EDITORIAL
Caros leitores,
Este número da Revista Eletrônica Mestrado
em Administração – RAUnP – abre nosso sexto
ano de publicação.
Ao longo desse ano, buscaremos avançar
ainda mais, tentando cumprir as exigências que
nos levaram ao patamar mais elevado do Qualis.
Entre as iniciativas, tentaremos tornar a RAUnP
quadrimestral, com sempre 7 ou 8 artigos por
número, para assim ultrapassarmos a quantidade de 18 artigos por ano. Obviamente, prezando
com rigor pela qualidade científica dos trabalhos
e respeitando o prazo máximo de 6 meses entre a
submissão e o parecer final.
É importante relatar que este número está
sendo publicado com um ligeiro atraso devido à
mudança na coordenação do nosso Mestrado Profissional (MPA), novos projetos de especializações na Universidade e a decisão de criarmos um
PPGA, oferecendo, além do MPA, um Mestrado
Acadêmico e um Doutorado em Administração.
É um sonho que dará maior solidez e visibilidade a nossas pesquisas e do qual a RAUnP é
parte fundamental.
Assim sendo, queremos agradecer à Profa.
Tereza de Souza pela brilhante condução do
MPA nos últimos 8 anos e desejar todo sucesso
ao Prof. Alípio Veiga, nosso novo coordenador.
O presente trabalho traz uma entrevista e 7
artigos. Na entrevista, o Prof. Alípio Veiga faz
um balanço de tudo que o MPA alcançou e apresenta as perspectivas para os próximos anos. Em
relação aos artigos, Raissa de Azevedo Barbosa
e André Gustavo Carvalho Machado analisaram as estratégias de inovação implementadas
na Embrapa Algodão, sob a perspectiva da visão baseada em recursos; Alex Bizarria Bezer-

ra, Fabiana Pinto de Almeida Bizarria e Mônica
Mota Tassigny estudaram o comprometimento
organizacional junto a funcionários da carreira
administrativa de uma instituição financeira no
Município de Fortaleza – CE; Mariana Berrutti e
Cristiana Demski da Silva avaliaram, em estudo
de caso, as mudanças ocorridas e o processo de
adaptação na empresa Beta Indústria e Comércio S/A sob a perspectiva do Modelo de Equilíbrio Pontuado de Tushman e Romanelli (1985);
Renata Porto Chaves e Antonio André Cunha
Callado investigaram os padrões de uso de indicadores de desempenho de cadeia no âmbito
de organizações agroindustriais localizadas na
Região Metropolitana do Recife; Carlos Enrique
de Medeiros Jerônimo realizou um diagnóstico
do cenário dos recursos utilizados na gestão ambiental no universo das micro e pequenas empresas do município de Manaus – AM; George
Sebastião Guerra Leone, Carlos Pedrosa Junior e
Edilson Paulo desenvolveram uma classificação
dos principais sistemas, métodos e critérios apresentados na literatura sobre custos, baseando-se
no objetivo principal de cada um destas técnicas,
a fim de possibilitar uma melhor compreensão
do conjunto de estudos sobre custos; finalmente,
Thiago Cavalcante Nascimento, Andrea Torres
Barros Batinga de Mendonça, Richard Medeiros Araújo, João Carlos da Cunha e Paulo Cesar
Medeiro buscaram compreender como as discussões sobre sustentabilidade têm sido tratadas nos
projetos de pesquisa e desenvolvimento no setor
elétrico nacional.
Boa leitura.
Rodrigo Leone
Editor
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