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Editorial do Vol. 12. No. 4 

 

Prezados leitores, 

Começamos esse editorial fazendo apresentações à comunidade acadêmica. A partir de outubro 

de 2015 uma nova equipe assumiu a Editoria da RAI. O professor Moacir de Miranda Oliveira Junior 

(Coordenador do PPGA – Programa de Pós-Graduação em Administração da FEAUSP - São Paulo, 

Brasil) assumiu como Editor Chefe da RAI. Por doze anos o professor Milton Campanário atuou de 

forma brilhante como Editor Chefe da RAI. Gostaríamos de agradecê-lo, mais uma vez, por sua 

essencial contribuição ao campo da Administração da Inovação no Brasil. Destacamos também a 

editoria do professor Ary Plonsky durante um período entre 2013 e 2014. Esperamos dignificar, 

manter e, com muito trabalho, incrementar o legado da RAI na área de Inovação.  

Junto com o professor Moacir de Miranda Oliveira Junior, assumiu como Editor Adjunto da 

RAI o professor Felipe Mendes Borini (FEAUSP - São Paulo, Brasil e ESPM - São Paulo, Brasil). Em 

conjunto, montamos uma equipe de editores científicos para aperfeiçoar ainda mais o processo de 

avaliação e, sobretudo, tentar promover ao mesmo, maior celeridade e a máxima qualidade ao 

processo. Faz parte do Corpo Editorial Científico os professores: Diego Coelho (ESPM - São Paulo, 

Brasil), Dirk Boehe (University of Adelaide – Australia), Felipe Borini (FEAUSP - São Paulo), 

Fernanda Ribeiro Cahen (FEI - São Paulo, Brasil), Leonardo Augusto de Vasconcelos Gomes 

(FEAUSP - São Paulo, Brasil), Priscila Rezende da Costa (UNINOVE, São Paulo, Brasil), Roberto 

Carlos Bernardes (FEI - São Paulo, Brasil) e Sylmara Lopes Francelino Gonçalves-Dias (EACH/USP - 

São Paulo, Brasil). Nosso suporte para todo fluxo editorial continua a ser exercido por nossa Gestora 

Editorial, Tatiane do Céu Silveira Santos. 

Em conjunto com as demais revistas vinculadas ao Departamento de Administração da 

FEAUSP (RAUSP e REGE), estamos realizando um grande esforço para a internacionalização da 

RAI. Já podemos adiantar que a partir no número 1 de 2016, mudanças significativas nesse sentido 

ocorrerão na publicação do periódico. Iremos publicar a RAI em inglês na plataforma internacional da 

Elsevier, um dos principais publishers do mundo. O objetivo é oferecer à comunidade acadêmica um 

periódico de alta relevância e impacto internacional, posicionando a RAI como uma das principais 

revistas da área de Inovação na América Latina e no mundo. Como tudo que se faz na academia, este é 

um desafio que vai depender de um esforço e contribuição de todos que militam na área de gestão da 
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inovação. É um movimento arrojado, mas digno e compatível com a excelência da nossa academia e 

da FEAUSP no cenário da produção acadêmica em administração e inovação no Brasil. 

No presente número, estamos publicando os seguintes artigos. Em Adoção de Sistemas de 

Armazenamento de Dados na Nuvem: um estudo com usuários finais de Adrianne Paula Vieira 

Andrade, Gabriela Figueiredo Dias, Anatalia Saraiva Martins Ramos e Manoel Veras de Sousa Neto, 

empregam a Teoria da Difusão da Inovação e identificam os fatores que influenciam a adoção de 

sistemas de armazenamento online de dados. Gamers inovadores e comprometidos: relações entre 

personalidade do consumidor, seu comprometimento com a marca e sua propensão a colaborar em 

processos de inovação de Cristine Prates Miranda Correa, Thays Martins do Nascimento, Tito Luciano 

Hermes Grillo, Cláudio Damacena analisa a propensão do consumidor a colaborar em processos de 

inovação com a organização. O artigo Estado da arte da produção científica sobre indicadores e índices 

de inovação de Rafael de Moura Speroni, Gertrudes Aparecida Dandolini, João Artur Souza, Fernando 

A. Ostuni Gauthier apresenta a existência de um crescimento significativo da produção acerca dessa 

temática. Em Capacidade de inovação em PMEs do segmento industrial de confecções de Cristina 

Hillen, Hilka Pelizza Vier Machado mostra a baixa capacidade de inovação do setor. O artigo 

Inovação no Setor Público Federal no Brasil na Perspectiva da Inovação em Serviços de Vicente da 

Rocha Soares Ferreira, Marcelo Ferreira Tete, Antônio Isidro da Silva Filho e Marcos de Moraes 

Sousa discute a inovação no setor público pela perspectiva da inovação em serviços. Usando as Lentes 

da Estratégia para Compreender os Determinantes do Desempenho em Projetos de Pesquisa e 

Inovação Agropecuária de Pedro Canna Brazil Ramos, Sandro Cabral discute os fatores que afetam o 

desempenho de projetos de pesquisa e inovação agropecuária numa instituição pública de pesquisa. O 

artigo Uma análise intrassetorial e intersetorial do grau de inovação de empresas de pequeno porte do 

estado de Pernambuco de Breno José Burgos Paredes, Guilherme Alves de Santana, Thiago Neves 

Cunha, José Tomaz de Aquino discute o grau de inovação, o grau de inovação setorial e o 

característico de inovação setorial. Radar da inovação como ferramenta para o alcance de vantagem 

competitiva para micro e pequenas empresas de Gustavo Dambiski Gomes de Carvalho, Wesley Vieira 

da Silva, Ângela Cristiane Santos Póvoa, Hélio Gomes de Carvalho propõe o radar da inovação como 

instrumento para a construção de estratégias para a inovação em MPEs. Em A eficiência dos processos 

de inovação na indústria de transformação: uma análise no estado do paraná de Diandra Carla Uncini 

Brunhera, Fernanda Mendes Bezerra Baço, Poliana Cristina Crotti verificam se as atividades que 

implementaram inovações na indústria de transformação são mais eficientes em relação ao seu retorno 

financeiro. No artigo Dinâmica da participação de mercado durante o lançamento de novas marcas em 

produto de compra rotineira de Rafael Barreiros Porto, Gabriel Porto Carvalho apresentam avanços 
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para o conhecimento sobre o desempenho de marcas em períodos de introdução de novas marcas no 

mercado. Em Mensuração da inovação em empresas de base tecnológica de Helton Cristian De Paula, 

Debora Borlido Starling, Juliana Fontes Nascimento, Francisco Vidal Barbosa propõe analisar os 

mecanismos utilizados para mensurar a inovação tecnológica. Por fim, no artigo Inovação em Processo 

de Análise e Seleção de Acervos Digitais de José Osvaldo De Sordi, Gilberto Russo Jenuino, Manuel 

Meireles propõe um artefato para análise da qualidade de acervos digitais.  

Boa leitura a todos e um Ano de 2016 pleno de alegrias, conquistas e muita inovação! 

 

Moacir de Miranda Oliveira Junior – Editor Chefe da RAI. 

Felipe Mendes Borini – Editor Adjunto da RAI. 
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