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nucleus concentrating 
on the diversity of the 
economy 

The transversality of economics is well 
represented at the Nucleus of Economic Studies and 
Research (Nepe). Composed of eight faculty members, 
three of whom are CNPq productivity fellows, and 11 
undergraduate and 47 Master’s students, Nepe compiles 
all research on economic development conducted by 
PUCRS. Created in 1999, the group was the precursor 
to the graduate program in Economics, which was 
created three years later. The academic studies pursued 
by the center are carried out by six research groups 
and covering the following topics: production structure 
and economic performance; human development and 
environment (Gedehma); agribusiness; health economics; 
growth and technical progress within the Brazilian 
economy; and capital markets.

One of Nepe’s strengths, according to its 
coordinator, Professor Augusto Alvim, is its ability 
to obtain resources for of the 18 projects that it is 
currently pursuing. The fundraising activities of the group 
involve partnerships, national scholarships and financial 
support from the CNPq, Fapergs, the Institute of Applied 
Economic Research (IPEA), the Ministry of Agrarian 
Development/ Inter-American Institute of Cooperation 
for Agriculture and the Rio Grande Rice Institute. 
International support is provided by the United Nations 
Program for Development (PNUD-Brazil), the French 
Agency CIRAD, and the World Bank.

The spectrum of research at the center is 
expanding because of agreements, researcher exchanges 
and partnerships with the following universities: Massey 
(New Zealand), Berlin (Germany), Cambridge (England), 
Nacional Autonoma de Mexico, Paris X and Reims/
Champagne-Ardenne (France), Utah (USA), and the 
New School for Social Research (USA). In Brazil, the 
group conducts research in partnership with the Federal 
Universities of Rio Grande do Sul and Parana and with 
Maringa State University.  

núcleo concentra a 
diversidade da economia 

A transversalidade da Economia tem uma de 
suas melhores representações no Núcleo de Estudos 
e Pesquisas Econômicas (Nepe). Composto por oito 
docentes, sendo três bolsistas produtividade CNPq, 11 
alunos de iniciação científica e 47 mestrandos, o Nepe 
reúne todas as investigações sobre desenvolvimento 
econômico da PUCRS. Criado em 1999, foi o precursor do 
Programa de Pós-Graduação em Economia, iniciado três 
anos depois.

Os trabalhos acadêmicos do núcleo são realizados 
por seis grupos de pesquisa, que abordam os seguintes 
temas: Estrutura Produtiva e Desempenho Econômico; 
Desenvolvimento Humano e Meio Ambiente (Gedehma); 
Agronegócios; Economia da Saúde; Crescimento e 
Progresso Técnico da Economia Brasileira; e Mercado de 
Capitais.

Um dos pontos fortes do Nepe, de acordo com 
o professor coordenador Augusto Alvim, é a captação 
de recursos para os 18 projetos em desenvolvimento 
atualmente. As atividades contam com parcerias, bolsas 
e suporte financeiro nacional proveniente do CNPq, da 
Fapergs, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), do Ministério do Desenvolvimento Agrário/
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, 
além do Instituto Rio-Grandense do Arroz. O apoio 
internacional vem do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD-Brasil), da Agência Francesa 
CIRAD e do Banco Mundial.

O espectro das pesquisas do Núcleo é ampliado 
a partir de convênios, intercâmbio de pesquisadores 
e parcerias firmados com as seguintes universidades: 
Massey (Nova Zelândia), Berlim (Alemanha), Cambridge 
(Inglaterra), Nacional Autônoma do México, Paris X e 
Reims/Champagne-Ardenne (França), Utah e New School 
for Social Research (EUA). No Brasil, são mantidas pesquisas 
com as universidades federais do Rio Grande do Sul e do 
Paraná, além da Estadual de Maringá.
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organizational 
development and 
competitiveness 

In order to determine how companies achieve 
and maintain competitive positions in the market, 
Professor Grace Becker created the Group for 
Research on Organizational Development and 
Competitiveness in 2008 using the organizational 
competency approach to investigate this phenomenon. 
Guided by research in competence formation and 
development, the group is dedicated to studying how 
organizational competences emerge and develop over 
time in different organizational trajectories. The notion 
of business competence is understood to be the result 
of a path that a company follows over time as a result 
of its strategic choices. This path is revealed via a set 
of routines performed based on previous investments 
in technology, learning, and organizational processes. 
According to Professor Becker, the fact that some 
companies achieve better results than others in the same 
segment suggests that these organizations have certain 
unique characteristics that have developed throughout 
their history. The group’s goal is to develop a set of 
reference points for identifying common elements within 
these organizational trajectories. The results suggest that 
organizations that can understand how to develop their 
competences and identify the elements involved in this 
dynamic structure have a greater ability to proactively 
intervene in this process. 

An offshoot of this area of research that the 
group’s researchers have recently begun to explore is 
the theme of collective competencies. Through studies 
of business arrangements, the group seeks to understand 
each organization’s contribution to the formation of 
collective knowledge derived from inter-organizational 
relationships. 

The group is made up of two research professors 
and seven students from the undergraduate and graduate 
courses.

desenvolvimento 
e competitividade 
organizacional

Para desvendar a forma como empresas alcançam 
e mantêm posições competitivas no mercado, a professora 
Grace Becker criou, no ano de 2008, o Grupo de 
Pesquisa Desenvolvimento e Competitividade 
Organizacional, utilizando-se da abordagem de 
competências organizacionais para compreender este 
fenômeno.

Guiado pela linha de pesquisa Formação e 
Desenvolvimento de Competências, o grupo dedica-se a 
estudar, em diferentes trajetórias organizacionais, como as 
competências organizacionais surgem e se desenvolvem ao 
longo do tempo.  A noção de competências do negócio é 
entendida como o resultado de uma trajetória trilhada pela 
empresa ao longo do tempo, proveniente de suas escolhas 
estratégicas. Esta trajetória se desdobra num conjunto 
de rotinas realizadas em função de investimentos prévios 
em tecnologia, aprendizado e processos organizacionais. 
O fato de algumas empresas apresentarem resultados 
superiores de outras de um mesmo segmento leva a crer 
que essas organizações possuem características próprias, 
desenvolvidas ao longo de sua história, destaca a professora. 
O objetivo do grupo é desenvolver um conjunto de 
referências que permita identificar elementos comuns ao 
longo dessas trajetórias organizacionais. Os resultados 
apontam que aquelas organizações que conseguem 
compreender como desenvolvem suas competências e 
identificar quais os elementos envolvidos nessa dinâmica, 
apresentam maior capacidade de interferir proativamente 
nesse processo.

Um desdobramento dessa linha de pesquisa, que 
tem recentemente mobilizado os pesquisadores do grupo, 
é o estudo de competências coletivas. Por meio de estudos 
realizados em arranjos de empresas, busca-se compreender 
qual é a contribuição de cada organização que compõe o 
arranjo na formação de um saber coletivo, originado das 
relações interorganizacionais. 

Os trabalhos do grupo envolvem dois docentes 
pesquisadores e sete alunos, entre mestrado e iniciação 
científica.  
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marketing as a recipe 
for success 

The Group for Research on Strategic 
Marketing assesses alternatives that allow institutions 
to be innovative and competitive, establishing themselves 
in their area of activity and ensure successful internal 
and external relationships. The group’s activities 
are conducted within the following research areas: 
relationship marketing, strategic marketing, and market 
orientation/learning orientation. Two main projects 
that are currently in progress are associated with 
these areas: “Marketing Resources as Antecedents of 
Innovation”, and “Marketing Resources and Capabilities; 
and Organizational Performance: The Panorama in Brazil 
and an International Comparison”. Created in 2000, this 
research unit, led by Professor Marcelo Gattermann Perin, 
has generated more than 130 scientific papers in national 
and international journals and conferences as well as 
book chapters. The group has also provided academic 
training by guiding more than 40 Master’s dissertations, 
36 final papers for advanced training/specialization 
courses, 27 undergraduate research mentorships and 52 
undergraduate final reports. Of the goals of the group, 
internationalization is the current focus of attention. 
Accordingly, partnerships with international centers have 
been established to deepen the studies conducted. Among 
the partnerships established are those with researchers 
Graham Hooley (England), Cláudia Simões (Portugal), 
José Luis Munuera Alemán (Spain), and William E. Baker 
(United States). 

o marketing como  
receita de sucesso

O Grupo de Pesquisas em Marketing 
Estratégico avalia as alternativas para as instituições 
serem inovadoras e competitivas, ganhando espaço no 
nicho de atuação e obtendo sucesso nas relações, internas 
ou externas.  As atividades são realizadas dentro das linhas 
de pesquisa Marketing de Relacionamento, Marketing 
Estratégico e Orientação para mercado/Orientação para 
aprendizagem. Nessas linhas se enquadram dois dos 
principais projetos em andamento: Recursos de Marketing 
como antecedentes da Inovação e Recursos e Capacidades de 
Marketing e o Desempenho Organizacional: Panorama no Brasil 
e uma Comparação Internacional.

Criada no ano 2000, a estrutura de investigação 
liderada pelo professor Marcelo Gattermann Perin gerou 
mais de 130 artigos científicos em periódicos e congressos 
nacionais e internacionais, bem como em capítulos de 
livros. Em termos de formação acadêmica, o grupo envolveu 
a orientação e defesa de mais de 40 dissertações de 
mestrado, bem como 36 trabalhos de conclusão de curso de 
aperfeiçoamento/especialização, 27 de iniciação científica e 
52 trabalhos de conclusão de curso de graduação.

Dentre as metas do grupo, a internacionalização 
é o atual foco de atenção. Nesse sentido, parcerias com 
centros internacionais têm sido estabelecidas para o 
aprofundamento dos estudos realizados, especialmente a 
ligação com os pesquisadores Graham Hooley (Inglaterra), 
Cláudia Simões (Portugal), José Luis Munuera Alemán 
(Espanha) e William E. Baker (Estados Unidos). 
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tecnologia da informação 
dá suporte à gestão

Criado no ano de 2002, o Grupo de Pesquisa 
Tecnologia da Informação em Estratégia 
Empresarial foi instaurado para reunir as demandas 
do então Mestrado em Administração de Negócios, que 
em 2010 tornou-se Programa de Pós-Graduação em 
Administração. Os trabalhos são conduzidos a partir de 
três linhas de investigação: Método de Pesquisa, Inteligência 
Empresarial e Gestão do Conhecimento.

Sob a responsabilidade da líder do grupo, professora 
Mírian Oliveira, estão os trabalhos e orientações da linha 
intitulada Gestão do Conhecimento (GC). Numa das mais 
recentes produções, o artigo Knowledge management metrics 
in software development companies in Brazil, publicado no 
Journal of Knowledge Management, foram analisadas duas 
empresas, uma sediada no Parque Científico e Tecnológico 
da PUCRS (Tecnopuc) e outra no ambiente externo.  As 
primeiras conclusões apontam para a carência de métricas 
claras que permitam verificar a contribuição da Gestão do 
Conhecimento para os resultados das empresas.  A proposta 
da docente pesquisadora é que a GC integra pessoas, 
processos e tecnologia.

Outros estudos em andamento dizem respeito à 
adoção de Comunidades de Prática como ferramenta de 
GC, ao compartilhamento de conhecimento em equipes 
distribuídas geograficamente, e à elaboração de framework 
(estrutura e diretrizes) para implementação de GC.

O grupo é formado por professores e alunos de 
doutorado, de mestrado e de graduação. Os trabalhos 
são desenvolvidos em parceria com docentes do Instituto 
Superior de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de 
Lisboa (Portugal); e com professores do Programa de Pós-
Graduação em Administração da Escola de Administração 
da UFRGS, além de empresas do Rio Grande do Sul. Nessas 
últimas, a cooperação repercute em melhorias para os 
empreendimentos.

As projeções incluem a ampliação do envolvimento 
de alunos, das parcerias com instituições de ensino e 
pesquisa internacionais e do relacionamento com empresas.

information technology 
for management support

The Information Technology in Business 
Strategy Research Group was created in 2002. This 
Group was formed to meet the needs of the Master´s in 
Business Administration program. In 2010, the program 
was expanded and became the Graduate Program in 
Administration. The work of this group focuses on 
three areas of investigation: research methods, business 
intelligence, and knowledge management.

Professor Mírian Oliveira, the group leader, 
coordinates the research into knowledge management 
(KM). The group recently published a paper entitled 
“Knowledge management metrics in software 
development companies in Brazil” in the Journal of 
Knowledge Management, in which two companies were 
analyzed, one based in the Scientific and Technological 
Park of PUCRS and the other outside the University. The 
initial findings highlighted the lack of clear metrics for 
evaluating the contribution of knowledge management to 
company results. The researchers also propose that KM 
metrics integrate people, technology, and processes. 

Studies in progress concern the adoption of 
Communities of Practice as a tool for Knowledge 
Management, knowledge sharing among teams that 
are geographically remote from one another, and the 
development of a framework for Knowledge Management 
implementation.

The group includes professors, Doctoral and 
Master’s students, and undergraduate students. The work 
is conducted in partnership with researchers from the 
Superior Institute of Economics and Management at 
the Technical University of Lisbon (Portugal); and with 
professors from Graduate Program in Management at 
the UFRGS (Brazil); as well as with enterprises based 
in Rio Grande do Sul. These partnerships benefit all the 
participants. The group’s future goals include expanding 
the involvement of students and forming additional 
partnerships with educational and research institutions as 
well as with companies.
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um observatório sobre o 
comportamento de consumo

Para compreender o consumidor brasileiro, 
suas peculiaridades e comportamentos, o Programa de 
Pós-Graduação em Administração conta com o Grupo 
Estudos do Consumidor (GEC).  A proposta é investigar, 
entre outros tópicos, como ocorre o processo de decisão 
de compra, os fatores que o influenciam e as iniciativas das 
empresas para promover e ampliar a interação como seu 
público-alvo.

Um dos projetos aborda a cocriação de valor, a 
partir do envolvimento dos consumidores nos processos de 
desenvolvimento de produtos. Em relação às características 
das empresas, os primeiros resultados apontam diferenças 
atreladas à cultura organizacional. Empresas abertas ao 
diálogo, interno e externo, aceitam melhor as propostas 
dos consumidores, o que não ocorre quando se tratam de 
administrações centralizadoras. Produtos mais complexos 
igualmente são vistos como de menor potencial para 
contribuições do consumidor. Por fim, menores níveis de 
concorrência sinalizam menor interesse das empresas em 
envolver os consumidores nos processos de cocriação.

Outra pesquisa avalia o impacto dos finais de preços, 
em valores inteiros ou fragmentados (R$ 3,00 ou R$ 2,99, por 
exemplo), no apelo ao consumo, na percepção de valor do 
consumidor e na memória de preço. Um amplo mapeamento 
do mercado indicou um forte predomínio dos finais 90, 00 
e 99, e resultados iniciais indicam não haver diferença nos 
níveis de lembrança do consumidor entre os formatos de 
precificação.

Atento aos levantamentos do IBGE, sinalizando que 
em 40 anos 35% da população brasileira terá 55 anos ou 
mais, está em andamento um projeto que busca avaliar o 
quanto o varejo está adaptado às necessidades específicas da 
terceira idade referente ao ambiente de loja e à experiência 
de consumo, dentro de uma perspectiva interdisciplinar 
envolvendo áreas como a Psicologia, a Arquitetura e a 
Gerontologia.

Além da busca de estudos com áreas de fronteira 
do conhecimento, o GEC desenvolve pesquisas em parceria 
com professores de instituições como UFRGS, Unisinos e 
UCS.

observing consumer 
behavior 

To understand Brazilian consumers, their 
peculiarities and their behaviors, the Graduate Program 
in Management works with the Group for Consumer 
Studies (GEC). Their aim is to investigate, among other 
topics, the process underlying purchase decisions, the 
factors that influence such decisions, and the company 
initiatives used to promote and expand interaction with a 
target audience. One project of this group addresses the 
co-creation of value based on consumer involvement in 
product development. The initial results regarding business 
characteristics indicate differences linked to organizational 
culture. Companies open to dialogue, both internal and 
external, are more accepting of consumers’ proposals 
than companies with centralized administrations. More 
complex products are also perceived as having lesser 
potential for consumer contributions. Finally, lower levels 
of competition signal low interest on the company side in 
engaging consumers in co-creation processes. 

Another study assesses the impact that price 
endings, whether integer or decimal (R$ 3.00 or R$ 2.99, 
for instance), have on consumer appeal and price recall. 
A comprehensive mapping of the market indicated the 
strong dominance of the endings .90, .00 and .99, with 
initial results suggesting that there are no differences 
between the levels of consumer recall associated with the 
pricing formats.

Responding to the IBGE survey indicating that in 
40 years, 35% of the Brazilian population will be 55 years 
old or older, the group is conducting an ongoing project 
that aims to assess how well retail environments and 
the customer experience that they provide are adapted 
to the specific needs of seniors. This research uses an 
interdisciplinary perspective that includes psychology, 
architecture, and gerontology. The GEC has also 
developed studies in partnership with professors from 
institutions such as UFRGS, Unisinos, and UCS.
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Desenvolvimento e Competitividade Organizacional 
Grace Vieira Becker grace.becker@pucrs.br

Organizational Development and Competitiveness 

Estrutura Produtiva e Desempenho Econômico 
Adelar Fochezatto adelar@pucrs.br

Production Structure and Economic Performance 

Grupo de Pesquisa: Desenvolvimento Econômico, Humano e Meio Ambiente (GDEHMA)
Izete Pengo Bagolin izete.bagolin@pucrs.br

Group for Research: Economic, Human, and Environmental Development (GDEHMA)

Gestão Estratégica de Instituições de Ensino Superior 
Alziro Cesar de M Rodrigues rodrigues@pucrs.br

Strategic Management of Higher Educational Institutions 

Gestão	e	Governança	de	Tecnologia	da	Informação	
Edimara Mezzomo Luciano eluciano@pucrs.br

Management and Governance of Information Technology 

Grupo de Estudos do Consumidor 
Vinícius Sittoni Brasil vinicius@pucrs.br

Group for Consumer Studies 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Estratégia e Inovação (GEPEI) 
Gabriela Cardozo Ferreira gcferreira@pucrs.br

Group for Studies and Research on Strategy and Innovation (GEPEI) 

Grupo	de	Pesquisa	em	Tecnologia	de	Informação	e	Estratégia	Empresarial	
Mirian Oliveira miriano@pucrs.br

Group for Research on Information Technology and Business Strategy 

Grupo de Pesquisas em Agronegócios 
Adelar Fochezatto adelar@pucrs.br

Group for Research on Agribusiness 

Grupo de Pesquisas em Economia da Saúde 
Paulo de Andrade Jacinto paulo.jacinto@pucrs.br

Group for Research on Health Economics 

Grupo de Pesquisas em Marketing Estratégico 
Marcelo Gattermann Perin mperin@pucrs.br

Group for Research on Strategic Marketing 

Grupo de Pesquisas em Relações Interorganizacionais e Competitividade Sistêmica 
Peter Bent Hansen peter.hansen@pucrs.br

Group for Research on Interorganizational Relations and Systemic Competitiveness 

Grupo	de	Pesquisas	sobre	Crescimento	e	Progresso	Técnico	na	Economia	Brasileira
Adalmir Antonio Marquetti aam@pucrs.br

Group for Research on Growth and Technical Progress of the Brazilian Economy 

NúCLEo/NUCLEUS CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas (NEPE) 
Augusto Mussi Alvim augusto.alvim@pucrs.br

Nucleus of Studies and Economic Research (NEPE) 

Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia 
School of Management, Accounting, and Economics
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Entrada	principal	do	Parque	Científico	e	Tecnológico	da	PUCRS	(Tecnopuc).

Main entrance of the PUCRS Scientific and Technological Park (Tecnopuc). 


