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30 anos de produção acadêmica de teses e dissertações sobre aprendizagem
organizacional no Brasil

Descrição:
A presente pesquisa tem por objetivo geral analisar a produção acadêmica de dissertações e teses sobre
aprendizagem organizacional (AO) no Brasil, no período de 1990 a 2020. Três eixos temáticos são
considerados na análise: a) caracterização da produção (ano de defesa, procedência, autores, programa
de mestrado e de doutorado); b) referenciais teóricos (temas estudados com AO); c) referenciais
metodológicos (abordagem de investigação, nível de análise, método, técnicas de coleta e de análise de
dados). A pesquisa é exploratória e descritiva com perspectiva diacrônica com corte transversal: período
1990 a 2020. Os dados serão coletados junto a base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD). A pesquisa bibliográfica e a análise documental contribuirão para o desenvolvimento
da base teórica e empírica e para a análise dos dados. A partir dos dados identificados serão realizadas as
seguintes etapas: a) análise exploratória do conteúdo categorial das dissertações e teses sobre
aprendizagem organizacional no Brasil; b) elaboração de planilhas em Excel com os dados de
caracterização, referenciais teóricos e metodológicos; c) cruzamento dos dados de caracterização,
referenciais teóricos e metodológicos; d) análise e interpretação dos dados; e) elaboração de relatório e
de artigo para publicação. Os dados serão tratados de modo descritivo por meio de categorias
consideradas na análise de conteúdo, somadas ao uso de técnicas estatísticas próprias no
estabelecimento de comparações entre os eixos temáticos: dados de caracterização, referenciais teóricos
e metodológicos.

Período:
01/agosto/2019 – 31/julho/2021

Coordenador
Nério Amboni

Professores Participantes
Mário César Barreto Moraes

Grupo de Pesquisa
Ensino de Administração e
Aprendizagem Organizacional
Voltar ao topo

A influência das características sociodemográficas e dos vieses de excesso de
confiança, otimismo e gratificação instantânea nas decisões de investimento a
longo prazo

Descrição:
Pressupõem-se, em finanças, que o processo decisório de um investidor seja extremamente racional. Tal
impressão é induzida pela premissa de ser uma ciência exata, baseada em números e análise de
números, situações onde a irracionalidade não possui espaço. No entanto, verifica-se que o processo de
tomada de decisão neste contexto é mais complexo, uma vez que os investidores decidem de forma
diferente perante a mesma situação. Para responder estas questões surgiu nas últimas décadas na área
de finanças uma nova linha de estudo que confronta o Modelo Moderno de Finanças: as Finanças
Comportamentais. Nesta pesquisa pretende-se verificar a influência das características sociodemográficas
e dos vieses de excesso de confiança, otimismo e gratificação instantânea nas decisões de investimento a
longo prazo. A população a ser analisada será formada pelos acadêmicos do Centro de Ciências da
Administração e Socioeconômicas regularmente matriculados através de questionários. Posteriormente os
dados serão analisados através de técnicas estatísticas e ferramentas específicas.

Período:
01/fevereiro/2019 – 31/janeiro/2021

Coordenador
Ruth Ferreira Roque Rossi

Professores Participantes
Francisco de Resende Baima

Grupo de Pesquisa
Núcleo de Estudos para o
Desenvolvimento de Instrumentos
Contábeis e Financeiros
Voltar ao topo

Asas e Raízes: elaboração de estratégias e procedimentos a promoção do
desenvolvimento social e inclusivo das detentas e egressas do sistema prisional
feminino de Santa Catarina, por meio da qualificação profissional no ramo têxtil
e da moda
Descrição:
O objetivo desta pesquisa é o de promover a ressocialização de detentas das penitenciarias femininas de
Santa Catarina por meio da qualificação profissional no ramo têxtil e da moda, em ordem a direcionar as
demandas deste setor produtivo para o sistema prisional de forma adquirir mão de obra qualificada com
economicidade e ética. Partindo do pressuposto de que a criminalidade está intimamente ligada à baixa
escolaridade e a baixa qualificação profissionais e ambas à questão econômica e social, se faz necessário
desenvolver dentro das prisões projetos educacionais com caráter profissionalizante que aponte o
caminho para a transformação deste coletivo. Para tanto se pretende realizar num primeiro momento um
levantamento das metodologias e iniciativas que promovem o desenvolvimento social e inclusivo de
comunidades carcerárias femininas em ordem a propiciar a inclusão das detentas e egressas do sistema
prisional feminino, para então replicar tais diretrizes e práticas no Presídio Feminino de Florianópolis. Se
pretende com as ações identificadas, proporcionar a profissionalização e desenvolvimento integral das
detentas, com ações que, para além de sua capacitação, proporcionem concomitantemente seu
acolhimento emocional por meio de uma abordagem terapêutica em prol do fortalecimento de suas
mentes e espíritos para cumprirem suas penas e saírem em condições de começar uma nova vida. Do
estudo comparativo proposto, pretende-se extrair elementos para a construção de um quadro de
princípios, estratégias e procedimentos aplicáveis a capacitação das detentas no ramo da indústria têxtil e
da moda, aplicáveis nas unidades prisionais femininas do município de Florianópolis. Sua implementação
se daria por meio da articulação entre terceiro setor, universidade, Judiciário, Estado, indústria têxtil e da
moda com o objetivo de gerar mão de obra capacitada e ressocializada por meio do desenvolvimento de
um trabalho justo. A construção das diretrizes originarias deste estudo propiciará, além da
empregabilidade das detentas, a geração de dados, pesquisas e experiências para a construção de um
modelo possível de ser replicável a várias unidades penitenciarias do estado e até do país.

Período:
01/agosto/2018 – 31/julho/2020

Coordenadora
Clerilei Aparecida Bier

Professores Participantes
Neide Kohler Schulte (Ceart)

Grupo de Pesquisa
Sapientia – Grupo de Estudos das
Transformações Organizacionais:
Relações de Trabalho e Sociedade
Voltar ao topo

Avaliação da eficácia de um programa de aceleração de startups inovadoras na
evolução das equipes participantes e como meio para ensino de
empreendedorismo
Descrição:
O projeto de pesquisa visa medir a avaliar o progresso de equipes mistas de empreendedores e alunos
participantes em um programa de aceleração de startups inovadoras, tanto quanto ao aprendizado dos
participantes, quanto à evolução da equipe durante o programa. A estruturação de equipes que buscam
resolver algum problema ou atender alguma demanda é um fenômeno bastante atual. Estas equipes
recém formadas são comumente chamadas de startups, uma vez já identificaram um problema ou uma
demanda que julgam ser importante, mas ainda não tem modelo de negócio validado e não tem geração
de receita, portanto tipicamente ainda não podem ser chamadas de empresas. Uma vez que esta equipe
identificou este problema a ser resolvido ou esta demanda a ser atendida, é necessário que ela busque
um modelo de negócio escalável, que permita que ela gere receitas e resultados positivos,
transformando-se então em uma empresa de fato. São justamente nestes processos de busca por um
modelo de negócios escalável que os programas de aceleração buscam focar, transformando anos em
meses, daí o nome aceleração. Estes processos consistem em proposição de modelo e subseqüente
validação do mesmo junto ao mercado. Um dos principais desafios nestes processos consiste em verificar
se existe um número suficientemente grande de clientes dispostos a pagar pelos serviços e produtos a
serem ofertados. Esta verificação é normalmente chamada de desenvolvimento de clientes ou customer
development. Durante este processo de busca e validação de um modelo de negócios escalável, startups
frequentemente são forçadas a pivotar um ou mais aspectos do seu modelo de negócios, ou seja fazer
alterações em um ou mais aspectos do mesmo, como na segmentação do mercado, no canal, na forma de
relacionamento, nas precificação e fontes de receita, ou até mesmo na proposta de valor e ofertas. Como
pode-se perceber, o sucesso neste processo pode determinar a vida, com a transformação em empresa,
ou a morte da startup, com a desistência e desestruturação da equipe. Desta forma, pode-se perceber
que estes programas de aceleração, além de serem de extrema importância para as startups, consistem
em um “laboratório” riquíssimo, permitindo inúmeras experimentações e possibilitando inúmeras
oportunidades de aprendizado, tanto para os empreendedores como para os alunos que eventualmente
venham a participar deste processo contribuindo com a jornada destas equipes. Entretanto, apesar da sua
aparente importância, pouco ainda se sabe sobre a real eficácia dos processos de aceleração de startups
como instrumento para auxiliar na evolução de negócios, bem como para auxiliar o aprendizado de
estudantes de empreendedorismo. Atualmente vem se valorizando cada vez mais o empreendedorismo e
a criação de novas empresas. Assim, tornam-se cada vez mais importantes o ensino do
empreendedorismo, o incentivo a criação de novas empresas inovadoras, e o apoio para que estas
empresas possam escapar das altas taxas de mortalidade que as assolam em seus primeiros anos de vida
e possam crescer gerando empregos e divisas para as regiões de onde se originaram.
Desta forma, entende-se que estudo proposto é relevante, tanto academicamente quando para
a sociedade, uma vez procura focar em avaliar a eficácia de uma metodologia usada para
ensinar empreendedorismo na pratica com uma abordagem hands-on ao mesmo tempo que
ajuda na aceleração de startups inovadoras, aumentando suas chances de sucesso.

Período:
01/agosto/2018 – 31/julho/2020

Coordenador
Reinaldo de Almeida Coelho

Grupo de Pesquisa
Núcleo de Estudos para o
Desenvolvimento de Instrumentos
Contábeis e Financeiros
Voltar ao topo

Contribuições da mensuração dos custos para a transparência das atividades
parlamentares: um estudo com Assembleias Legislativas da Região Sul do Brasil

Descrição:
Sabendo-se que a mensuração dos custos e a transparência da informação são temas emergentes no
setor público, o projeto de pesquisa tem como objetivo investigar a mensuração do custo como forma de
promoção de transparência das atividades parlamentares a partir de evidências empíricas das
Assembleias Legislativas Estaduais da Região Sul do Brasil. A pesquisa será descritiva, realizada por meio
de um estudo documental, com abordagem qualitativa e quantitativa. Os dados serão coletados a partir
das pesquisas bibliográfica e documental, e analisados pela técnica da análise descritiva. Entende-se que
o estudo pode trazer contribuições de ordem teórica e prática para a área de conhecimento. Em termos
teóricos, o estudo se debruça em um tema ainda incipiente, visto a escassez de trabalhos já produzidos.
Quanto aos impactos dos resultados em termos práticos, primeiramente serão identificadas iniciativas de
transparência do custo da atividade parlamentar nas Assembleias Legislativas da Região Sul do Brasil.
Ainda em termos práticos, busca-se diagnosticar os custos incorridos pelas Assembleias Legislativas da
Região Sul do Brasil. Pretende-se, primeiramente, verificar se o cumprimento da legislação acontece e,
em um segundo momento, investigar se há casos em que há uma visão ampliada, ou seja, em que a
análise dos custos vai além da perspectiva legal. Não menos relevante é a proposição de indicadores de
custo para promoção de transparência da atividade parlamentar.

Período:
01/agosto/2019 - 31/julho/2020

Coordenador
Fabiano Maury Raupp

Grupo de Pesquisa
Núcleo de Estudos para o
Desenvolvimento de Instrumentos
Contábeis e Financeiros
Voltar ao topo

Construção de uma escala para medir usabilidade em aplicativos de Mobile
Crowd Sensing (MCS)

Descrição:
Aplicações de Mobile Crowd Sensing (MCS) são aquelas onde os participantes ou usuários coletam
(através dos diferentes sensores em seu dispositivo móvel - microfone, câmera, GPS, entre outros) e
compartilham informações com o intuito de auxiliar outros usuários na tomada de decisões (empresas ou
governo) ou informar sobre os mais diversos acontecimentos. Neste contexto um fator importante é a
aderência do cidadão/consumidor a este processo participativo e estudos tem demostrado que a
usabilidade é um fator crucial neste processo. Entende-se como usabilidade o atributo de qualidade
relacionado à facilidade do uso de algo. Vários estudos recentes têm abordado as relações de usabilidade,
satisfação, confiança e engajamento no contexto móvel, principalmente mobile-commerce. Entretanto
nenhum tem proposto escalas para mensurar a usabilidade em dispositivos móveis com aplicações de
Mobile Crowd Sensing. Desta forma, o presente projeto tem como objetivo criar, com base nos conceitos
de interatividade e simplicidade de interfaces móveis, uma escala para medir a usabilidade em interfaces
com aplicações de Mobile Crowd Sensing. Para isso, pretende-se utilizar estudos anteriores referentes a
usabilidade em dispositivos móveis que usam testes de usabilidade, análise qualitativas com usuários e
entendimento estrutural baseado em modelagem de equações estruturais e realizar testes de usabilidade
com uma interface proposta para Crowd Sensing. Com esta base, pretende-se criar itens para avaliação
da usabilidade e criar uma escala multidimensional. O projeto se justifica pela atual expansão do mercado
de smartphones, a possibilidade melhorar a relação do usuário com a tecnologia e melhorando
potencializando as aplicações de Mobile Crowd Sensing tanto na área comercial quanto pública.

Período:
01/agosto/2016 – 31/julho/2020

Coordenador
Rafael Tezza

Grupo de Pesquisa
Strategos – Dimensões e
Processos Organizacionais
http://www.strategosesag.com.br/
Voltar ao topo

Cultura Organizacional e Desenvolvimento da Capacidade de Inovação: análise
de dimensões culturais em empresas de base tecnológica (EBTs) da região da
Grande Florianópolis
Descrição:
A cultura organizacional é um dos fatores frequentemente associados à capacidade de inovação das
organizações. Especificamente as empresas de base tecnológica (EBTs) são caracterizadas por suas
atividades envolvendo inovação, o que justifica o aprofundamento das dimensões da cultura
organizacional nesse tipo de organização. Nessa direção, esse projeto de pesquisa tem como objetivo
geral analisar as dimensões da cultura organizacional relevantes ao desenvolvimento da capacidade de
inovação em EBTs da região da Grande Florianópolis. De forma específica objetiva-se: (1) descrever
práticas relacionadas ao desenvolvimento das dimensões culturais para inovação nas EBTs, a partir da
aplicação da metodologia FAROL; (2) identificar as necessidades/gaps relacionados às dimensões culturais
que afetam o desenvolvimento da capacidade de inovação das empresas pesquisadas; (3) elaborar um
conjunto de recomendações específicas para orientar as EBTs no desenvolvimento de ações que reforcem
os padrões culturais para inovação e (4) oportunizar aos alunos da pós-graduação a vivência e a reflexão
acerca das práticas organizacionais voltadas à construção de uma cultura organizacional para inovação
em EBTs. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com caráter exploratório-descritivo, com
finalidade aplicada e intervencionista. A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas, tendo-se
como base a metodologia FAROL. Com os resultados pretende-se contribuir para o aperfeiçoamento da
gestão das EBTs bem como com o avanço do conhecimento teórico-empírico no que diz respeito a cultura
organizacional e inovação.

Período:
01/agosto/2018 – 31/julho/2020

Coordenadora
Dannyela da Cunha Lemos

Professores Participantes
Micheline Gaia Hoffmann
Simone Ghisi Feuerschütte

Grupo de Pesquisa
Strategos – Dimensões e
Processos Organizacionais
Voltar ao topo

Escala de Mensuração da Inovação Frugal em Pequenas e Médias Empresas

Descrição:
Em mercados cada vez mais dinâmicos e intensivos em conhecimento as empresas precisam inovar para
melhorar seu desempenho e tal exigência alcança empresas de variados porte, sejam em países
desenvolvidos ou emergentes. Ocorre que as empresas de menor porte, especialmente as localizadas em
economias emergentes, diferem das grandes empresas, locus típico da inovação estrutura, em termos de
recursos e capacidades. Em pequenas e médias empresas as inovações surgem na ausência de
laboratórios ou departamento de pesquisa e desenvolvimento e em contextos de limitados recursos
financeiros e humanos. Desta forma, a abordagem da inovação frugal mostra-se promissora para estudar
a inovação em empresas de pequeno e médio porte, uma vez que se caracteriza como uma capacidade de
fazer mais com menos, criando valor comercial e social, minimizando o uso de recursos como energia,
capital e tempo. Apesar do crescente número de artigos publicados sobre inovação frugal, faltam escalas
de mensuração deste fenômeno com vistas a viabilizar que investigações mais precisas e quantificáveis
sejam realizadas. Assim, é objetivo do presente projeto de pesquisa desenvolver e validar uma escala de
mensuração para a inovação frugal no contexto de pequenas e médias empresas brasileiras.

Período:
01/agosto/2018 – 31/julho/2020

Coordenador
Everton Luis Pellizzaro de Lorenzi Cancellier

Grupo de Pesquisa
Strategos – Dimensões e
Processos Organizacionais
http://www.strategosesag.com.br/
Voltar ao topo

Internacionalização, Acreditação, Avaliação e Indicadores de Desempenho da
Educação Superior
Descrição:
O interesse e o debate acerca da internacionalização da Educação Superior se intensificou no panorama
global a partir da década de 90, sobretudo devido ao advento da economia globalizada (KNIGHT, DE WIT,
1995; MOROSINI, 2006). Uma breve retrospectiva histórica, entretanto, nos demonstra que a
internacionalidade esteve presente nas universidades desde sua origem, tanto por conta da atuação de
professores provenientes de diferentes partes do mundo, recrutados para dar início às primeiras
atividades de ensino e pesquisa, quanto pela influência dos padrões internacionais de difusão do
conhecimento (MIURA, 2009). Com crescente participação nos planejamentos estratégicos institucionais e
cada vez mais concebida como parte das estruturas universitárias, a relevância da internacionalização da
Educação Superior tornou-se uma realidade inequívoca (LAUS, 2012). Nesse sentido, a formulação de
políticas e a implementação de estratégias de internacionalização passaram a significar pontos cruciais à
sua sustentabilidade. Compreende-se, nesse contexto, que a internacionalização da Educação Superior se
refere a um processo revestido de complexidade. As razões, as abordagens e os mecanismos, bem como
a influência exercida pelos seus agentes nesse processo ocorrem de forma distinta entre os contextos em
que ocorrem, sendo que a mera importação de um modelo de internacionalização pode comprometer sua
legitimidade. A mobilidade internacional, em alguns casos, tem se manifestado como um ativo econômico
de Estado: mesmo países com tradicionais sistemas de ensino têm investido agressivamente na captação
de estudantes estrangeiros como forma de minimizar os impactos dos cortes orçamentários e manter suas
estruturas intactas (LAUS, 2012). Na perspectiva de Morosini (2006, p. 107), “a internacionalização da
Educação Superior frente à expansão quase que desordenada do sistema e à complexidade instituída
necessita, urgentemente, de estudos e políticas públicas que freiem a perspectiva mercadológica e
contribuam para a qualidade acadêmica social”. Com a Internacionalização, a visibilidade das Instituições
de Educação Superior migrou seu foco dos processos de Avaliação da Educação Superior, promovidos pela
regulação brasileira e derivados da Lei do SINAES, para a Acreditação Internacional. Neste caso, o olhar
das Instituições brasileiras transcende os limites do referencial de Qualidade do Ensino Superior nacional
para a perspectiva internacional, suscitando a convivência com uma nova base conceitual e regulatória,
bem como com processos diversos, similares ou não ao modelo da Avaliação nacional. Diante dessa
conjuntura, é pertinente compreender, em uma perspectiva crítica e analítica, como as Instituições de
Educação Superior têm lidado com o fenômeno da internacionalização, bem como a internacionalização e
a introdução de novos padrões qualitativos demandados passaram a exercer influência no
desenvolvimento de seus egressos e do próprio contexto em que se insere.

Período:
01/agosto/2016 – 31/julho/2020

Coordenador
Mário César Barreto Moraes

Professores Participantes
Isabela Regina Fornari Muller
Nério Amboni

Grupo de Pesquisa
Ensino de Administração e
Aprendizagem Organizacional

Voltar ao topo

Prevenção e combate à corrupção: a contribuição da sistematização dos dados
relativos aos atos de improbidade administrativa da jurisprudência do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina (2015-2017)
Descrição:
A presente pesquisa objetiva contribuir para a compreensão do complexo fenômeno da corrupção, bem
como sua prevenção e combate, por intermédio de um estudo do sistema jurídico anticorrupção brasileiro
e de uma análise de dados, a serem extraídos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(anos de 2015, 2016 e 2017), buscando-se identificar elementos, números e categorias a partir das
condenações firmadas em acórdãos (decisão judicial colegiada) de recursos de Apelação Cível, pela
prática de atos de improbidade administrativa, com base na Lei n. 8.429/92, relativos às condutas de
agentes públicos e privados (inclusive organizações empresariais), às áreas em que a prática se deu
(licitações, contratos, concursos públicos, gestão do dinheiro público, etc) e às sanções que foram
aplicadas. Sustenta-se tratar-se de um importante e incomum estudo, que une as ciências sociais
aplicadas, Direito e Administração. Os estudos jurídicos concentram-se na aplicação e interpretação da
norma, o que é extremamente relevante, todavia, subutilizam recurso comum à área que é a
jurisprudência, a qual, além de demonstrar o posicionamento jurisdicional, pode também revelar muitos
outros dados quantitativos e qualitativos acerca das condutas consideradas ímprobas e das sanções
imputadas, o que, infelizmente, costuma ser ignorado pelas pesquisas jurídicas. Ao se pretender obter
estas informações, categorizá-las, relacioná-las, sistematizá-las acredita-se que se estará contribuindo
para a prevenção e o combate à corrupção, ainda que reconhecendo os limites temporais, geográficos e
circunstanciais da pesquisa, oferecendo dados gerais e indicadores relevantes à comunidade acadêmica,
ao Estado, às entidades de controle, governamentais ou sociais e aos agentes públicos e privados.
Estabelecer diretrizes acerca das condutas que podem ser assim consideradas faz-se necessário, uma vez
que em algumas situações, a responsabilização é cabível mesmo que o agente não tenha atuado
intencionalmente (dolo), o que aliado à generalidade da norma também pode ser um fator negativo e
intimidador do adequado andamento das atividades públicas e empresarias. A pesquisa exploratória,
bibliográfica, documental, de abordagem quantitativa e qualitativa, valendo-se do método indutivo,
envolverá o estudo do conhecimento teórico produzido acerca da corrupção e da improbidade
administrativa, o que se mostra salutar pelas divergências ainda presentes na interpretação da Lei n.
8.429/92. A atualidade e importância do tema, seguida de detalhada pesquisa da jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina relativa ao tema no triênio 2015-2017, fornecerá inúmeros dados, a
partir de casos concretos e individualizados, a serem examinados e sistematizados, o que, em uma
experiência dialética, certamente, provocará novas indagações, reformulações e aprofundamento do
conhecimento abstratamente considerado.

Período:
01/março/2018 – 31/dezembro/2020
Coordenadora
Denise Pinheiro

Professores Participantes
Adrian Sanchez Abraham
Clerilei Aparecida Bier
Patrícia Vendramini

Grupo de Pesquisa
Sapientia – Grupo de Estudos das
Transformações Organizacionais:
Relações de Trabalho e Sociedade
Voltar ao topo

Sistema de avaliação com monitoração contínua

Descrição:
A necessidade de ferramentas que auxiliem a elaboração, aplicação e correção de avaliações está
aumentando a medida que tanto o ensino presencial como o realizado a distância estão demandando
avaliações mais frequentes e fora do contexto de sala de aula. Esta necessidade levou dois pesquisadores
da ESAG/UDESC a proporem, em conjunto com um pesquisador da University of Victoria, o
desenvolvimento de um sistema que contemplasse esta demanda aliada às facilidades de garantia de
identidade e monitoração contínua do aluno. O presente projeto de pesquisa visa validar, aprimorar e
evoluir o sistema desenvolvido em versão beta. Para tal, o sistema será utilizado em avaliações de
disciplinas dos cursos da ESAG quando houver concordância entre os pesquisadores, professores e alunos.
A partir da utilização da versão beta, espera-se obter subsídios para corrigir e aprimorar o sistema.
Adicionalmente, espera-se obter uma base de dados para melhorar o entendimento do comportamento do
aluno durante o processo de avaliação.

Período:
01/agosto/2015 - 31/julho/2021

Coordenador
Julíbio David Ardigo

Grupo de Pesquisa
Labtic – Laboratório de
Tecnologias de Informação e
Comunicação
http://labtic.udesc.br/
Voltar ao topo

Tecnologias inovadoras na gestão participativa da cidade inteligente

Descrição:
Este projeto pretende viabilizar a utilização inovadora de tecnologias da informação e comunicação em um
processo de participação voluntária e cooperada na gestão inteligente de um centro urbano. A gestão
inteligente envolve a tomada de decisão dos gestores públicos e privados com relação a ações e
investimentos fundamentada em estudos técnicos e científicos, em direção a melhoria contínua da
qualidade de vida e sustentabilidade de uma região urbana de serviços públicos, das tecnologias de banco
de dados, o monitoramento de parâmetros ambientais via sensores e a difusão da computação móvel via
proliferação dos smartphones, permite a formação de grandes bancos de dados - big data. Tal potencial
tecnológico permite a cooperação e participação dos cidadãos no conhecimento do mundo real via
crowdsensing, que pode ser correlacionado com o mundo virtual registrado em bases de dados dos
sistemas de informações socioeconômicos e de saúde. A conexão necessária entre cidadão, governo e
empresas para formar um sistema aberto e participativo de análise e predição com uso inovador das
ferramentas de TIC pode ocorrer via academia. Assim, através de ações contínuas e sistemáticas
pretende-se construir, gradualmente e de forma cooperada, um conjunto de metodologias participativas
de coleta, armazenamento e análise de informações sobre a região urbana da cidade de Florianópolis,
com vistas a suportar os trabalhos e estudos científicos que visam melhorar o conhecimento coletivo dos
problemas urbanos, legitimar e fundamentar as decisões de investimentos.

Período:
01/agosto/2017 - 31/agosto/2020

Coordenador
Carlos Roberto de Rolt

Professores Participantes
Alberto Russi Junior
Clerilei Aparecida Bier
Julio da Silva Dias

Grupo de Pesquisa
LabGES – Laboratório de
Tecnolgias de Gestão
http://labges.esag.udesc.br/
Voltar ao topo

Transformações no campo da gestão: inovação social, empreendedorismo social,
negócios sociais e educação para a sustentabilidade

Descrição:
A pesquisa aqui proposta busca investigar as transformações no campo da gestão em Florianópolis que
envolvam inovação social por meio dos negócios sociais e do empreendedorismo e a educação para a
sustentabilidade. Parte-se do pressuposto que as transformações no campo da gestão envolvem não
apenas a mudança de paradigma nas práticas empresariais e no incremento de inovações no campo social
e ambiental, sem contar a ação pública e de organizações da sociedade civil, mas implicam em mudanças
no fundamento dos valores e da educação para a gestão, exigindo cada vez mais a preocupação com os
aspectos ligados à sustentabilidade. Assim essa proposta busca, a partir de uma pesquisa qualitativa,
Identificar e mapear iniciativas de inovação e empreendedorismo que gerem impacto social; Identificar
iniciativas e alternativas voltadas à educação e para o despertar de valores voltados à sustentabilidade no
campo da gestão; Mapear instituições de suporte à inovação social em Santa Catarina; Apoiar e integrar a
criação do Observatório da Inovação Social em parceria com o Grupo de Pesquisa NISP, que atua junto à
esfera pública e às organizações da sociedade civil; Analisar iniciativas de inovação desenvolvidas por
negócios sociais; Analisar inovações em ensino de administração voltados para a sustentabilidade; Criar
um laboratório de educação para a sustentabilidade, apoiado na pesquisa, de forma a integrar um futuro
projeto de ensino e/ou extensão.

Período:
01/agosto/2016 - 31/julho/2020

Coordenadora
Graziela Dias Alperstedt

Grupo de Pesquisa
Strategos – Dimensões e
Processos Organizacionais
http://www.strategosesag.com.br/
Voltar ao topo

A configuração das dimensões organizacionais no contexto da inovação:
desenvolvimento de referencial teórico-analítico para a orientação de estudos e
práticas de gestão da inovação no setor público

Descrição:
O crescente número e complexidade dos problemas que se apresentam à sociedade exigem, da
administração pública, a capacidade para conceber e implementar soluções inovadoras. Conceito
sedimentado no contexto industrial, a inovação ainda carece de estudos que ajudem a esclarecer as
facetas que a acompanham no setor público. Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral
compreender a configuração das dimensões organizacionais no contexto da inovação, na perspectiva de
desenvolver um referencial teórico-analítico orientador de estudos e práticas de gestão da inovação no
setor público. Para tanto, propõe-se a, a partir de uma aproximação conceitual ao tema, identificar
práticas de inovação no setor público, caracterizar a natureza inovadora das práticas identificadas e
descrever o processo de concepção e implementação das práticas mapeadas. Com base nessas etapas
preliminares, pretende-se interpretar as práticas à luz das dimensões da cultura organizacional para a
inovação que compõem a Metodologia Farol, concebida pela equipe de pesquisadores em projeto anterior.
Por fim, propõe-se sistematizar teórica e metodologicamente a relação entre os conceitos e as práticas
inovadoras analisadas no contexto de estudo, na perspectiva da dimensão da cultura organizacional. A
metodologia a ser assumida tem como orientação principal a abordagem qualitativa. A coleta dos dados
sobre as práticas de inovação nas organizações ocorrerá por meio de observação direta, estudo
documental e entrevistas com roteiro semi-estruturado com os sujeitos da pesquisa, além da aplicação da
Metodologia Farol.

Período:
01/agosto/2018 - 31/julho/2020

Coordenadora
Micheline Gaia Hoffmann

Professores Participantes
Dannyela da Cunha Lemos
Denilson Sell
Simone Ghisi Feuerschütte

Grupo de Pesquisa
Strategos – Dimensões e
Processos Organizacionais
http://www.strategosesag.com.br/
Voltar ao topo

A contribuição das políticas públicas para a construção e consolidação de
territórios rurais em Santa Catarina: O caso do Território das Encostas da Serra
Geral
Descrição:
O presente projeto propõe o estabelecimento de estudos sobre o impacto de políticas públicas voltadas à
agricultura e ao desenvolvimento rural ou regional/municipal/local, na construção e consolidação de
territórios rurais, mais especificamente do território rural em construção das Encostas da Serra Geral, no
Sudeste catarinense. A pesquisa procurará estabelecer correlações entre alguns instrumentos de política
pública destinados ao meio rural e sua capacidade de apoiar o fortalecimento de fatores que contribuem
para o aprimoramento de elementos constitutivos de territórios rurais: identidade e capital social, por
exemplo. A partir de abordagens focadas na sustentabilidade e na multifuncionalidade, buscar-se-á
avaliar se tais políticas concorrem para evitar o esvaziamento demográfico e cultural dos territórios rurais,
proporcionar a (re)integração e a coesão sociais, assim como assegurar melhor qualidade de vida e de
previdência social. Isso porque, de maneira geral, verifica-se, ao longo da história, que as ações públicas
para territórios rurais sempre privilegiaram o enfoque setorial, tratando de forma parcial o contexto
multidimensional que os caracterizam. Destaque-se que esta abordagem marcou fortemente as políticas
de assistência técnica e extensão rural, de pesquisa agropecuária, de crédito, de comercialização, de
saúde, de educação etc. Tal viés pode ser considerado como uma das causas dos processos de seleção e
exclusão social no meio rural brasileiro. Hoje, com o processo de masculinização e envelhecimento do
meio rural (que vem sendo discutido desde a publicação do Censo de 2000 e que precisa ser verificado no
território em estudo), ganham destaque, nos debates estratégicos sobre o futuro dos territórios rurais e
sobre as intervenções urgentes a neles realizar, as políticas que considerem instrumentos e ações que
contemplem abordagens de geração e de gênero, de educação e de alternativas que contemplem o não
agrícola no meio rural, assim como novas formas e circuitos de comercialização de bens e serviços. Como
ponto de partida da ação de pesquisa, será analisado um grupo de políticas que aparecem como ligadas a
abordagens que privilegiam o aumento da atratividade dos espaços rurais e propõem o fomento de
atividades que podem vir a fortalecer os novos papéis e funções do meio rural no processo de
desenvolvimento do Território rural das Encostas da Serra Geral. O primeiro período de investigação será
marcado pela identificação de políticas públicas municipais (dos municípios que compõem o território das
Encostas da Serra Geral) e regionais (das Secretarias de Desenvolvimento Regional contidas no território
das Encostas da Serra Geral) que tenham instrumentos ou ações que considerem ou contemplem a
abordagem de gênero e geração, de Educação do Campo e novas formas de organização da economia
rural. Pari passu, será feita a análise dos processos de implementação e efetivação dessas políticas
públicas, considerando principalmente a efetividade e os impactos delas. A título de exemplo listam-se
políticas de Turismo Rural na Agricultura Familiar – TRAF, políticas que apoiem a construção de circuitos
curtos de comercialização e políticas especificamente voltadas às juventudes rurais.

Período:
01/janeiro/2018 - 31/dezembro/2019

Coordenador
Valério Alécio Turnes

Grupo de Pesquisa
Politeia – Coprodução do Bem
Público: Accountability e Gestão

Voltar ao topo

Análise longitudinal dos Vínculos entre militares e a Polícia Militar de Santa
Catarina

Descrição:
Este projeto tem como objetivo analisar longitudinalmente, num período de 5 anos, os vínculos
organizacionais apresentados entre os militares que ingressaram em 2017 e a Polícia Militar de Santa
Catarina.
No decorrer deste período serão estudados três padrões de vínculos: comprometimento,
entrincheiramento e consentimento. O vínculo do comprometimento se caracteriza por um processo de
identificação e envolvimento do indivíduo com os objetivos e valores da organização e a vontade de
perman6encia na mesma. O vínculo do entrincheiramento consiste na permanência do indivíduo na
organização, não pela identificação como no comprometimento, mas pelos custos associados à sua saída.
O consentimento se caracteriza por ser um vínculo pautado na obediência a um superior hierárquico, na
qual o indivíduo busca cumprir ordens, regras ou normas estabelecidas pela organização onde trabalha.
A literatura mostra a dinamicidade dos vínculos no decorrer da vida profissional dos indivíduos inseridos
no contexto organizacional (Rodrigues et al., 2013). Isso ocorre porque o estabelecimento do vínculo está
intimamente ligado ao contexto e ao percurso histórico de cada indivíduo, dentro das escolhas e da
percepção dessas escolhas durante sua vida organizacional. Diante da dinamicidade dos vínculos
organizacionais, percebe-se a importância de estudar longitudinalmente tal fenômeno. Por isso a proposta
desta pesquisa é o estudo quanti e qualitativo para a verificação dos vínculos num período de 5 anos,
através da aplicação e reaplicação de um questionário, a cada ano, até o ano de 2022, com as pessoas
que ingressaram da PMSC no ano de 2017.
Esta pesquisa é importante como ferramenta gerencial, para que a partir da análise dos vínculos
percebidos de forma longitudinal, o gestor possa ter mais clareza dos melhores rumos de atuação para
produtividade nas estratégias e ações na PMSC.

Período:
01/abril/2018 - 31/março/2023

Coordenadora
Ana Paula Grillo Rodrigues

Grupo de Pesquisa
Strategos – Dimensões e
Processos Organizacionais
http://www.strategosesag.com.br/
Voltar ao topo

Compreendendo a cultura política e confiança a partir do papel das organizações
que atuam na educação política

Descrição:
O cenário político brasileiro tem, em suas últimas décadas, não apenas apresentado um período de
tentativa de consolidação dos valores democráticos, mas cada vez mais evidenciado uma tradição política
carregada por séculos em sua história. Os elementos da cultura política, até então estudados,
demonstram uma baixa mobilização da sociedade frente a temas políticos, que propiciam a expansão de
fenômenos como a corrupção, a propagação das chamadas fake news como elementos de manipulação,
que tomam o espaço dos meios tradicionais de controle político e eleitoral. Ainda, o baixo nível de
engajamento e a constante queda nos índices de confiança, alerta para as necessidades de ampliação da
atuação das diversas organizações no campo da educação política. O objetivo deste estudo é
compreender como as organizações tem utilizado as ferramentas e metodologias de educação política na
promoção da cultura política e confiança, tanto pela ótica organizacional quanto pela visão do cidadão.
Espera-se, como resultado, além de entender melhor os mecanismos utilizados, discutir experiências e
práticas que possam contribuir com a cultura política do cidadão em um ambiente democrático.

Período:
01/agosto/2018 - 31/julho/2020

Coordenador
Daniel Moraes Pinheiro

Grupo de Pesquisa
Nisp – Núcleo de Pesquisa e
Extensão em Inovações Sociais na
Esfera Pública
http://www.blogdonisp.com.br/
Voltar ao topo

Coprodução, accountability e inovação: dilemas e perspectivas na democracia

Descrição:
O projeto tem como objetivo geral analisar as relações entre coprodução, accountability e inovação, seus
dilemas e perspectivas na democracia contemporânea. Seus objetivos específicos são: i) Desenvolver uma
aproximação teórica entre os conceitos de coprodução, accountability e inovação, e suas diferentes
abordagens; ii) Compreender as relações entre esses conceitos e os dilemas associados às suas
expressões na democracia contemporânea; iii) Identificar perspectivas para lidar com esses dilemas na
prática da administração pública. Trata-se de um projeto que abrange e se articula a um conjunto de
atividades de pesquisa, extensão e ensino de graduação e pós-graduação que vem sendo conduzidos por
pesquisadores, doutorandos e mestrandos do grupo de pesquisa Politeia Udesc Esag e por seus parceiros
acadêmicos e gestores que pesquisam e atuam nas áreas focalizadas. Além das pesquisas em curso e
demais ações já desenhadas, sinaliza-se para novas vertentes de trabalho para um período de quatro
anos, no qual se espera consolidar e ampliar a produção e a contribuição do grupo para seus campos de
conhecimento e prática, de modo articulado com diversos parceiros, do local ao global.

Período:
01/agosto/2019 - 31/julho/2023

Coordenadora
Paula Chies Schommer

Professores Participantes
Arlindo Carvalho Rocha
Emiliana Debetir
José Francisco Salm Jr.
Karin Vieira da Silva
Micheline Gaia Hoffmann
Valério Alécio Turnes

Grupo de Pesquisa
Politeia – Coprodução do Bem
Público: Accountability e Gestão

Voltar ao topo

Estudos sobre imagem corporativa no setor público: antecedentes,
consequentes, limites e possibilidades

Descrição:
Imagem corporativa é termo que designa as associações mentais que um indivíduo faz em relação a uma
determinada organização e que, quando compartilhada por um grupo, configura uma representação social
(MOSCOVICI, 2015). Estudos da área envolvem desde a natureza da imagem em si e aspectos conceituais
(GRUNIG, 1993; BOULDING, 2007); até os fatores que influenciam sua formação, bem como seus
resultantes (GRAY e BALMER, 1998; WORCESTER, 2009; TRAN, NGUYEN, et al., 2015). Apesar de não
consensual, é comum observar na literatura o conceito de imagem corporativa associado à reputação e
confiança (CHRISTENSEN e ASKEGAARD, 2001; CHUN, 2005; ABRATT e KLEYN, 2012), caracterizando um
processo avaliativo, em que a organização pode assumir uma imagem positiva ou negativa na percepção
do indivíduo e/ou grupo, fato que, em última instância, pode influenciar o comportamento em relação à
organização. Assim sendo, estudos sobre a imagem corporativa são de vital importância às organizações,
pois auxiliam no gerenciamento de sua identidade e, em especial, as ações de comunicação e marketing
institucional (SCHULER e TONI, 2015). Entretanto, em que pese sua relevância, pesquisas sobre imagem
aplicadas ao setor público são ainda incipientes na literatura acadêmica. Em levantamento inicial foram
identificados estudos em instituições públicas específicas, como a polícia (SILVA e BEATO, 2013; BROWN
e BENEDICT, 2002; SKOGAN, 1996), o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (SOUZA, 2016) e as
Ouvidorias Públicas em Santa Catarina (SANTOS, COSTA, et al., 2017). Dado o exposto, a objetivo desta
pesquisa é, num escopo amplo, aprofundar os estudos sobre imagem corporativa, buscando analisar a
imagem corporativa de orgãos públicos presente na mente do cidadão e sociedade catarinense. Em
específico, pretende-se: (a) identificar os constructos associados à imagem corporativa no setor público;
(b) analisar o processo de formação da imagem de organizações públicas e seus antecedentes; (c)
analisar a relação da imagem de organizações públicas e o comportamento do cidadão e sociedade,
identificando os consequentes da imagem. Entende-se que a metodologia adequada para o alcance dos
objetivos propostos envolve abordagem mista, com uso de diferentes técnicas de coleta de dados. Em
fase incial, pretende-se analisar pesquisas já aplicadas em orgãos do setor público, buscando identificar
constructos referentes à imagem corporativa. Adicionalmente, um levantamento com especialistas na
área de comunicação institucional de órgãos públicos terá como finalidade corroborar ao levantamento de
constructos e compreensão da formação da imagem. Em última etapa, pretende-se aplicar pesquisa
survey com a população, para validar os constructos previamente identificados e informações relativas ao
comportamento do cidadão em relação aos órgãos públicos.

Período:
01/agosto/2018 - 31/julho/2020

Coordenadora
Aline Regina Santos

Professores Participantes
Ana Paula Grillo Rodrigues

Grupo de Pesquisa
Gepem – Grupo de Estudos e
Pesquisas de Marketing

Voltar ao topo

Federalismo Ambiental

Descrição:
A reforma do federalismo ambiental brasileiro, passa igualmente, pelo reconhecimento da necessidade de
sustentabilidade ambiental nas políticas públicas, enquanto fator indissociável da democracia política e
social. A necessidade de reestruturar a federação brasileira é um ponto de consenso atualmente, tanto no
aspecto fiscal como no ambiental. Porém, apesar da necessidade de realizar mudanças no sistema ser
praticamente consensual, o tema adquire maior importância, e, também, complexidade quando se
pretende acomodar de forma exequível o federalismo brasileiro no contexto da sobreposição de normas
ambientais. Por federalismo, entende-se a relação de dualismo político entre Federação e Estadosmembros, na qual, não existe vínculo hierárquico, mas sim igualitário, entre os entes. A interligação entre
as prioritárias políticas públicas brasileiras a partir daquilo que se entende como responsabilidade
intergeracional, e, a necessidade de reforma deste sistema, para que se possa articular estratégias
estruturadas para o desenvolvimento sustentável do país é de suma importância no contexto atual
brasileiro. Por isso, esta pesquisa tem como objetivo analisar, a partir da Constituição Federal, os
instrumentos disponíveis na Lei Complementar no 140, de 08 de dezembro de 2011, que fixa normas, nos
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23, da CF, para a cooperação entre
União, os Estado, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da
competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; a
fim de reestruturar o Federalismo ambiental brasileiro. Para tal, será realizado estudo documental e
bibliográfico, nos quais a coleta de dados será realizada por observação indireta de fontes documentais.
Serão analisados os dispositivos referentes ao federalismo brasileiro, ou seja, os artigos 20 ao 30 e 225,
todos da Constituição Federal, bem como artigos científicos e livros relacionados a temática. Espera-se
com esta pesquisa propor mecanismos para otimizar o sistema de proteção do meio ambiente
determinado no Federalismo ambiental brasileiro, por meio de publicação de artigo científico, bem como
promover a inserção social dos achados da pesquisa por meio de palestras, aulas e notas em jornais e
revistas, para que possamos refletir junto à sociedade possíveis alternativas de fortificação do poder local
a partir da efetivação do que está disposto na Constituição em termos de federação ambiental. Vale
ressaltar, que a reestruturação do pacto federativo brasileiro é crucial para adequar a distribuição de
recursos financeiros, estes indispensáveis a consecução das políticas públicas voltadas a sustentabilidade
do meio ambiente. Justamente por isso, a relevância social do projeto em Curso de graduação em
Administração Pública e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e
Desenvolvimento Socioambiental – PPGPLAN, do Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED, ao
qual o professor se encontra atualmente credenciado.

Período:
01/julho/2019 - 31/julho/2020

Coordenador
Rodrigo Bousfield

Grupo de Pesquisa
Relações de Gênero e Família
(Faed)

Voltar ao topo

Na prática a ética é outra: Compreendendo os dilemas morais vivenciados na
gestão pública

Descrição:
As organizações e seus gestores parecem ter dificuldade em lidar com situações nas quais um dilema
moral entre as éticas da responsabilidade e do valor absoluto (ou convicção) está presente numa situação
de tensão existencial. Em algumas dessas situações pode ocorrer com o indivíduo um “afastamento” de
suas convicções pessoais e a adoção de comportamentos mecanomórficos estimulados por um conjunto
de normas de conduta da esfera política/pública ou hábitos arraigados na gestão da organização na qual
exerce suas atividades. É justamente nos dilemas morais que envolvem tensões entre as éticas e as
racionalidades nas organizações públicas que está a problemática deste projeto de pesquisa. Para
fundamentá-lo teoricamente utilizaremos referenciais sobre dilemas morais e gestão pública, tensão
existencial, ética e racionalidade nas organizações, bem como a Teoria do Desenvolvimento Moral (TDM).
Em 2014 iniciamos a aproximação dos estudos sobre a racionalidade com a perspectiva teórico-prática, de
natureza mista qualitativa e quantitativa, da TDM, particularmente no que diz respeito aos estágios de
desenvolvimento moral. Pressupomos inicialmente que o reconhecimento de dilemas morais –
especialmente aqueles que podem ser vinculados às tensões entre a ética da convicção e a ética da
responsabilidade – pode auxiliar no desenvolvimento de melhores práticas de gestão para as organizações
públicas. Assim, diante desta contextualização, temos como objetivo compreender de que forma o estudo
sobre dilemas morais pode contribuir para o debate sobre as racionalidades nas organizações públicas e
sua gestão. A maior parte da pesquisa será constituída por estudos teóricos, a partir de levantamento
bibliográfico em fontes nacionais e internacionais, complementada por uma etapa quanti-qualitativa de
análise, adaptação e aplicação de instrumentos já existentes de análise de desenvolvimento moral.

Período:
01/agosto/2017 - 31/julho/2020

Coordenador
Maurício Custódio Serafim

Professores Participantes
Marcello Beckert Zappellini

Grupo de Pesquisa
Nisp – Núcleo de Pesquisa e
Extensão em Inovações Sociais na
Esfera Pública
http://www.blogdonisp.com.br/
Voltar ao topo

O papel dos usuários na definição de políticas de mobilidade sustentável

Descrição:
Este estudo abordará duas dimensões que se complementam em sua operacionalização. A primeira, trata
da mobilidade urbana a partir da ótica do conceito de sustentabilidade, expressada no conceito de
mobilidade sustentável. Na segunda dimensão, considera-se a capacidade de os gestores planejarem
políticas públicas de mobilidade sustentável com foco nos indivíduos que se deslocam pela cidade e em
sua propensão à troca em relação aos atuais modelos de mobilidade. O objetivo desta pesquisa é analisar
os fatores que influenciam na intenção dos usuários na adoção de meios de transportes sustentáveis para
os seus deslocamentos diários nas cidades de Florianópolis (SC) e Natal (RN). Este estudo parte de um
survey já aplicado no ano de 2016 em sua primeira etapa em Florianópolis com 436 respondentes, em
fase de tratamento e análise dos dados. O modelo partiu de uma pesquisa realizada em Veneza (IT). Os
resultados obtidos nas cidades brasileiras serão analisados de forma independente, como também, será
feita uma análise comparativa, com vistas a aprimorar o modelo em si, e ainda, obter como resultados
dados que fortaleçam a visão dos gestores acerca de políticas públicas de mobilidade sustentável, a partir
do comportamento do cidadão.

Período:
01/agosto/2017 - 31/julho/2020

Coordenador
Daniel Moraes Pinheiro

Professores Participantes
Eduardo Janicsek Jara

Grupo de Pesquisa
Nisp – Núcleo de Pesquisa e
Extensão em Inovações Sociais na
Esfera Pública
http://www.blogdonisp.com.br/
Voltar ao topo

Observatório da Inovação Social de Florianópolis

Descrição:
Esse projeto de pesquisa consiste na continuidade do trabalho de criação e consolidação do Observatório
de Inovação Social de Florianópolis. Trata-se de implementar, de forma colaborativa, uma plataforma
digital que se denomina “Observatório de Inovação Social de Florianópolis” (www.observafloripa.com.br).
Tal plataforma é um espaço aberto, colaborativo e promotor de aprendizagem experiencial, envolvendo
atores do ecossistema de inovação social (sejam eles apoiadores ou iniciativas promotoras). A
implantação do OSF tem ocorrido por meio de um processo de cocriação entre os pesquisadores da
Universidade e dos próprios atores que compõem EIS de Florianópolis, que juntos vem retraçando a rede
que compõe esse ecossistema e produzindo informações, reflexões e conhecimentos sobre as suas
práticas. Para tanto o projeto envolve distintas etapas (1) O lançamento e validação da plataforma digital
que foi construída na primeira etapa do projeto; (2) A ampliação e aprofundamento do mapeamento do
Ecossistema de Inovação Social de Florianópolis com a validação dos dados das iniciativas já cadastradas
e inserção de novas, incluindo iniciativas promotoras de inovação social e atores de suporte; (3) A
observação das iniciativas de inovação social cadastradas, de modo a identificar melhor seus resultados e
incidência na esfera pública; (4) O mapeamento de iniciativas de inovação social com maior incidência, de
modo a acompanhar os seus "campos de experiência" e compreender melhor como emerge e se difunde
as inovações sociais promovidas.

Período:
01/agosto/2018 - 31/agosto/2020

Coordenador
Maria Carolina Martinez Andion

Grupo de Pesquisa
Nisp – Núcleo de Pesquisa e
Extensão em Inovações Sociais na
Esfera Pública
http://www.blogdonisp.com.br/
Voltar ao topo

Painel Latino-Americano de Administração Pública (PLAAP)

Descrição:
Este projeto tem por objetivo implementar um painel de acompanhamento dos Modelos de Gestão Pública
(MGP), Políticas de Gestão Pública (PGP) e Análise de Políticas Públicas (APP) na América Latina. É uma
agenda de pesquisa exploratório-descritiva de médio prazo (três anos) que buscará comparar o nível de
desenvolvimento da gestão pública entre os governos nacionais de países Latino-Americanos. Como
método de pesquisa será adotado o estudo de casos múltiplos, sendo unidade de análise cada governo
nacional (poder executivo, administração direta) dos países Latino-Americanos selecionados: Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, Peru, México e Venezuela. A coleta de dados será feita por meio de análise
documental, leitura de artigos e livros, e entrevistas com especialistas e acadêmicos da administração
pública e políticas públicas de cada país selecionado. Como resultados de médio prazo do PLAAP espera-se
que o estudo comparativo traga os seguintes avanços: a) compreensão comparativa do estágio de
desenvolvimento das ferramentas e profissionalização da gestão pública e da análise de políticas públicas
do Brasil com relação a seus vizinhos Latino-Americanos; b) geração de aprendizado na área de
Administração Pública e Políticas Públicas com fins ao desenvolvimento de modelos de gestão pública mais
adequados ao contexto histórico e socio-institucional da América Latina; c) aproximação das comunidades
epistêmicas do Campo de Públicas na América Latina.

Período:
01/agosto/2019 - 31/julho/2022

Coordenador
Leonardo Secchi

Professores Participantes
Sulivan Desirée Fischer

Grupo de Pesquisa
Callipolis – Grupo de Pesquisa
de Política Pública e
Desenvolvimento
Voltar ao topo

Políticas de fomento e apoio à inovação social estudo comparativo
Brasil/Portugal

Descrição:
Este projeto tem por objetivo implementar um painel de acompanhamento dos Modelos de Gestão Pública
(MGP), Políticas de Gestão Pública (PGP) e Análise de Políticas Públicas (APP) na América Latina. É uma
agenda de pesquisa exploratório-descritiva de médio prazo (três anos) que buscará comparar o nível de
desenvolvimento da gestão pública entre os governos nacionais de países Latino-Americanos. Como
método de pesquisa será adotado o estudo de casos múltiplos, sendo unidade de análise cada governo
nacional (poder executivo, administração direta) dos países Latino-Americanos selecionados: Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, Peru, México e Venezuela. A coleta de dados será feita por meio de análise
documental, leitura de artigos e livros, e entrevistas com especialistas e acadêmicos da administração
pública e políticas públicas de cada país selecionado. Como resultados de médio prazo do PLAAP espera-se
que o estudo comparativo traga os seguintes avanços: a) compreensão comparativa do estágio de
desenvolvimento das ferramentas e profissionalização da gestão pública e da análise de políticas públicas
do Brasil com relação a seus vizinhos Latino-Americanos; b) geração de aprendizado na área de
Administração Pública e Políticas Públicas com fins ao desenvolvimento de modelos de gestão pública mais
adequados ao contexto histórico e socio-institucional da América Latina; c) aproximação das comunidades
epistêmicas do Campo de Públicas na América Latina.

Período:
01/março/2018 - 31/dezembro/2019

Coordenador
Luciana Francisco de Abreu Ronconi

Grupo de Pesquisa
Nisp – Núcleo de Pesquisa e
Extensão em Inovações Sociais na
Esfera Pública
http://www.blogdonisp.com.br/
Voltar ao topo

Ambiente institucional e os incentivos à Inovação e ao investimento

Descrição:
A hipótese norteadora da investigação proposta é a de que arranjos institucionais com maior qualidade,
identificados com a proteção à liberdade econômica, geram incentivos à inovação e ao investimento, seja
por novos empreendimentos ou pelo investimento direto externo. O objetivo geral seria o de investigar a
influência da qualidade dos arranjos institucionais sobre a geração de incentivos às iniciativas em
empreender, inovar e investir em outros países, no período recente. Especificamente, seria proposto:
revisar a literatura sobre a relação entre o ambiente institucional e a capacidade de empreender, inovar e
investir em outros países; analisar de forma descritiva a relação entre a qualidade dos arranjos
institucionais e o ambiente de incentivos à criação de novos negócios, de inovação e de atração de
investimento externo direto; estimar a fronteira estocástica de produção de inovações, utilizando modelos
de painel, para avaliar como o posicionamento dos países no ranking de eficiência seria influenciado pelas
instituições; avaliar a influência das instituições na atração de Investimento Direto Externo, utilizando
modelos de painel e investigar a influência da matriz institucional sobre o empreendedorismo, medido
pela proxy de criação de novos negócios, utilizando modelos de painel. A abrangência da amostra seria a
de contemplar um conjunto amplo de países, com diferentes graus de desenvolvimento, pelo período de
abrangência condicionado a disponibilidade das variáveis de interesse.

Período:
01/agosto/2016 - 31/julho/2020

Coordenador
Ana Paula Menezes Pereira

Professores Participantes
Fernando Pozzobon

Grupo de Pesquisa
GEA – Grupo de Economia
Aplicada

Voltar ao Topo

A trajetória histórica das políticas públicas: a análise dos economistas - 18501945

Descrição:
O projeto de pesquisa consistiria numa pesquisa bibliográfica, qualitativa, exploratória e não-experimental
que visaria mapear a evolução do pensamento econômico sobre a atuação dos governos no tecido
econômico desde a escola Clássica, vista aqui em seus autores tardios (meados de 1850), até a escola
keynesiana, no século XX. Basear-se-ia no levantamento dos autores relevantes para o assunto,
utilizando-se para tanto o tratamento dispensado por autores da área de História do Pensamento
Econômico, das obras originais desses autores (sempre que for possível localizá-las, sendo utilizadas
obras de análise e comentário caso os originais não estejam disponíveis), e na leitura e discussão das
contribuições desses autores ao estudo da atuação governamental. Questões referentes a políticas
monetárias, tributária, de desenvolvimento e de comércio exterior, em primeira análise, iriam se
constituir no grosso das análises dos autores tratados, embora não se dispense o tratamento de outras
questões apresentadas e discutidas nas obras pesquisadas como afeitas à atuação governamental. Em
seguida, o projeto contemplaria a classificação das propostas dos autores na tipologia das políticas
públicas de Anderson (2003), que as subdivide em políticas substantivas ou procedimentais; distributivas,
regulatórias, autorregulatórias ou redistributivas; materiais ou simbólicas; e de provisão de bens
públicos/coletivos ou privados.

Período:
01/agosto/2019 - 31/julho/2020

Coordenador
Marcello Beckert Zappellini

Grupo de Pesquisa
Callipolis – Grupo de Pesquisa
de Política Pública e
Desenvolvimento
Voltar ao Topo

Desenvolvimento de ferramentas computacionais para apoio ao ensino e
pesquisa na área de finanças

Descrição:
Atualmente, são oferecidos muitos cursos sobre investimentos no mercado financeiro, porém nas
universidades é onde se encontram os principais programas de ensino voltados a compreensão e
avaliação do mercado financeiro, e suas operações. Mesmo assim, a universidade muitas vezes ainda se
mostra carente de técnicas e ferramentas que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem. No caso dos
professores de finanças, uma das maiores ambições é que seus alunos desenvolvam, além da parte
teórica, a parte prática. É nesse contexto que as ferramentas computacionais, se tornam um importante
meio de aprendizagem e pesquisa dentro do ambiente acadêmico. Os simuladores financeiros, por
exemplo, permitem a realização de operações financeiras em um mercado fictício, onde o investidor é
protegido dos riscos comuns que o mercado no mundo real oferece. Este tipo de ferramenta estimula o
aluno, e eleva o seu grau de aprendizado. Atualmente, os simuladores gratuitos disponíveis, além de
poucos, apresentam limitações na sua utilização em um contexto de aprendizado pessoal ou acadêmico.
Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral o desenvolvimento de ferramentas computacionais, que
simulam operações do mercado financeiro com foco às necessidades do ensino, pesquisa e aprendizagem
dentro da área de finanças, do curso de Ciências Econômicas da ESAG. Espera-se como resultado
imediato deste projeto, além do aprendizado dos alunos envolvidos na implementação das ferramentas, o
atendimento às necessidades atualmente existentes nas disciplinas relacionadas ao mercado financeiro e
de capitais, que abordam o assunto de maneira prática. Finalmente, os resultados gerados neste projeto
possibilitarão ainda a abertura de novas frentes de estudo, e pesquisa, a partir dos dados/informações
coletadas.

Período:
01/maio/2019 - 31/dezembro/2021

Coordenador
Analucia Vieira Fantin

Grupo de Pesquisa
GEA – Grupo de Economia
Aplicada

Voltar ao Topo

Economia da energia no Brasil: aplicações econométricas ao setor elétrico

Descrição:
Neste projeto de pesquisa propõe-se aplicar modelos econométricos de séries temporais para determinar
interrelações entre o Preço de Liquidação e Diferenças (PLD) e outras variáveis, na busca de medidas e
previsões do PLD e de variáveis relevantes na tomada de decisão dos agentes participantes do Setor
Elétrico Brasileiro. Para realizar este estudo serão coletados dados de variáveis econômicos e não
econômicas, relacionados ao setor em base de dados de sítios da internet de empresas, órgãos públicos e
organizações não governamentais. Como grande parte dos dados das variáveis são séries temporais a
metodologia básica a ser utilizada a partir destes dados será a metodologia de Box-Jenkins e suas
extensões a modelos univariados e multivariados. Alguns possíveis resultados se referem ao
comportamento não linear de determinadas variáveis e interrelações dinâmicas entre elas.

Período:
01/março/2017 - 31/julho/2021

Coordenador
Adriano de Amarante

Professores Participantes
Daniel Augusto de Souza

Grupo de Pesquisa
GEA – Grupo de Economia
Aplicada

Voltar ao Topo

Elementos estruturantes para a realização da coprodução de bens e serviços
públicos - interações conceituais e evidências empíricas na administração pública
municipal em Santa Catarina

Descrição:
Este projeto tem por objetivo estudar os elementos estruturantes dos processos de coprodução de bens e
serviços públicos a partir de uma perspectiva integrativa para fundamentar um modelo teórico-conceitual
que as explicite e explique. A visão integrativa é necessária para a sua compreensão como um processo
complexo que, com base em conclusões fundamentadas na análise da produção acadêmica e experiências
empíricas nacionais e internacionais, bem como em pesquisas e trabalhos desenvolvidas pelos
pesquisadores do grupo no campo da coprodução e da accountability, parece demandar e depender da
interação com outros elementos (a exemplo da transparência e accountability) para se estruturar e
existir. Parte-se, assim, da investigação, discussão e proposição dessas relações para fundamentar um
modelo teórico-conceitual explicativo e, a partir dele, analisar algumas experiências em um município de
Santa Catarina de forma a evidenciar empiricamente a sua ocorrência em processos de coprodução. A
pesquisa é exploratória e descritiva, de natureza qualitativa, partindo da pesquisa bibliográfica para
desenvolver um modelo teórico a partir do qual analisar-se-ão experiências observadas no âmbito
municipal em Santa Catarina. Espera-se, assim, como alcance final do projeto, além do próprio
desenvolvimento do modelo teórico-conceitual, a intensificação do debate e do conhecimento público e
acadêmico sobre o tema da coprodução do bem público, além de contribuir para a atualização do aporte
teórico dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da ESAG/UDESC e, ainda, o aprimoramento dos
modelos de gestão dos processos de coprodução de bens e serviços públicos.

Período:
01/agosto/2018 - 31/julho/2020

Coordenador
Arlindo Carvalho Rocha

Professores Participantes
Daniel Moraes Pinheiro
Emiliana Debetir de Oliveira
Paula Chies Schommer

Grupo de Pesquisa
Politeia – Coprodução do Bem
Público: Accountability e Gestão

Voltar ao Topo

Investigação dos impactos de políticas públicas sobre o desempenho escolar dos
alunos

Descrição:
Os investimentos públicos em educação têm focado em diversos tipos de políticas públicas voltadas tanto
ao aumento dos anos de escolaridade da população, como da qualidade educacional. Os tipos de
investimentos públicos nessa área podem ser divididos em três: i) políticas direcionadas a creches, préescola e tudo que envolve a primeira infância, período chave para a formação de habilidades não
cognitivas das crianças; ii) políticas de melhoria dos insumos com investimentos na infraestrutura escolar
e na capacitação dos professores, possibilitando práticas pedagógicas mais eficazes e iii) políticas que
incentivem o maior comprometimento da comunidade escolar: pais, professores e diretores de escolas. Os
gastos públicos e os resultados escolares, entretanto, nem sempre apresentam uma relação estreita. Nos
últimos anos, os gastos em educação tiveram um grande crescimento, enquanto o desempenho da
educação brasileira não apresentou melhora significativa. Nesse contexto, é fundamental analisar de
maneira robusta a qualidade do gasto público em educação no Brasil. A partir da utilização das principais
metodologias de avaliação causal de intervenções, o objetivo deste projeto é investigar os impactos dos
diferentes tipos de políticas públicas sobre o desempenho escolar dos alunos. Os resultados esperados da
pesquisa são análises de eficácia das políticas avaliadas, fornecendo informações para os gestores de
políticas públicas do Brasil.

Período:
01/julho/2019 - 30/junho/2021

Coordenador
Thais Waideman Niquito

Professores Participantes
Marcos Vinicio Wink Junior

Grupo de Pesquisa
GEA – Grupo de Economia
Aplicada

Voltar ao Topo

Mercados financeiros: uma análise econométrica de um conjunto de ativos
financeiros

Descrição:
Investidores do mercado financeiro são agentes econômicos que arbitram valores de ativos e,
invariavelmente se expõem ao risco. No mercado financeiro, investidores de longo prazo, especuladores,
gestores financeiros buscam maximizar a sua riqueza e/ou a riqueza de seus clientes. Num ambiente
altamente interligado e com crescentes oscilações nos volumes negociados e preços de ativos, o
entendimento de como as variáveis determinantes se comportam se torna de suma importância para o
equilíbrio da relação entre risco e retorno. Nesse contexto, é fundamental que os agentes entendam o
máximo possível as relações entre os diversos ativos financeiros e entre estes e outras variáveis
econômicas classicamente analisadas. Esse projeto se valerá de análises estatísticas e econométricas de
um conjunto de ativos tradicionalmente analisados, tais como ações, moedas, taxas de juros e variáveis
macroeconômicas, com o objetivo principal de entender o tipo de relações existentes par-a-par. Os
resultados esperados são a determinação do grau de correlação entre ativos, relações de causalidade e
mapeamento de agrupamentos de ativos cointegrados.

Período:
01/março/2017 - 31/dezembro/2020

Coordenador
Daniel Augusto de Souza

Professores Participantes
Adriano de Amarante
Analucia Vieira Fantin
Fernando Pozzobon

Grupo de Pesquisa
GEA – Grupo de Economia
Aplicada

Voltar ao Topo

O papel da dinâmica demográfica no crescimento econômico espacial: evidência
empírica para o Brasil

Descrição:
A dinâmica demográfica brasileira indica que o processo de envelhecimento populacional está em curso no
Brasil. As estimativas de crescimento populacional indicam que a partir de 2043 a taxa de crescimento
populacional cairá para zero, assumindo valores negativos a partir desse ano. Este estudo tem por
objetivo principal avaliar o impacto de variáveis populacionais no crescimento da renda per capita a partir
de uma perspectiva espacial, sendo utilizados dois recortes regionais (Estados e Áreas Mínimas
Comparáveis) para os anos do Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. A estratégia empírica a ser
adotada consiste na estimação de modelos econométricos espaciais de convergência de renda.

Período:
01/julho/2019 - 31/julho/2020

Coordenador
Marianne Zwilling Stampe

Grupo de Pesquisa
GEA – Grupo de Economia
Aplicada

Voltar ao Topo

Qualificação e vantagem salarial nas carreiras de Ciência e Tecnologia no Brasil

Descrição:
Este projeto de pesquisa se propõe a caracterizar e analisar determinadas características da força de
trabalho das áreas de ciência e tecnologia no Brasil e que na literatura americana denomina-se STEM
(Science, Technology, Engeenering and Math). Nos Estados Unidos os empegos STEM, em 2010,
contribuíam com cerca de 5,5% do total da força de trabalho e apresentam características marcantes em
relação aos demais postos. Dentre essas características, destacam-se o crescimento da demanda pelos
trabalhadores acima do crescimento da demanda nas demais áreas, a maior média salarial em relação ao
mercado total, a menor taxa de desemprego e a reduzida participação feminina. A importância dos
empregos STEM reside no fato de que trata-se do setor da mão de obra que lidera a capacidade de
inovação e competitividade das economias modernas. Não há, no Brasil, uma caracterização das
ocupações que comporiam um conjunto do tipo STEM e sua caracterização em termos de salário e
produtividade em comparação com os demais empregos no mercado. Assim, essa proposta de pesquisa
se propõe a realizar um esforço para fornecer o perfil de produtividade, gênero e salário dos empregos
classificados pela CBO de acordo com ocupações da área de ciência e tecnologia. A metodologia para
escrever a produtividade desse grupo e para estimar magnitude de sua vantagem salarial, controlando
para atributos específicos – o prêmio STEM – é a análise de regressão na forma da decomposição de
Oaxaca-Ransom (1993), que, por sua vez, se fundamenta na teoria do capital humano.
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