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APRESENTAÇÃO

Caro leitor,

O tema “Valores humanos e gestão: avanços teóricos e metodológicos” é o 
foco deste número da Revista de Administração Mackenzie (RAM). Sua origem 
foi a sensibilização do corpo editorial pela importância de dar continuidade à 
proposta de reflexão sobre um tema tão central para a administração. Nesse sen-
tido, conclamamos os pesquisadores da área a submeterem seus trabalhos para 
composição desta edição especial temática. 

Destaca-se que, há três anos, a RAM teve a honra de apresentar à comuni-
dade acadêmica brasileira no seu fascículo 10.3, de maio-junho de 2009, uma 
primeira fotografia do estado da arte na pesquisa sobre valores humanos. Neste 
momento, a RAM se sente engrandecida pela oportunidade de dar continuidade 
ao seu papel e apresentar à comunidade acadêmica um novo panorama sobre a 
produção científica recente vinculada ao tema. São apresentados oito 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 agradecer a colaboração e apoio de seleto 
grupo de avaliadores e de autores.

Vale destacar que, a partir da próxima edição (13.4), daremos continuidade à 
apresentação dos artigos submetidos às edições ordinárias da RAM.

Passemos à introdução desta edição, realizada pelos editores convidados 
Jorge Correia Jesuino (Universidade Lusófona de Lisboa), Claudio Vaz Torres 
(Universidade de Brasília) e Maria Luisa Mendes Teixeira (Universidade Presbi-
teriana Mackenzie), aos quais agradecemos a dedicação incansável à academia, 
ilustrada nos esforços despendidos no processo editorial de elaboração deste 
número da nossa revista.

Desejamos a todos uma profícua leitura!

Walter Bataglia
Editor acadêmico


