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DISCIPLINA.........  MACROTENDÊNCIAS 

CURSO............... PPMD / DPA  

CARGA HORÁRIA... ☒ 45 HORAS 

PROFESSORES....... ANA MARIA MALIK / RUDI ROCHA 

LÍNGUA.............. PORTUGUÊS 

                                                                                                        
DESCRIÇÃO DA DISCIPLINA  

O objetivo desta disciplina é o de expor os participantes a temas contemporâneos e emergentes relacionados aos negócios 
e ao mundo pensando na terceira década do século XXI. Como recorte particular da edição da disciplina de 2022, 
refletiremos sobre tais temas a partir do quadro eleitoral em 2022 no Brasil e no mundo, e seus impactos nas mais diversas 
dimensões do desenvolvimento econômico, social, político, organizacional e cultural. A disciplina será desenvolvida em 
um módulo concentrado durante uma semana, mas envolvendo atividades de preparação, tutoria e apresentação de 
trabalhos em encontros adicionais. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

Objetivos de aprendizagem do DBA Objetivos de aprendizagem da disciplina Contribuição 

Compreender as principais 
macrotendências e identificar seus 
impactos sobre as organizações 

Os participantes serão expostos a conteúdo teórico e reflexões 
práticas sobre grandes tendências da economia, política e 
sociedade, o que lhes permitirão qualificar o conhecimento para 
tomada de decisão e identificar impactos sobre organizações e 
mercados. 

● ● ● 

Conhecer o estado da arte nos principais 
campos da gestão e suas implicações 
práticas 

Os participantes serão expostos, tanto em teoria como em 
aplicações, à diversidade de enfoques e trajetórias de gestão, 
práticas gerenciais e de liderança em resposta a macrotendências. 

● ○ ○ 

Conectar teoria e prática, contribuindo 
para a melhoria das práticas gerenciais e 
do desempenho organizacional 

O conteúdo e as discussões da disciplina permitirão a articulação 
entre aspectos conceituais e aplicados de práticas gerenciais 
desafiadas e colocadas à prova por macrotendências, com 
possíveis implicações para a melhoria de práticas e do 
desempenho organizacional em contextos de incerteza. 

● ○ ○ 

Analisar contextos organizacionais 
complexos e conduzir diagnósticos 

Os participantes serão capazes de interpretar fatos estilizados e 
macrotendências de modo instrumental ao diagnóstico de 
problemas complexos. 

● ● ○ 

Planejar e conduzir processos de 
transformação organizacional 

Os participantes serão capazes de interpretar fatos estilizados e 
macrotendências de modo instrumental à identificação de 
oportunidades de transformação nas organizações e de 
mudanças nos mercados. 

● ● ○ 

Planejar pesquisas e desenvolver textos 
científicos orientados para gestores 

Os participantes serão capazes de propor e desenvolver projetos 
de pesquisa, incluindo a articulação entre conceitos teóricos e a 
realidade do País à luz de macrotendências bem como a redação 
de textos científicos aplicados. 

● ○ ○ 

Usar com adequação e rigor métodos 
qualitativos de pesquisa 

Os participantes serão capazes de realizar revisão de literatura, 
análise documental e ler criticamente textos científicos com 
metodologia baseada em técnicas qualitativas.  

● ○ ○ 

Usar com adequação e rigor métodos 
quantitativos de pesquisa 

Os participantes serão capazes de construir fatos estilizados e 
realizar análises descritivas quantitativas, que serão 
desenvolvidas ao longo das atividades previstas na disciplina. 

● ○ ○ 

 

Mais informações sobre o DBA podem ser encontradas em:  
https://eaesp.fgv.br/cursos/doutorado-profissional-administracao-empresas-dba. 
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CONTEÚDO (PRELIMINAR) 

 

1. A evolução das instituições políticas e da democracia no mundo. 

2. A evolução das instituições políticas e da democracia no Brasil. 

3. Eleição 2022 no Brasil: conjuntura e perspectivas para o futuro.  

4. Determinantes do crescimento de movimentos sociais e participação de novos grupos na política eleitoral 
partidária. 

5. Tecnologia, redes sociais e seus impactos sobre a democracia no Brasil e no mundo. 

6. Possíveis impactos das eleições 2022 sobre economia e sociedade no Brasil.     

 

 

METODOLOGIA 

As aulas compreenderão: palestras interativas, conduzidas pelos professores; discussão de textos previamente 
distribuídos; apresentações pelos participantes. Atividades especiais poderão ser incluídas em função das demandas e do 
foco dos participantes. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação na disciplina será baseada em três notas: 
 

 Participação nas tarefas em sala e nas discussões conduzidas em aula, incluindo apresentação de Seminário 
Parcial, a ser realizado na semana de imersão (20%). 

 Apresentação de Seminário Final (40%). 

 Apresentação e entrega do Relatório Final (40%). 

 

BIBLIOGRAFIA (PRELIMINAR, A SER AMPLIADA) 

 
Barth, Thomas; Jochum, Georg; Littig, Beate. Transformation of what? Or: The Socio-Ecological 
Transformation of Working Society. IHS Working Paper 1 February 2019. 

 
Hung LeHong, Graham Waller, Digital Business Ambition: Transform or Optimize? Gartner Report, December 2018. 

 
Hunter Wendy; Power, Timothy J.. Bolsonaro and Brazil's Illiberal Backlash. Journal of Democracy, Volume 30, Number 1, 

January 2019, pp. 68-82. 
 
Polanyi. Karl. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Times.1944. 

 
Textos adicionais colocados no eclass ao longo das aulas 
 
 

AULA-A-AULA (CRONOGRAMA A SER DETALHADO) 

 

 Dia 1: apresentação do curso e discussão do conteúdo. 

 Semana de imersão: aulas e palestras, horários de 9:00-12:00 e de 14:00-18:00. 

 Dois encontros de tutoria. 

 Apresentação de seminários finais. 

 Prazo final para entrega de trabalho, pelo e-class. 
 

As palestras temáticas se concentrarão na semana de imersão, no período da tarde. Pela manhã teremos discussão de 
textos e apresentações de discentes. 
  



 

 

 
 

  

MINI CV DOS PROFESSORES  

 
Ana Maria Malik é Professora Titular da FGV-EAESP, coordenadora do Gvsaude. Seus interesses de pesquisa 
envolvem cultura, políticas públicas e sociais, gestão em saúde, qualidade em saúde e envelhecimento e finitude.  

 Email: ana.malik@fgv.br 
 
Rudi Rocha é Professor Associado da FGV-EAESP. Seus interesses de pesquisa envolvem econometria aplicada e 
avaliação de impacto, economia da saúde e demografia econômica, meio-ambiente.  

 Email: rudi.rocha@fgv.br 

 Website: www.rudirocha.org 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS SEMINÁRIOS   

Os alunos deverão apresentar dois seminários, um durante a semana de imersão, o seminário parcial (20% da nota 
final), e o seminário final (40% da nota final). 

 
Com relação ao seminário parcial, espera-se que os participantes apresentem (1) uma descrição de onde trabalha 
(empresa e setor; ocupação); (2) descrição/caracterização de tendências até 2019; (3) mudanças recentes 
observadas com a crise, 2020-2021 e possíveis impactos sob cenários políticos distintos a partir de 2022. Os 
participantes podem escolher dar ênfase a um recorte ou tema em particular durante a apresentação. 
 
Com relação ao seminário final, espera-se que a apresentação reflita o conteúdo do trabalho final, que estará em 
andamento. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O TRABALHO FINAL 

 
Um total de 40% da nota do curso equivale à preparação e apresentação de um TRABALHO FINAL INDIVIDUAL. 

 
O objetivo é que cada participante prepare a submeta via E-Class (em pdf) um trabalho final sumário (não mais de 
2.000 palavras), que deve seguir as instruções abaixo e abranger os seguintes pontos: 

 
o Escolher um setor (ex: o próprio de atuação) e descrevê-lo. O setor pode ser o mesmo analisado em seminário 
parcial. Se for esse o caso, importante recapitular o conteúdo abordado; caso contrário, faz-se necessária a descrição 
baseada no roteiro estruturado para o seminário parcial. A partir disso, avaliar os possíveis impactos das eleições de 
2022, mediado pelas múltiplas dimensões estudadas durante a semana de imersão (política, trabalho, economia, 
sociedade), sobre o futuro do setor. Mais uma vez, os participantes podem escolher dar ênfase a um recorte ou tema 
em particular para o trabalho. Pede-se, no entanto, foco em particular em discutir: 
o Perspectivas de curto, médio e longo prazos? 
o Quais mudanças são transitórias vs permanentes, e por que? 
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