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 Editorial do Vol. 6. No. 1 
 

Em 2008 a CAPES homogeneizou a pontuação e a nomenclatura dos periódicos 

científicos. Agora as revistas são classificadas em sete estratos (B5, B4, B3, B2, B1, 

A,2, A1),  sendo classificado como A1 o periódico com a maior pontuação no sistema 

Qualis (equivalente ao antigo Internacional A) e B5 o de menor (antigo Local C). A 

RAI manteve sua classificação no sistema Qualis e hoje é pontuada como B3 (Antigo 

Nacional B). Esta posição de destaque é conseqüência dos esforços empreendidos por 

todos os autores, avaliadores e equipe editorial.  

Gostaríamos de agradecer em especial ao Professor Osvaldo Elias Farah que fechou o 

ciclo (2007-2008) como Editor Adjunto. O colega Farah contribui imensamente para 

elevar a qualidade da publicação da Revista, o que foi reconhecido pelo sistema de 

qualificação da CAPES.  

A partir deste número contaremos com a colaboração do Professor Emerson Antonio 

Maccari na função de editor adjunto, especialista em avaliação do sistema CAPES e 

militante da área de inovação. Ele muito contribuirá para o contínuo desenvolvimento 

do nosso periódico, particularmente neste momento que tentamos a indexação 

internacional, o que foi alcançado com a indexação no EBSCO e Redalyc. A RAI 

alcançará, com os indexadores atuais, no mínimo, o conceito B2, podendo chegar a B1 

ou A2 em 2010. 

Neste número, contamos com nove artigos de muito boa qualidade, todos focados na 

temática da inovação.  

Robson Quinello e Paulo Tromboni de Souza Nascimento discorrem sobre o processo 

de inovação sob o enfoque institucionalista, realizando um estudo etnográfico na gestão 

de facilidades de uma montadora do Estado de São Paulo.   

O artigo de Conceição Aparecida Barbosa e colegas trata de um estudo exploratório de 

aliança estratégica como fator de vantagens competitivas em empresas de TI, tema que 

gera muita perspectiva para as organizações modernas.  

Os fatores de inovação para a sobrevivência das micro e pequenas empresas no Brasil 

também são investigados por Mauricio Fernandes Pereira e co-autores, em artigo muito 

relevante para a realidade brasileira.  

O processo de inovação e empreendedorismo no Brasil com base no caso do Barão de 

Mauá retoma eventos significativos da nossa história, relatados por Moacir Bispo 

Santos e outros autores; esta linha de investigação mereceria um apoio maior por reunir 

em nossa cultura as raízes da inovação brasileira.  

Os programas oferecidos pelas incubadoras brasileiras às empresas incubadas são 

tratados de forma sistemática por Fabiano Maury Raupp e Ilse Maria Beuren, abrindo 



 
perspectivas de mais investigações sobre as políticas a serem adotadas neste campo de 

enorme relevância para a inovação tecnológica.  

James T. C. Wright, Daniel Estima de Carvalho e Renata Giovinazzo Spers são autores 

de um formidável estudo do papel das tecnologias disruptivas de geração distribuída de 

energia e seus impactos futuros no setor, mostrando as enormes possibilidades de 

inovação mesmo em segmentos de grande tradição e inércia tecnológica.   

Rodrigo Bandeira-de-Mello, Anielson Barbosa da Silva e Leonardo Lengert abordam a  

complexa questão da replicação e transferência do conhecimento organizacional na 

formação de redes entre pontos de venda geograficamente distintos, tendo como caso o 

segmento de Fast Food; são abordadas a lógica da replicação na fase de aprendizagem 

organizacional para a elaboração do modelo de negócios e a fase de exportação do 

modelo em larga escala.  

Dan Li, Manuel Portugal Ferreira e Fernando Ribeiro Serra são autores de um profundo 

estudo dentro da temática da transferência de tecnologia em Empresas Multinacionais, 

abordando os aspectos da competição e cooperação inter-subsidiárias.  

Finalmente, este número da RAI apresenta um caso de ensino sobre a gestão da 

inovação na Gillette, por conta da experiência em investigação de Marco Aurelio Carino 

Bouzada e Jose Geraldo Pereira Barbosa.  

Os leitores devem observar que a edição está repleta de debates acadêmicos que nos 

ajudarão a entender melhor o papel da inovação nestes tempos de rápida mudança, 

cumprindo a missão da RAI.  

 

Desejamos a todos um bom 2009 e uma excelente leitura! 
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