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EDITORIAL

A quarta edição, ano V, da ReA, trata-se de uma edição especial, composta dos melhores 
artigos apresentados no 1º Fórum Internacional Ecoinovar. O referido evento é uma realização do 
Departamento de Ciências Administrativas do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM, por meio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Estratégia, Inovação e 
Sustentabilidade, do Programa de Pós-Graduação em Administração e do Curso de Administração da 
UFSM. A primeira edição do Ecoinovar foi realizada na cidade de Santa Maria/RS, em agosto de 2012, 
com o objetivo de buscar novas ideias, iniciativas e alianças para a inovação e a sustentabilidade.

Os artigos selecionados foram desenvolvidos por autores dos estados do Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e de São Paulo. Destaca-se, ainda, a presença de 
um autor da Universidade de Vigo, Espanha.

A edição, composta por onze artigos, inicia-se com o estudo intitulado Universidade Empre-
endedora e o Desenvolvimento Regional Sustentável: proposta de um modelo, dos autores Frank 
Leonardo Casado, Julio Cezar Mairese Siluk e Nilza Luiza Venturini Zampieri. O artigo apresenta eixos e 
estratégias para a composição de um programa de empreendedorismo no âmbito da uma universida-
de, em busca de uma efetiva contribuição para o desenvolvimento sustentável na sociedade.

O segundo artigo, de autoria de Élio Sérgio Denardin, Lisandra Taschetto Murini, Tatiane 
Lopes Duarte, Flaviani Souto Bolzan Medeiros, Lourdes Maria Staudt Dill e Elisandra Freitas Denardin, 
é intitulado Os tipos de inovações implementadas nos empreendimentos de economia solidária do 
projeto Esperança/Cooesperança de Santa Maria – RS. O estudo apresenta uma pesquisa que aponta 
as principais inovações em empreendimentos participantes de um projeto de economia solidária. 

O artigo Práticas de sustentabilidade, governança corporativa e responsabilidade so-
cial afetam o risco e o retorno dos investimentos? é o terceiro artigo desta edição. Os autores 
Bruno Milani, Marcelo Brutti Righi, Paulo Sérgio Ceretta e Valéria da Veiga Dias verificam a rela-
ção entre os investimentos em Responsabilidade Social Empresarial, Governança Corporativa e 
Sustentabilidade e a performance das empresas, apontando que retorno por unidade de risco é 
significativamente superior para os índices de melhores práticas, em relação ao Ibovespa.

As influências da institucionalização organizacional na operacionalização da ecologia 
industrial: possíveis facilidades e obstáculos é o quarto artigo desta edição, desenvolvido pelos 
autores Marcelo Trevisan, Luis Felipe Nascimento, Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga, Daiane 
Mülling Neutzling, Paola Schmitt Figueiró e Marilia Bonzanini Bossle. O trabalho analisa aspectos 
encontrados na institucionalização de organizações, que podem facilitar ou dificultar a operacio-
nalização de processos de Ecologia Industrial.

O artigo de Adilson Carlos Rocha, Gilberto Francisco Ceretta, Juliana Santi Botton, Lu-
ciane Baruffi e João Fernando Zamberlan, intitulado Gestão de resíduos sólidos domésticos na 
zona rural: a realidade do município de Pranchita – PR, traz os resultados de uma investigação 
relacionada ao destino dos resíduos domésticos produzidos na zona rural de um munícipio para-
naense, bem como avalia o programa de coleta desses resíduos nessa cidade.

O sexto artigo desta edição é intitulado Inovação em sistemas de produção de arroz orgâ-
nico no Rio Grande do Sul e tem como objetivo a identificação e análise dos aspectos relacionados à 
inovação nos grupos gaúchos de produção orgânica de arroz. O referido estudo foi desenvolvido pelos 
autores Vanessa Monks da Silveira, Graziela Mota Antunes e Marcelo Fernandes Pacheco Dias.

O estudo Gestão estratégica e as competências gerenciais no departamento de marke-
ting: estudo de uma indústria de bebidas, dos autores Lindiane da Veiga Baisch, Rolando Juan 



Soliz Estrada, Flávia Luciane Scherer, Ivanete Schneider Hahn e Bruno Da Veiga Thurner, apresen-
ta um estudo das competências gerenciais de um profissional de marketing e a sua relação com 
o desempenho de suas funções e a otimização da gestão estratégica da empresa. 

O artigo denominado Determinantes de la capacidad de innovación en pymes regio-
nales é o oitavo artigo desta edição. O autor Carlos Maria Fernández Jardón apresenta um es-
tudo que aponta contribuições na delimitação dos fatores que potencializam a capacidade de 
inovação em micro e pequenas empresas regionais, além de indicar o processo de construção de 
competências básicas para melhorar sua capacidade de inovação.  

Desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa e educação am-
biental em contexto de inovação organizacional: conceitos revisitados, desenvolvido pela au-
tora Lilian Caporlingua Giesta, apresenta um ensaio teórico que busca revisitar conceitos e abor-
dagens teóricas sobre inovação, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável como 
estratégia organizacional e Educação Ambiental.

O décimo artigo desta edição, denominado A sustentabilidade na indústria automobi-
lística: vantagem competitiva ou um sonho distante? apresenta os resultados de uma pesquisa 
que aborda a influência de aspectos de sustentabilidade na percepção dos consumidores da in-
dústria automobilística, em detrimento de fatores de ordem econômica. O referido estudo é de 
autoria de Almir Carvalho e Flavio Hourneaux Junior. 

A edição é finalizada com um artigo que trata da abordagem humanista na estruturação 
da análise de Impacto Ambiental (EIA) e do seu Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), no que 
se refere aos impactos socioeconômicos envolvidos. O estudo é intitulado A análise dos impac-
tos socioeconômicos na estruturação do EIA/RIMA: a importância da abordagem humanista 
para a sustentabilidade e desenvolvido por Leandro Carlos Dias Conde.

A edição especial da Revista de Administração da UFSM, referente ao Volume V, número 
4, é publicada em versão eletrônica, disponível em ‘www.ufsm.br/reaufsm’, e conta com uma 
tiragem especial impressa de 100 exemplares.

Agradece-se aos autores, aos membros do Conselho Editorial e do Comitê Executivo, aos 
Avaliadores e à Equipe Técnica da ReA, pelo esforço e dedicação para a elaboração desta edição.

Cordiais saudações,

Clandia Maffini Gomes, Drª
Editora da ReA


