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APRESENTAÇÃO

A Revista de Administração da URI, se apresenta em mais
uma edição, esta é a 14a nesta caminhada em prol do desenvolvimento regional, da pesquisa e da extensão universitária. Esta edição, a exemplo de todas as outras que antecederam, também dá a
sua contribuição para elevar o estado da arte da ciência administrativa. Neste sentido, nossos pesquisadores com seus artigos trazem a discussão temas emergentes e presentes no cotidiano da
sociedade e, sobretudo, presentes no universo da administração.
A sustentabilidade na produção de energia a partir do
biodiesel de soja no Brasil, sem dúvida, é uma oportunidade em
que o país tem para mostrar ao mundo seu potencial energético,
através de um modelo que contribui para a geração de emprego e
renda no campo.
Não obstante, discute-se também, o caminho a ser percorrido pelos pequenos empreendimentos rurais na busca de estratégias para melhorar as condições destes e de seus administradores.
Neste contexto, temas como: as parcerias, a agregação de valor,
a diferenciação de produtos e a educação, tão presentes na gestão empresarial, ganham o merecido destaque no campo.
As inovações trazem competitividade para as organizações
do agronegócio, é o que constata um dos artigos, mas estas inovações devem ir além do cunho tecnológico e envolver o aspecto
social, o conômico e o ambiental.
A importância e a responsabilidade da pesquisa nas universidades ficam evidenciadas ao serem analisadas as contribuições
do UNEP de Guiná-Bissau. A pesquisa é fator precursor para o
desenvolvimento de uma nação e, este legado, permite que as fronteiras da ciência sejam continuamente sobrepostas.

8

Revista de Administração

Desta forma a Revista de Administração da URI espera
contribuir de forma relevante e consistente para o desenvolvimento do conhecimento na área da administração ao passo que reafirma seu compromisso com a ética, a responsabilidade social e o
desenvolvimento sustentável.
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