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CADERNOS EBAPE.BR

Editorial

" ..... FGV

Aa langa de sua história, o Cadernos EBAPE.BR tem dedicado-se apublicac áo de trabalhos que mostram noves

caminhos na producáo de conhec ime nto. Temos priorizado artigos que optam por abordagens desafiadoras , seja na

esco lha dos temas discu tidos, seja na cpcáo metodológica adotada . Ao concentra r-nos em ensaios teóricos ou artigos
de caráter interpretativo e que adotam métodos qualitativos de investiqac áo, ternos tentado colocar em primeiro plano o
pensam ento sobre adrninistrac áo, seja no Brasil, seja nos paí ses de e nde prov érn os autores nao brasileiros. É com

enorme satlsfac áo e comgrande orgu lho que informamos queos esforc;:os de nessa comunidade académica levaram o
Cadernos EBAPE.BR a ser classificado como A Nacional pelo Comité de Avaliac áo de Periódicos da CAPES I Q ualis.

Agradecemo s a todos os autores que contribuíram com o Cadernos EBAPE.BR ao langa desse s anos, a lime nta ndo a
publlcacáo com artigos ricos e desafiadores. Agradecemos também, e de forma muito especial, ao nosso conselho
editorial que, com avaliac óes precisas e valiosas, nos permitiu chegar a este estágio. Agradecemos, por fim, aos nossos

leitores pelo interesse em nossas edicó es. Conta mos com a colaboracáo de todos, esperando novos artigos criativos e

instigantes como os que tém sido enviados até agora, pois esta é a única maneira que temos para mante r a posicáo
crítica deste fórum de discuss óes, O brigado a todos! E vamos ao trabalho.

Este número conta com onze artigos e duas resenhas de livros. Os temas discutidos aqui incluem gestaD de instituic óes

culturai s, desenvolvimento local, respon sabilidade socia l da empresa , políticas públicas, parcerias público -privada s, e

aliancas estratégicas na indústria.

Os trés primeiros artigos desta edicáo focam diferen tes aspectos da admlnistracáo de institulcó es cu lturais. O artigo de

Luiz Alex Silva Sa raiva e Ana Maria Alve s Machado discute a coexisténcia de dua s matr izes simbólicas diferentes no
Museu Histórico Abílio Bar-reto (Be lo Horizonte) . No segundo artigo , Janaína Machado Sirnóes e Leonardo Va sconcelos

Cava lier Darbilly fazem uma aná lise das re-lacóes entre cu ltura, Estado, mercado, e desen vo lvimen to dentro de um
contexto centro/perife ria. Ainda a respeito das relacóes entre cultura e mercado, no terceiro artigo desta edic áo, Maria

Stae l Bittencourt Madureira dedica-se a analisar a sustentabilidade da producáo artística na cidade de Pelotas (RS) face

as pressóes da lógica do mercado de consumo de produtos culturais.

No quarto artigo , Roberta Aparecida Neves Grani to , Daielly Me lina Nassif Mantovani , Ju lio Araujo Carn eiro da Cun ha,
Saulo de Souza Rodrigues e Andrea C ristina Luz Basí lio ana lisam diversas iniciativas de prorno cáo de desenvolvimento

regional que vém sendo implantadas na comunidade da Mangueira (Rio de Janeiro) . Ainda sobre desenvolvimento local,

Beatriz Qu iroz Villardi e Joe l de Lima Pereira Castro Junior observam os efeitos da emocionalidade limitada sobre o

desenvol vimento de arranjos produtivos locais, concluindo pela predomin ancia da racionalidade instrumental e da bisca
de in-teresses individuais como fatores limitadores do desenvolvimento doas APLs.

O artigo do José Milton de Souza Filho e Lilian Soares Outtes Wanderley observa como empresas de energia e varejo
do nordeste usam seus websites insti tucionais para divu lgar suas acóes de responsa-bi lidade social. Os autores

concluem, por exempl o, que nen huma das empresas observadas divulgar os resultados de se us projetos de

responsabilidade social nos sites .

As orqanizacóes sociais sao o foco do trabalho de Leane Mota Araujo dos Santos, Miguel Eduardo Moreno Anez , e

Fernando Dias Lopes. Ao ana lisar as part icularidades de gestao de dez ONGs, os autores fazem uma aná lise crítica da
transposic áo de conce itos da teoria organizacional tradicional para a geStaD de orqanizacóes soc iais. Também sobre
formas de orqanizacáo, mas sob uma perspectiva total-mente diversa, Bruno César Santos de Alcántara dedica-se a

uma retlexáo radica l sobre as relacóes entre admin istracáo, organizacóes e democracia.

No oitavo artigo desta edicáo, Alketa Peci e Filipe Sobral comparam os modelos inglés e brasi leiro de Parcerias Púb lico
Privadas (PPPs), ident ificando serne lhancas e diíe rencas entre os mode los.



Alexandre Celaro e 1. Diana L. van Aduard de Macedo-Soares discutem as irnplicacóes das aliancas estratégicas entre

empresas do setor de autopecas sobre o seu desempenho, concluindo pela importan-cia de conduzir análises
estratégicas pela ática relacional.

A secáo de artigos desta edicáo se conclui com um trabalho convi-dado, da autoria de Diogo Henrique Helal e Jorge

Alexandre Barbosa Neves. O artigo trata dos efeitos do capital social de indivíduos sobre suas chances de escapar da
pobreza. Os autores concluem que a participacáo em redes de relacionamento afeta positivamente a capacidade de um

indivíduo sustentar um a família de quatro pesso-as acima da linha de pobreza.

Esta edicáo termina com resenhas de dois livros. Primeiramente, apresentamos a resenha de Oswaldo Munteal sobre o
livro "Estado e Gestáo Pública: visees do Brasil Contemporáneo", organizado por Paulo Emílio Mattos Martins e Octavio
Penna Pieranti. Por fim, pu-blicamos a resenha de José Reráfico sobre o livro "Políticas Públicas para a Radiofusáo e a

Imprensa", de autoria de Octavio Penna Pieranti.

Boa leitora a todos!

Eduardo A T Ayrosa


