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EDITORIAL

Organizações Rurais & Agroindustriais, o periódico do Departamento de Administração e Economia
da Universidade Federal de Lavras (DAE/UFLA) tem sido consistente com a história do Programa de Pós-
Graduação em Administração e a trajetória da UFLA.

Sendo uma publicação da grande área de Ciências Sociais Aplicadas, onde se privilegiam estudos
sobre gestão, economia e desenvolvimento das unidades produtivas rurais e organizações ligadas, direta e
indiretamente, ao ambiente rural e dos agronegócios, a revista passou a abrigar artigos não exclusivamente
restritos a essas temáticas. A partir de 2005, no entanto, a orientação vem sendo a de focalizar a sua linha
editorial original, até porque, com a proliferação de cursos de graduação e de pós-graduação em Administração
no país, é uma opção estratégica.

Um periódico acadêmico só se sustenta com massa crítica, de grupos de pesquisa específicos e/ou
sociedades científicas. Na esteira da implantação desses novos cursos de pós-graduação em Administração,
a cada dia surgem novos periódicos, em sua maioria generalistas, abertos a todas as temáticas e áreas de
negócios. A revista de Administração da UFLA, ao contrário, já tem história. Desde 1989, é o único periódico
em Administração onde se publicam estudos sobre gestão de cadeias agroindustriais, gestão social, ambiente
e desenvolvimento, organizações/associativismo, mudança e gestão estratégica, economia, extensão e sociologia
rural, com corpo editorial e consultores com formação variada, dedicados principalmente a estudos das
especificidades dos setores rural e agroindustrial.

  Por outro lado, a ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração,
tem dado pouco espaço para a divulgação dos trabalhos dessa grande e multifacetada área de pesquisa, a
despeito da expressiva produção acadêmica desenvolvida em diversos programas de pós-graduação associados
a ela. Além disso, é também crescente o número de novos cursos de graduação e de pós-graduação (strictu
e latu sensu) em administração agroindustrial, economia agroindustrial, engenharia de produção agroindustrial,
gestão de agricultura familiar e gestão ambiental no Brasil, reflexo da importância econômica e social das
atividades de tais segmentos e suas problemáticas.

Assim, entende-se que manter o foco nessas temáticas é ainda a melhor estratégia para posicionar o
periódico de Administração da UFLA. Com essa perspectiva, Organizações Rurais & Agroindustriais
vem contando com a colaboração cada vez maior de pesquisadores – autores e consultores, de diversas
regiões do país.

Os autores da metade dos artigos deste número são de outros estados do Brasil: um trabalho é de Pernambuco
(FADEPE/UFPE), dois do Rio Grande do Sul (UFSM e PUC/RS) e dois de São Paulo (ESALQ/USP e UNICAMP).
Os demais artigos são de Minas Gerais, particularmente de pesquisas desenvolvidas na UFLA.

Procurando alocar os dez artigos deste número dentro das chamadas “divisões acadêmicas” da ANPAD,
a maior parte deles (70%) trata de estudos na esfera privada, sobre estruturas de coordenação e condições
de produção de diversos tipos de negócios de cadeias agroalimentares, em diferentes etapas e sob padrões
tecnológicos e de gestão do processo produtivo variados, assim como questões relativas a exigências do
mercado internacional, gestão da qualidade e a estrutura de valores que orientam as compras de consumidores
de alimentos orgânicos. São textos que discutem, sob várias perspectivas, o negócio de arroz, pescados,
frutas/maçã, produtos orgânicos, bovinos de corte e carne bovina. Em tais textos há conceitos e discussões
que podem estar contidos em diferentes divisões acadêmicas e áreas temáticas que a ANPAD tenta “amarrar”
o campo de conhecimento das ciências administrativas e afins (‘marketing’, ‘gestão de operações e logística’,
‘finanças e contabilidade’, ‘gestão de ciência e tecnologia e inovação’, ‘estratégia em organizações’...).



Neste grupo de trabalhos, pode-se destacar a abordagem teórico-metodológica de análise proposta
pela teoria da cadeia de meios e fins e os métodos de escalonamento usado no artigo sobre o estudo do
comportamento do consumidor de produtos orgânicos.  Outro exercício interessante é a possibilidade de
comparar as metodologias e, principalmente, analisar os resultados de dois trabalhos que tratam da percepção
de agentes distintos da cadeia produtiva de gado bovino. Um deles refere-se às parcerias numa região onde
a pecuária de corte é menos desenvolvida enquanto o outro diz respeito às vantagens e desvantagens das
alianças estratégicas entre o varejo, frigorífico e uma associação de produtores de bovinos de raça, em busca
de agregar valor pela estratégia de diferenciação.

Na esfera da administração pública, particularmente no que a ANPAD classifica como a divisão
acadêmica de ‘administração pública e gestão social’, há dois trabalhos: um sobre a formulação e
implementação de um programa municipal de segurança alimentar, analisado sob três dimensões (institucional,
processual e material da política pública) e um outro, onde se analisa a racionalidade ambiental de moradores
de duas comunidades rurais, localizadas na nascente do principal rio de uma bacia hidrográfica.

Por fim, dentro da divisão acadêmica de ‘estudos organizacionais’, há um texto sobre a estrutura de
governança de uma rede interorganizacional de pequenas e médias empresas do setor de supermercados,
baseado em um modelo de análise que conjuga os princípios da economia dos custos de transação e a teoria
de redes. A discussão empírica está concentrada nos mecanismos de controle social empregados para
coordenar as atividades desempenhadas por atores com objetivos comuns e divergentes.

Esperando contar com a participação cada vez maior daqueles que se debruçam a desenvolver massa
crítica em torno da gestão e estrutura das organizações rurais e agroindustriais no país e no mundo, nas
esferas pública e privada, discutindo suas atividades produtivas, assuntos sócio-ambientais, os interesses e
conflitos entre ricos e pobres, organizados em empresas, associações, redes, ou apenas interessados na
sobrevivência da organização familiar, este periódico vem cumprindo sua missão ao longo de 18 anos.

Rosa Teresa Moreira Machado
Editora


