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Prezados leitores, avaliadores e autores!

É com grande satisfação que nós da Revista Global Manager, estamos lançando mais
uma edição, a de V. 14, N. 2. Nesta, encontram-se 11 artigos que versam sobre os mais
diversos temas, entre eles:

1. Indicadores de desempenho na tomada de decisão: um estudo de caso em uma
indústria de plásticos da Serra Gaúcha, de autoria de Fernanda Mattioda Philereno e
Edson Luiz Flores;
2.

Competências gerenciais: um estudo exploratório em uma rede do comércio
varejista, de autoria de José Larri de Freitas Pinto, Alexandre de Oliveira Pereira, Ana
Júlia Teixeira Senna e Ricardo Ribeiro Alves;

3. Estratégias de Green it e as atividades que produzem sustentabilidade ambiental, de
autoria de Fernando de Oliveira Santini, Wagner Junior Ladeira e Clécio Falcão
Araújo;
4. Assédio moral no trabalho e sua equiparação a acidente de trabalho: breves notas
sobre proposição do projeto de Lei nº 7.202/2010, de autoria de Rosemari Pedrotti de
Avila;
5. Diagnóstico do processo de inovação com base no modelo a-f: o caso de uma
empresa do setor metal mecânico, de autoria de Deise Graziele Dickel e Julio Cezar
Mairesse Siluk;
6. Gestão de empresas familiares: estudo de caso em uma empresa de confecções, de
autoria de Bianca Jupiara Fortes, Eduardo Antonio Danieli, Fábio Teodoro Tolfo
Ribas, Felipe Martins Müller e Lucas Charão Brito;
7. Capital social e competitividade: um estudo comparativo entre duas redes
vitivinícolas brasileiras, de autoria de Kadígia Faccin, Denise Genari e Janaina
Macke;
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8. Inteligência emocional e suas influências no comportamento de líderes: um estudo de
caso na empresa Beta, de autoria de Kelen Barcellos de Matos e Lucas Taufer;
9. Líder de turma: as contribuições desta prática para a formação do aluno do curso de
Administração, de autoria de Felipe Gouvêa Pena, Aline Rosa Lima Ferreira, Juliana
Oliveira Braga e Maria Eugênia Monteiro Castanheira;
10. Uma proposta de aplicação do business process management em uma clínica de
saúde da família no estado do rio de janeiro, de autoria de Joana Souza, Pedro Senna
e Aluisio Monteiro; e
11. Ferramentas financeiras em um comércio de instrumentos musicais: elaboração do
fluxo de caixa e demonstração dos indicadores financeiros, de autoria de Greice
Biegelmeyer, Caroline Dal Sotto Boff, Itacir Alves da Silva, Claudio Rotta e Josué
Dalegrave.

Gostaríamos de agradecer a todos os participantes diretos ou indiretos, por mais esta
edição. Cabe salientar que atualmente segundo a CAPES, a Revista Global Manager,
apresenta as seguintes classificações: Engenharias II - B3; Administração, Ciências Contábeis
e Turismo - B4; Ciências Ambientais - B5; Engenharias I e III - B5; Direito - B5; e
Letras/linguística B5 e estamos fazendo de tudo para melhorar o Qualis da Revista e para isso,
solicitamos que continuem nos enviando os resultados de suas pesquisas e para aqueles que
ainda não submeteram seus artigos à Revista Global Manager, aproveitem, pois recebemos
artigos o ano todo.
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