P ROFUTURO : PROGRAMA DE ESTUDOS DO FUTURO
Editor científico: James Terence Coulter Wright
Avaliação: Doublé Blind Review pelo SEER/OJS
Revisão: Gramatical, normativa e de formatação

EDITORIAL
Caros Leitores,
Com satisfação apresentamos o primeiro número de 2011 da Revista
Future. Este número da Revista Future apresenta oito artigos sobre estudos do
futuro e estratégia.
Esper Cavalheiro e Lelio Fellows Filho fazem uma discussão sobre
cenários estratégicos, com uma interessante aplicação na área de biotecnologia.
A autora Lydia Lopes Correia da Silva faz um estudo sobre a introdução
de veículos elétricos no tráfego urbano de São Paulo, utilizando o método de
análise morfológica.
Diego Iturriet Dias Canhada e Natália Rese tratam da implementação de
estratégias, em um ensaio que destaca as barreiras e os facilitadores sobre a
implementação que são evidenciados na literatura brasileira especializada.
O tema da estratégia também é abordado por José Petraglia, sobre o
aspecto da inovação; o autor apresenta um estudo sobre a relevância da
inovação tecnológica no processo logístico de exportação de etanol.
Adalton Ozaki, Alexandre Del Rey e Fernando Carvalho de Almeida
propõem um modelo de radar para monitoramento tecnológico, por meio de uma
ferramenta de interpretação de sinais fracos para identificação de surpresas
estratégicas.
Hilário de Macedo Oliveira aborda o tema de internacionalização de empresas
brasileiras, apresentando um estudo sobre o desenvolvimento de gestores como
fator essencial para a estratégia de negócios.
Ana Elisa Pacheco de Castro também aborda o tema de construção de
cenários, analisando do crowdsourcing à criação de um novo modelo de negócios
no Brasil.
Por fim, Mauro Wassilewsky Caetano e Carlos Honorato Teixeira
apresentam um diagnóstico e as perspectivas de crescimento do mercado
ressegurador brasileiro, um tema estratégico para o país e suas empresas.

Boa leitura!
James Terence Coulter Wright
Editor
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