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Programa das disciplinas da LP CG - 2º semestre de 2018 

(click sobre o nome da disciplina para acessar o programa) 
 

Métodos Qualitativos de Pesquisa em Administração- Métodos Qualitativos 
Seminário de Pesquisa  – Tendências em Marketing 
Seminário de Pesquisa – Competitividade Empresarial 
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 Métodos Qualitativos de Pesquisa em Administração- Métodos Qualitativos 

 
DEPARTAMENTO :  ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS 
CURSO                  :  DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS/DBA  
DISCIPLINA           :   MÉTODOS QUALITATIVOS DE PESQUISA 
PROFESSORA      :  Maria José Tonelli 
PERÍODO               13,14,15 de Setembro / 18, 19, 20 de Outubro  

SEMESTRE / ANO: 2o/2018 
PROGRAMA 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

A área de Administração de Empresas cresceu substancialmente a partir de pesquisas qualitativas nestas ultimas 
décadas. Essa disciplina tem como objetivo apresentar o debate contemporâneo em Pesquisa Qualitativa e esclarecer 
questões relativas às relações entre teorias e métodos que permitam o desenvolvimento de pesquisas qualitativas com 
rigor e relevância.   

A partir de pesquisas realizadas nas mais diversas áreas temáticas das Ciências Organizacionais, o curso apresenta uma 
visão geral do campo de pesquisa qualitativa, que inclui: i) os diferentes pressupostos epistemológicos que guiam a 
condução da pesquisa qualitativa, ii) estratégias de pesquisa e iii) procedimentos para a coleta  e análise de dados.  

Considera-se como objetivo de aprendizagem que o aluno deve ser capaz de identificar, escolher e aplicar métodos 
qualitativos adequados para seu projeto de pesquisa.  

TÓPICOS DO CONTEÚDO/CRONOGRAMA   

 
SETEMBRO 

 
 

 

 

 

 

13 de set. – Parte I 

 

Apresentação do programa  

Os limites da ciência e ética em 
pesquisa 

Pesquisa em Administração no Brasil  

Questões práticas 

 

 
 
BERTERO, C. O.; CALDAS, M. P.; WOOD JR., T. 
(2004) Produção Acadêmica em Administração 
no Brasil. São Paulo, Editora Atlas. 

HOLT, R., Ethical research practice, in:  
SYMON G., CASSELL C. (2012) Qualitative 
Organizational Research: core methods and 
current challenges. London, Sage 

SANTOS, B. (1997) Um discurso sobre as 
ciências, Portugal, Edições Afrontamento 
 

 

 

13 de set.  – Parte II 

 

Pressupostos Ontológicos e 
Epistemológicos:  

 Pós-positivismo,  

 
DUBERDEY. J., Johnson, P., CASSELL C. 
Philosophies underpinning qualitatite research, 
in: SYMON G., CASSELL C. (2012) Qualitative 
Organizational Research: core methods and 
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 Interpretativismos,  

 Tradições  Críticas e  

 Tradições “Pós” 

current challenges. London, Sage,  
 
PRASAD, P.  (2005) Crafting qualitative 
research: working in the postpositivist 
traditions, Armonk, New York; M.E. Sharpe, 
Chapter 1.  
 
SCHWANDT,  T. Três posturas epistemológicas 
para a investigação qualitativa: 
interpretativismo, hermenêutica e 
construcionismo social, in: DENZIN, N. K. 
LINCOLN, Y. S. e colaboradores (2006)  O 
planejamento da pesquisa qualitativa: teorias 
e abordagens, Porto Alegre, Bookman e 
Artmed.  
 
 

 

 

 

 

 

14 de set. – Parte I 

 

Estratégias de Pesquisa:  

 

 Estudo de Caso 

 
Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories 
from case study research. Academy of 
Management Review, 14: 532–550. 
 
Eisenhart, K. & Graebner, M. (2007) Theory 
building from cases: opportunities and 
challenges. Academy of Management Journal, 
Vol. 50, No. 1:25–32. 
 
Godoy, A. (2006) Estudo de Caso Qualitativo 
in: Godoi, C; Bandeira-de-Mello, R. & Silva. A. 
Pesquisa Qualitativa em Estudos 
Organizacionais. São Paulo, Ed. Saraiva.  
 

 

 

 

14 de set.  – Parte II 

 

Estratégias de Pesquisa: 

 

 Etnografia, 

 Análise de Discurso, 

 Pesquisa-Ação e  

 Teoria Fundamentada 
(Grounded theory)  

 

HENWOO, K., PIDGEON, N. A teoria 
fundamentada, in: BREAKWELL, G.M., 
HAMMOND, S., FIFE-SCHAW, C., SMITH, J.A. 
(2010), Métodos de Pesquisa em Psicologia, 
Porto Alegre, Editora Bookman, Artmed 

OSWICK, C.  Discourse analysis and discursive 
research, in: SYMON G., CASSELL C. (2012) 
Qualitative Organizational Research: core 
methods and current challenges. London, Sage 

UZZELL, D., BARNETT, J.  Pesquisa etnográfica 
e pesquisa ação, in: BREAKWELL, G.M., 
HAMMOND, S., FIFE-SCHAW, C., SMITH, J.A. 
(2010), Métodos de Pesquisa em Psicologia, 
Porto Alegre, Editora Bookman, Artmed 
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15 de set. – Parte I 

 

Procedimentos de coleta de dados: 

 Observação,  

 Shadowing,  

 Entrevistas e  

 Grupos de foco 

 

ALVESSON, M., ASCHCRAFT, K. L. Interviews,  
in: SYMON G., CASSELL C. (2012) Qualitative 
Organizational Research: core methods and 
current challenges. London, Sage 

DALLOS, R. Métodos Observacionais, in: 
BREAKWELL, G.M., HAMMOND, S., FIFE-
SCHAW, C., SMITH, J.A. (2010), Métodos de 
Pesquisa em Psicologia, Porto Alegre, Editora 
Bookman, Artmed 

KANDOLA, B., Focus groups, in: SYMON G., 
CASSELL C. (2012) Qualitative Organizational 
Research: core methods and current 
challenges. London, Sage 

 

 

15 de set. – Parte II  

 

Análise de dados 

 
SPINK, M.J. (org) (1999)  Práticas discursivas e 
produção de sentidos no cotidiano: 
aproximações teóricas e metodológicas, São 
Paulo, Cortez Editora. Capítulos 3 e 4.  
 
SPRADLEY, J. (1979) The ethnography 
interview, USA, Thompson Learning 
 

 

 

OUTUBRO 

 

 

 

18 de outubro – Parte I 

 
Cada participante deverá trazer um 
artigo que considere exemplar de cada 
uma das abordagens:   
 

 interpretativismo, 
 hermenêutica,  
 construcionismo social,  
 teoria crítica e  
 pós-estruturalismo.  

 

 

O artigo poderá ser escolhido entre os tópicos 
de interesse de cada participante.  

Preparar  uma apresentação de 15 minutos 
sobre o artigo. 

Apresentação de Professor pesquisador 
convidado – a confirmar 

 

 

 

 
Cada participante deverá  trazer um 
artigo que considere exemplar de cada 
uma das estratégias:  

 

O artigo poderá ser escolhido entre os tópicos 
de interesse de cada participante. 
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18 de outubro – Parte II  
 análise de discurso,  
 pesquisa-ação,  
 grounded theory e  
 etnografia.  

 

Preparar  uma apresentação de 15 minutos 
sobre o artigo. 

Apresentação de Professor pesquisador 
convidado – a confirmar 

 

 

 

 

 

19 de outubro – Parte I 

 
Cada participante deverá trazer um 
artigo que considerem exemplar de 
estudo de caso.  

 

O artigo poderá ser escolhido entre os tópicos 
de interesse de cada participante. 

 

Preparar  uma apresentação de 15 minutos 
sobre o artigo. 
 
Apresentação de Professor pesquisador 
convidado – a confirmar 

 

 

 

19 de outubro – Parte II 

 
Cada participante deverá fazer e 
apresentar  relato de uma hora de 
observação de um local público  

 
A observação poderá ser escolhida entre os 
tópicos de interesse de cada participante. 

 
Preparar  uma apresentação de 15 minutos 
sobre o artigo. 
 
Apresentação de Professor pesquisador 
convidado – a confirmar 

 

 

 

20 de outubro – Parte I 

 

Cada participante deverá fazer e 
apresentar 15 minutos de entrevista, 
gravada e transcrita, para ser 
trabalhada em classe.  

 

A entrevista pode ser realizada sobre tópicos 
de interesse de cada participante. 

Preparar  uma apresentação de 15 minutos 
sobre o artigo. 
 

20 de outubro – Parte II Encerramento e balanço  Apresentação de Professor pesquisador 
convidado 

 

METODOLOGIA 

A proposta pedagógica inclui: 

o Discussão de textos 

o Aulas expositivas 
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o Atividades práticas 

o Palestras  

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

O aproveitamento na disciplina será definido em função das seguintes atividades: 

o Apresentação I (30%) 

o Apresentação II  (30%) 

o Trabalho Final (40%) 

o Entrega de um ensaio teórico a respeito de um dos temas tratado durante o curso ou  

o A aplicação de uma das técnicas de coleta de dados , com  breve discussão teórica, descrição e 
análise dos dados 

o Capítulo da tese sobre metodologia, no caso de se tratar de pesquisa qualitativa.  

  Limite de 6.000 palavras   

 

BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTAR  

 
ALVESSON, M. , SKOLDBERG, K. (2000) Reflexive Methodology: new vistas for Qualitative Research, London, Sage 
Publications  
 
BAUER, M. GASKELL, G. (2008) Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petropolis, Ed. Vozes, 7ª. Ed.  
 
BREAKWELL, G.M., HAMMOND, S., FIFE-SCHAW, C., SMITH, J.A. (2010), Métodos de Pesquisa em Psicologia, Porto 
Alegre, Editora Bookman, Artmed 
 
CRESWELL, J. W. (2010) Projeto de pesquisa, Porto Alegre, Bookman e Artmed.  

 

CZARNIAWSKA,  B. (2007) Shadowing and other techniques for doing fieldwork in modern socities. Liber, Copenhagen B. 
School 
 

DENZIN, N. K. , LINCOLN, Y. S. e colaboradores (2006)  O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens, 
Porto Alegre, Bookman e Artmed.  
 
FLICK, U. (2009) Introdução à pesquisa qualitativa Porto Alegre, Artmed e Bookman Editores.  
 
PRASAD, P.  (2005) Crafting qualitative research: working in the postpositivist traditions, Armonk, New York; M.E. 
Sharpe.  
 
ROBSON, C. (2002)  Real World Research, London, Blackweel Publishing, 2nd edition.  
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SPINK, M.J. (org) (1999)  Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e 
metodológicas, São Paulo, Cortez Editora.  
 
SILVERMAN, D. (2010) Um livro bom, pequeno e acessível sobre pesquisa qualitativa, Bookman, 
 
SPRADLEY, J. (1979) The ethnography interview, USA, Thompson Learning 
 
SYMON G., CASSELL C. (2012) Qualitative Organizational Research: core methods and current challenges. London, Sage 
 
THIOLLENT, M. (1987)  Pesquisa Ação, São Paulo, Cortez Editores.  
 
 
 

LEITURAS COMPLEMENTARES PODERÃO SER INDICADAS NO DECORRER DO CURSO 
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Seminário de Pesquisa  – Tendências em Marketing 

 

DEPARTAMENTO: MCD 

PROGRAMA: DBA 

DISCIPLINA: Seminário de Pesquisa 4 – Tendências em Marketing 

PROFESSOR: Eliane P. Zamith Brito (eliane.brito@fgv.br) 

SEMESTRE: 2º/2018 

 

SYLLABUS 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Esta disciplina apresenta uma visão geral de temas contemporâneos em estudos de Marketing. O 

objetivo de aprendizagem desta disciplina é ter uma visão da evolução dos estudos de Marketing ao 

longo do tempo e capacitar os participantes a analisar criticamente o sistema de marketing das 

organizações, indicando soluções para melhoria. Inicialmente será apresentada uma visão histórica 

dos estudos da área e eventos que promoveram mudanças significativas nas pesquisas. Na sequência 

serão abordados temas de fronteira dos estudos da área. A escolha dos temas considerou os temas 

mais comuns nos periódicos e conferências da área e os levantamentos junto às empresas que o 

Marketing Science Institute realiza a cada dois anos.  

 

CONTEÚDO  

O seminário está estruturado em seis módulos. O tema de cada módulo e os textos que serão 

discutidos estão apresentados abaixo 

 

Módulo 1 – História da Teoria de Marketing (Manhã do dia 13/09/2018) 

Apresenta uma visão histórica dos temas tratados nos estudos de Marketing desde o início do século 

XX. Também serão apresentados os principais periódicos da área e o escopo principal de cada.  

 

Os alunos devem estudar previamente os artigos indicados abaixo. Discussão estruturada conduzida 

pelo professor sobre o tema e baseada nos artigos. Sugiro que a leitura ocorra na ordem que os 

textos são listados. 

 

1) Shaw, E. H., & Jones, D. B. (2005). A history of schools of marketing thought. Marketing 

Theory, 5(3), 239-281. 

2) Cortez, R. M., & Johnston, W. J. (2017). The future of B2B marketing theory: A historical 

and prospective analysis. Industrial Marketing Management, 66, 90-102. 

3) Brown, S. (2013). Postmodern marketing? European Journal of Marketing. 27(4), 19-34. 

4) Tadajewski, M. (2012). History and critical marketing studies. Journal of Historical 

Research in Marketing, 4(3), 440-452. 

 

Módulo 2 – Value, value creation and measurement (Tarde do dia 13/09/2018).  

mailto:eliane.brito@fgv.br
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Apresenta os conceitos de valor de troca, valor em uso, criação de valor associados à lógica 

dominante de serviço e  ao conceito de prosumer.  

Os alunos devem estudar previamente os artigos indicados abaixo. No início do módulo haverá um 

rápido teste para avaliar a compreensão dos artigos. Discussão estruturada conduzida pelo professor 

sobre o tema e baseada nos artigos estudados.  

Atividade prévia: Após ler as referências indicadas, procure nas bases de periódicos algum(ns) 

artigo(s) que defina(m) o conceito de servitização e compare servitização com a lógica dominante 

de serviço. Selecione um exemplo para ilustrar servitização e outro para a lógica dominante de 

serviço. Prepare até 5 slides para apresentar o seu trabalho.  

 

1) Bettencourt, L., Lusch, R., & Vargo, S. (2014). A service lens on value creation: Marketing's 

role in achieving strategic advantage. California Management Review, 57(1), 44-66. 

2) Kumar, V., & Reinartz, W. (2016). Creating enduring customer value. Journal of Marketing, 

80(6), 36-68. 

3) Payne, A., Frow, P., & Eggert, A. (2017). The customer value proposition: evolution, 

development, and application in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 

45(4), 467-489. 

4) Macdonald, E. K., Kleinaltenkamp, M., & Wilson, H. N. (2016). How business customers 

judge solutions: Solution quality and value in use. Journal of Marketing, 80(3), 96-120. 

 

Módulo 3 – Customer Journey. (Manhã do dia 14/09/2018) 

Este módulo apresenta o conceito de experiência do cliente na jornada de compra.  

Os alunos devem estudar previamente os artigos indicados abaixo. No início do módulo haverá um 

rápido teste para avaliar a compreensão dos artigos. Discussão estruturada conduzida pelo professor 

sobre o tema e baseada nos artigos estudados.  

Discussão do caso Accor Hotels and the digital transformation (Insead - IN1252). O caso e 

perguntas sobre o caso serão enviadas posteriormente. 

 

1) Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the 

customer journey. Journal of Marketing, 80(6), 69-96. 

2) Homburg, C., Jozić, D., & Kuehnl, C. (2017). Customer experience management: toward 

implementing an evolving marketing concept. Journal of the Academy of Marketing Science, 

45(3), 377-401. 

3) McColl-Kennedy, J. R., Gustafsson, A., Jaakkola, E., Klaus, P., Radnor, Z. J., Perks, H., & 

Friman, M. (2015). Fresh perspectives on customer experience. Journal of Services 

Marketing, 29(6/7), 430-435. 

4) Maklan, S., Antonetti, P., & Whitty, S. (2017). A Better Way to Manage Customer 

Experience: Lessons from the Royal Bank of Scotland. California Management Review, 

59(2), 92-115. 

 

 

 

Módulo 4 – Canais de distribuição e Omnichanel (Tarde do dia 14/09/2018) 
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Apresenta o conceito de canais de Marketing e discute o uso de múltiplos canis e a convergência de 

todos os canais utilizados por uma empresa como forma de ampliar a experiência de compra do 

consumidor, possibilitando com que o consumidor não veja diferença entre o mundo online e o 

offline. 

Os alunos devem estudar previamente os artigos indicados abaixo. No início do módulo haverá um 

rápido teste para avaliar a compreensão dos artigos. Discussão estruturada conduzida pelo professor 

sobre o tema e baseada nos artigos estudados.  

Discussão do caso Best Buy: Creating a Winning Customer Experience in Consumer Electronics 

(Kellogg School - Ke1023 de October 20170). O caso e perguntas sobre o caso serão enviadas 

posteriormente. 

 

1) Ailawadi, K. L., & Farris, P. W. (2017). Managing multi-and omni-channel distribution: 

metrics and research directions. Journal of Retailing, 93(1), 120-135. 

2) Saghiri, S., Wilding, R., Mena, C., & Bourlakis, M. (2017). Toward a three-dimensional 

framework for omni-channel. Journal of Business Research, 77, 53-67. 

3) Wang, R. J. H., Malthouse, E. C., & Krishnamurthi, L. (2015). On the go: How mobile 

shopping affects customer purchase behavior. Journal of Retailing, 91(2), 217-234. 

4) Bell, D. R., Gallino, S., & Moreno, A. (2014). How to win in an omnichannel world. MIT 

Sloan Management Review, 56(1), 45. 

 

Módulo 5 – Marketing Analytics (Manhã do dia 15/09/2018) 

Apresenta a análise das ações de Marketing que permite avaliar o sucesso de suas iniciativas de 

Marketing. Discute a mensuração do desempenho de Marketing, ou seja, se os programas de 

Marketing estão realmente funcionando para melhorar o desempenho da organização. 

A análise de Marketing reúne dados de múltiplas fontes e os consolida em indicadores que 

permitem extrair resultados analíticos que podem fornecer informação para a gestão da organização. 

Os alunos devem estudar previamente os artigos indicados abaixo. No início do módulo haverá um 

rápido teste para avaliar a compreensão dos artigos. Discussão estruturada conduzida pelo professor 

sobre o tema e baseada nos artigos estudados.  

Discussão do caso Predicting Consumer Tastes with Big Data at Gap (Harvard Business School 

HBS 957115). O caso e perguntas sobre o caso serão enviadas posteriormente. 

 

1) Wedel, M., & Kannan, P. K. (2016). Marketing analytics for data-rich environments. Journal 

of Marketing, 80(6), 97-121. 

2) Hanssens, D. M., & Pauwels, K. H. (2016). Demonstrating the value of marketing. Journal 

of Marketing, 80(6), 173-190. 

3) Bradlow, E. T., Gangwar, M., Kopalle, P., & Voleti, S. (2017). The role of big data and 

predictive analytics in retailing. Journal of Retailing, 93(1), 79-95. 

4) George, G., Osinga, E. C., Lavie, D., & Scott, B. A. (2016). Big data and data science 

methods for management research. Academy of Management Journal, 59(5), 1493-1507. 

 

Módulo 6 – Comunicação e Social Media. (Tarde do dia 15/09/2018) 

Apresenta os desafios de Marketing para o uso de medias sociais na proposta de comunicação 

integrada.   
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Os alunos devem estudar previamente os artigos indicados abaixo. No início do módulo haverá um 

rápido teste para avaliar a compreensão dos artigos. Discussão estruturada conduzida pelo professor 

sobre o tema e baseada nos artigos estudados.  

Discussão do caso da United Airlines service-recovery challenge after reputation meltdown (Yvey 

W18124). O caso e perguntas sobre o caso serão enviadas posteriormente. 

 

1) Batra, R., & Keller, K. L. (2016). Integrating Marketing Communications: New findings, 

new lessons, and new ideas. Journal of Marketing, 80(6), 122-145. 

2) Lamberton, C., & Stephen, A. T. (2016). A thematic exploration of digital, social media, and 

mobile marketing: Research evolution from 2000 to 2015 and an agenda for future inquiry. 

Journal of Marketing, 80(6), 146-172. 

3) Holt, D. (2016). Branding in the age of social media. Harvard Business Review, 94(3), 40-

50. 

4) Key, T. M., & Czaplewski, A. J. (2017). Upstream social marketing strategy: An integrated 

marketing communications approach. Business Horizons, 60(3), 325-333. 

5) Gruber, D. A., Smerek, R. E., Thomas-Hunt, M. C., & James, E. H. (2015). The real-time 

power of Twitter: Crisis management and leadership in an age of social media. Business 

Horizons, 58(2), 163-172. 

6) Edelman, D. C. (2010). Branding in the digital age. Harvard Business Review, 88(12), 62-

69. 

 

MÉTODO 

A disciplina usa uma abordagem baseada na discussão. Espera-se que os alunos estudem em 
profundidade os textos indicados e estejam preparados para a discussão em plenário e em grupos. 
Eles devem trazer suas anotações e dúvidas para suportar estas discussões. Espera-se que tenham 
uma participação ativa e fundamentada na teoria. A experiência pessoal de cada um deve ser usada 
para ilustrar os conceitos teóricos.  
 

AVALIAÇÃO 

A participação nas discussões é um elemento fundamental de avaliação. Será considerada a 

intensidade e qualidade da participação demonstrando tanto o entendimento dos textos e preparação 

como também a profundidade da reflexão.  

No final do curso os alunos deverão submeter uma resenha num dos temas discutidos no curso. O 

aluno deve levantar pelo menos cinco referências de periódicos relevantes na área, sendo, pelo 

menos três novas, ou seja, não discutidas em aula. Deve produzir um texto explicando o tema e 

propor um objetivo de pesquisa. Este trabalho deve ser feito em Word com um máximo de 2000 

palavras. A avaliação considerará a qualidade do texto produzido (encadeamento das ideias), a 

qualidade das referências incluídas e a clareza do objetivo de pesquisa proposto. Deve ser 

submetido via mail até 30/09/2018.  

 

Participação individual 30% 

Testes 25% 

Trabalhos em grupos 20% 

Trabalho final 25% 
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Seminário de Pesquisa – Competitividade Empresarial 

DEPARTAMENTO: POI 

PROGRAMA: DBA 

DISCIPLINA: Seminário de Pesquisa 1 – Competitividade Empresarial 

PROFESSOR: Luiz Artur Ledur Brito                                                                      SEMESTRE: 2º/2018 
 

SYLLABUS 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Esta disciplina promove o entendimento da dinâmica da competitividade empresarial integrando 

conceitos desenvolvidos na área de estratégia. Ela analisa inicialmente a heterogeneidade do 

desempenho que ocorre no mundo empresarial e posteriormente como esta heterogeneidade é 

criada, os processos de manutenção e destruição da heterogeneidade e das posições conquistadas 

pelas empresas.  

 

CONTEÚDO  

O seminário está estruturado em seis módulos. Teremos dois encontros preliminares (de 2h cada) à 

distância usando a plataforma Zoom em datas a serem combinadas. 

 

Primeiro encontro à distância (08/10/2018, 19 as 21h) – Discussão geral sobre a disciplina e 

orientação sobre a preparação. Discussão detalhada do artigo Rumelt (1991). Os alunos devem 

estudar o artigo em detalhe previamente e estarem preparados para responder às questões abaixo 

verbalmente: 

a) O livro de Ghemawat (2006) apresenta o gráfico abaixo ilustrando as diferenças 

relevantes em lucratividade que se observam entre diferentes setores industriais. Como 

podemos criticar esta comparação usando o artigo de Rumelt (1991)? 
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b) Podemos concluir, baseados no trabalho de Rumelt (1991), que a abordagem de Michael 

Porter (1980, 1985) se foca em um aspecto menos relevante e que a visão de recursos é o 

fundamento mais adequado para explicar o desempenho das empresas? Justifique. 

c) Usando a equação abaixo tirada da p. 172 do artigo de Rumelt (1991), identifique que 

termo estaria associado à crise econômica que começou no final de 2008. Como 

representar o fato desta crise ter um efeito diferente nos países emergentes e 

desenvolvidos? Como representar o fato que a crise pode ter afetado alguns setores mais 

do que outros (p. exemplo o setor automobilístico)? Como representar o fato de afetar 

algumas empresas de forma diferentes (os casos da Aracruz, Sadia e Friboi no Brasil são 

exemplos)? 

 
d) Explique a diferença entre os métodos usados para estimar as tabelas 2 e 3 do artigo de 

Rumelt (1991).  

 

Segundo encontro à distância (15/10/2018, 19 as 21h) – Discussão detalhada sobre o artigo 

Bloom, Genakos, Sadum e Van Reenen (2012). Os alunos devem estudar o artigo em detalhe e fazer 

uma pesquisa individual de outros textos e referencias relacionadas. Explorar o site 

http://worldmanagementsurvey.org e buscar ter uma visão ampla e crítica sobre o tema. 

 

Módulo 1 – A heterogeneidade do desempenho financeiro (Manhã do dia 25/10/2018) 

 

http://worldmanagementsurvey.org/
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1) Os alunos devem estudar previamente os três artigos indicados (Bamiatzi, Bozos, Cavusgil, 

& Hult, 2015; McGahan & Porter, 1997; Rumelt, 1991). No início do módulo haverá um 

rápido teste para avaliar a compreensão dos artigos. 

2) Discussão estruturada conduzida pelo professor sobre o tema e baseada nos artigos. 

3) Apresentação de artigos adicionais pelos grupos 1 (Karniouchina, Carson, Short, & Ketchen, 

2013) e 2 (Certo, Whithers & Samadeni, 2017). 

4) Discussão aplicada. Como aplicar os estudos sobre heterogeneidade do desempenho à 

realidade empresarial? Como interpretar as publicações gerenciais sobre desempenho de 

empresas? Que implicações pode-se tirar para a gestão? 

 

Módulo 2 – O conceito de vantagem competitiva (Tarde do dia 25/10/2018) 

 

5) Os alunos devem estudar previamente os três artigos indicados (Barney, 1991; Peteraf & 

Barney, 2003; Powell, 2001). No início do módulo haverá um rápido teste para avaliar a 

compreensão dos artigos. 

6) Discussão estruturada conduzida pelo professor sobre o tema e baseada nos artigos 

estudados. 

7) Conectando a heterogeneidade do desempenho com vantagem competitiva – apresentação do 

professor baseada nos artigos (Brito & Pretto, 2014; Brito & Brito, 2014; Brito & Brito, 

2012a, 2012b). Os alunos devem ler previamente o artigo (Brito & Brito, 2012b). 

8) Discussão sobre vantagem competitiva e desempenho. 

9) Discussão do caso CROWN CORK & SEAL IN 1989, PORTUGUESE VERSION 705P01-

PDF-POR 

 

Módulo 3 – O modelo VPC (Value, Price, Cost) (Manhã do dia 26/10/2018) 

 

10) Os alunos devem estudar previamente os três artigos indicados (Bowman & Ambrosini, 

2000; Brandenburger & Stuart Jr., 1996; Lavie, 2006). No início do módulo haverá um 

rápido teste para avaliar a compreensão dos artigos. 

11) Discussão estruturada conduzida pelo professor sobre o tema e baseada nos artigos 

estudados. 

12) Apresentação de artigos adicionais pelos grupos 3 (Lieberman, Lee, & Folta, 2017)  e 4 

(Miguel, Brito, Fernandes, Tescari, & Martins, 2014). 

13) Discussão aplicada. Como aplicar os estudos sobre criação e captura de valor à realidade 

empresarial? Que implicações pode-se tirar para a gestão? 

 

Módulo 4 – Recursos e capabilities como fontes de criação de valor (Tarde do dia 26/10/2018) 

 

14) Os alunos devem estudar previamente os dois artigos indicados (Barney, Ketchen, & Wright, 

2011; Hoopes & Madsen, 2008). No início do módulo haverá um rápido teste para avaliar a 

compreensão dos artigos. 

15) Apresentação de artigos adicionais pelos grupos 5 (Stefano, Peteraf, & Verona, 2014)  e 6 

(Helfat & Martin, 2015). 
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16) Discussão estruturada conduzida pelo professor sobre o tema e baseada nos artigos estudados 

e apresentados. 

17) Discussão do caso MOVILE: BUILDING A GLOBAL TECHNOLOGY COMPANY 

716010-PDF-ENG. 

 

Módulo 5 –A conexão entre estratégia, recursos e capabilites para vantagem competitiva 
(Manhã do dia 27/10/2018) 

 

18) Este módulo está todo baseado no livro (Rumelt, 2012). É uma leitura fácil e recomendado 

que seja lido na íntegra. Para a discussão os capítulos 1 a 5 são fundamentais. No início do 

módulo haverá um rápido teste para avaliar a compreensão dos capítulos. 

19) Discussão estruturada conduzida pelo professor sobre os capítulos  

20) Análise da estratégia e potencial vantagem competitiva de empresas selecionadas. Atividade 

em grupos com apresentação ao final. 

 

Módulo 6 – Práticas gerenciais como fonte de desempenho superior (Manhã do dia 27/10/2018) 

 

21) Os alunos devem estudar previamente os três artigos (Bloom, Genakos, Sadun, & Van 

Reenen, 2012; Brito & Sauan, 2016; Bromiley & Rau, 2014). No início do módulo haverá 

um rápido teste para avaliar a compreensão dos artigos. 

22) Discussão estruturada conduzida pelo professor sobre o tema e baseada nos artigos 

estudados. 

23) Principais take-aways da disciplina. Trabalho em grupos com apresentação ao final. 

 

MÉTODO 

A disciplina usa uma abordagem baseada na discussão. Espera-se que os alunos estudem em 
profundidade os textos indicados e estejam preparados para a discussão em plenário e em grupos. 
Eles devem trazer suas anotações e dúvidas para suportar estas discussões. Espera-se que tenham 
uma participação ativa e fundamentada nas discussões. A experiência pessoal de cada um deve ser 
usada para ilustrar os conceitos teóricos. Ela não deve ser a base para a discussão teórica.  

AVALIAÇÃO 

A participação nas discussões é um elemento fundamental de avaliação. Será considerada a 

intensidade e qualidade da participação demonstrando tanto o entendimento dos textos e preparação 

como também a profundidade da reflexão. No final do curso os alunos deverão submeter uma 

análise de competitividade de uma empresa selecionada ou de um setor fundamentada nos textos e 

discussões. Este trabalho deve ser feito em Word com um máximo de 2000 palavras. Deve ser 

submetido via e-class até 14/10/2018.  

 

Participação  30% 

Testes 20% 

Apresentações em grupos 20% 

Trabalho final 30% 
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