Apresentação
Prezados leitores

Com muita satisfação é que disponibilizamos à comunidade acadêmica mais uma
edição da Revista da FAE.
Assim como as demais, esta edição foi elaborada com as valiosas contribuições de
autores e pareceristas essenciais neste processo de produção científica.
Prezando pela sua natureza multidisciplinar, são apresentados temas para
refletirmos sobre as mais variadas áreas do conhecimento, sempre com o intuito de
enriquecer e refinar a educação superior.
A leitura é iniciada com uma análise sobre o perfil de localização do ramo de
atividade metalomecânica na economia industrial da Região Oeste do Paraná. Na
sequência, apresenta-se uma análise do futuro do padrão monetário internacional,
abordando a possibilidade de perda dessa condição pelo dólar norte-americano e a
ascensão de outras moedas.
No terceiro artigo, tem-se um estudo sobre a influência da taxa de câmbio e da
taxa de juros sobre as exportações brasileiras. Em seguida, um estudo cujo objetivo é
desenvolver um instrumento de avaliação de benefícios em redes interorganizacionais. E
ainda, no âmbito da administração, um artigo sobre os principais métodos de avaliação
de empresas, exemplificando os procedimentos para determinar o valor econômico
total e o capital próprio de uma empresa.
Contemplando as contribuições na área da educação, encontramos um artigo
sobre a aplicação da cadeia de Markov, a fim de determinar e interpretar indicadores
educacionais. Em seguida, um relato sobre a experiência da prática administrativa
integrada, numa interface do mundo empresarial com a sala de aula. E, ainda, um estudo
sobre estratégias de ensino-aprendizagem voltadas para os cursos de Pedagogia e
Ciências Contábeis.
Voltando-se aos estudos sobre marketing, apresentamos um estudo multicaso no
âmbito do setor supermercadista paulista, sobre o composto de marketing de varejo, e
também uma pesquisa a respeito da perspectiva do consumidor de baixa renda frente
às ações de mobile marketing.
O penúltimo artigo compreende o funcionamento da logística reversa na cadeia de
suprimentos de quatro redes varejistas situadas na grande Curitiba na perspectiva do
varejo e do consumidor.
Concluindo esta edição, um artigo cujo objetivo é identificar as principais áreas de
risco para ocorrência de desastres naturais, relacionados à pluviosidade e vendavais, na
cidade de Curitiba.
Esperamos mais uma vez ter contribuído e ampliado o ambiente de crescimento
e busca do conhecimento, instigando as pessoas na construção de um mundo melhor,
pela via da informação. Reflexões, vivências e percepção advindas da sensibilidade e
formatação que cada autor deu ao seu tema tratado. A todos, muito obrigado!
Paz e Bem!
Frei Nelson José Hillesheim, ofm
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