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Editorial

Prezados Pesquisadores, Acadêmicos, Dirigentes e Comunidade Empresarial

Prezados leitores, temos a grata satisfação de 
publicar mais um volume da Revista de Administração 
Faces Journal. Como de costume, procurando 
cobrir vários campos dos estudos organizacionais, 
apresentamos, na presente edição, artigos com 
temas atuais e instigantes, que permeiam as 
atividades acadêmicas e gerenciais.  Esperamos, 
assim, que os textos aqui apresentados possam 
contribuir, de forma significativa, para a pesquisa 
científica e, também, para as práticas gerenciais. 

Os autores, Daniel da Hora Alves Lima, Luis 
Fernando Hor-Meyll, Jorge Brantes Ferreira e Jorge 
Ferreira da Silva, em seu artigo “Investigando os 
fatores que influenciam a adoção de HDTV no 
Brasil”, identificam os estímulos e barreiras à 
adoção da TV por assinatura em alta definição 
(HD), bem como a relação entre atributos do 
serviço de HD percebidos e a intenção de contratá-
lo.

No ar t igo “Anál ise da causal idade e 
cointegração entre variáveis macroeconômicas 
e o Ibovespa”, Fabiano Mello da Silva e Daniel 
Arruda Coronel verificam a relação de causalidade 
entre um conjunto de variáveis macroeconômicas, 
representadas por taxa de câmbio, taxa de juros, 
inflação (IPCA), índice de produção industrial 
como proxy do Produto Interno Bruto em relação 
ao Índice de Bolsa de Valores de São Paulo 
(Ibovespa).

Com o título “Percepção da incerteza e 
o perfil empreendedor no setor de serviços 
de alimentação”, Adilson Aderito Da Silva, 
Haidar Gelanzauskas Fabiano, Márcia Oliveira 
Duarte, Rosana Cristina Martins da Silva Bandeira 
e Tarcila Prado Correa buscam mensurar a 
influência da percepção de incerteza sobre o perfil 
empreendedor de gestores, no setor de serviços 
de alimentação da cidade de São Paulo.

Os autores Christine da Silva Schröeder  e Luis 
Roque Klering, no artigo intitulado “Abordagens 
paradigmáticas alternativas: possibilidades 
para estudos em ADI”, exploram abordagens 

paradigmáticas alternativas para a pesquisa na 
área de Administração da Informação (ADI), 
a partir de perspectivas que se contrapõem à 
ontologia positivista-funcionalista ou que podem 
complementá-la.

No artigo “Fragilidade nas redes internacionais 
de cooperação empresarial”, Tania Gonzalez 
discute a fragilidade nas redes internacionais 
de cooperação empresarial, por meio de uma 
metodologia baseada no realismo crítico.

Rogerio Tadeu de Oliveira Lacerda, Leonardo 
Ensslin e Sandra Rolim Ensslin, com o artigo 
“Metodologia de gestão de processos e Dynamic 
Capabilities”, objetivam apresentar alguns requisitos 
que podem elevar a área de conhecimento de 
Gestão de Processos a uma Dynamic Capability.

O artigo “Consumo consciente, valor e lealdade 
em produtos ecologicamente corretos”, de Deonir 
De Toni, Fabiano Larentis, Adilene Mattia, tem 
por objetivo propor um framework teórico, que 
relaciona as dimensões do consumo consciente, 
o valor percebido em produtos ecologicamente 
corretos, a lealdade e o envolvimento, como 
formas de melhor entender a estrutura do 
comportamento do consumidor consciente.

 Finalmente, no artigo “Modelo de planejamento 
e controle gerencial para Educação a Distância”, os 
autores Thiago Coelho Soares, Marcus Vinicius 
Andrade de Lima, Gilberto de Oliveira Moritz 
Gomoritz e Marcus Dalmau verificaram a interação 
do Beyond Budgeting com Skandia Navigator, 
como uma ferramenta de gestão em um programa 
de cursos latu sensu de uma instituição de ensino 
a distância.
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