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APRESENTAÇÃO

Caro leitor,

Este número da Revista de Administração Mackenzie (RAM) é dedicado ao 
tema “Desenvolvimento sustentável: um desafio para o mundo acadêmico, a prá-
xis profissional e as escolas de Administração”.

Sua origem remonta à sensibilização do corpo editorial da RAM quanto ao 
esforço da equipe da pesquisa Pró-Administração, aprovada pela Capes, com o 
título “Gestão social, comunidades de aprendizagem e educação para a sustenta-
bilidade: contribuições para a formação da nova geração de administradores”, em 
destacar, no escopo do ensino e da pesquisa da Academia Brasileira de Adminis-
tração, um tema tão relevante, oportuno e estratégico para nosso país. A partir do 
contato da equipe da pesquisa, organizamos imediatamente esta edição temáti-
ca, a qual conclamou os pesquisadores da área a submeterem seus mais recentes 
trabalhos para a composição do periódico.

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

Certamente, não podemos deixar de agradecer, pela colaboração e pelo apoio, 
o seleto grupo de avaliadores e autores.

Vale destacar que, a partir da próxima edição, 12.4, dar-se-á continuidade à 
apresentação dos artigos submetidos às edições ordinárias da RAM.

Passemos à introdução desta edição, realizada pelas editoras convidadas, 
Ana Silvia Rocha Ipiranga (Universidade Estadual do Ceará – Eece), Arilda Sch-
midt Godoy (Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM) e Janette Brunstein 
(UPM), às quais agradecemos pela dedicação ao processo editorial de elaboração 
deste número de nossa revista.

Walter Bataglia
Editor acadêmico


