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Premiações
• Melhores teses e dissertações defendidas em 2021
no PPGA e PPGP UNINOVE
• Avaliadores de destaque do X SINGEP
• Melhor pôster apresentado no X SINGEP
• Melhor relato tecnológico do X SINGEP
• Melhores trabalhados de cada divisão temática
• Melhor trabalho do X SINGEP
• Trabalhos indicados ao fast track

MELHORES TESES E
DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS EM
2021 NO PPGA E PPGP UNINOVE

Indicados a melhor dissertação defendida no PPGA
UNINOVE em 2021
Transformação digital: Os efeitos da interatividade, conhecimento de marca e experiência de
marca na qualidade do relacionamento online em aplicativo de celular
Autora: Luciana Carneiro Montoni
Orientador: Julio Araujo Carneiro da Cunha
A influência da inovação disruptiva digital no desempenho dos processos de mapeamento e
atração de executivos de tecnologia
Autora: Angélica Pigola
Orientadora: Priscila Rezende da Costa
Processo de Aquisição de Conhecimento Externo em PMEs: O que se pode aprender Com PMEs
coreanas do setor de TI
Autora: Suhyeon Park
Orientador: Roberto Lima Ruas
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coreanas do setor de TI
Autora: Suhyeon Park
Orientador: Roberto Lima Ruas

Indicados a melhor tese defendida no PPGA UNINOVE
em 2021
Efeitos da necessidade de fechamento cognitivo na avaliação do consumidor sobre o
out-of-stock em lojas varejistas
Autora: Eliane Herrero Lopes
Orientador: André Torres Urdan
Decifrando os custos e ganhos psicológicos do intraempreendedorismo do
funcionário
Autor: Fernando Ziesmann Fortes
Orientadora: Cristina Dai Prá Martens
The influence of the structure on the attention of organization managers
Autor: Nairana Radtke Caneppele Bussler
Orientador: Fernando Antonio Ribeiro Serra
Co-orientador: Luis Hernan Contreras Pinochet
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Indicados a melhor dissertação defendida no PPGP
UNINOVE em 2021
Barreiras e facilitadores que influenciam a transferência do conhecimento em equipes
terceirizadas no contexto de gestão de projetos
Autor: Anderson da Ramada Isabella
Orientadora: Isabel Cristina Safuto
Proposta de modelo baseado em competências para gerenciamento de atividades em projetos
ágeis
Autor: José Romualdo da Costa Filho
Orientador: Renato Penha
Co-orientador: Luciano Ferreira da Silva
A relação entre o goal orientation e o sucesso de projetos com a moderação do exploitation e
exploration em organizações baseadas em projetos
Autor: Tawnee Gomes Chies
Orientador: Marcos Rogério Mazieri
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Indicados a melhor tese defendida no PPGP UNINOVE
em 2021
Adoção de métodos ágeis em gerenciamento de projetos: proposição de um
artefato baseado na orientação empreendedora
Autor: Vanessa Mesquita Blas Garcia
Orientadora: Cristina Dai Prá Martens
Proposta de modelo baseado em competências para gerenciamento de
atividades em projetos ágeis
Autor: Gustavo Grander
Orientador: Luciano Ferreira da Silva
Co-orientador: Ernesto Del Rosário Santibañez Gonzalez
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AVALIADORES DE DESTAQUE

Avaliadores de destaque
Foram selecionados o avaliador de destaque de cada
divisão do evento
–
–
–
–
–
–

Estratégia
Gestão de Projetos
Indústria 4.0
Inovação e Empreendedorismo
Marketing
Sustentabilidade

Avaliadores de destaque
Divisão

Melhor avaliador(a)

Estratégia

Nikiforos Joannis Philyppis Junior (UFRJ)

Gestão de Projetos

Rosana Yasue Narazaki (Mackenzie)

Indústria 4.0

Fabio Richard Flausino (UNINOVE)

Inovação e
Empreendedorismo

Eliane Martins de Paiva (UNINOVE)

Marketing

Jussara Teixeira Cucato (ESPM)

Sustentabilidade

Laurival Calçada Junior (UNINOVE)

MELHORES PÔSTERES

Indicados a melhor pôster
38 - A análise do comportamento de uma agência publicitária em supermercados
Mateus Celeste Marques – UNESPAR
Vinícius Martins Calixto – UNESPAR
Leonardo Pereira Machado – UNESPAR
80 – Análise da satisfação de clientes em relação a um aplicativo bancário
Lucas Leandro Vidal
Breno Eustáquio da Silva – Doctum
Ana Paula Cota Moreira – Doctum
Luzia Nunes dos Santos – Doctum
115 – Um projeto de migração para computação em nuvem: Como os aspectos da gestão
de sustentabilidade foram tratados?
Michele Camila Mile Alves – UNINOVE
Roque Rabechini Junior – UNINOVE
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MELHORES RELATOS
TECNOLÓGICOS

Indicados a melhor relato tecnológico
178 – Contribuições das práticas adaptativas de gerenciamento de projetos aplicadas em
autarquia pública: O caso do sistema do Plano de Trabalho para Internacionalização (PTI) da
CAPES
Milton Sampaio Castro de Oliveira – UNINOVE
Emerson Antonio Maccari – UNINOVE
Geovane Soares Galvão Junior – UNINOVE
Elida Cristina Dias Calheira - UNINOVE
220 - Modelo de terapia de grupo mediada por tecnologias digitais de comunicação originado
em um projeto orientado por design thinking
Danieli Artuzi Pes Backes – UFMT
Laís de Souza Almeida – UFMT
Ana Paula Santos Nogueira - UFMT
246 – Gestão de stakeholders em projetos da Indústria 4.0: O uso do design thinking como
ferramenta para o aumento do engajamento
Edicley Vander Machado – UNINOVE
Cristiane Drebes Pedron – UNINOVE
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MELHORES TRABALHOS DAS
DIVISÕES TEMÁTICAS

Indicados a melhor trabalho da área de Estratégia
27 - A integração flexível e permeável entre o conflito trabalho-família e a ansiedade
Adriane Fabricio – UFSM
Nairana Radtke Caneppele – UNIHORIZONTES
Fernanda Pasqualini – UNIJUÍ
Cecilia Smaneoto - UNIJUÍ
51 – Transformação digital dos modelos de negócio: Evoluções a partir do modelo TAM (Technology
Acceptance Model)
Heron Sergio Moreira Begnis – UNISC
Flávio Régio Brambilla – UNISC
Pietro Cunha Dolci – UNISC
221 – Grau de maturidade da autoavaliação em instituições de ensino superior: Elaboração de um
instrumento de mensuração
Manuela Coelho Perez – UFSC
Monique Regina Bayestorff Duarte – UFSC
Lucas dos Santos Matos – UFSC
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Indicados a melhor trabalho da área de Gestão de Projetos
129 – O entendimento dos fatores críticos de sucesso do projeto: O que importa!
Jaime Bartholomeu Filho – UNINOVE
Leonardo Vils – UNINOVE
157 – Project charter para gestão sustentável de projetos
Camila Naves Arantes – UFTM / UNINOVE
Samir Cavaletti – UNINOVE
Rosana Maria Vieira Cayres – UNINOVE
Jose Luis Dalto - UTFPR
161 – Avaliando uma ferramenta baseada em dados históricos para auxiliar o
gerenciamento de riscos: Um estudo de caso em projetos de software
Emanuel Dantas Filho – UFCG
Ademar França de Sousa Neto
Karlos Macêdo Tavares de Almeida
Marcus Cauê de Farias Barbosa
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Indicados a melhor trabalho da área de Indústria 4.0
57 – Manufatura aditiva de metal: Desafios e oportunidade na implementação
Anderson Ferreira de Lima – UNINOVE
Gilberto Gomes Soares Júnior – UNINOVE
Fabio Henrique Pereira - UNINOVE
177 - A indústria 4.0 e as inovações em suprimentos: Estudo de caso de aplicação do
strategic sourcing
Frederico Cesar Mafra Pereira – UFMG
Braulio Alaor da Silva Queiroz – UNA
Marcelo Agenor Espíndola – SENAC
231 – Influência da transformação digital na dinâmica da proposta de valor
Alexsander Canaparro da Silva – UNISINOS
José Carlos da Silva Freitas Junior – UNISINOS
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Indicados a melhor trabalho da área de Inovação e Empreendedorismo
37 – Análise da dinâmica tributária mediante um modelo comportamental: Um estudo de
caso na Prefeitura de Ribeirão das Neves
Fabiano Augusto Gomes – FPL
Wanderley Ramalho – FPL
José Edson Lara – FPL
146 – Emoções a flor da pele: A relação entre as falhas do empreendedor e os aspectos
afetivos
Juliane da Costa Evangelista – UNINOVE
Vânia Maria Jorge Nassif – UNINOVE
Alessandra Cassia de Medeiros Dellaquila – UNINOVE / FATEC
186 – Empreendedorismo rural, economia circular e a participação dos agricultores
familiares em práticas sustentáveis: Uma revisão sistemática da literatura
Marcos Ferreira de Magalhães – UNINOVE
Claudia Maria da Silva Bezerra – UNINOVE
Heidy Rodriguez Ramos – UNINOVE
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Indicados a melhor trabalho da área de Marketing
125 – A influência do isolamento social nas relações entre emoção, compra por impulso,
valor de compra e depleção do ego na intenção de compra indulgente
Diego Nogueira Rafael – ESPM
Evandro Luiz Lopes – ESPM
Douglas Vidal - UNINOVE
264 - Nem tudo que reluz é ouro: O efeito da fonte de notícias na intenção de disseminar
fake news
Eduardo Mesquita - UNINOVE
Thiago de Luca Santana Ribeiro – IFSP
Douglas Vidal – UNINOVE
271 – Prevendo os fatores que influenciam a motivação e a intenção de recomendar via
eWOM: uma investigação profunda com base na análise de RNA
Lais Mitsue Simokomaki Souza – UNIFESP
Luis Hernan Contreras Pinochet – UNIFESP
Vanessa Itacaramby Pardim – FEA USP
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Indicados a melhor trabalho da área de Sustentabilidade
82 – Análise reflexiva sobre o papel da publicidade para consolidar o modelo de
obsolescência programada
Dusan Schreiber – Feevale
Haide Maria Hupffer – Feevale
Suely Marisco Gayer – Feevale
208 – Is serialization for drug traceability a cost or an investment? A study on its
implementation in Brazil
Erika Diago Rufino – USP
Glenda Borges Madeira de Souza – POLI USP
Jefferson Teixeira Bueno Jairo Cardoso de Oliveira – UNINOVE
211 – Crédito cooperativo e inadimplência: O caso de uma cooperativa central do Estado
de Minas Gerais
Ronaldo Lamounier Locatelli – FPL
Charles Campanha da Silva – FPL
Wanderley Ramalho – FPL
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MELHOR TRABALHO DO X SINGEP

Melhor trabalho do X SINGEP
271 – Prevendo os fatores que influenciam a motivação e
a intenção de recomendar via eWOM: uma investigação
profunda com base na análise de RNA
Lais Mitsue Simokomaki Souza – UNIFESP
Luis Hernan Contreras Pinochet – UNIFESP
Vanessa Itacaramby Pardim – FEA USP

TRABALHOS SELECIONADOS PARA
FAST TRACK

Fast track
• 33 revistas parceiras receberão artigos do X SINGEP
na modalidade fast track
• 90 trabalhos destinados para o fast track
• Cerca de um terço dos trabalhos apresentados no
evento foram direcionados para fast track

RAUSP Management Journal
204 - O efeito da reatância na satisfação dos
consumidores bancários: conta livre vs conta imposta

RGSA – Revista Gestão Social e
Ambiental
215 – Desafios econômicos, sociais, ambientais e estratégias de
mercado para o setor de energia solar fotovoltaica em
Cuiabá/MT

CONTEXTUS Revista Contemporânea
de Economia e Gestão
23 – Influência do perfil profissional e da estrutura
organizacional na alocação da atenção dos indivíduos

RIAE – Revista Ibero-Americana de
Estratégia
88 – Implantação do planejamento e controle da manutenção (PCM)
em uma empresa de mineração do interior de Minas Gerais
221 - Grau de maturidade da autoavaliação em instituições de ensino
superior: Elaboração de um instrumento de mensuração
246 – Gestão de stakeholders em projetos da indústria 4.0: O uso do
design thinking como ferramenta para o aumento do engajamento
259 – Visão baseada em atenção: Mapeando tendências, fontes e
evolução

BJMkt - Brazilian Journal of
Marketing
46 – Cocriação de valor por meio da estratégia de cooperação,
colaboração e coopetição em cooperativas de crédito
125 - A influência do isolamento social nas relações entre emoção,
compra por impulso, valor de compra e depleção do ego na intenção
de compra indulgente
271 - Prevendo os fatores que influenciam a motivação e a intenção de
recomendar via eWOM: Uma investigação profunda com base na
análise de RNA

Revista Economia & Gestão
27 - A integração flexível e permeável entre o conflito trabalhofamília e a ansiedade
82 – Análise reflexiva sobre o papel da publicidade para
consolidar o modelo de obsolescência programada
184 - Conhecimentos docentes e desempenho dos alunos dos
cursos de graduação em administração no Brasil

Gestão & Regionalidade
37 – Análise da dinâmica tributária mediante um modelo
comportamental: Um estudo de caso na Prefeitura de Ribeirão
das Neves
173 – Análise da governança de projetos do Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Norte
219 – Localização geográfica e valoração econômica

Revista Gestão & Tecnologia
4 – Tecnologias digitais para gerenciamento de projetos em transformação
digital
20 - Análise das práticas de logística reversa nas indústrias metalomecânicas de
Erechim-RS
57 – Manufatura aditiva de metal: Desafios e oportunidade na implementação
71 – Transformação digital: A falha na comunicação entre os stakeholders na
definição do escopo do projeto
147 – Ferramentas de monitoramento wearable durante a gestação: A
proposta de uma rede baseada em valor

GeP – Revista Gestão e Projetos
48 – Maturidade em gestão de projetos: Uma análise no contexto das indústrias
criativas
129 – O entendimento dos fatores críticos de sucesso do projeto: O que importa!
161 - Avaliando uma ferramenta baseada em dados históricos para auxiliar o
gerenciamento de riscos: Um estudo de caso em projetos de software
196 – Secproject: Um framework para gerenciamento de projetos de
cibersegurança em pequenas e médias empresas
232 - O desenvolvimento de um instrumento de medição de sucesso em projetos

Future Studies Research Journal
83 – A influência da inteligência cultural na relação entre a
aprendizagem individual do gerente de projetos e o sucesso em
projetos
250 – Implementação da estratégia e valor para a empresa: Uma
revisão sistemática da literatura

ReA UFSM – Revista de
Administração da UFSM
186 – Empreendedorismo rural, economia circular e a
participação dos agricultores familiares em práticas
sustentáveis: Uma revisão sistemática da literatura

REMIPE - Revista de Micro e Pequenas Empresas e
Empreendedorismo da Fatec Osasco
146 – Emoções a flor da pele: A relação entre as falhas
do empreendedor e os aspectos afetivos
199 – Empreendedorismo sênior: Iniciativas para
construção de ecossistema empreendedor

IJI – International Journal of Innovation
51 - Transformação digital dos modelos de negócio: Evoluções a partir do modelo TAM
(Technology Acceptance Model)
177 – A indústria 4.0 e as inovações em suprimentos: Estudo de caso de aplicação do
strategic sourcing
191 – Transformação digital: Proposta de modelo teórico-analítico para geração de valor
197 - Interseção entre design thinking e business process management: Uma revisão
integrativa
220 - Modelo de terapia de grupo mediada por tecnologias digitais de comunicação
originado em um projeto orientado por design thinking
265 - Competências gerenciais de coordenadores de cursos em contexto de inovação:
Estudo em centro universitário.
268 – Metarrotinas de capacidades absortivas: Estudo da estratégia saúde da família na
cidade de Curitiba-PR

RASI – Revista de Administração,
Sociedade e Inovação
217 - Cocriação de valor em tempos de crise: Uma revisão
sistemática da literatura de 2010 a 2021
233 - Empresas sociais e os seus modelos de negócio em
contexto de pobreza - uma revisão sistemática de literatura

IJPBR – International Journal of
Professional Business Review
35 – Transição digital e estratégias de internacionalização: Um estudo das
empresas de serviços atendidas pelo Peiex-RN
86 – Aprendizagem de planejamento estratégico e o apoio da gamificação
para empreendedores
203 – Entendendo a criação, distribuição e captura de valor em empresas
orientadas aos stakeholders
231 – Influência da transformação digital na dinâmica da proposta de valor

Revista Científica Hermes
241 – Conhecimento prévio e rede de relação: aspectos
de efetuação no desenvolvimento de empresas
brasileiras globais

Podium Sport, Leisure and Tourism
Review
19 – Jornadas heroicas: Estudo das competências obtidas
no esporte como instrumento de aprendizagem baseada na
prática
97 – O fenômeno dos festivais gastronômicos como
estratégia para o desenvolvimento turístico dos municípios:
Um estudo de caso festival de cultura e gastronomia de
Tiradentes

Gestão & Desenvolvimento
111 – Towards of cognition in project management

REGEC – Gestão & Conexões
13 – Práticas em gestão de conhecimento sob demanda
em ambientes corporativos
195 – Proposição de elementos para avaliação e gestão
da qualidade na organização Verdemar

IJBMkt – International Journal of
Business & Marketing

112 – A caracterização da marca de uma universidade pública nas dimensões de
personalidade da marca sob a ótica de alunos e egressos

130 – Mídias sociais: O comportamento dos torcedores do Atlético Mineiro e Cruzeiro nas
redes sociais oficiais dos clubes
238 – A influência da interatividade na atitude e intenção de compra: um estudo baseado
nos aplicativos de delivery de comida.
242 – Relato técnico: Pesquisa de geomarketing e a aplicação do artefato G2MC no varejo
de autopeças
264 – Nem tudo que reluz é ouro: O efeito da fonte de notícias na intenção de disseminar
fake news

RMR – Retail Management Review
36 – Percepção da qualidade dos serviços prestados pela Radson
Diagnóstico por Imagem de Santa Cruz do Sul
156 – Validação de instrumento: Os efeitos da imagem do país
de origem na aceitação da vacinação contra a COVID-19 no Brasil
210 - Value Co-creation and Co-destruction in the ServiceDominant Logic: A Bibliometric Perspective

RIC – Revista Inteligência
Competitiva
222 – As facetas da inteligência emocional: Uma
proposta para estruturar pesquisas futuras
272 – Capacidade de gestão da informação: Valores e
comportamentos do usuário

HIG - Revista Horizontes
Interdisciplinares da Gestão
198 – Resiliência e gestão de risco em cidades póscolapsadas: Estudo de caso de Petrópolis – RJ
278 – Uso de aplicativo móvel como estratégia
competitiva para uma empresa de médio porte à luz da
Teoria das Capacidades Dinâmicas

JLSD – Journal of Law and
Sustainable Development
260 - Análise de modelos de capacidade absortiva em
empreendimentos de povos tradicionais

LAJMSD – Latin American Journal of
Management for Sustainable Development
60 – Logística reversa: A regulamentação da política nacional de resíduos
sólidos na perspectiva do decreto 10.936/2022
117 – Cooperação tecnológica e esforços de inovação no segmento da
biotecnologia aplicada ao agronegócio vegetal nos países da América Latina
208 – Is serialization for drug traceability a cost or an investment? A study on
its implementation in Brazil
276 – A utilização do resíduo dregs obtido no processo kraft da indústria de
celulose como agregado alternativo para a manufatura da argamassa

JUTS – Journal of Urban Technology
and Sustainability
22 – Utilização de software livre e dados abertos para elaboração de
mapas de infraestrutura urbana
56 – A caracterização do modelo de negócio sustentável das B Corps
157 – Project charter para gestão sustentável de projetos
270 – Estudo da aplicação do rejeito de minério de ferro como
agregado miúdo para a produção de concreto

CAFI – Contabilidade, Atuária,
Finanças & Informação
211 – Crédito cooperativo e inadimplência: O caso de
uma Cooperativa Central do Estado de Minas Gerais

IJCG – Iberoamerican Journal of
Corporate Governance

74 – Análise das políticas ESG (ambiental, social e governança) das maiores
locadoras de veículos do Brasil
190 – Fatores críticos de sucesso na governança em gestão de projetos
complexos
266 – Falta de engajamento entre cidadãos e governos: Uma barreira
enfraquecendo a participação social nas estratégias de governança digital na
administração pública brasileira
267 – Governança e gestão de clusters: Uma revisão das dimensões
abordadas na literatura

Revista Relações Internacionais no
Mundo Atual
169 – Impacto do efeito de imagem do país de origem
na percepção sobre as vacinas de COVID-19 no Brasil

Revista Foco – Interdisciplinary
Studies
150 – Benefícios e desafios das metodologias tradicional, ágil e híbrida
de gerenciamento de projetos no contexto de transformação digital
223 – Analisando a literatura atual em Gestão do Conhecimento – uma
abordagem com processamento de linguagem natural
261 – Os universitários são consumidores sustentáveis? Análise das
atitudes e das práticas de consumo dos graduandos de uma instituição
federal de ensino superior

Revista ENIAC Pesquisa
179 – As redes sociais como recurso de ensinoaprendizagem em Administração: A percepção de
alunos dos níveis fundamental e médio

IPTEC – Revista Inovação, Projetos
e Tecnologias

105 – Análise de riscos como ferramenta de assessoramento na elaboração do Plano de
Segurança Orgânica: Aplicação da metodologia ARSO na Polícia Federal brasileira

116 – A economia circular e o projeto de recolha de biorresíduos no município de Portimão,
Portugal
133 – Inovação incremental e lean six-sigma: Redução de custo no processo de importação de
uma multinacional de eletrodomésticos
151 – O (re)posicionamento estratégico da agência Espacial Brasileira
163 – Análise da política de inovação dos institutos de ciência e tecnologia públicos: Um estudo
de caso no Instituto Federal do Rio Grande do Sul
178 - Contribuições das práticas adaptativas de gerenciamento de projetos aplicadas em
autarquia pública: O caso do sistema do Plano de Trabalho para Internacionalização (PTI) da
CAPES

RCIT – Relatos de Contabilidade,
Inovação e Tecnologia
15 – Evolução tecnológica do produto renegociação parcelado PJ –
relato técnico de uma instituição financeira
61 – Implantação de controladoria profissionalizada em empresa de
gestão familiar em substituição a membros ligados a família
64 – Os fatores motivacionais na integração de equipes no contexto
de fusão e aquisição entre empresas do setor financeiro

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
Parabéns aos premiados,
homenageados e que receberam
fast track!
27 de outubro de 2022

