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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 
signifi cativa, para a pesquisa científi ca e, também, 
para as práticas gerenciais. 

No artigo “Infl uência de fatores comportamentais 
na propensão ao endividamento”, Silvia Amélia 
Mendonça Flores, Kelmara Mendes Vieira e Daniel 
Arruda Coronel analisam a infl uência de fatores 
comportamentais na propensão ao endividamento 
dos servidores da Universidade Federal de Santa 
Maria.

Com o título “Reconciliando o modelo de 
uppsala com a perspectiva de networks: revisão 
crítica e integrativa”, Carlos Augusto Septímio de 
Carvalho e Luís Antônio da Rocha Dib analisam a 
evolução do Modelo de Upsala, do original até o 
revisado, incluindo a perspectiva de redes.

Roberto Giro Moori, Adilson Caldeira e 
Edson Marques Procópio, no artigo intitulado 
“Intermediação fi nanceira na cadeia produtiva 
da avicultura de corte”, buscam compreender o 
papel da intermediação fi nanceira na relação entre 
investimento, crédito e desempenho na cadeia 
produtiva da avicultura de corte.

No artigo “Validação de uma escala de domínio 
de competências em grupos de pesquisa”, Fabio 
Ferraz Fernandez e Catarina Cecília Odelius 
objetivaram desenvolver e validar uma escala 
de domínio de competências em grupos de 
pesquisa e verifi car a percepção de estudantes e 
de pesquisadores cadastrados na plataforma Lattes 
do CNPq quanto a competências desenvolvidas 

com a atuação em grupos de pesquisa.

Saulo Fabiano Amâncio Vieira, Gerson Antonio 
Melatti, Wagner Seiki Oguido, Cleufe Pelisson 
e Letícia Fernandes de Negreiros, com o artigo 
“Ensino de empreendedorismo em cursos de 
Administração: um levantamento da realidade 
brasileira”, identifi cam de que forma se dá o 
ensino de empreendedorismo como atividade 
integrante dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 
de Graduação em Administração, no Brasil.

O artigo “A pesquisa quantitativa nas fi nanças 
de curto prazo”, de Luiz Henrique Debei Herling, 
Gilberto de Olveira Moritz, Alexandre Marino Costa 
e Maurício Fernandes Pereira, tem por objetivo 
estudar o emprego da metodologia quantitativa 
nos estudos de fi nanças de curto prazo.

Finalmente, os autores, Jorge Ferreira da 
Silva, Patricia Nogueira Gaia, Cristiane Junqueira 
Giovannini e Jorge Brantes Ferreira, em seu artigo 
“Uso da Internet: diferenças entre classe média 
e alta”, testam um modelo que explique o uso 
da internet pelos jovens e identifi ca possíveis 
diferenças neste uso entre jovens de classe média 
e alta.

Boa leitura,
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