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CADERNOS EBAPE.BR

Editorial

" ..... FGV

Como meu colega Marcelo Milano Falc áo Vieira encontra-se afastado para pós-doutoramento no exterior, assumo com

satisfacáo neste momento a tarefa de edita r os dais próximos números do Ca dernos EBAPE.BR.

o primeiro trabalho desta edic áo é da autoria de Kaspar Villendsen, professor da Copenhagen Business School. Em seu

artigo, o autor dedica-se a um tem a tao incomum quanto provocativo: a ge réncia-da- personalidade. T rata-se do estudo

de dois casos em que , usando concei tos de Miche l Foucault, o auto r discute as conseq üéncias do uso da gerencia-da
personalidade, argumentando se esta tecnologia pode ser vista como urna forma de nivelamento de relac óes de poder

ou simplesmente como mais urna forma de dornin acáo.

o trabalho de Samara Hoffman e Eloise Dellagnelo preocupam-se com as formas de adrninistrac áo de organizac;:6es

culturais sem fins lucrativos. Neste trabalho, as autoras investigam as transformac;:6es ocorridas nos objetivos

organizacionais de dois grupos de teatro de Florianópol is através de uma aná lise de conteúdo e documental. As
conclus6es apontam para a prevalencia da racionalidade instrumental na dinámica interna do grupo mais exposto as
torcas do mercado , o que determina uma maior preocupacáo com formas de financiamento em detrimento da própria

atividade artística .

Maria Tereza Leme Fleury e Amyra Sa rsur preocupam -se com a aprendizagem de conceitos de adrninistrac áo em geral,

e a nccáo de gesta o por competencias em particu lar. As autoras argumentam que esta aprendizagem deve ser

contextualizad a, uma vez que tais conceitos sao fortemente dependentes do entorno cultural e das características
individuais dos "aprendizes" . Para tanto , é discutido o uso do filme "Nenhum a menos" como forma de trabalh ar as

diversas definic;:6es de competencias humanas.

o artigo de Francis Meneghetti apres enta uma avaliacáo das contribuicóes do pragmatismo em geral , e das idéias de

C.S.Pierce e John Dewey em particu lar, aos Estudos Organizacionais. O autor conc lui que, nos Estudos
O rganizac ionais, o pragm atismo , como conhec imento científico, é conve rtido em subordinacáo irracional a utilidade.

A iniciativa bem sucedida de erradl cacáo do trabalho infanti l no municipio de Russas, Cea rá, é o objeto do artigo de
Fátima Regina Ney Mattos e Ana Márcia Almeida. As a utoras analisam o Projeto Russas, conduzido através de uma
parceria de diversos atores sociais sob o patrocínio de uma orqanizacáo privada .

S idinei Rocha de O liveira e Ca rolina Ferreira ded icam-se a discutir o pensamento de Guerreiro Ramo s, Mauricio
Tragtenberg , e Fernando Prestes Motta . Partindo das vivencia s dos próprios autores , o artigo comenta a análise critica

que os tres pensad ores fazem sobre o pape l do pesquisador e aspectos da organizac áo burocrática na sociedad e atual.

Usando a análise de discurso para observar as transformac;:6es identitárias da Feira de Arte, Artesanato, e Produtores
de Variedades de Belo Horizonte, os autores do sétimo artigo desta edicáo , Th iago Pimente l, Alexandre Carrieri, Alfredo
Leite -da-Silva e Cláudio Borges Junior, identificaram grandes rnudancas do eve nto. As conclusóes do trabalho indicam

que , de expressáo de um movimento artístico e cultural, o evento acabou por integrar -se a lógica do mercado.

o artigo de autoria de Eduardo Augusto de Andrade Ramos e Luiz Antonio Joia propóe uma articulacáo teórica entre

duas linhas de pensamento estratégico que térn sido usadas para compreender o papel da TI na estratégia das

organizacóes. Estas linhas de pensamento, consideradas antag ónicas , sao a escola do posicionamento e a escola dos
recursos. Os autores fazem quatro proposic óes para articular estas duas escolas de pensamento.

Fláv io Henrique Foguel e Miguel Arantes Normanha Filho discutem as relacóes entre o treinamento tecnológico de nive l
superior, através de graduac;:ao tecnológica, e o dese nvolvimento de clusters (aglomerados de empresas em setores

específicos da economia), também aqui entendidos como Arranjos Produtivos Locais. Os autores concluem pela

importáncia fundamental do treinamento tecnológico para o sucesso dos clusters.

No décimo artigo, Jane Eyre Vieira e Agustina Rosa Echeverría discutem a implantacáo do Programa de Gestáo

Integrada de Residuos Só lidos (PGIRS) no municipio de Quir inópo lis (Goiás), apresentando uma reflexáo sobre o pape l
da educacáo ambie ntal no sucesso deste tipo de programa.

No últ imo artigo desta edic áo, Octavio Pena Pieranti e Luiz Henrique Rodrig ues da Silva refletem sobre a inexistencia de



uma estrutura para a protecáo e preservacáo da Amazonia como bem natural, e sobre a necessidade de um maior
envolvimento das Forcas Armadas nesta tarefa.

Por fim, terminamos a nossa edicáo de marco com uma resenha, preparada por Antonio Lopo Martinez, do livro
"Contabilidade Geral", recentemente lancado pela Editora Atlas.

Desejo a todos uma boa leitura!

Eduardo A T Ayrosa


