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Linha de Pesquisa do curso de Gestão de Empresas 

Esta linha de pesquisa objectiva desenvolver estudos relacionados à competitividade das 

organizações frente a um ambiente de negócios instável e dinâmico, buscando a 

compreensão das estratégias organizacionais e inter-organizacionais numa lógica de inovação 

e atendimento às demandas do mercado consumidor. A linha se estrutura em 4 núcleos 

temáticos, descritos a seguir: 

 

 

Esta linha de pesquisa incorpora um conjunto de projectos que procuram apreender e 

explicar organizações em suas mais diversas formas e dimensões e realidades organizacionais 

sob a óptica de diferentes abordagens teórico-metodológicas, incluindo aquelas 

fundamentadas em teorias sociais e organizacionais. Prioriza-se a realização de estudos 

organizacionais que sejam capazes de contribuir para o avanço do conhecimento acerca dos 

seguintes temas: 

 

Linhas de Pesquisas Áreas Temáticas 

 Estratégia, cooperação e relações inter-
organizacionais;  

 Formação e desenvolvimento de aglomerados 
produtivos e redes inter-organizacionais; 

 Processos cooperativos para a geração de 
inovação e competitividade; 

Linha 1: Gestão Estratégica, Marketing e 
Inovação 

Relações inter-organizacionais e governança 
em redes; 

 Gestão do conhecimento, prospecção e 
tecnologia aplicada; 

 Marketing e comportamento do consumidor; 

 Valores pessoais e sua influência nas decisões 
de compra; 

 Práticas de consumo, criação e evolução de 
mercados. 
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núcleos temáticos, descritos a seguir: 

 

 

Esta linha de pesquisa incorpora um conjunto de projectos que procuram apreender e 

explicar organizações em suas mais diversas formas e dimensões e realidades organizacionais 

sob a óptica de diferentes abordagens teórico-metodológicas, incluindo aquelas 

fundamentadas em teorias sociais e organizacionais. Prioriza-se a realização de estudos 

organizacionais que sejam capazes de contribuir para o avanço do conhecimento acerca dos 

seguintes temas: 

Linhas de Pesquisas Áreas Temáticas 
 Empreendedorismo, com foco nas ações e 

prática social; 
 Gestão e estratégia como prática social e 

discursiva; 
 Estratégias de Internacionalização de Empresas 

de Países Emergentes; 

Linha 2: Organizações, Gestão E Sociedade Gestão de Projetos no Contexto da Inovação 
Empresarial; 

 Auditoria de Gestão e Controle Financeiro. 

 

Esta linha de pesquisa estuda as organizações, as redes de negócios e suas implicações nos 

segmentos produtivo, industrial e financeiro, contribuindo para a formulação de políticas 

públicas e privadas. Os principais núcleos temáticos de atuação englobam: 

Linhas de Pesquisas Áreas Temáticas 

 Inovação tecnológica e gestão da qualidade; 

 Desenvolvimento sobre estudos e dinâmica de 
crescimento da firma; 

 Estratégia de investimento de empresas 
nacionais e multinacionais; 

Linha 3: Gestão De Negócios, Economia e 
Mercados 

Alianças estratégicas, fusões & aquisições; 

 Aglomerações espaciais e impactos de 
investimento direto estrangeiro; 

 A linha de Mercados e Geração de Valor; 

 Estratégia em Novos Negócios e Análise de 
Planeamento Financeiro; 

 Governança Corporativa e Gestão de Riscos 
Corporativos; 

 Desenvolvimento de Modelos de Avaliação de 
Risco e Crédito; 

 Gestão de Operações, Custos e Formação de 
Preços. 



 

 

 

Linhas de Pesquisas Áreas Temáticas 

 A influência da comunicação empresarial na 
eficácia da Gestão; 

 O Contributo da comunicação empresarial no 
processo de tomada de decisão corporativa; 

 As barreiras e os desafios da Comunicação 
Empresarial; 

Linha 4: Comunicação Organizacional e 
Corporativa 

O Papel da comunicação organizacional nas 
Alianças estratégicas das empresas 

 O impacto das TIC’s no sistema de 
comunicação Corporativa, 

 A importância da comunicação na estrutura 
organizacional; 

 Gestão da estrutura informal para o sucesso 
organizacional. 
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