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EDITORIAL
Com satisfação apresentamos a nova edição da Future, a segunda de
2013, com nove artigos que envolvem estudos do futuro e planejamento
estratégico.
Os autores Gilberto Moritz, Mariana Moritz, Maurício Pereira e Emerson
Maccari abordam a evolução da pós-graduação brasileira, desde sua criação até
os dias atuais. No estudo, procede-se à revisão bibliográfica e ao exame
documental, para o resgate da história da pós-graduação brasileira e seus
principais desafios, substanciados em uma análise que envolve variáveis
portadoras de futuro desse ambiente, buscando por meio da metodologia de
cenários prospectivos, estabelecer estratégias favoráveis à continuidade dessas
boas práticas no futuro.
Cisões de empresas é o assunto explorado pelo professor Roberto
Minadeo,

cujo

estudo

buscou

analisar

as

motivações

para

um

número

considerável de operações de cisão selecionadas a partir da década de 1930,
com ênfase naquelas verificadas a partir de 1990. Foi empreendida uma busca
de dados secundários, categorizadas pelos autores e analisadas à luz do modelo
dos 5 Ps de Mintzberg (1987), Com base nos resultados, identificou-se que a
maioria pode ser enquadrada como pretexto, seguida de plano e posição, depois
padrão e perspectiva.
A metodologia MCDA-C foi utilizada pelos autores Marcelo Nascimento,
Fabricio Haubert, Fernando Filardi e Marcus Vinicius de Lima para avaliar o
desempenho de micros e pequenas empresas (MPEs). A partir das respostas
dadas pelos entrevistados, foram criados os descritores do MCDA-C, formando
seis grandes grupos. Tais grupos buscam identificar fatores relevantes que levam
as MPEs a obterem sucesso ou não. O instrumento de coleta de dados utilizado
foi a aplicação de questionários aos gestores responsáveis pela administração de
25 empresas de pequeno e médio porte da cidade de Lages, em Santa Catarina.
Claudimar da Veiga, Cássia Rita da Veiga, Anderson Catapan e Ubiratã
Tortato buscam em seu trabalho descrever a previsão de demanda como uma
ferramenta estratégica de sustentabilidade aplicável a uma PME brasileira. Para
isso, utilizam o modelo de redes neurais artificiais e o fill rate como indicador do
nível de serviço oferecido ao consumidor, assim como do custo de oportunidade
em resposta à demanda, além de estabelecerem relação de causa e efeito entre
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a acuracidade da previsão, a responsividade da demanda e o desempenho
econômico, ambiental e social decorrentes do processo.
O artigo “Mecanismos da gestão do conhecimento para avaliação dos
portais hospitalares universitários do nordeste brasileiro” verifica de que forma
os portais hospitalares universitários localizados no Nordeste Brasileiro estão
contribuindo para a ampliação do conhecimento de seus usuários a partir da
análise de recursos interativos associados aos três mecanismos da gestão do
conhecimento: Acesso ao Conhecimento,
Transferência de Conhecimento.

Criação

de

Conhecimento

e

A Tecnologia da Informação é o assunto abordado por Antonio Mañas e
Leonardo Lopes. Neste estudo, buscam explorar como falhas na gestão dos
stakeholders de projetos de TI podem impactar, direta ou indiretamente, os
prazos finais desses projetos. A pesquisa empírica realizada, de natureza
qualitativa, é do tipo exploratória e contou com a participação de gerentes de
projetos de TI e de gestores de gerentes de projetos de TI, os quais
responderam a uma entrevista semiestruturada e forneceram documentos de
apoio à pesquisa.
Mariana Sutter, Letícia Foerster, Patrícia Krakauer, Edison Polo e
Martinho de Almeida buscam preencher a lacuna existente na literatura sobre o
planejamento estratégico de pequenas empresas. Buscou-se compreender como
uma pequena empresa do setor imobiliário monitora o ambiente em que opera.
Para desenvolver o estudo, optou-se pela abordagem qualitativa de natureza
descritiva, com base no método do estudo de caso único.
Alexandre Lapersonne, em seu artigo, revisa a literatura sobre o tema
criação de vantagem competitiva sustentável e temporária, especificamente em
mercados dinâmicos, e de propõe novas possibilidades de pesquisa, chegando a
conclusões interessantíssimas.
Boa leitura!

James Terence Coulter Wright
Editor
Renata Giovinazzo Spers
Editora Adjunta
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