
APRESENTAÇÃO

Caro(a) leitor(a),

Esta edição da Revista de Administração Mackenzie (RAM) apresenta cinco 
artigos da seção especial temática “Inovação, Capacidades Dinâmicas, Absorção 
do Conhecimento e Relações Simbólicas” que tratam de temas relacionados com 
inovação. Para completar esta edição, foram adicionados três artigos que abor-
dam aspectos relacionados aos seguintes temas: capacidade dinâmica (dynamic 
capability), capacidade de absorção do conhecimento e relações simbólicas e a 
motivação no trabalho voluntário. Como poderá ser verificado, todos têm estreita 
conexão, conforme é destacado na “Introdução”, elaborada pelos editores convi-
dados para esta edição. 

A temática aqui abordada foi uma sugestão da editora da seção “Recursos e 
Desenvolvimento Empresarial”, Thais Elaine Vick, que pesquisa assuntos rela-
cionados à inovação.

Ao constatarmos que a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Administração (Anpad) realizou um simpósio sobre inovação em Belo Hori-
zonte (MG), em novembro de 2014, identificamos a possibilidade de aproveitar 
esse evento para convidar os autores a submeter os artigos produzidos aos nos-
sos pares, a fim de que pudessem ser publicados neste volume da RAM. 

Esse simpósio foi segmentado em oito áreas. Solicitamos à Anpad que nos 
indicasse os três artigos mais bem avaliados em cada área. Após o convite aos 
autores dos 24 artigos, apenas 13 foram submetidos. Desse conjunto, três não 
foram considerados para publicação, um foi avaliado a tempo, e os demais ainda 
estavam em fase de avaliação no momento de fechamento desta edição. 

Assim, incorporamos quatro outros artigos sobre inovação que estavam apro-
vados para publicação e acrescentamos outros três comentados no início desta 
apresentação, com o objetivo de completar os textos associados a este fórum.

Entendemos que os conteúdos apresentados aqui deverão trazer contribui-
ções importantes à área de Administração e servirão de insights para estudos 
congêneres.
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O texto introdutório preparado pelos editores convidados dará aos leitores 
uma breve noção do conteúdo dos artigos.

Boa leitura!
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