
 

 

 

Projetos de Pesquisa 
 

Avaliação Contábil de Desempenho 

Responsável: 
Sandro Vieira Soares 

Linha de Pesquisa: 
Desempenho Organizacional 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de Início: 
26/11/2018 

Natureza do Projeto: 
Pesquisa 

Situação do projeto: 
Em Andamento 

Descrição: 
O projeto visa o desenvolvimento teórico e análise empírica de avaliação de 
desempenho em organizações brasileiras (empresas privadas, instituições 
de ensino, organizações do terceiro setor, etc.), com o aporte de conceitos 
e instrumentos de contabilidade para usuários externos e contabilidade 
gerencial, tradicionais ou inovadores. As abordagens metodológicas 
utilizadas incluem pesquisa quantitativa ou pesquisa qualitativa. 



 

 

Avaliação de Desempenho de Portos Brasileiros: 
Proposta de um Modelo Multicritério para Portos 
de Interesse Público 

Responsável: 
Ademar Dutra 

Linha de Pesquisa: 
Desempenho Organizacional 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de Início: 
09/12/2016 

Natureza do Projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em Andamento 

Descrição: 
No contexto brasileiro, nos últimos anos, o forte crescimento das 
exportações e importações evidenciou a função estratégica que o sistema 
portuário tem para a economia do País. A participação dos portos no 
comércio exterior atingiu aproximadamente 96% do total do volume 
exportado e 87% das importações do Brasil nos últimos anos (BRASIL, 
2016). Neste contexto, a presente pesquisa tem como objetivo central 
propor um modelo de avaliação do desempenho de portos brasileiros, a 
partir de um conjunto de indicadores estruturados e fundamentados na 
Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C). 
Como objetivos específicos destacam-se: (i) proceder uma revisão 
abrangente da literatura internacional sobre o tema avaliação e 
indicadores de desempenho por meio do instrumento ProKnow-C 
(Knowledge Development Process?Constructivist); (ii) selecionar um 
conjunto de indicadores, a partir da literatura internacional e investigar 
junto aos gestores portuários suas percepções quanto a importância, 
aplicabilidade e contribuição para o desempenho portuário; (iii) cotejar e 
analisar os indicadores propostos pelos gestores de portos brasileiros; (iv) 



construir um modelo multicritério de avaliação, a partir dos indicadores 
informados pelos gestores frente à realidade dos portos brasileiros, 
identificando a performance individual, global, bem como estratégias de 
melhorias. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com abordagem 
quali-quantitativa, envolvendo a coleta de dados primários e secundários, 
fazendo uso dos instrumentos de intervenção ProKnow-C (Knowledge 
Development Process?Constructivist) e da Metodologia Multicritério de 
Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C). No que se refere aos resultados 
busca-se: (i) o resgate dos indicadores presente na literatura científica 
internacional em artigos de relevância e reconhecimento científico; (ii) a 
identificação das principais características das publicações científicas 
internacionais, consolidadas em um estudo bibliométrico de profundidade; 
(iii) a evidenciação de um conjunto de indicadores validados pelos gestores 
portuários e considerados importantes para mensurar o desempenho de 
portos brasileiros; (iv) a disponibilização de modelo de avaliação de 
desempenho de portos brasileiros, estruturado a partir da Metodologia 
MCDA-C; (v) a identificação do perfil de desempenho dos portos objeto 
deste estudo, demonstrando as fragilidades e as potencialidades. Palavras-
Chaves: Gestão portuária, Desempenho portuário; Avaliação de 
desempenho, Indicadores de desempenho, Metodologia MCDA-C, ProKnow-
C. 

 

 

Avaliação do Processo e dos Resultados da 
Implementação de um Sistema de Informação 
Hospitalar Nacional em Hospitais Públicos 
Universitários do Brasil: o Aplicativo para Gestão 
de Hospitais Universitários (AGHU) 

Responsável: 
Clarissa Carneiro Mussi 

Linha de Pesquisa: 
Desempenho Organizacional 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de Início: 
9/12/2016 



Natureza do Projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em Andamento 

Descrição: 
O escopo da pesquisa é a avaliação do processo e dos resultados da 
implementação do sistema nacional AGHU em diferentes hospitais públicos 
universitários do Brasil, na perspectiva dos atores envolvidos. 

 

 

BRIDGE - Construindo Resiliência numa 
Economia Global Dinâmica: Complexidade no 
Nexo entre Alimentos-Água e Energia no Brasil 

Responsável: 
Jose Baltazar Salgueirinho Osorio de Andrade Guerra 

Linha de Pesquisa: 
Inovação e Sociedade 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de Início: 
18/05/2016 

Natureza do projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em andamento 

Descrição: 
Este projeto tem como objetivo desenvolver um quadro de análise e uma 
política de compromisso para melhorar a capacidade de resiliência do nexo 
entre alimentos, água e energia no Brasil face à mudança ambiental e 
econômica global. O projeto Bridge foca em Estratégia e Sustentabilidade. 
Este projeto irá combinar o estado da arte do conhecimento estabelecido e 
desenvolvido especificamente no Reino Unido com a capacidade analítica 



em modelagem socioeconômica e ambiental, a fim de construir uma 
robusta metodologia de avaliação da política ambiental visando o nexo 
entre alimentos, água e energia no Brasil, num contexto de mudança 
global. No âmbito desta capacidade de modelagem, aptidões e 
conhecimentos serão transferidos para os intervenientes e as partes 
interessadas e relevantes no Brasil, de modo a informar e a envolver uma 
transição continuada para a sustentabilidade, durante e para além do final 
deste projeto. A sociedade brasileira enfrenta uma incerteza significativa 
devido a dois fatores contextuais. Por um lado, a mudança ambiental 
global, decorrente da utilização insustentável de recursos e das emissões 
de gases de efeito estufa, que irá muito provavelmente alterar os padrões 
climáticos, o que afetará negativamente a cobertura do solo e a 
biodiversidade no Brasil, originando graves impactos na agricultura. Por 
outro lado, a prosperidade da economia e o meio ambiente brasileiro 
dependem fortemente das exportações de recursos naturais, que podem 
ser vulneráveis à mudança econômica global, em que as mudanças na 
demanda por commodities, não acompanhadas por políticas locais 
adequadas, podem levar a uma degradação ambiental, a mudanças de 
grande escala no uso da terra, à diminuição da riqueza e do emprego. 
Ambos os tipos de mudanças são suscetíveis de criar impactos e 
complexidades intrincadas no nexo entre alimentos, água e energia no 
Brasil. Estas transformações devem ser entendidas no sentido de minimizar 
os impactos prejudiciais ao bem-estar e ao meio ambiente no Brasil. 

 

 

Epistemologias e Práticas de Gestão das 
Inovações Sociais 

Responsável: 
Nei Antonio Nunes 

Linha de Pesquisa: 
Inovação e Sociedade 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de Início: 
01/09/2016 



Natureza do Projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em andamento 

Descrição: 
O projeto de pesquisa visa investigar e inventariar o espectro 
epistemológico que fundamenta concepções e ações de inovações sociais 
no âmbito da gestão na sociedade, como também escrutinar projetos e 
práticas de gestão orientados para emancipação e inclusão sociais. 

 

 

Estratégia Organizacional em Ambientes 
Dinâmicos 

Responsável: 
Gisele Mazon 

Linha de Pesquisa: 
Inovação e Sociedade 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de Início: 
05/04/2022 

Natureza do projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em andamento 

Descrição: 
Busco com meus projetos de pesquisa abordar o ambiente organizacional 
(ambientes inovadores), capacidades organizacionais (em especial, 
as capacidades dinâmicas), comportamento estratégico e recursos em 
organizações. A orientação estratégica adotada pelas firmas tem sido vista 
como contingente a uma série de fatores internos e externos às empresas. 
Entre estes fatores contingentes, o ambiente onde a firma está inserida 



tem sido entendido como fator externo fundamental, enquanto as 
características internas da firma têm sido entendidas como fatores 
internos fundamentais. As capacidades dinâmicas, vistas como a 
habilidade de configurar conhecimentos em novas competências têm 
recebido crescente atenção como fator interno que influencia tanto a 
estratégia como o desempenho das empresas, em especial quando 
relacionada a inovação. 

 

 

Gestão do Conhecimento e da Informação nas 
Organizações 

Responsável: 
Clarissa Carneiro Mussi 

Linha de Pesquisa: 
Desempenho Organizacional 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de Início: 
01/09/2016 

Natureza do Projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em Andamento 

Descrição: 
O projeto visa estudar bens intangíveis – o conhecimento e a informação – 
cuja gestão influencia o desempenho organizacional. Quanto à gestão do 
conhecimento, o projeto envolve estudos dos seus processos, práticas e 
variáveis organizacionais que a capacitam. Incluem-se também os estudos 
interorganizacionais, como, por exemplo, a transferência de conhecimento 
e a colaboração. Em relação à gestão da informação, o projeto foca nos 
aspectos referentes aos sistemas de informação/tecnologia da informação, 
notadamente nos processos de adoção, implementação, avaliação e suas 
implicações nas organizações e no seu desempenho. 



 

 

Gestão do Desempenho Organizacional 

Responsável: 
Ademar Dutra 

Responsável: 
Ademar Dutra 

Linha de Pesquisa: 
Desempenho Organizacional 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de Início: 
01/09/2016 

Natureza do projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em Andamento 

Descrição: 
O projeto de pesquisa visa a estruturação, a avaliação e o aperfeiçoamento 
de contextos organizacionais, fundamentados em estudos epistemológicos 
e aplicados ao entendimento do desempenho nos contextos macro e micro 
organizacional, utilizando-se de metodologia construtivista de avaliação 
que contribua para apoiar a tomada de decisão. 

 

 

Inovação nos Ambientes Organizacionais 

Responsável: 
Ivone Junges 



Linha de Pesquisa: 
Inovação e Sociedade 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de Início: 
02/03/2020 

Natureza do Projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em Andamento 

Descrição: 
O projeto tem como objetivo estudar os impactos das inovações 
nas organizações com vistas à consolidação dos 
empreendimentos, construção de vantagens competitivas e 
geração de valor para os atores envolvidos, fundamentados em 
estudos quali-quantitativos. Tópicos de interesse: o papel da 
cultura organizacional e do perfil empreendedor na proposição e 
adoção de inovações; ambientes, ecossistemas e mecanismos de 
inovação; diagnósticos organizacionais, estudos setoriais e de 
cadeias produtivas para a compreensão dos diferentes tipos de 
inovação, geração de valor e impactos para empresas, mercado e 
comunidade. 

 

 

Inovação Social nas Organizações da Sociedade Civil 

Responsável: 
Jacir Leonir Casagrande 

Linha de Pesquisa: 
Inovação e Sociedade 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 



Data de Início: 
01/09/2016 

Natureza do Projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em Andamento 

Descrição: 
Este projeto de pesquisa pretende estudar as inovações sociais 
desenvolvidas pelas Organizações da Sociedade Civil (ONGs, 
Terceiro Setor, Organizações Sem Fins Lucrativos, associações, 
organizações comunitárias), contemplando temas relativos a 
inovação inclusiva e processos de gestão criativos e 
emancipatórios que visam soluções para demandas emergentes de 
segmentos organizados específicos. 

 

 

Marketing e Inovação na Gestão das 
Organizações Contemporâneas 

Responsável: 
Graziela Oste Graziano Cremonezi 

Linha de Pesquisa: 
Inovação e Sociedade 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de início: 
05/10/2020 

Natureza do projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em andamento 



Descrição: 
O projeto de pesquisa se caracteriza pela realização de estudos teóricos e 
empíricos voltados à gestão do marketing, considerando a relação com a 
inovação e competitividade, orientados para construção do conhecimento 
relacionado ao comportamento do consumidor, ações de marketing, 
branding, franquias, inovação, marketing digital e a gestão do marketing 
em setores específicos. O projeto permitirá estudos aprofundados de 
mercado, atuando diretamente e impactando empresas e sociedade. 

 

 

Organizações Sustentáveis 

Responsável: 
Ana Regina de Aguiar Dutra 

Linha de Pesquisa: 
Inovação e Sociedade 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de Início: 
15/06/2020 

Natureza do Projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em Andamento 

Descrição: 
O presente projeto de pesquisa objetiva estudar organizações tecnológicas 
e sustentáveis, buscando estabelecer ambientes de trabalho saudáveis, 
seguros e produtivos para todos os trabalhadores, aportado pelos 
conhecimentos de base ergonômica e da inovação frugal. Os projetos 
ergonômicos e frugais, além de assegurar ambientes de trabalho 
sustentáveis e inovadores, permitem uma dialogicidade com a sociedade. 

 

 



Planejamento e Controle Institucional 

Responsável: 
Thiago Coelho Soares 

Linha de Pesquisa: 
Desempenho Organizacional 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de início: 
28/11/2018 

Natureza do projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em Andamento 

Descrição: 
Avaliação de desempenho organizacional com foco em skandia navigator 
bem como a gestão estratégica de custos e orçamento empresarial. Dentro 
dos estudos em gestão universitária procura focar na avaliação 
institucional, as formas de managerialism das IES, bem como o 
planejamento e controle institucional. Os estudos se baseiam em 
indicadores de desempenho, sejam estes institucionais, econômicos, 
financeiros, operacionais ou de sustentabilidade. 

 

 

Sustentabilidade em Produção, Operações e 
Serviços 

Responsável: 
Simone Sehnem 

Linha de Pesquisa: 
Inovação e Sociedade 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 



Data de Início: 
01/09/2016 

Natureza do Projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em Andamento 

Descrição: 
O presente projeto tem como objetivo desenvolver análises da 
sustentabilidade de cadeias e operações sob a perspectiva de inovações 
sustentáveis. As bases teóricas que visam embasar esta temática são: 
Visão da Empresa Baseada em Recursos e Teoria dos Stakeholders. 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Operações sustentáveis. Inovações 
sustentáveis. 

 

 

Terminais Portuários de Carga Conteinerizada: 
Proposta de um Modelo Multicritério de 
Avaliação de Desempenho 

Responsável: 
Leonardo Ensslin 

Linha de Pesquisa: 
Desempenho Organizacional 

Área de Concentração: 
Desempenho e Inovações de Organizações 

Data de início: 
15/12/2019 

Natureza do projeto: 
Pesquisa 

Situação do Projeto: 
Em andamento 



Descrição: 
No contexto brasileiro, nos últimos anos, o forte crescimento das 
exportações e importações evidenciou a função estratégica que o sistema 
portuário tem para a economia do País. A participação dos portos no 
comércio exterior atingiu aproximadamente 96% do total do volume 
exportado e 87% das importações do Brasil nos últimos anos (BRASIL, 
2016). Uma das maneiras de melhorar o papel do setor para a 
competitividade nacional é por meio da conteinerização, que consiste em 
uma maneira padrão para armazenamento de mercadorias, o que tem 
como consequência custos mais baixos de transporte e menor tempo para 
o manuseio de cargas. Nesse contexto, a presente pesquisa tem como 
objetivo central desenvolver um modelo de avaliação do desempenho para 
a avaliação de terminais portuários de carga conteinerizada, o qual terá 
como corolário um conjunto de indicadores estruturados e fundamentados 
na Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C). 
Como objetivos específicos destacam-se: (i) proceder uma revisão 
abrangente da literatura internacional sobre o tema avaliação e 
indicadores de desempenho de terminais portuários de carga 
conteinerizada, por meio do instrumento ProKnow-C (Knowledge 
Development Process?Constructivist); (ii) selecionar um conjunto de 
indicadores, a partir da literatura internacional e investigar junto aos 
gestores portuários suas percepções quanto a importância, aplicabilidade e 
contribuição para o desempenho de cargas em contêineres; (iii) construir 
um modelo multicritério de avaliação, a partir dos indicadores informados 
pelos gestores frente à realidade de cargas conteinerizadas, identificando a 
performance individual, global, bem como estratégias de melhorias; e (iv) 
cotejar e analisar os indicadores propostos pelos gestores de terminais 
portuários brasileiros frente aos indicadores preconizados pela literatura 
sobre o tema. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com 
abordagem quali-quantitativa, que envolve a coleta de dados primários e 
secundários, por intermédio dos instrumentos de intervenção ProKnow-C 
(Knowledge Development Process?Constructivist) e da Metodologia 
Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista (MCDA-C). No que se refere 
aos resultados, busca-se: (i) o resgate dos indicadores presentes na 
literatura científica internacional em artigos de relevância e 
reconhecimento científico; (ii) a identificação das principais 
características das publicações científicas internacionais, consolidadas em 
um estudo bibliométrico de profundidade; (iii) a construção de um 
conjunto de indicadores validados pelos gestores de terminais portuários e 
considerados importantes para mensurar o desempenho de terminais 
brasileiros; (iv) a disponibilização de um modelo de avaliação de 
desempenho de terminais portuários brasileiros, estruturado a partir da 
Metodologia MCDA-C; (v) a identificação do perfil de desempenho dos 
terminais portuários, objeto deste estudo, demonstrando as fragilidades e 



as potencialidades, e, por fim, (vi) a proposição de ações de 
aperfeiçoamento que visam elevar o patamar de desempenho dos 
terminais portuários no contexto brasileiro. 


