APRESENTAÇÃO

É com imensa satisfação que apresentamos o 26º número da Revista de
Administração, publicação semestral, produzida pela URI – Universidade Regional Integrada
do Alto Uruguai e das Missões – Câmpus de Frederico Westphalen, através do Curso de
Administração.
Trata-se de um importante instrumento de publicação e socialização de pesquisas e
temas atinentes à área das Ciências Sociais Aplicadas e que sintetiza o esforço da produção
qualificada do conhecimento a partir de um contexto no qual podemos tornar público o que
nossos parceiros pesquisadores vêm desenvolvendo na atualidade.
Escrever é sempre um desafio e quando se trata de produzir um artigo para publicação
ele é ainda maior, envolve regras que permeiam intencionalidades implícitas ou
explicitamente. Esse é o sentido da escrita, o despertar para a consciência da autoria, o desejo
de revelar ao outro o pensamento muitas vezes circunscrito a um pequeno grupo, é dar voz ao
investigado. É a capacidade de garimpar empirismos e ter a competência de torná-los ciência
popular.
Imbuídos desse espírito os autores/escritores dos artigos que compõem mais um
número da Revista de Administração da URI/FW, fazem chegar a um grande coletivo suas
reflexões e sínteses sempre na busca de novas possibilidades de trocas, na espera incontida
por novos horizontes que permitam dar maior amplitude aos temas pesquisados.
E assim, apresentamos os seis artigos que compõem esta edição:
- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS: UM
ESTUDO DE CASO.
-

CARACTERIZAÇÃO

PRODUTIVA

E

SOCIOECONÔMICA

DE MUNICÍPIOS INTENSIVOS NA PRODUÇÃO LEITEIRA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
- GOVERNANÇA METROPOLITANA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS:
INICIATIVAS ISOLADAS.
- CERVEJA ARTESANAL VERSUS COMERCIAIS: UM TESTE CEGO DE
DEGUSTAÇÃO NA REGIÃO CARBONÍFERA DO RIO GRANDE DO SUL
- PROCESSO SUCESSÓRIO: O PAPEL DO LÍDER.
- GERAÇÃO Z: COMPREENDENDO AS ASPIRAÇÕES DE CARREIRA DE
ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS.

Com certeza, estamos diante de temas atuais e instigantes que permitem a
reflexão e o aprofundamento na área de Administração, com amplas análises,
premiando áreas fundamentais como sustentabilidade, empreendedorismo, gestão
pública, governança, sucessão empresarial e outras delimitações pertinentes. Fica, pois,
nosso convite para que os leitores possam aprender, trocar, ampliar conhecimentos,
enfim, que esse possa ser um veículo de aproximação de ideias e de pessoas que
comungam objetivos. Boa leitura a todos.
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