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Editorial

Prezados Pesquisadores, Acadêmicos, Dirigentes e Comunidade Empresarial

Prezados leitores, temos o prazer de lançar 
mais um volume da Revista Faces. Nesta edição, 
procuramos abordar vários temas relevantes na 
área, garantindo assim a diversidade que tem 
marcado as nossas publicações. Boa leitura.

Com o artigo “Uso de referências da identidade 
cultural brasileira no marketing internacional de 
produtos e marcas de luxo”, Ivan Lapuente Garrido 
e Marina Finestrali abordam a relação entre 
luxo e brasilidade em marketing internacional. 
Procuraram identificar a ênfase que empresas 
brasileiras, exportadoras no segmento de luxo, dão 
a elementos de brasilidade em suas ofertas de 
marketing, através de escolhas de marketing mix 
(produto e promoção) e branding. Por meio de 
entrevistas semiestruturadas junto aos designers 
e a experts, concluiram que algumas referências 
à brasilidade mantêm certa coerência com o 
universo conceitual do luxo, mas seu uso em 
marketing internacional não pode prescindir da 
legitimação do Brasil como produtor de bens e 
serviços de luxo em nível internacional. 

Juliana Andreão Perin e Hélio Zanquetto 
Fi lho abordam a formação de uma rede 
interorganizacional para a implantação de um 
frigorífico avícola no Estado do Espírito Santo no 
artigo “Rede interorganizacional como estratégia 
de integração vertical da cadeia avícola capixaba”. 
Com base em modelos teóricos relativos a 
relacionamentos sociais e a teoria de dependência 
de recursos, buscou compreender a gestão da 
cadeia de suprimentos, especificamente. Por meio 
de entrevistas com os gestores das organizações, 
identificou que tanto a teoria de dependência de 
recursos quanto os relacionamentos sociais foram 
responsáveis pela escolha dos membros que 
compõem a parceria. Valores como a confiança, a 
honestidade, o comprometimento e a capacidade 

empreendedora são os principais responsáveis 
pela manutenção da parceria.

O impacto ambiental gerado pelos serviços foi 
o tema abordado por Edgar Sperb Bicca Silveira, 
Maurício Fernandes Pereira, Alexandre Marino 
Costa, Gilberto de Oliveira Moritz e Marcos Dalmau 
no artigo “Comportamento estratégico à luz da 
gestão ambiental”. Com o trabalho, buscaram 
estudar a eco-eficiência corporativa no seu campo 
estratégico, por meio do gerenciamento de insumos 
e resíduos recicláveis. A pesquisa foi feita com base 
no estudo de caso sobre a Política Ambiental da 
Caixa Econômica Federal e conclui-se que a Caixa 
preocupa-se com a questão da sustentabilidade 
e reconhece que a responsabilidade da empresa 
dentro da sociedade vai além do foco social e 
econômico. Porém, percebeu-se que, apesar de 
estrategicamente o plano de gestão ter sido bem 
elaborado, as ações de disseminação ainda não 
são totalmente efetivas.

No ensaio teórico “Confianças cognitiva, afetiva 
e comportamental em trocas business-to-consu-
mer”, Mellina da Silva Terres e Cristiane Pizzutti 
dos Santos se propõem a investigar as dimensões 
afetiva, cognitiva e comportamental da confiança 
no contexto business-to-consumer, bem como 
explorar suas possíveis relações com as intenções 
de lealdade. Ao longo deste ensaio teórico, 
são lançadas proposições que representam 
novas trilhas de pesquisa e, ao final do estudo, 
identificam o efeito positivo das 3 dimensões 
sobre intenções de lealdade. 

Considerando-se o empreendedorismo 
como importante estratégia em organizações, no 
artigo “Empreendedorismo: produção científica 
na Base Scielo 2004-2008”, Amélia Silveira, 
Márcio Ropelato, Silvana Silva Vieira e Sabrina 
do Nascimento analisaram a produção científica 
deste tema nos artigos de periódicos científicos 
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indexados na base de dados do SciELO - Scientific 
Electronic Library Online. Dentre outros resultados, 
cabe destacar que a maioria dos artigos foi 
publicada em periódicos brasileiros, existindo 
convergência entre as obras analisadas quanto 
aos autores que servem como fundamentação 
ao conceito de empreendedorismo, bem 
como aos termos recorrentes do significado do 
empreendedorismo. Este fenômeno, em suas 
abordagens e perspectivas, apresentou múltiplas 
facetas, merecendo novas abordagens de análise. 

Com o artigo “Geração de patentes em 
universidades: um estudo exploratório”, Alessandra 
Freitas Soria, Gabriela Cardozo Ferreira, Marcelo 
Gattermann Perin, Cláudio Hoffmann Sampaio, 
José Luis Munuera Alemán analisaram a geração 
de patentes em universidades, enfocando as 
etapas da geração de patentes e os aspectos 
que condicionam o processo, além da interação 
existente com as empresas. Para tanto foi realizada 
uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, 

por meio de entrevistas em profundidade com 
pesquisadores de três grupos de pesquisa da 
Faculdade de Farmácia da UFRGS. Os resultados 
obtidos demonstram que a geração de patentes, 
embora ocorra, ainda pode ser considerada 
novidade para os pesquisadores entrevistados. 
Pode-se constatar que os grupos de pesquisa 
ainda passam por um período de adaptação, mas 
observa-se, também, um empenho no sentido de 
proteger o conhecimento gerado nos laboratórios 
de pesquisa. Embora exista interação com as 
empresas, o processo não parece ser realizado 
de forma integrada entre os agentes.

Boa leitura,

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho

Prof. Dr. Luiz Claudio Vieira de Oliveira

Prof. Dr. José Marcos Carvalho de Mesquita

Editores Universidade FUMEC
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Editorial

Dear Researchers, Academics, Managers and Business Community

Dear readers, we are pleased to release 
another volume of the Faces Journal. In this 
edition, we address several issues in the area, 
thereby ensuring the diversity that has marked our 
publications. Good reading

In The “Use of references of brazilian cultural 
identity in the International marketing of luxury” 
Brand Products Ivan Lapuente Garrido e Marina 
Finestrali approaches the relation between luxury 
and Brazility in international marketing. The general 
objective of this work is the identification and 
emphasis Brazilian companies, luxury segment 
exporters, give to Brazility elements in their 
marketing offers through their marketing mix 
choices (product and promotion) and branding. 
It was used a qualitative methodology (semi-
structured interviews with designers and experts 
and content analysis). The conclusion reached is 
that some references to Brazility maintain some 
coherence with the conceptual universe of luxury, 
but its use in marketing cannot do without Brazil’s 
legimitization as a producer of goods and services 
at an international level. 

Juliana Andreão Perin and Hélio Zanquetto 
Filho study the formation and development of an 
interorganizational network for the implantation 
of a frigorific in the state of Espírito Santo, in 
“Interorganizacional network as strategically of 
vertical integration of the capixaba poultry chain”. 
Based on theoretic models concerning the 
social relationships and the theory of resources 
dependences, the author tried to highlight the 
interorganizational networks phenomenon. As 
result it shows that the dependence of resources 
and the social relationships were the reasons 
for the partnership formation. The values that 
give support to the social relationships are trust, 
honesty, and engagement, entrepreneurial capacity 
that reflects the culture of work, having these 

values as the most responsible for the partnership 
maintenance up to the moment. 

The environmental impact generated by 
services was the subject studied by Edgar Sperb 
Bicca Silveira, Maurício Fernandes Pereira, 
Alexandre Marino Costa, Gilberto de Oliveira Moritz 
e Marcos Dalmau in “Strategic behavior in light of 
environmental management”. This work aimed 
to study the corporate eco-efficiency in its field 
through the strategic management of waste and 
recyclable materials. The research was based on 
case study on the Environmental Politics of the 
Caixa Econômica Federal (CEF), and concluded 
that CEF is concerned about the sustainability, 
recognize that the responsibility of society 
within the company goes beyond the social and 
economic focus. Nevertheless, it was noticed that 
despite the strategic management plan has been 
well established, the actions of spread within the 
Company are not yet fully effective.

In “Cognitive, affective and behavioral trust in 
business-to-consumer exchanges”, Mellina da Silva 
Terres and Cristiane Pizzutti dos Santos aims to 
investigate the affective, cognitive and behavioral 
trust dimensions in business-to-consumer 
exchanges and explore the relation between this 
dimensions and loyalty intentions. Along this study 
will be presented research propositions and, in the 
end, the positive effects of the 3 trust dimensions 
over loyalty intentions are confirmed.

As entrepreneurship has become a strategy 
in Organizations, in “Entrepreneurship: scientific 
production in Database Scielo 2004-2008”, 
Amélia Silveira, Márcio Ropelato, Silvana Silva 
Vieira and Sabrina do Nascimento analyzed the 
scientific production on this theme, presented in 
articles in scientific journals indexed in the SciELO 
- Scientific Electronic Library Online. Among 
many results it is worth highlighting that the 



R. Adm. FACES Journal Belo Horizonte · v. 9 · n. 3 · p. 1-144 · jul./set. 2010. ISSN 1984-6975 (online). ISSN 1517-8900 (Impressa) 7

majority of the articles were published in 
Brazilian periodicals; the convergence amongst the 
writers whose literary work was analyzed and who 
served as basis for the construction of the concept 
of entrepreneurship and the recurring terms for the 
meaning of entrepreneurship. This phenomenon 
in their approaches and perspectives presented 
itself as multifaceted and deserves further analysis 
approaches.

In “University patenting generation: an 
exploratory study”, Alessandra Freitas Soria, 
Gabriela Cardozo Ferreira, Marcelo Gattermann 
Perin, Cláudio Hoffmann Sampaio, José Luis 
Munuera Alemán analyzed the university patentig 
generation, concerning the steps of the generation 
of patents and the aspects that influence the 
process, besides the interaction with existing 
companies. Thus, we conducted a qualitative 
exploratory research, through in-depth interviews 

with researchers from three research groups of 
the Faculty of Pharmacy, UFRGS. The results show 
that the generation of patents, although occurs, 
can still be considered new to the researchers 
interviewed. It is evident that the research groups to 
go through a period of adjustment, but there is also 
a commitment to protect the knowledge generated 
in research laboratories. Although there is interaction 
with firms, the process does not seem to be realized 
in an integrated manner among the agents.

Good reading

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho

Prof. Dr. Luiz Claudio Vieira de Oliveira

Prof. Dr. José Marcos Carvalho de Mesquita

Editores Universidade FUMEC


