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RELAÇÃO DE TEMAS DE PESQUISA NO NÍVEL DOUTORADO 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM), com sede na 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista o que 

consta no Edital nº 05/2022, torna público a relação de temas de pesquisa para o processo seletivo no 

nível DOUTORADO. 

 

Linha de Pesquisa 1: Estratégia, Empreendedorismo e Inovação 

 
PROFESSOR CLEIDSON NOGUEIRA DIAS 

Tema: Estratégia e Competitividade 

Descritor: Gestão Estratégica; Planejamento em organizações; Redes de cooperação e Alianças 

estratégicas; Custo de Transação; Vantagem Competitiva Sustentada; Competitividade no setor 

agropecuário; Visão Baseada em Recursos (VBR); Ambidestria Organizacional; e Desempenho 

Organizacional. 

 

Tema: Gestão da Inovação 

Descritor: Redes Interorganizacionais de Inovação; Capacidades Dinâmicas, Capacidade 

Absortivas; Transformação e Inovação Digital; Ecossistemas empreendedor e de inovação; 

Ambientes de Inovação (parques tecnológicos, hubs, incubadoras, aceleradoras etc.); Investidores 

& Startups; Agtechs e Agro Hubs; Tecnologias 4.0; Inovação e sustentabilidade: ESG 

(Environmental, Social and Corporate Governance) nas organizações; Estratégias e Políticas de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

 

Tema: Desenvolvimento Regional: Estratégia, Empreendedorismo e Inovação 

Descritor: Empreendedorismo, soluções inovadoras e estratégias que estimulem a cooperação e 

competitividade para o fomento do desenvolvimento regional; fatores impulsionadores para o 

desenvolvimento local/regional; deslocamento da atividade econômica para o interior do país 

associado ao dinamismo do empreendedorismo e aglomerações de micro, pequenas e médias 

empresas; ambiente inovador (milieu inovateur); arranjos produtivos locais (Clusters); estratégias 

e políticas para o desenvolvimento territorial. 
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PROFESSORA JOSIANE SILVA DE OLIVEIRA 

Tema: Empreendedorismo, processos organizativos e culturas 

Descritor: Pesquisas que versem sobre como empreendedoras e empreendedores se organizam 

coletivamente e os efeitos desses processos em seus cotidianos de trabalho e de vida. As relações 

entre empreendedorismo e os processos organizacionais (incluindo cidades), destacando aspectos 

culturais de gênero, raça, sexualidade e classe social, por exemplo, assim como o uso de 

plataformas digitais e a gestão de algoritmos nesse processo. Empreendedorismo no campo da 

cultura, do contexto digital e as práticas culturais que constituem o empreendedorismo. 

 
PROFESSOR JULIANO LIMA SOARES 

Tema: Ambidestralidade Organizacional, Gestão da Inovação e Gestão em Cooperativas e 

Associações 

Descritor: 

Pesquisas que se propõe investigar: a Ambidestralidade Organizacional em suas diferentes 

abordagens, Sequencial, Estrutural ou Contextual; Gestão da inovação no contexto de Organizações 

Cooperativas e Associações; Práticas Organizacionais que fomentam a Inovação; Antecedentes e 

Consequentes da Ambidestralidade e da Inovação. 

 
PROFESSOR MARCOS INÁCIO SEVERO DE ALMEIDA 

Tema: Estratégia de marketing e desempenho de produtos, serviços ou marcas 

Descritor: Estudos que envolvam o desenvolvimento de modelos que expliquem variáveis de 

desempenho de marketing em diferentes níveis (financeira, negócio, produto, serviço, varejo, 

marca ou consumidor) a partir de um ou o conjunto completo dos elementos do mix de marketing 

 

Tema: Estratégias de marketing e economia comportamental ou psicologia econômica 

Descritor: Estudos que promovam a integração entre as estratégias mercadológicas e os 

pressupostos teóricos da economia comportamental. O elemento principal da análise é o 

comportamento do consumidor (indivíduo ou em grupo) e as respostas aos esforços 

mercadológicos de empresas, marcas, produtos, serviços ou varejos. 

mailto:ppgadm.face@ufg.br


Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) 
ppgadm.face.ufg.br | e-mail: ppgadm.face@ufg.br | (62) 3521-1920 

 

 

 

Tema: Estratégias de Marketing e interface com Marketing Analytics, Ciência de Dados e 

Inteligência Artificial 

Descritor: Pesquisas experimentais e/ou correlacionais, amparadas em análises de bases de dados 

sistemáticas e ao longo do tempo que relacionem Estratégias de Marketing, Marketing Analytics e 

Ciência de Dados. Estudos que envolvam uma ou várias medidas de desempenho mercadológico, 

de diferentes níveis (institucional, gerencial e/ou operacional) do negócio. 

 

      PROFESSORA MARIA SALETE BATISTA FREITAG 
Tema: Aprendizagem do empreendedorismo em diferentes contextos 

Descritor: investigar como ocorre a aprendizagem do empreendedorismo em diferentes contextos: 
econômico, social, cultural e institucional. Busca-se ainda na investigação a possibilidade para se 
lançar bases para programas de formação desses empreendedores, considerando as 
especificidades do contexto, nos quais estão situados. 

 

Tema: Conhecimento Organizacional 

Descritor: Estudar como ocorre a criação, difusão, retenção e armazenamento do conhecimento 
organizacional-CO. Adota-se como pressuposto que embora o CO seja um elemento crítico para o 
desempenho das organizações, as práticas organizacionais e de pesquisa sobre o tema ainda 
apresentam significativos espaços para exploração. 

 

 

PROFESSOR MAURO CAETANO DE SOUZA 

Tema: Inovações em Transporte Aéreo 

Descritor: Desenvolvimento e proposição de modelos de planejamento da inovação aplicáveis ao 

transporte aéreo (aeroportos, companhias aéreas ou indústria aeronáutica), baseados no princípio 

da inteligência artificial. 

 
PROFESSOR RICARDO LIMONGI 

Tema: Estratégia de marketing e desempenho de produtos, serviços ou marcas 

Descritor: Estudos que envolvam o desenvolvimento de modelos que expliquem variáveis de 

desempenho de marketing em diferentes níveis (financeira, negócio, produto, serviço, varejo,  

marca ou consumidor) a partir de um ou o conjunto completo dos elementos do mix de marketing 

aplicados a técnicas de Inteligência Artificial e Machine Learning. 

 

Tema: Estratégias de marketing e economia comportamental ou psicologia econômica 
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Descritor: Estudos que promovam a integração entre as estratégias mercadológicas e os 

pressupostos teóricos da economia comportamental. O elemento principal da análise é o 

comportamento do consumidor (indivíduo ou em grupo) e as respostas aos esforços 

mercadológicos de empresas, marcas, produtos, serviços ou varejos. 

 

Tema: Avaliação do Potencial de Mercado e Previsão de Demanda pela Perspectiva Espacial 

Descritor: Elaborar modelos analíticos para mensuração do potencial de mercado e previsão de 

demanda para bens de consumo duráveis, preferencialmente, com o uso aplicado de aspectos 

espaciais. 

      

PROFESSOR RICARDO MESSIAS ROSSI 

Tema: Administração estratégica na agropecuária 

Descritor: Estudos que envolvam a aplicação dos conceitos de administração estratégica na 

agropecuária. Em especial, pesquisas destinadas a aumentar a compreensão sobre o que é 

administração estratégica em negócios de base agrícola e/ou pecuária e quais são os recursos 

estratégicos usados na administração desses negócios. 
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Linha de Pesquisa 2: Administração Pública e Políticas Públicas 
 

PROFESSORA ESTELA NAJBERG 

Tema: Gestão nas organizações públicas 

Descritor: Caracterização da gestão pública – conceitos, objetivos e princípios. O conceito 

de “público” e o paradigma do “público” como estatal. Planejamento estratégico, 

organização, direção e execução no âmbito intraorganizacional. Estruturas e processos 

administrativos nas organizações públicas em suas áreas funcionais. 

 

Tema: Estudo de políticas públicas 

Descritor: Teoria de public policy analysis. Ciclo das políticas públicas: identificação de 

problemas, agenda-setting; processo decisório; formulação, implementação, 

monitoramento e avaliação com ênfase na sustentabilidade e na economia criativa. O 

enfoque local/municipal no estudo das políticas públicas. Os atores no processo de política 

pública 

 
PROFESSOR MARCOS DE MORAES SOUSA 

Tema: Inovações no setor público 

Descritor: Estudos que abordem o desenvolvimento, adoção e difusão de novos produtos e 

serviços. Inovações em organizações públicas. Inovação em estruturas e processos organizacionais. 

Inovação no processo de entrega de serviços públicos. Inovações no processo de implementação 

de políticas públicas. Análise de resultados e impactos de inovações que tenham contribuído para 

aumentar a eficiência e eficácia das respostas das organizações públicas às demandas da 

sociedade. Estudos dos graus de replicabilidade e sustentabilidade das inovações no setor público. 
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Tema: Administração da Justiça 

Descritor: Estudos aplicados às organizações da justiça relacionados ao desempenho, governança, 

ambiente institucional, acesso, regulação, inovação e adoção de novas tecnologias. 

 

PROFESSOR VICENTE DA ROCHA SOARES FERREIRA 

Tema: Inovações no setor público 

Descritor: Inovações em organizações públicas. Inovação em estruturas e processos 

organizacionais. Inovação no processo de entrega de serviços públicos. Inovações no 

processo de implementação de políticas públicas. 

 

Tema: Implementação de políticas públicas 

Descritor: Estudos dos processos e dos fatores que afetam a implementação de políticas públicas, 

tais como: desenhos organizacionais e interorganizacionais, recursos materiais, financeiros, 

tecnológicos e humanos. Análise dos processos de implementação de políticas públicas. 

Burocracia de nível de rua no processo de implementação de políticas públicas. Capacidades 

estatais, inovações e coprodução nos processos de implementação de políticas públicas. 
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