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EDITORIAL
Caros leitores,
É com grande satisfação que apresentamos a segunda edição da Revista
Administração em Diálogo – RAD de 2017. Essa edição é composta por seis artigos que
abordam temas como Gestão por Processos, Estudos Críticos, Fluxo de Caixa, Sentido do
Trabalho, Redes Sociais, Novas Tecnologias, Criatividade, Personalidade e Saúde Mental.
O primeiro artigo desta edição possui a autoria de Kelli Adriane de Carvalho e
Jonilto Costa Sousa. Sob o título “Gestão por Processos: Novo Modelo de Gestão para as
Instituições Públicas de Ensino Superior” os autores buscam apresentar um panorama de
gestão por processos e a sua adoção em Instituições Públicas de Ensino Superior do Brasil.
No segundo artigo, Adriana Tenório Cordeiro e Sérgio Carvalho Benício de Mello
procuram discutir como se dá a lógica de construção teórica e empírica dos objetos de
investigação de estudos críticos no campo organizacional. Analisamos trabalhos da área
de Estudos Críticos e Práticas Transformadoras em Organizações do ENANPAD.
No artigo “O Fluxo de Caixa na Organização Borgatto Comércio E
Empreendimentos Ltda.”, Danielle Borgatto Ribeiro e Antonio Carlos Estender verificar
ações relacionadas ao fluxo de caixa e a solução de problemas organizacionais;
organizando entradas e saídas consistentes no fluxo e especificando todas as receitas e
despesas, além de analisar o lucro ou prejuízo e descobrir possíveis restrições de gastos da
empresa estudada.
O quarto artigo, intitulado “Qualidade de Vida no Trabalho: Um Modelo
Sistêmico de Análise”, de autoria de Ana Alice Vilas Boas e Estelle M. Morin, possui como
objetivo testar a aplicabilidade de um modelo de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).
Para isso, as autoras aplicaram um questionário online em dois momentos distintos, sendo
que a amostra foi constituída inicialmente por 354 professores de Minas Gerais e 317
professores do Quebec. No segundo momento, respectivamente, 274 e 252 professores
participaram da pesquisa. Os dados foram coletados entre janeiro e maio de 2013.
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No quinto artigo, “Comportamentos nas Redes Sociais Online e seus Impactos
nas Relações Profissionais”, Amanda Soares Zambelli Ferretti e Bruno Felix Von Borell
de Araujo buscam identificar impactos dos comportamentos adotados nas redes sociais
online nas relações profissionais, através de uma pesquisa quantitativa, com 188
profissionais do mercado de trabalho brasileiro que possuem acesso a redes sociais online.
Fechamos esta edição com o artigo “Predict the Creativity of the Engineers of
Kermanshah Engineering Organization Based on Their Personality Five Factors and
Mental Health”, de autoria de Somayeh Azami e Sattar Kaikhavani, pretende prever a
criatividade dos engenheiros da Kermanshah Engineering Organization, baseando-se em
seus fatores de personalidade e saúde mental.
Agradecemos aos autores, que confiaram à RAD a divulgação de suas pesquisas e
aos avaliadores, que dispensaram seu tempo para os trabalhos de análise dos artigos e que
compartilharam seus conhecimentos relacionados aos temas inerentes aos textos, quando
na elaboração dos pareceres.
Desejamos a todos uma ótima leitura.
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