventos e a pertinência dos mesmos. Com
o auxílio do método Delphi, os especialistas
participaram de uma segunda consulta, na qual
foram identificados os eventos definitivos para
a construção da matriz de impactos cruzados.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS
4.1. DIAGNÓSTICO E ESCOLHA DOS
EVENTOS PRELIMINARES
N a primeira etapa da pesquisa de campo,
realizaram-se levantamento bibliográfico sobre
o setor da fruticultura, visitas aos diferentes ato-
res que atuam na região dos Campos de Cima
da Serra ( f rut icul t ores, supermercados,
associações e sindicados), e foram enviados
questionários – enfocando o negócio, missão,
valores, fatores críticos de sucesso, políticas, ob-
jetivos e estratégias para o setor da fruticultura
dos Campos de Cima da Serra – a sete especia-
listas que se disponibilizaram a participar de to-
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