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APRESENTAÇÃO

Caro leitor,

Este número da Revista de  Administração Mackenzie (RAM) é especialmente 
dedicado ao tema “Valores humanos: teoria e aplicações”. 

Recentemente, foi realizado no Brasil o 2o Simpósio Internacional de Valo-
res Humanos e Gestão, no qual foram discutidos e propostos avanços teóricos e 
metodológicos para o estudo dos valores humanos. Dando continuidade à pro-
posta de reflexão sobre o tema, a RAM conclamou os pesquisadores da área a 
submeter seus mais recentes trabalhos para composição desta edição especial 
temática, com o propósito de gerar uma fotografia do estado da arte na pesquisa 
sobre valores humanos.

A RAM se sente engrandecida pela oportunidade de apresentar à comunida-
de acadêmica parte da produção científica vinculada a uma temática tão central 
para a área de conhecimento de administração. São apresentados sete artigos que 
julgamos de grande interesse e valor para o nosso público leitor e para o desen-
volvimento da área. 

Certamente, não podemos deixar de destacar que, para elaboração desta edi-
ção, contamos com a colaboração e o apoio de seleto grupo de avaliadores e de 
autores. Destaca-se a participação internacional, reunindo pesquisadores do Bra-
sil, da Alemanha, de Portugal, da Nova Zelândia e Austrália.

Vale destacar que, a partir da próxima edição, daremos continuidade à apre-
sentação dos artigos submetidos às edições ordinárias da RAM.

Passemos à introdução desta edição, realizada pelas editoras convidadas pro-
fessoras Maria Luisa Mendes Teixeira, da Universidade Presbiteriana Macken-
zie, e Maria das Graças Torres da Paz, da Universidade Católica de Brasília, às 
quais agradecemos a dedicação incansável no processo editorial de elaboração 
deste número da Revista.

Desejamos a todos uma profícua leitura!

WALTER BATAGLIA
Editor acadêmico


