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EDITORIAL
Caríssimos leitores, apresentamos a vocês o terceiro número do décimo terceiro
volume da Revista Eletrônica de Ciência Administrativa – RECADM. Esta terceira
edição arremata com chave de ouro a série de trabalhos publicados pela revista
neste ano de 2014. Muito nos honra oferecer à comunidade mais esta edição
abrilhantada pela variedade de temas e pela qualidade acadêmica dos artigos. Isso
não seria possível sem a dedicação e trabalho de autores, avaliadores e editores. A
todos vocês, nosso muito obrigado!
O primeiro artigo é assinado por Érico da Silva Costa, Dagmar Silva Pinto de
Castro e Alexandre Cappellozza, os quais avaliaram a adoção do Portal Inovação por
usuários associados a questões de inovação no país, oriundos de universidades,
governo e iniciativa privada. A partir da aplicação de pesquisa survey, os autores
apontam a relevância do fator expectativa de desempenho e influência social sobre
os níveis de aceitação da ferramenta.
O segundo trabalho é de autoria de Camila Camargo e teve como objetivo
analisar o impacto das práticas de recursos humanos na percepção dos funcionários
sobre a Competência da Gestão de Recursos Humanos. A autora aponta que as
Condições de Trabalho englobam os principais fatores associados ao julgamento
dos funcionários, dentre os quais a Comunicação desponta como principal variável.
O terceiro artigo avaliou o desempenho de 16 empresas do ramo imobiliário com
ações na BM&FBOVESPA no período de 2009 a 2012. A partir da aplicação de uma
série de indicadores, Bruna Ciganha Gaspar, David Ferreira Lopes Santos e Santiago
Valcacer Rodrigues sugerem quais as melhores opções de investimento no período,
propõem como construir uma carteira diversificada e concluem que o período era
favorável para investimento em empresas do setor imobiliário.
O artigo seguinte é de autoria de Ilse Maria Beuren, Andréiai Carpes Dani e
Franciele Beck. O foco do trabalho consistiu em verificar a relação entre a prática
do board interlocking e as características de empresas familiares. Pesquisa nos
relatórios financeiros de vinte e três empresas brasileiras de capital aberto com
estrutura e propriedade familiar aponta que o board interlocking constitui prática
comum entre empresas familiares e apresenta algumas características próprias a
este tipo de empresa.
O artigo quinto foi elaborado por Beatriz Schalka e Gilberto Sarfati e possui como
objetivo verificar se as organizações com mecanismos de monitoramento e controle
mais formalizados apresentam desempenho superior a empresas com controles
mais frouxos. Os resultados da pesquisa apontam para uma situação inusitada, em
que o aumento da formalização da governança acarreta piora no desempenho
organizacional.
O sexto trabalho foi co-autorado por Alessandro Gomes Enoque, Jacquelaine
Florindo Borges e Alex Fernando Borges. Neste artigo, os autores analisam a
produção da representação social do lucro no comércio de artigos religiosos. A
partir de pesquisa qualitativa realizada com trinta comerciantes do setor, os autores
demonstram que as adições, subtrações e distorções das representações do lucro
estão associadas a questões pragmáticas de alinhamento ao contexto.
No artigo sétimo, Suélen Matozo Franco e André Luiz Maranhão de Souza Leão
avaliam a identidade cultural das marcas de vinhos produzidos no Vale do São
Francisco. Com base na realização de análise de discurso crítica, os autores
evidenciam que as marcas tendem a ser construídas por referência a um discurso
dominante sobre o vinho, e por oposição às características do contexto local, como
forma de alinhamento estratégico da organização.
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O último artigo é de autoria de Fábio Pimenta de Pádua Júnior, Pedro José Steiner
Neto, Edson Melo da Silva Filho, Maximiliano Gonetecki de Oliveira. Os autores
buscam verificar como a heurística do processo decisório é influenciada pela
autorregulação afetiva. Mais especificamente, eles desenvolvem dois experimentos
com o intuito de testar a falácia do jogador e a teoria da mão-quente. Os resultados
permitem indicar que as maiores diferenças dos jogadores estão associadas a
questões de gênero.
Boa leitura a todos!
Diego Maganhotto Coraiola
Editor da RECADM
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