
APRESENTAÇÃO

Caro leitor,

Os temas “Gestão de Pessoas” e “Ensino e Pesquisa em Administração” 
são o foco desta edição especial temática da Revista de Administração Mackenzie 
(RAM). Sua origem foi a sensibilização do corpo editorial em relação à impor-
tância de apoiar os encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação em 
Administração (Anpad). Nesse sentido, a RAM recebeu a submissão de dez dos 
melhores trabalhos do III Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho 
(EnGPR) e oito dos melhores trabalhos do III Encontro de Ensino e Pesquisa em 
Administração e Contabilidade (EnEPQ), realizados em 2011. Esses 18 artigos 
foram selecionados pela Anpad para envio, pelos seus autores, à RAM para ava-
liação no regime de fast track. Ou seja, os artigos que fossem aprovados deveriam 
ser publicados em 2012. Dos 18 artigos recebidos, seis foram selecionados para 
publicação a partir de nova avaliação independente, conduzida pela RAM. Como 
o número de artigos por fascículo é oito, dois artigos submetidos para edições 
ordinárias, vinculados aos temas de interesse, também foram selecionados para 
completar esse fascículo.

A RAM se sente engrandecida pela oportunidade de apresentar à comunida-
de acadêmica um breve panorama sobre a produção científica recente vinculada 
aos temas selecionados. São apresentados oito artigos que julgamos de grande 
interesse e valor para o nosso público leitor e para o desenvolvimento da área. 
Certamente, não podemos deixar de agradecer a colaboração e o apoio de um 
seleto grupo de avaliadores e de autores. 

Vale destacar que, a partir da próxima edição, 14.1, daremos continuidade à 
apresentação dos artigos submetidos às edições ordinárias da RAM.

Passemos à introdução desta edição, realizada pelas editoras convidadas Ana 
Silvia Rocha Ipiranga (Programa de Pós-Graduação em Administração da Uni-
versidade Estadual do Ceará – PPGA-CE) e Yeda Swirski de Souza (Programa de 
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Pós-Graduação em Administração da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 
PPGA-Unisinos), às quais agradecemos pela dedicação incansável à Academia, 
ilustrada nos esforços despendidos no processo editorial de elaboração deste 
número da RAM.

Desejamos a todos uma profícua leitura!

Walter Bataglia
Editor acadêmico


