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Editorial

CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.

Este número da RAUSP, dedicado às relações entre agricultura e sociedade, é editado em um momento 
caracterizado pela relevância dos agronegócios no Brasil. Como segmento específico da área de 

Administração, os sistemas de base agrícola necessitam de suporte de conhecimento de suas áreas 
especializadas.

A presente edição especial da Revista reflete a geração de conhecimento especializado, tendo recebido 
contribuições de autores brasileiros e internacionais. Caleman e Monteiro trabalham em seu artigo o tema 

das disputas entre os pecuaristas e a indústria frigorífica, aprofundando uma recente linha de estudos 
sobre os mecanismos de solução de disputas. Em seu trabalho, Serigati e Azevedo focalizam o tema das 
organizações cooperativas, que desempenham um papel de alta relevância nos agronegócios brasileiros. 

Jardim, Saes e Mesquita exploram a temática da inovação, com foco na agroindústria do café. Spers, 
Wright e Amedomar retomam o método Delphi, que tem utilidade na construção de cenários, aplicando o 
estudo ao setor de lácteos. Castro, Neves e Nakatami, por sua vez, abordam as parcerias público-privadas 
em perímetros de irrigação, onde o Estado interage com o setor privado para a concretização de projetos.

O estudo de Senesi, Chaddad e Palau representa uma contribuição internacional (Argentina e Estados 
Unidos), no qual os autores exploram a gênese e a importância das redes de agronegócios na produção de 
grãos na Argentina. O tema do desenvolvimento econômico, em especial dos impactos locais, é tratado 

por Costa, Almeida, Ferreira e Silva, centrando a atenção em municípios do estado de Minas Gerais. 
Godoy adota em seu artigo a perspectiva dos custos de transação para estudar os mecanismos de redução 
de emissão de gases de efeito estufa. Já Bernardes, Varela, Consoni e Sacramento apresentam um ensaio 
sobre o risco corporativo em projetos de alta tecnologia, explorando a trajetória de empresas na área da 

genômica aplicada à agricultura.

O artigo de Cunha, Saes e Mainville integra autores do Brasil e dos Estados Unidos que introduzem o 
tema da complexidade de estruturas de governança em sistemas de distribuição de alimentos, explorando 

os conceitos de custos de transação e custos de mensuração. Almeida e Machado Filho, discutindo a 
formação de alianças estratégias, exploram o caso da aliança entre as empresas Cosan e Shell. Martino, 
por sua vez, traz mais uma contribuição internacional discutindo a alocação de direitos de decisão em 

áreas de produtos com designação de origem, na Europa.

Esperamos que o conjunto dos artigos possa servir como contribuição e motivação para os novos 
programas de Administração e de Economia Aplicada que se dedicam ao tema dos agronegócios.
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