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Prezados leitores,
Com alegria, trazemos à comunidade acadêmica o segundo número do volume 10 da revista
Teoria e Prática em Administração. Neste número, temos mais um avanço e uma contribuição relevantes
da TPA no que concerne à prioridade que foi dada a uma das áreas de fronteira do conhecimento e da
prática gerencial contemporaneamente, a Ciência de Dados. A revista tem, por sua concepção e bem
posicionada no seu escopo, a orientação para publicação de trabalhos que apresentem e discutam
conteúdos de valor para profissionais de Administração e, a evolução recente e as sinalizações atuais
para o que virão no futuro não deixam dúvidas de que a Ciência de dados será uma das temáticas de
maior impacto sobre os profissionais e sobre as organizações.
E é esse o conteúdo que ocupa a primeira parte desse número. Como resultado de uma chamada
feita no ano de 2019, abrindo o número temos o Dossiê, primeiramente com a apresentação feita pelo
professor Pedro Jácome, que foi o editor da chamada, mais cinco trabalhos que estão apresentados no
texto do professor Pedro.
Na seção de artigos de pesquisa, temos cinco artigos. O primeiro, de autoria de Gibson Oliveira e
com título “Na Literatura Internacional, como Está Sendo Pesquisado o Papel de Gerente no
Desenvolvimento das Capacidades Dinâmicas?”, analisa, por meio uma Revisão Sistemática da Literatura,
a literatura internacional sobre a temática ‘papel dos gerentes no desenvolvimento das capacidades
dinâmicas’. O artigo seguinte, intitulado “Um Empurrãozinho no Bolsa Família: uma Proposta de Uso de
Ferramentas Comportamentais no Programa”, de autoria de Henrique Faria e Luís Henrique Paiva, utiliza
elementos da teoria da Economia Comportamental para analisar o Programa Bolsa Família, com a
finalidade de propor aprimoramentos para o Programa.
O próximo artigo dessa seção tem título “A Gestão de Compras Públicas: um Estudo de Caso da
Central de Compras do Distrito Federal”, com autoria de Grice Araújo e Leany Lemos. No estudo, as
autoras analisam o modelo de compras adotado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), com estudo
empírico baseado no método de estudo de casos. O quarto artigo da seção, também analisando conteúdo
do setor público, tem título “Adoption of Information Technology in Public Administration: a Focus on the
Organizational Factors of a Brazilian Federal University” e tem autoria de Maria do Socorro Silva,
Suzanne Correia, Petruska Machado e Verônica Macário. No estudo, as autoras adotam uma abordagem
quantitativa, baseada em modelagem de equações estruturais, e analisam os condicionantes da adoção
de tecnologias da informação em uma universidade federal brasileira.
O último artigo da seção traz uma contribuição na área de gestão de cadeia de suprimentos, tema
que não tem sido muito comum na TPA, mas que enriquece e fortalece a abordagem da revista enquanto
canal de contribuição para a teoria e a prática em Administração. No artigo, intitulado “Análise sobre a
Contribuição da Tecnologia Blockchain na Gestão da Cadeia de Su-primentos”, os autores Daniela
Marchini, João Batista de Camargo Junior e Silvio Roberto Pires analisam como o chamado Blockchain
contribui com a Gestão da Cadeia de Suprimentos, apresentando uma discussão da literatura relevante
sobre o tema, além de alguns exemplos de aplicação.
Por fim, e como já é recorrente na TPA, temos um caso para ensino intitulado “Recomendação de
Investimento: Analisando Carteiras com Beta e Value-at-Risk (VaR) Dinâmicos no Software R”, de autoria
de Leandro Wickboldt, Polyandra da Silva e Gustavo Xavier. Trata-se de um caso de temática oportuna
para os leitores da TPA que são docentes da área de Finanças, e aborda, como o título bem indica, os
conceitos de análise de investimentos e formulação de estratégias de investimento em ações
O fechamento do número de 2020 é motivo de felicidade, ainda mais quando sabemos que
seguimos ofertando aos nossos leituras de conteúdo e de alto valor para a teoria e a prática de
Administração. Desejamos a todos uma boa leitura!
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Informação relevante
Uma última informação que entendemos relevante concerne ao artigo intitulado “Transparência
fiscal dos municípios mais populosos do Estado de Pernambuco”, que havia sido publicado no segundo
volume do número 9 (2019) e que, a pedido dos autores, foi excluído por haver apresentado problemas
que, embora sem qualquer conexão com a TPA, inviabilizaram sua permanência na revista.

ii

