
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM), com sede na
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE), no uso de
suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista o que consta no Edital nº 005/2021,
torna público a relação de temas de pesquisa.

RELAÇÃO DE TEMAS DE PESQUISA
NO NÍVEL DOUTORADO

Linha de Pesquisa 1:
Estratégia, Empreendedorismo e Inovação

Professor Cândido Borges

Tema: Empreendedorismo
Descritor: Pesquisas que se interessem sobre o fenômeno do empreendedorismo, com
prioridade para: empreendedorismo e inclusão social; saúde e bem-estar do empreendedor;
e trabalho por conta próprio na perspectiva do empreendedorismo.

Professor Marcos Severo

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.

Tema: Influências das estratégias de marketing em medidas comportamentais e perceptuais
do consumidor sob o paradigma da ciência cognitiva
Descritor: Pesquisas experimentais e/ou neurofisiológicos que analisem influências e
implicações das estratégias de marketing tradicionais (produto, preço, praça e promoção) e
não tradicionais em variáveis comportamentais e perceptuais de consumo, sob a ótica da
ciência cognitiva.
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Professora Maria Salete

Tema: Aprendizagem do empreendedorismo
Descritor: Investigar como ocorre a aprendizagem do empreendedorismo em micro e
pequenas empresas, no contexto de pobreza, de baixa renda e em empreendimentos sociais.
Busca-se ainda na investigação a possibilidade para se lançar bases para programas que
fomentem a formação na área, 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) em micro e pequenas empresas, no contexto de
pobreza, de baixa renda e em empreendimentos sociais. 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, especialmente nos contextos mencionados.

Professor Mauro Caetano

Tema: Inovações em Transporte Aéreo 
Descritor: Identificação e caracterização de instrumentos ou indicadores gerenciais de
inovação aplicáveis ao transporte aéreo (aeroportos, companhias aéreas, indústria
aeronáutica ou tráfego aéreo).

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 Machine Learning e Data Science.

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.

Tema: Avaliação do Potencial de Mercado e Previsão de Demanda
Descritor: Identificar métodos analíticos eficientes para mensuração do potencial de
mercado e previsão de demanda para bens de consumo duráveis, preferencialmente, com o
uso aplicado de aspectos espaciais.
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Linha de Pesquisa 2:
Administração Pública e Políticas Públicas

Professora: Ana Karine

Tema: Políticas Públicas de Infraestrutura
Descritor: Análise dos condicionantes políticos e institucionais à execução do
investimento em projetos de infraestrutura. Processo decisório e de implementação de
grandes obras de infraestrutura. Instrumentos de políticas públicas para a gestão de
múltiplos interesses e coordenação de atores na execução de projetos de infraestrutura.
Estudos sobre o planejamento e gestão do setor de energia. Estudos sobre o planejamento e
gestão do setor de transportes. Mobilização social e o processo decisório de grandes obras.

Tema: Políticas Públicas Ambientais
Descritor: Estudos sobre governança ambiental. Participação social na política ambiental.
Ativismo burocrático na gestão ambiental. Formação das instituições e burocracias
ambientais brasileiras. Ação coletiva e recursos comuns.

Tema: Burocracia e Capacidades Estatais
Descritor: Qualidade da burocracia. Profissionalização da burocracia brasileira.
Autonomia e politização da burocracia. Capacidades estatais, com ênfase nas dimensões
administrativa e política. A relação entre Estado e sociedade civil para a produção de
capacidades estatais.

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.

3



Professor: Marcos Moraes

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
sustentabilidades das inovações no setor público.

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 Thiago Alves

Tema: Financiamento da educação básica 
Descritor: Estudos sobre políticas e mecanismos de financiamento e suas possíveis
relações com aspectos determinantes para a garantia do direito à educação. Tópicos de
interesse: Análise de custos educacionais: propostas de modelos e aplicações; Capacidade
de financiamento dos entes federativos; Financiamento da oferta de ensino em condições
de qualidade; Análise das concepções de equity e adequacy nos mecanismos de
financiamento; Money matter analysis.
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RELAÇÃO DE TEMAS DE PESQUISA
NO NÍVEL MESTRADO

Linha de Pesquisa 1:
Estratégia, Empreendedorismo e Inovação

Professora Josiane Oliveira

Tema: Empreendedorismo, processos organizativos e culturas
Descritor: Pesquisas que versem sobre como empreendedores se organizam coletivamente
e os efeitos desse processo em seu cotidiano 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. Empreendedorismo no
campo da cultura e as práticas culturais que constituem o empreendedorismo.

Professor Marcos Severo

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.

Tema: Influências das estratégias de marketing em medidas comportamentais e perceptuais
do consumidor sob o paradigma da ciência cognitiva
Descritor: Pesquisas experimentais e/ou neurofisiológicos que analisem influências e
implicações das estratégias de marketing tradicionais (produto, preço, praça e promoção) e
não tradicionais em variáveis comportamentais e perceptuais de consumo, sob a ótica da
ciência cognitiva.

Professora Maria Salete

Tema: Aprendizagem do empreendedorismo
Descritor: Investigar como ocorre a aprendizagem do empreendedorismo em micro e
pequenas empresas, no contexto de pobreza, de baixa renda e em empreendimentos sociais.
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Busca-se ainda na investigação a possibilidade para se lançar bases para programas que
fomentem a formação na área, 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) em micro e pequenas empresas, no contexto de
pobreza, de baixa renda e em empreendimentos sociais. 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, especialmente nos contextos mencionados.

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 Machine Learning e Data Science.

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.

Tema: Avaliação do Potencial de Mercado e Previsão de Demanda
Descritor: Identificar métodos analíticos eficientes 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 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: Ana Karine

Tema: Políticas Públicas de Infraestrutura
Descritor: Análise dos condicionantes políticos e institucionais à execução do
investimento em projetos de infraestrutura. Processo decisório e de implementação de
grandes obras de infraestrutura. Instrumentos de políticas públicas para a gestão de
múltiplos interesses e coordenação de atores na execução de projetos de infraestrutura.
Estudos sobre o planejamento e gestão do setor de energia. Estudos sobre o planejamento e
gestão do setor de transportes. Mobilização social e o processo decisório de grandes obras.

Tema: Políticas Públicas Ambientais
Descritor: Estudos sobre governança ambiental. Participação social na política ambiental.
Ativismo burocrático na gestão ambiental. Formação das instituições e burocracias
ambientais brasileiras. Ação coletiva e recursos comuns.

Tema: Burocracia e Capacidades Estatais
Descritor: Qualidade da burocracia. Profissionalização da burocracia brasileira.
Autonomia e politização da burocracia. Capacidades estatais, com ênfase nas dimensões
administrativa e política. A relação entre Estado e sociedade civil para a produção de
capacidades estatais.

Professora: Daniela Rosim

Tema: Gestão Pública Municipal
Descritor: Estudos que tenham como foco central o município na federação brasileira e
seus principais problemas organizacionais: gestão de recursos humanos, gestão da
informação, gestão financeira e gestão de setores específicos como saúde e educação.
Também tem como foco um olhar holístico da gestão municipal, por meio da análise da
capacidade institucional e administrativa do município brasileiro.

Tema: Burocracia e Capacidades 
Descritor: Comportamento e perfil da burocracia estatal e suas implicações para os
resultados das políticas públicas. Capacidades estatais e suas diferenças e similaridades
com as demais capacidades aplicadas ao setor público (institucional, administrativa, estatal,
gerencial). Esse tema visa, em sentido amplo, analisar as competências existentes nas
organizações públicas e seus efeitos na prestação do serviço público.
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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.

Professora Jéssica Traguetto

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
sustentabilidades das inovações no setor público.

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: Marcos Moraes

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
sustentabilidades 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 Thiago Alves

Tema: Financiamento da educação básica 
Descritor: Estudos sobre políticas e mecanismos de financiamento e suas possíveis
relações com aspectos determinantes para a garantia do direito à educação. Tópicos de
interesse: Análise de custos educacionais: propostas de modelos e aplicações; Capacidade
de financiamento dos entes federativos; Financiamento da oferta de ensino em condições
de qualidade; Análise das concepções de equity e adequacy nos mecanismos de
financiamento; Money matter analysis.
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