
  



 

 

 

 

 

 

1. Tema/título da pesquisa: Pesquisa Internacional PsyCap - Capital Psicológico e Resiliência da 

Liderança / Psychological Capital and Leadership Resilience 2020-2021. 

Objetivos: Entender e validar as escalas de resiliência das lideranças mundiais e de seu Capital 

Psicológico (PsyCap). Psychological Capital ou PsyCap ganhou destaque como um construto 

importante na pesquisa sobre liderança. Composto por quatro fatores (autoeficácia, esperança, 

otimismo e resiliência), o PsyCap é considerado um fator vital para o desenvolvimento e 

influência da liderança. 

Professor responsável: Paulo Almeida (FDC - Brasil) e João Pina (ISCTE Businesses School 

- Portugal). 

Período de coleta: Entre setembro de 2020 e dezembro de 2020. 

Público-alvo: Lideranças e organizações do Brasil e de Portugal.  

Previsão de conclusão: Março de 2021.  

Forma de divulgação dos resultados: relatórios para os respondentes e publicação de 3 

artigos em journals A1. 

Segmentação base/mailing FDC: Não aplicável.  

Obs.: Amostra: empresas e organizações do Brasil e de Portugal com previsão de 3000 

respostas. 

Modo de aplicação (processo de amostragem): bases de dados FDC, contatos FDC, LinkedIn, 

Redes Sociais. 

 

2. Tema/título da pesquisa: Reforma do Estado/Administrativa pós-Covid. 

Objetivos: Avaliar a pertinência e a reação às propostas de reforma administrativa. 

Professor responsável: Humberto Falcão Martins. 

Período de coleta: Primeira rodada de coletas finalizada em 19/10. A segunda rodada se inicia 

em 16/11. 

Público-alvo: Especialistas, agentes públicos (políticos e burocratas) e privados (apoiadores) 

envolvidos no debate. 

Previsão de conclusão: Primeira e segunda rodadas finalizam em 15/12. 

Forma de divulgação dos resultados: Artigo DOM, artigo científico e artigo mídia. 

Segmentação base/mailing FDC: Não se aplica. 

Obs.: Pesquisa-ação; survey. 

 

3. Tema/título da pesquisa: Governança & sustentabilidade. 

Objetivos: Qual é o papel da governança corporativa no século XXI? Quais são as entregas de 

um Conselho de Administração num ambiente que preza cada vez mais a sustentabilidade e o 

olhar para stakeholders além dos acionistas? As perguntas aparecem por causa de riscos 

socioambientais, por pressão de critérios ESG dos investidores ou por motivação dos próprios 

acionistas? Essas perguntas instigam nosso grupo de no Núcleo de Sustentabilidade da 

Fundação Dom Cabral. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Professor(es) responsável(is): 

o Mariane Montana – Executive Search and Assessment Consultant na Russell Reynolds 

Associates (https://www.linkedin.com/in/mariane-montana-a579796/); 

o Augusto Borella Hougaz – President of O&G Products at RigNet/Intelie e ex-Gerente de 

Transformação Digital da Petrobras (https://www.linkedin.com/in/augusto-borella-hougaz-

480b2792/); 

o José Otto Segui Temporão – Sócio Fundador da Temporão & Associados - consultoria em 

Governança, Compliance, Riscos e Gestão de Crises, professor convidado da Fundação Dom 

Cabral e ex-Head do Departamento Jurídico da Samarco 

(https://www.linkedin.com/in/temporao/); 

o Heiko Hosomi Spitzeck – Diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. 

Período de coleta: Até o final do ano. 

Público-alvo: Não informado. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Não informado. 

Obs.: Via entrevistas, pesquisas e compartilhamento de experiências, queremos descobrir 

novas respostas para os desafios organizacionais e ajudar executivos, conselhos e conselheiros 

a discutir temas relacionados a ESG de forma estruturada e conectada ao negócio. 

 

4. Tema/título da pesquisa: Época Negócios 360º. 

Objetivos: Uma avaliação das maiores empresas no Brasil em 6 dimensões: finanças, 

governança corporativa, sustentabilidade, RH, inovação e visão do futuro. 

Professor responsável: Heiko Hosomi Spitzeck. 

Período de coleta: Publicação finalizada. A Editora Globo vai lançá-la em novembro. 

Público-alvo: Não informado. 

Previsão de conclusão: Finalizado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Não informado. 

 

5. Tema/título da pesquisa: Colaboração e desempenho sustentável: os efeitos das pressões 

regulatórias e do cliente e a orientação para a internacionalização na indústria agroalimentar. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Paulo Renato. 

Período de coleta: Outubro e novembro. 

Público-alvo: Não informado. 

Previsão de conclusão: Finalizado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Não informado. 

Obs.: Parceria UFMG, UFES e Universidad Autónoma de Chile. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

6. Tema/título da pesquisa: Benchmarking de sustentabilidade no agronegócio. 

Objetivos: O benchmarking identifica os temas sociais e ambientais mais relevantes do setor do 

agronegócio, identifica boas práticas e ranqueia as empresas de acordo com seu desempenho 

socioambiental. 

Professor responsável: Heiko Hosomi Spitzeck. 

Período de coleta: Terminando o relatório.  

Público-alvo: Não informado. 

Previsão de conclusão: Publicação prevista para outubro. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Não informado. 

 

7. Tema/título da pesquisa: FDC > WHAT HAPPENS NEXT IN PUBLIC MANAGEMENT? 

Impactos da pandemia do COVID-19 na gestão de pessoas, lideranças e organizações públicas 

do Brasil. 

Objetivos: Entender os impactos para a gestão de pessoas das organizações brasileiras das 

mudanças provocadas pela pandemia mundial e calcular um índice de resiliência organizacional. 

Professor responsável: Paulo Almeida, Humberto Martins e Renata Vilhena. 

Período de coleta: Entre 28/09 e 12/10. 

Público-alvo: Lideranças e organizações públicas do Brasil. 

Previsão de conclusão: Janeiro de 2021. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Não informado. 

Obs.: Amostra: empresas e organizações clientes FDC Gestão Pública. Modo de aplicação 

(processo de amostragem): envio pelo Marketing/ envio pelos gerentes para seus clientes. 

 

8. Tema/título da pesquisa: Maturidade do varejo brasileiro na era dos dados. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Paulo Renato. 

Período de coleta: Setembro e outubro (em 10/09/2020 – 118 questionários válidos, meta 350). 

Público-alvo: Não informado. 

Previsão de conclusão: Finalizado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Não informado. 

Obs.: Parceria: UFMG. 

 

9. Tema/título da pesquisa: A era da resiliência. 

Objetivo: Pesquisa em colaboração com a WayCarbon. Em várias entrevistas com executivos 

no C-level ou conselheiros junto com um levantamento de questionário estamos explorando a 

questão quais são as mundanças de meio longo prazo na gestão das empresas. 

Professor responsável: Heiko Hosomi Spitzeck. 

Período de coleta: Terminando relatório. Publicação prevista para setembro. 

Público-alvo: Não informado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Previsão de conclusão: Setembro de 2020. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Não informado. 

 

10. Tema/título da pesquisa: Trajetórias FDC de internacionalização das empresas brasileiras. 

Objetivos: A Trajetórias FDC de Internacionalização das Empresas Brasileiras é uma pesquisa 

realizada pela Fundação Dom Cabral com o objetivo de compreender os desafios enfrentados 

pelas empresas brasileiras no exterior, suas vantagens competitivas e tendências de expansão 

no mercado global. Ela inclui os Rankings FDC de Internacionalização de Empresas Brasileiras 

(Multinacionais, Franquias e Exportadoras) e o Diagnóstico de Criação de Valor Internacional. 

Realizada desde 2006, a cada ano, novos temas são explorados com objetivo de ampliar o 

conhecimento sobre o processo de internacionalização de empresas brasileiras e avaliar o 

evento do contexto mundial e brasileiro nas estratégias de expansão internacional. 

Professora responsável: Lívia Barakat. 

Período de coleta: Anualmente, entre março e julho. 

Público-alvo: Empresas brasileiras multinacionais, empresas exportadoras, PMEs e startups 

em processo de internacionalização. 

Previsão de conclusão: Anualmente, entre setembro e novembro. 

Forma de divulgação dos resultados: Relatório de pesquisa, artigos, webinars, eventos, 

podcasts etc. 

Segmentação base/mailing FDC: Empresas brasileiras multinacionais e empresas 

exportadoras. 

Obs.: Formulário online, contatos com empresas feito inicialmente por e-mail e posteriormente 

por telefone. 

Obs. 2: Parceiro envolvido: Integratum está responsável pela coleta. 

 

11. Tema/título da pesquisa: Mapeamento do Impacto sócio ambiental das startups latino-
americanas. 
Objetivos: Identificar evidencias e práticas de impacto socioambiental alinhado com as 17 ODS 
(ONU) apresentado pelas startups e reconhecido pelos stakeholders latino-americanos. 
Professor responsável: Fabian Salum; Karina Coleta; Parceria com Innovation Latam. 
Período de coleta: julho a outubro de 2020. 
Público-alvo: CEOs e fundadores de Startups de impacto sócio ambiental – LATAM - fundadas 
a partir de 2014. 
Previsão de conclusão: 17 de novembro de 2020. 
Forma de divulgação dos resultados: Evento Virtual, e-book em português e inglês, redes 
sociais, press release e relatório técnico da pesquisa. 
Segmentação base/mailing FDC: Nenhuma base da FDC foi usada. 
 

12. Tema/título da pesquisa: The effects of collaboration on corporate social/responsibility 

performance in the agri-food industry. 

Objetivos: Não informado. 

Professores responsáveis: Paulo Renato e Marcelo Werneck. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Período de coleta: Junho, julho e agosto de 2020. 

Público-alvo: Empresas agronegócio (pequenas, médias e grandes). 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Toda a base de agronegócio da FDC . 

Obs.: Pesquisa científica quantitativa, validada no Chile e em parceria com diversos professores 

(UFMG, UFES, Chile).  

 

13. Tema/título da pesquisa: Capacidades institucionais dos Estados (fase 1: dados secundários). 

Objetivos: Construir um modelo conceitual sobre qualidades e capacidades institucionais, 

operacionalizar o modelo por meio de um índice agregado e aplicar em casos seletos. 

Professor responsável: Humberto Falcão Martins. 

Período de coleta: Fevereiro e março de 2021. 

Público-alvo: Líderes públicos. 

Previsão de conclusão: Primeira fase (modelo conceitual e índice) no primeiro semestre de 

2021. 

Forma de divulgação dos resultados: Artigo DOM, artigo científico e artigo mídia. 

Segmentação base/mailing FDC: Sistemas estatísticos nacionais, base de dados 

competitividade e bases de dados estaduais. 

Obs.: Pesquisa científica qualitativa e quantitativa. 

 

14. Tema/título da pesquisa: FDC > WHAT HAPPENS NEXT? Impactos da pandemia do COVID-

19 na gestão de pessoas, lideranças e organizações do Brasil. 

Objetivos: Entender os impactos para a gestão de pessoas das organizações brasileiras das 

mudanças provocadas pela pandemia mundial e calcular um índice de resiliência organizacional. 

Professores responsáveis: Paulo Almeida e Leni Hidalgo Nunes. 

Período de coleta: 25/05 e 29/05. 

Público-alvo: Empresas e organizações privadas brasileiras. 

Previsão de conclusão: Novembro de 2020. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Empresas e organizações clientes FDC. 

Obs.: Modo de aplicação (processo de amostragem): envio pelo Marketing/envio pelos Gerentes 

para seus clientes. 

 

15. Tema/título da pesquisa: Maturidade das práticas de business analytics. 

Objetivos: Não informado 

Professores responsáveis: Paulo Renato, Marcos e Érico Cardozo. 

Período de coleta: Maio, junho e julho de 2020 (parte quantitativa). 

Público-alvo: Atacado, varejo e distribuidores. 

Previsão de conclusão: Finalizado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Toda a base de atacado, varejo e distribuidores. 

Obs.: Pesquisa científica mista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

16. Tema/título da pesquisa: Gestão Familiar em tempos de distanciamento social. 

Objetivo: Compreender os principais desafios enfrentados pelas famílias empresárias na 

interação família-negócio. 

Professor responsável: Dalton Sardenberg e Marina Araújo. 

Período de coleta: 27/04 a 08/05/2020. 

Público-alvo: Membros de famílias empresárias. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Empresas PDA e PAEX. 

 

17. Tema/título da pesquisa: Startups e a pandemia do covid-19 em parceria com o Órbi Conecta. 

Objetivo: Análise do impacto da pandemia nas startups. 

Professores responsáveis: Carlos Arruda. 

Período de coleta: 24/04 a 06/05. 

Público-alvo: Empreendedores. 

Previsão de conclusão: Finalizado. 

Forma de divulgação dos resultados: Relatório de pesquisa e artigos. 

Segmentação base/mailing FDC: CRIs, empreendedores vinculados a espaços coworking, 

incubadoras, aceleradoras etc. 

 

18. Tema/título da pesquisa: Impactos do Covid-19 na distribuição urbana de mercadorias. 

Objetivos: Não informado. 

Professores responsáveis: Paulo Renato, Maja Kiba e Leise Kelli. 

Período de coleta: 20/04/2020 a 22/05/2020. 

Público-alvo: Operadores logísticos e transportadoras. 

Previsão de conclusão: Finalizado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Todos os operadores e transportadoras da base. 

Obs.: Pesquisa científica quantitativa, validada na Polônia e aplicada no Brasil. 

 

19. Tema/título da pesquisa: Global survey on business continuity in times of Covid-19. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Oliviero Roggi. 

Período de coleta: 15/04 a 15/05. 

Público-alvo: Board member, C-level and practitioners in general. 

Previsão de conclusão: Finalizado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Board member, C-level LinkedIn FDC & RBF organic 

campaign: undifferentiated.  

Obs.: Partners: SGH - Warsaw School of Economics UNIMIB – Milano. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tema/título da pesquisa: Empresas inovadoras e a pandemia da COVID-19. 

Objetivos: Análise dos impactos da pandemia nas práticas de inovação nas empresas. 

Professor responsável: Carlos Arruda. 

Período de coleta: Primeira rodada em 02 a 07/04 e segunda rodada em 01/08 a 15/08. 

Público-alvo: Gestores de inovação. 

Previsão de conclusão: Finalizado. 

Forma de divulgação dos resultados: Relatório de pesquisa e artigos. 

Segmentação base/mailing FDC: CRIs e empresas parceiras do Núcleo de Inovação. 

 

21. Tema/título da pesquisa: Processos de admissão, onboarding e treinamento no cenário Covid-

19. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Paul Ferreira. 

Período de coleta: 31/3 a 04/04. 

Público-alvo: RHs. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Base Talenses. 

 

22. Tema/título da pesquisa: O conselho de administração em tempos de crise: conhecer os 

principais temas assumidos pelos conselhos e mudanças em suas rotinas. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Dalton Sardenberg. 

Período de coleta: 30/3 a 03/04. 

Público-alvo: Conselheiros. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Alumni PDC. 

 

23. Tema/título da pesquisa: Trabalho remoto – Home office. 

Objetivos: Compreender os impactos da adoção do trabalho remoto em Home Office no cenário 

de isolamento social requerido pela disseminação da COVID-19. 

Professores responsáveis: Fabian Salum com o apoio dos Prof. Karina Coleta e Paulo Vicente. 

Período de coleta: 27/03 a 04/04. 

Público-alvo: Gestores, líderes, C-level, analistas, coordenadores, supervisores sócio 

presidentes, executivos e profissionais autônomos e franqueados de empresas. 

Previsão de conclusão: Abril de 2020. 

Forma de divulgação dos resultados: Palestras, entrevistas, press release, aulas, webinars, 

podcast, relatório de pesquisa e publicação na Harvard Business Review Brasil. 

Segmentação base/mailing FDC: Diversos setores da indústria, serviços e comércio, startups, 

ONG e setor público; base ex-alunos PDE (2018 e 2019); base ex-alunos PDE (2017 e 2019); 

membros e simpatizantes; amigos do Centro de Referência Estratégica (CRE); ex-participantes  



 

 

 

 

 

 

 

 

de programas customizados; rede de amigos e professores de outras escolas; redes de comitês 

de crise; rede pessoal de LinkedIn dos professores; base de dados do patrocinador da pesquisa 

– Grant Thornton. 

 

24. Tema/título da pesquisa: Impactos da gestão de processos no desempenho operacional. 

Objetivos: Não informado. 

Professores responsáveis: Paulo Renato, Noel Torres e Marcelo Bronzo. 

Período de coleta: 17/03 a 17/04. 

Público-alvo: Hospitais, restaurantes e hotéis. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Toda a base de hospitais, restaurantes e hotéis.  

Obs.: Pesquisa científica quantitativa. 

 

25. Tema/título da pesquisa: Competitividade internacional IMD e WEF. 

Objetivos: Análise da competitividade do Brasil. 

Professor responsável: Carlos Arruda. 

Período de coleta: 01/02 a 30/04. 

Público-alvo: C-level. 

Previsão de conclusão: Três relatórios no ano em maio, setembro e novembro. 

Forma de divulgação dos resultados: Relatórios e artigos. 

Segmentação base/mailing FDC: Não informado. 

 

26. Tema/título da pesquisa: Inteligência artificial aplicada na detecção de imagem e voz para o 

Covid-19. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Hugo Tadeu em parceria com o Hermes Pardini, IBM, Delloite, PUC, 

Afya e fundos. 

Período de coleta: Março a setembro. 

Público-alvo: Gestores de inovação, empresas de saúde e tecnologia. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Toda a base. 

  

27. Tema/título da pesquisa: Inovação e iniciativas de corporate venture capital. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Hugo Tadeu em parceria com a Deloitte. 

Período de coleta: Março a setembro. 

Público-alvo: Gestores de inovação, empreendedores e fundos de investimentos. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Toda a base. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

28. Tema/título da pesquisa: Governança familiar nas empresas do agronegócio. 

Objetivo: Levantar as principais características da governança das empresas familiares do 

agronegócio. 

Professor responsável: Dalton Sardenberg, Monica Carvalho e Virginia Isabel. 

Período de coleta: Fevereiro a maio de 2020. 

Público-alvo: Famílias empresárias do agronegócio. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Empresas do Agronegócio. 

 

29. Tema/título da pesquisa: Boomerang employees – Estratégias de staffing alternativas. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Paul Ferreira. 

Período de coleta: Janeiro e fevereiro de 2020. 

Público-alvo: Executivos e RHs. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Base Talenses. 

 

30. Tema/título da pesquisa: Conselhos consultivos – Como funcionam e quais são os executivos 

alvos. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Paul Ferreira. 

Período de coleta: 1º semestre de 2020. 

Público-alvo: Executivos, conselhos de administração e executive search. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Base NEO + Base FDC PDC. 

 

31. Tema/título da pesquisa: Futuro do trabalho – Aprofundamentos. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Paul Ferreira. 

Período de coleta: 2020. 

Público-alvo: Executivos e RHs. 

Previsão de conclusão: Finalizado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Em curso, base Talenses e pessoal. 

 

32. Tema/título da pesquisa: Employee productivity. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Paul Ferreira. 

Período de coleta: 2020. 

Público-alvo: Executivos e RHs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Em curso, base Talenses e pessoal. 

 

33. Tema/título da pesquisa: Eficiência dos conselhos das cooperativas de crédito. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Dalton Sardenberg, Monica Carvalho e Virginia Isabel. 

Período de coleta: Novembro de 2019 a fevereiro de 2020. 

Público-alvo: Conselheiros do Sistema Sicredi. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Não utilizada. 

 

34. Tema/título da pesquisa: Jovens inovadores em ODS. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Heiko Hosomi Spitzeck 

Período de coleta: Agosto de 2019 a junho de 2020. 

Público-alvo: Não informado. 

Previsão de conclusão: Finalizado. 

Forma de divulgação dos resultados: Relatório de pesquisa. 

Segmentação base/mailing FDC: Não informado. 

 

35. Tema/título da pesquisa: ELECTROLUX LATAM: Digital Transformation in Industrial 
Operations. 
Objetivos: Escrever um caso de ensino acompanhado de notas de ensino baseado em dados 
primários e secundários da indústria de eletrodomésticos, quanto à governança e implantação 
da transformação digital. 
Professor responsável: Fabian Salum e Karina Coleta. 
Período de coleta: Julho de 2019 a janeiro de 2020. 
Público-alvo: Programa de Educação Executiva, cursos de MBA e curso de especialização.  
Previsão de conclusão: 10 de setembro 2020. 
Forma de divulgação dos resultados: Publicação aceita pelo Case Centre em dois idiomas 
(português e inglês), material em meio eletrônico. 
Segmentação base/mailing FDC: Nenhuma base da FDC foi usada. 

 

36. Tema/título da pesquisa: Fatores atração/retenção. 

Objetivos: Não informado. 

Professor responsável: Paul Ferreira. 

Período de coleta: 2019. 

Público-alvo: Executivos e RHs. 

Previsão de conclusão: Não informado. 

Forma de divulgação dos resultados: Não informado. 

Segmentação base/mailing FDC: Base Talenses. 
 


