EDITORIAL
O exercício de se publicar uma revista científica nos dias atuais, quando existem tantas ofertas
e possibilidades para os autores, faz com que essa atividade tenha que ser realizada com
grandes doses de disposição, coragem, e, acima de tudo, perseverança. São muitas as etapas
“invisíveis” que tornam esse um trabalho desgastante, mas, ao mesmo tempo, gratificante.
Poder visualizar a concretização dos esforços de autores, revisores e editores provoca um
sentimento de felicidade quando se lança um novo número. E não seria diferente nesta edição
da REASU- Revista Eletrônica de Administração da Universidade Santa Úrsula, onde são
apresentados cinco artigos que abordam diferentes temas e metodologias.
O primeiro artigo, Paixão pelo trabalho: uma ferramenta poderosa, de Michelle Morelo
Pereira, fornece informações teóricas sobre o construto “paixão pelo trabalho”, no contexto
dos estudos da Psicologia Organizacional Positiva.
No segundo artigo, A organização consciente, de Tarcisio Padilha Jr e Tito Livio Ferreira
Vieira, os autores fazem “uma análise epistemológica das organizações, tentando identificar
suas principais matrizes constituintes”.
O terceiro artigo, A psicopedagogia e a aprendizagem organizacional: a importância da
gestão do conhecimento no desenvolvimento de pessoas, de Glauber de Araujo Barroco
Lobato, tem por objetivo “demonstrar como a gestão do conhecimento pode ser utilizada nos
contextos organizacionais como uma ferramenta estratégica mediada pela figura do
psicopedagogo e todas as contribuições deste profissional para o desenvolvimento de
carreiras”.
O quarto artigo, Compliance ambiental na gestão empresarial: distinções e conexões entre
compliance e auditoria de conformidade legal, de Robert Lee Segal, analisa a “relevância
de compliance na gestão empresarial, considerando aspectos éticos e legais ligados à proteção
e preservação do meio ambiente”.
Já o quinto artigo, Guerreiro Ramos: um caminhante do paradigma da complexidade, de
Artur Parreira Gonçalves, explora as ideias de Guerreiro Ramos, com o “objetivo de colocar
em evidência a dimensão inovadora dessas ideias, na perspetiva da teoria dos sistemas abertos

e do paradigma da complexidade”.
Temos certeza que a leitura dos textos irá contribuir significativamente para sua pesquisa e
atuação.
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