Revista Eletrônica de Ciência
Administrativa (RECADM)

ISSN 1677-7387

RECADM - Revista Eletrônica de Ciência Administrativa / Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais - Paraná, Brasil.

EDITORIAL
Caríssimos leitores, apresentamos a vocês o último número de 2016 da Revista Eletrônica de
Ciência Administrativa – RECADM. Com a publicação deste número nós finalmente conseguimos
recuperar a periodicidade das edições da revista, que sofreu fortemente com os problemas infraestruturais enfrentados nos últimos dois anos. Esta publicação encerra uma etapa na publicação da
RECADM e inaugura um novo ciclo de atuação em que a responsabilidade editorial e financeira da
revista da Faculdade Cenecista de Campo Largo passa ao encargo do Instituto Brasileiro de Estudos
e Pesquisas Sociais (IBEPES) pelo quadriênio de 2017-2021.
Um rápido balanço das conquistas da RECADM pode ser feito. A classificação da revista na última
avaliação do Qualis/CAPES reconhece o trabalho e a dedicação dos autores, revisores e editores na
produção de pesquisas de qualidade e relevância para a área de Administração. A RECADM é hoje
uma das publicações mais citadas no SPELL, registrando baixíssimos índices de autocitação, o que
reforça nossa confiança de estarmos publicando trabalhos de ampla relevância. A revista também
está presente em um grande número de indexadores e listas nacionais e internacionais, facilitando o
acesso, visibilidade e impacto da pesquisa publicada na RECADM.
A parceria com o Ibepes vem para contribuir para o contínuo desenvolvimento da RECADM. Várias
ações de melhoria estão planejadas e começarão a ser implementadas nos próximos meses. Dentre
as principais ações incluem-se a reformulação visual do site da revista, a elaboração de novo projeto
gráfico, reestruturação do conselho editorial, elaboração de política de governança, incorporação de
revisores e diagramadores, reativação dos artigos em versão pré-publicação (ahead-of-print) e
inserção em novos indicadores que possibilitem à revista tornar-se ainda mais relevante na
divulgação da produção nacional e contribua para uma melhor classificação da RECADM ao final
deste quadriênio que se inicia.
Quatro artigos integram a presente edição.
O primeiro artigo é assinado por Aurora Carneiro Zen, Ana Isabel Jaramillo Lopez, Ângela Maria
Ferrari Dambros, Daniela Callegaro de Menezes e Bernardo Dias Machado e buscou analisar a
interação entre governo, indústria e universidade na implantação de um programa de incentivo à
inovação. O estudo de cinco Núcleos de Apoio à Gestão de Inovação (Nagis) em diferentes regiões
do país sugere que maior efetividade no programa depende da reestruturação nos papéis e na
interação entre cada uma das ‘hélices’.
O segundo trabalho é de autoria de Deborah Kelly Nascimento Pessoa, Érika Mayumi Kato Cruz
eBruna Miyuki Kasuya de Oliveira. As autoras apresentam sua experiência com a realização de uma
pesquisa etnográfica para uma das disciplinas do doutorado e elaboram uma discussão importante
acerca da prática de pesquisa e do impacto da experiência no processo de ensino-aprendizagem.
O terceiro artigo foi escrito por Rodrigo Souza Da Costa, Eduardo Damião Silva e Danillo Prado
Nogueira e buscou verificar a influência das relações cooperativas entre organizações de um APL
paranaense na estratégia organizacional. Os resultados da pesquisa apontam para a existência de
interferência coletiva nas estratégias organizacionais com vistas ao aumento dos resultados
individuais e coletivos.
O último artigo é de Paulo Marcelo Ferraresi Pegino. Nesta contribuição, o autor busca em Paul
Ricoeur a inspiração para propor um novo método para o estudo do discurso e da comunicação
organizacional.
Boa leitura a todos!
Diego Maganhotto Coraiola
Editor da RECADM
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