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EDITORIAL
Este número da INTERFACE é marcado por enorme pluralidade de temas
abrangendo desde temas mais claramente identificados com a gestão – governança,
stress, condições de trabalho, comportamento do consumidor até temas que
estabelecem interfaces com a gestão - influência da mídia na política pública,
condições socioeconômicas, empreendedorismo. As contribuições abaixo certamente,
pela sua contemporaneidade, podem oportunizar o debate e novos estudos em cada
uma das áreas e/ou temas.
O primeiro artigo MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA: um estudo
do critério governança no IFRN Campus Natal-Zona Norte trata de examinar o critério
de Governança, elemento constituinte do Modelo de Excelência em Gestão Pública –
MEGP, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Campus Natal-Zona Norte. Chegou-se à conclusão de que a estrutura de gestão está
bem elaborada com foco no desempenho e sucesso do IFRN-ZN, mas que há pouca
participação dos indivíduos, o que impõe a necessidade de revisar os elementos que
dificultam esse processo de envolvimento.
O segundo artigo A LINHA TÊNUE DO PROIBIDO: empreendedorismo na
advocacia discute a linha tênue existente entre os limites estabelecidos pelo Código de
Ética da OAB e do Estatuto da Advocacia e a atuação do advogado. Através dos dados
obtidos foi possível analisar a possibilidade que o Advogado tem de sobreviver e
divulgar o seu trabalho sem ultrapassar os limites estabelecidos, respondendo aos
seguintes questionamentos: como lidar com tais limites? O que fazer? Ou como o
advogado contemporâneo irá conseguir um cliente diante das limitações impostas?
Como chegar ao público alvo? Ou ainda melhor, como definir o público alvo?
O terceiro artigo EFEITOS DA CERTIFICAÇÃO GLOBAL G.A.P.1 SOBRE
CONDIÇÕES DO TRABALHO RURAL: o caso da Agrícola Formosa no Rio Grande do
Norte analisa os efeitos da certificação agropecuária sobre condições de trabalho no
meio rural à luz dos requisitos do certificado GLOBLA G.A.P (Global Good Agricultural
Practices) aplicados na atividade de fruticultura irrigada da empresa Agrícola Famosa
no Rio Grande do Norte. A pesquisa revela que as certificações têm oferecido avanços
na qualidade de vida dos trabalhadores sob a forma de garantia de refeições,
alojamento, transporte e negociação coletiva, mas que os trabalhadores permanecem
expostos a condições precarizadas com destaque para problemas de saúde, elevada
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carga horária de trabalho e longos períodos de deslocamento entre os locais de
residência e de trabalho.
O quarto artigo UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÔMICAS DOS ALUNOS E O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR objetiva
estimar e avaliar o efeito de diversos fatores socioeconômicos na probabilidade de um
aluno consumir a alimentação escolar oferecida nas escolas públicas. Foi utilizado um
modelo de regressão logística (logit) com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar (PeNSE), realizada pelo IBGE no ano de 2015. Os principais resultados mostram
que a probabilidade de consumo da merenda escolar é maior para meninos do que para
as meninas, tende a aumentar com a idade e diminui conforme aumenta o nível
socioeconômico familiar. A probabilidade também é maior para os estudantes da área
rural e para os estudantes de escolas localizadas nos municípios do interior e menor
nas escolas que possuem cantinas.
O quinto artigo ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE COMPRA DE VESTUÁRIO
DE RESIDENTES EM SANTA TEREZA DO OESTE/PR E SUA RELAÇÃO COM O
COMÉRCIO DA CIDADE VIZINHA DE MAIOR PORTE – CASCAVEL/PR objetiva analisar
os principais fatores que influenciam na decisão de compra dos clientes residentes em
Santa Tereza do Oeste/PR, verificando a existência de preferência em consumir nesta
cidade ou na cidade de Cascavel/PR. Trata-se de uma pesquisa exploratória,
quantitativa e utilizou a survey como instrumento de coleta. Os principais achados
foram que os consumidores têm preferência pelo comércio cascavelense devido a
fatores como preço, qualidade de atendimento e dos produtos e a maior variedade de
produtos ofertados. Cruzando os dados da pesquisa averiguou-se significativa relação
entre idade e o local escolhido para realização das compras podendo este
comportamento ser representativo de questões como trabalho na região e escolaridade
superior.
O sexto artigo POLÍTICAS PÚBLICAS E MÍDIA: o discurso fotojornalístico de
“O Globo” sobre o Programa UPP apresenta reflexões sobre o programa de Unidades
de Polícia Pacificadora (UPPs), verificado no discurso fotojornalístico do jornal “O
Globo”, por meio da análise de 302 imagens publicadas nos anos 2010, 2012 e 2014.
Percebe-se uma intencionalidade do veículo, a partir da proposição de mundo presente
no discurso das fotografias e de apoio à política pública de segurança.
O sétimo artigo ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO
BRASIL SOBRE CINEMA NO CAMPO DA ADMINISTRAÇÃO ENTRE OS ANOS DE 1998 E
2019 representa um esforço para compreender as limitações e abrangências da
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produção científica sobre cinema na área de administração no Brasil, do ano de 1998 a
2019. Os resultados e as conclusões decorrentes desta análise puderam expor a
dinamicidade existente tanto nos estudos da área de administração como na temática
cinema e as quantificações realizadas puderam explicitar a dimensão da produção
científica nesse recorte.
O último artigo PERCEPÇÃO DOS NÍVEIS DE ESTRESSE DOS BOMBEIROS
MILITARES APÓS O AUMENTO DO PERÍODO DE DESCANSO ENTRE A JORNADA DE
TRABALHO analisa os níveis de estresse dos Bombeiros Militares de uma cidade do
interior do Estado de Mato Grosso e compara com estudos realizados nessa mesma
unidade militar no ano de 2014. Após essa data foi implementada a Lei Complementar
que proporcionou maior descanso para os bombeiros que trabalham no serviço
operacional. Para analisar os níveis de estresse foi utilizado o Inventário de Sintomas de
Stress para Adultos de Lipp (ISSL). De acordo com os dados da pesquisa, a mudança na
jornada de trabalho explica parcialmente a diminuição dos níveis de estresses entre os
militares da corporação investigada.
Desejamos aos nossos leitores uma boa leitura e que os temas aqui tratados
possam suscitar novos questionamentos para avanço do conhecimento.
Maria Arlete Duarte de Araújo
Editora-Chefe
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