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Editorial do Vol. 6. No. 2 
 

A Revista de Administração e Inovação – RAI está se consolidando cada vez mais como 

um espaço privilegiado para a discussão das questões que envolvem Inovação. Neste 

sentido, este número apresenta oito artigos que abordam o tema inovação seja por meio 

de comportamentos e modelos; do uso de ferramentas (TQM, Tecnologia de Informação 

e-learning) ou da gestão estratégica de pessoas para a inovação.  

 

O primeiro artigo, Clandia Maffini Gomes e Isak Kruglianskas apresentam a influência 

do porte da empresa no processo de gestão de fontes externas de informação 

tecnológica. É destacada a contribuição da parceria e do relacionamento externo na 

escolha da modalidade de acesso à tecnologia, independentemente do tamanho das 

empresas. 

 

O segundo artigo, de Marcelo Pereira Binder, trata de como os recursos e competências 

de uma empresa são articulados para gerar um modelo de negócios inovador. Para tanto 

ele examina a entrada da empresa Gol Linhas Aéreas no mercado brasileiro utilizando-

se da Teoria Baseada em Recursos (Resource Based View − RBV).  

 

Júlio Francisco Blumetti Facó, André Luís de Castro Moura Duarte e João Mario 

Csillag descrevem, no terceiro artigo, o Efeito da TQM e da inovação no crescimento 

das empresas de manufatura do Estado de São Paulo. Verificou-se que o uso da TQM 

ajuda a explicar mais a inovação de processo do que a inovação de produto. 

 

O quarto, Celso dos Santos Malachias e Dimária Silva e Meirelles discutem o regime 

tecnológico, ambiente de inovação e desempenho empresarial no setor de serviços. Os 

autores identificaram uma forte correlação entre o regime tecnológico e o ambiente de 

inovação sobre o perfil das empresas de tecnologia da informação.  

 

O quinto artigo, de Leonel Cezar Rodrigues e Fernando José Garrigos, apresenta os 

benefícios e dificuldades da adoção de sistemas de tecnologia da informação para a 

conectividade interorganizacional em uma empresa de auto-peças que foi motivada por 

indução de seus parceiros comerciais.  

 

O sexto, Debora Bobsin, Monize Sâmara Visentini e Ionara Rech apresentam o estado 

da arte das pesquisas sobre a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia - 

UTAUT por meio da análise de artigos de periódicos internacionais.  

 



 
Angilberto Sabino Freitas, Viviane Narducci, Veranise Jacubowski Dubeux e Hélène 

Bertrand, apresentam um projeto de capacitação docente e difusão do e-learning. Neste 

estudo ficou explícito a necessidade de inovação no ambiente de ensino sendo que o e-

learning apresenta-se como uma boa alternativa. 

 

E finalmente, no oitavo e último artigo, Sonia Regina Hierro Parolin e Lindolfo Galvão 

de Albuquerque apresentam a Gestão Estratégica de Pessoas para a Inovação. Os 

autores descrevem as relações entre características organizacionais e espaço para a 

criatividade, em uma organização inovativa pertencente ao segmento de fitoterápicos. 

 

Desejamos que os leitores apreciem mais este número da RAI! 
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