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R e g i s t r o  d e  p e s q u i s a s                       

Tema/título da pesquisa: Modelo de análise de impacto de projetos sociais.
Objetivos: Elaborar um modelo de análise de impacto que possa ser usado no
Prá>Frente e outros projetos sociais.
Professor responsável: Carlos Arruda.
Período de coleta: 01/02 a 30/04/2021.
Público-alvo: ONGs e similares.
Previsão de conclusão: Junho de 2021.
Forma de divulgação dos resultados: Relatórios e artigos.
Segmentação base/mailing FDC: Não informado.
 
Tema/título da pesquisa: Os efeitos da colaboração no desempenho ambiental do
agronegócio brasileiro.
Objetivos: Esta pesquisa foi desenvolvida com dados importantes acerca da
colaboração, internacionalização, regulações do governo e da sociedade e o
desempenho sustentável das empresas do agronegócio no país.
Professor responsável: Paulo Renato.
Período de coleta: Outubro e novembro de 2020.
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.
 
Tema/título da pesquisa: Mapeamento do impacto socioambiental das startups
latino-americanas.
Objetivos: Identificar evidências 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, em 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: Finalizado.
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.
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R e g i s t r o  d e  p e s q u i s a s                       

Tema/título da pesquisa: Corporate Venture Building.
Objetivos: Avaliação das práticas de CVB no Brasil.
Professor responsável: Carlos Arruda.
Período de coleta: 01/02 a 30/04/2021.
Público-alvo: C-level.
Previsão de conclusão: Maio/junho de 2021.
Forma de divulgação dos resultados: Relatórios e artigos.
Segmentação base/mailing FDC: Não informado.

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 04/04/2020.
Público-alvo: Gestores, líderes, C-level, analistas, coordenadores, supervisores sócio
presidentes, executivos e profissionais autônomos e franqueados de empresas.
Previsão de conclusão: Finalizado.
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); 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.
 
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: Finalizado.
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.
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R e g i s t r o  d e  p e s q u i s a s                       

Tema/título da pesquisa: O conselho de administração em tempos de crise.
Objetivos: Conhecer os principais temas assumidos pelos conselhos e mudanças em
suas rotinas a partir da pandemia da Covid-19.
Professor responsável: Dalton Sardenberg e Marina Araújo.
Período de coleta: 30/3 a 03/04/2020.
Público-alvo: Conselheiros.
Previsão de conclusão: Finalizado.
Forma de divulgação dos resultados: Webinar, Hub GRC e mídias sociais.
Segmentação base/mailing FDC: Alumni PDC.
 
Tema/título da pesquisa: Eficiência dos conselhos das cooperativas de crédito.
Objetivos: Identificar os elementos que impactam a eficiência dos conselhos, a partir
de modelo proposto pela HEC Montreal.
Professor responsável: Dalton Sardenberg, Mônica Carvalho e Virginia Isabel.
Período de coleta: Novembro de 2019 a fevereiro de 2020.
Público-alvo: Conselheiros do Sistema Sicredi.
Previsão de conclusão: Finalizado.
Forma de divulgação dos resultados: Seis apresentações fechadas ao Sicredi, sendo
uma ao Conselho do Sistema e mais cinco, com resultados segmentados, para cada
uma das Centrais.
Segmentação base/mailing FDC: Não utilizada.
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R e g i s t r o  d e  p e s q u i s a s                       

Tema/título da pesquisa: Reforma administrativa.
Objetivos: Avaliar a pertinência e a reação às propostas de reforma administrativa do
Governo Federal.
Professores responsáveis: Humberto Falcão Martins e Renata Vilhena.
Período de coleta: 
• 1º ciclo: primeira rodada de coletas finalizada em 19/10/2020; segunda rodada se
iniciou em 16/11/2020.
• 2º ciclo: ampliação do modelo analítico e redefinição dos instrumentos e públicos
de coleta (02/2021); terceira rodada de coleta (03/2021).
• 3º ciclo dependerá da tramitação no Congresso.
Público-alvo: Especialistas, agentes públicos (políticos e burocratas) e privados
(apoiadores) envolvidos no debate.
Previsão de conclusão: 
• 1º ciclo finalizou em 12/2020 com publicação do artigo na DOM. 
• 2º ciclo inicia-se em 01/2021 e se estende à 05/2021.
• 3º ciclo é contínuo e vinculado à tramitação no Congresso.
Forma de divulgação dos resultados: Relatório de pesquisa (para grupo de discussão
no âmbito do projeto Diálogos em Gestão Pública); artigos científicos; artigos de
mídia.
Segmentação base/mailing FDC: Não se aplica.
Obs.: Pesquisa-ação; survey.
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R e g i s t r o  d e  p e s q u i s a s                       

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 30/04/2021.
Público-alvo: C-level.
Previsão de conclusão: Maio, setembro e novembro.
Forma de divulgação dos resultados: Relatórios e artigos.
Segmentação base/mailing FDC: Não informado.
 
Tema/título da pesquisa: Maturidade do varejo brasileiro na era dos dados.
Objetivos: Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar o grau de maturidade
das práticas de análise de dados nas empresas de varejo, atacado e distribuidores.
Professor responsável: Paulo Renato.
Período de coleta: Setembro e outubro de 2020 (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.
 
Tema/título da pesquisa: Distribuição urbana de mercadorias no Brasil antes e
durante a pandemia do COVID 19.
Objetivos: O objetivo da presente pesquisa foi identificar os desafios ligados à
distribuição urbana de mercadorias no Brasil para as transportadoras que realizam
entregas pelo e-commerce.
Professores responsáveis: Paulo Renato, Maja Kiba e Leise Kelli.
Período de coleta: 20/04 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.
 
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 15/05/2020.
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. 
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R e g i s t r o  d e  p e s q u i s a s                       

 
 
Tema/título da pesquisa: Desvendando a compreensão dos profissionais de serviço
sobre as medidas de fluxo de processos: Variabilidade importa?
Objetivos: Esta pesquisa utiliza a metodologia de cenários para avaliar a percepção
dos profissionais responsáveis pela gestão de processos de serviços com relação ao
impacto de algumas modificações nos processos no desempenho operacional. Os
resultados desta pesquisa fornecerão subsídios para a definição de estratégias mais
eficazes para a divulgação e aprendizagem dos princípios de gestão de operações
em programas de formação profissional.
Professores responsáveis: Paulo Renato, Noel Torres e Marcelo Bronzo.
Período de coleta: 17/03 a 17/04/2020.
Público-alvo: Hospitais, restaurantes e hotéis.
Previsão de conclusão: Finalizado.
Forma de divulgação dos resultados: Relatório de pesquisa e artigo submetido.
Segmentação base/mailing FDC: Toda a base de hospitais, restaurantes e hotéis. 
Obs.: Pesquisa científica quantitativa.
 
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, Mônica Carvalho e Virginia Isabel.
Período de coleta: Fevereiro a maio de 2020.
Público-alvo: Famílias empresárias do agronegócio.
Previsão de conclusão: Finalizado.
Forma de divulgação dos resultados: Aguardando definição do patrocinador.
Segmentação base/mailing FDC: Empresas do agronegócio.
 
Tema/título da pesquisa: Virando a página: práticas empresariais para a remediação
de corrupção.
Objetivos: Pesquisa qualitativa, visando a elaboração de um guia com
recomendações de práticas de remediação que devem ser adotadas por empresas
que foram punidas por corrupção.
Professor responsável: Dalton Sardenberg, junto à equipe da Transparência
Internacional (TI).
Período de coleta: Junho de 2019 a fevereiro de 2020.
Público-alvo: Empresas envolvidas em escândalos nos últimos anos, advogados que
conduziram acordos de leniência, profissionais da CGU, MPF.
Previsão de conclusão: Finalizado, esperando revisão da Diretoria da TI.
Forma de divulgação dos resultados: Em negociação com a TI.
Segmentação base/mailing FDC: Não utilizada.
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R e g i s t r o  d e  p e s q u i s a s                       

Tema/título da pesquisa: Maturidade de gestão das médias empresas do setor de
construção de MG.
Objetivos: Avaliação das práticas de gestão de médias empresas.
Professor responsável: Carlos Arruda.
Período de coleta: 01/02 a 30/03/2021.
Público-alvo: Proprietários e gestores.
Previsão de conclusão: Abril de 2021.
Forma de divulgação dos resultados: Webinar e relatório executivo.
Segmentação base/mailing FDC: Não informado.
 
Tema/título da pesquisa: Gestão familiar em tempos de distanciamento social.
Objetivo: Compreender os principais desafios enfrentados pelas famílias empresárias
na interação família-negócio, durante a pandemia da Covid-19.
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: Finalizado.
Forma de divulgação dos resultados: Webinar, Hub GRC e mídias sociais.
Segmentação base/mailing FDC: Empresas PDA e PAEX.
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