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RESUMO

O surgimento da Administração como ciência ocorreu nos momentos de maior avanço e desenvolvimento da sociedade capitalista. A literatura 
sobre a teoria das organizações aponta que a 1ª Revolução Industrial alavancou estudos sobre o novo contexto de então: a substituição do 
trabalho manual-artesanal para a ação de máquinas conduzidas por grupos de operários. Estudos empreendidos por Taylor e Fayol, envolvendo 
adiante, na década de 1950, Peter Drucker (e sua teoria neoclássica), e outros expoentes da área, contribuíram para as discussões mais modernas 
em gestão, abrangendo hoje a retenção do capital intelectual e a 5ª Revolução Industrial, assentada num vigoroso avanço das tecnologias. Nesse 
sentido, a história da área transmite um recado que baliza este estudo: a pesquisa em Administração deve ser revisitada para que os processos 
gerenciais possam ser adaptados/aperfeiçoados em função do mundo globalizado e das novas demandas da sociedade. Alinhada com esta visão, 
esta pesquisa tem por tema estudar a Administração como ciência com enfoque nas produções acadêmicas stricto sensu. A pesquisa completa 
tem se dedicado a produção de teses e dissertações dos últimos 10 anos (2009-2018). Todavia, por ser um trabalho ainda em elaboração, em 
caráter amostral, submetemos os resultados preliminares referentes às teses defendidas em 2018. Pontuamos então o problema de pesquisa: em 
que medida as produções acadêmicas (teses), defendidas em 2018, refletem assuntos de interesse da Administração? O objetivo geral é analisar 
estes trabalhos no intuito de checar se os estudos representam efetivo interesse para o campo da gestão, mantendo a lógica de responder às 
necessidades dos diferentes eixos da sociedade, e, em especial, às organizações. Os objetivos específicos são: a) Realizar levantamento de dados 
das teses de doutorado; b) analisar o conteúdo das teses a partir dos títulos, resumos e palavras-chave; c) gerar dados e informações que 
permitam à comunidade científica avaliar os nortes que a pesquisa em Administração têm adotado. Como metodologia foi realizada pesquisa no 
Portal de Teses e Dissertações da CAPES, uma base de dados de alta credibilidade brasileira, onde são submetidas as pesquisas de 
mestrado/doutorado do país. Utilizou-se os seguintes filtros: 1º) Termo de Busca: “Administração”; 2º) Tipo: “Doutorado”; 3º) Ano: “2018”; 4º) 
Áreas do Conhecimento: “Administração; Administração de Empresas”; 5º) Área de Concentração “Administração”. A partir do retorno da 
pesquisa, realizamos a análise de todas as ocorrências das teses do período adotando uma avaliação criteriosa do material. Analisamos as 
frequências entre os macrotemas (assuntos) e geramos percentuais da amostra. Tabulamos os dados obtidos em planilhas e geramos gráficos 
para melhor capacidade de análise da equipe de pesquisa. Obtivemos os seguintes resultados: foram analisadas 89 teses no ano de 2018. Entre 
os macrotemas mais recorrentes estão: Gestão da Inovação: 12 teses (13,48%); Gestão de Pessoas: 12 teses (13,48%); Gestão Pública: 12 teses 
(13,48%); Gestão Estratégica: 11 teses (12,36%); Gestão de Marketing: 7 teses (7,86%). Diante do exposto, podemos afirmar que as discussões no 
nível doutoral se atrelam aos assuntos de interesse da área. No entanto, temas relevantes mais contemporâneos e fundamentais foram pouco 
explorados como “Sustentabilidade Ambiental”, “Gestão de Riscos” e “Governança”, que, no universo amostral, obtiveram incidência menor que 
5% dos trabalhos realizados no ano. Ademais, ao analisarmos os resumos e os títulos, ainda que os trabalhos se aproximem um pouco das 
temáticas do campo, ou estejam em programas de pós-graduação da área, algumas discussões não se traduzem efetivamente em resultados 
claros para o campo, abrindo um alerta para que se aprofundem estudos que avaliem a relação entre a teoria acadêmica e a prática para a ciência 
das organizações.
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