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É motivo de satisfação para nós, da Faculdade de
Ciências Empresariais, da Universidade Fumec, apre-
sentar a nova edição da REVISTA FACES / FACES JOUR-
NAL.

Em 2008, ampliamos o número de artigos em cada
edição, bem como disponibilizamos a revista online
no sistema SEER (OJS) - padrão reconhecido interna-
cionalmente, que está disponível em
www.revistafaces.fumec.br.

Por outro lado, tivemos grande número de sub-
missões, com forte demanda, o que representa a força
deste periódico, hoje, no cenário brasileiro.

Todos os números da revista possuem pelo me-
nos um artigo internacional, além de, no mínimo, cin-
co artigos inéditos.

Este número inicia-se pelo trabalho “Usefulness of
quality management system internal audits. Lessons
from an empirical study”, De Arturo J. Fernández-Gon-
zález e José Carlos Prado. Os autores abordam a im-
plementação das auditorias internas dos QMS (Siste-
mas de Gerenciamento da Qualidade), apresentando
os resultados de um estudo empírico, conduzido em
empresas de Portugal e Espanha, sobre as metodolo-
gias usadas nas auditorias internas dos Sistemas de
Qualidade. O artigo provê importantes conclusões e
recomendações que permitem aprimorar esses siste-
mas de auditoria e gestão.

No trabalho intitulado “Análise Institucional da Cons-
trução do Conhecimento Científico em Mundos Pe-
quenos”, os pesquisadores Luciano Rossoni e Clóvis L.
Machado-da-Silva objetivam verificar como a estrutura
de relacionamento no campo da pesquisa em organi-
zações e estratégia no Brasil condiciona a construção
do conhecimento científico nesse campo social. Por
meio da análise de redes e com o apoio da análise de
conteúdo, foram avaliados 2.332 artigos publicados
entre os anos de 1997 e 2005 e apresentadas rele-
vantes conclusões sobre o tema.

Leila Scanfone, Antonio Carvalho Neto e Betania
Tanure apresentam em “Tempos de Trabalho e de Não-
Trabalho: O Difícil Equilíbrio do Alto Executivo entre a
Carreira, as Relações Afetivas e o Lazer”, uma análise
da percepção dos altos executivos quanto à distribui-
ção dos seus tempos de trabalho e de não-trabalho e
o impacto disso na sua vida. A pesquisa quantitativa foi
realizada por meio de survey com 965 executivos (pre-
sidentes, vice-presidentes/diretores e gerentes de 3º
nível) de 344 grandes empresas que atuam no Brasil.
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Embora sejam os principais responsáveis pela condu-
ção das empresas, os executivos sentem-se com pou-
ca governabilidade para alterar este quadro, em que
mais da metade está vivendo mudanças radicais em
suas organizações.

De autoria de Mohamed Amal,
Alexandre Rocha Freitag Filho e Cristina Maria Schmitt
Miranda, o artigo “ Algumas evidências sobre o papel
das redes de relacionamento e empreendedorismo na
internacionalização das Pequenas e Médias Empresas”,
analisa o processo de internacionalização de duas mé-
dias empresas brasileiras, com o objetivo de compre-
ender como a rede de relacionamento influenciou neste
processo. Com este estudo, conclui-se, entre outras
importantes observações, que o papel empreendedor
do proprietário da empresa e da cultura organizacional
voltada para a internacionalização foi o elemento mais
relevante que contribuiu para o sucesso do processo
de internacionalização.

Elias Frederico e Juracy Gomes Parente publicam
o trabalho intitulado “Antecedentes da Confiança para
o varejista de moda”,  onde apresentam os resultados
de uma pesquisa realizada para identificar a percep-
ção de um varejista de vestuário sobre os aspectos
determinantes da confiança no relacionamento com
os seus fornecedores.   Através de um levantamento,
apresentam recomendações gerenciais relevantes para
o varejo e sobre o marketing Business to Business em
geral.

Em “Estratégias de Marketing no mercado de rou-
pas e acessórios de luxo”, Luciana Pianaro e Reynaldo
Cavalheiro Marcondes tratam das estratégias de mar-
keting utilizadas pelas marcas internacionais do seg-
mento de roupas e acessórios de luxo, atuantes no
mercado brasileiro. Baseia-se em estudo exploratório
apoiado por entrevistas em profundidade com execu-
tivos ligados às marcas Armani, Burberry, Diesel, Dior,
Louis Vuitton, Versace e Zegna, com um roteiro semi-
estruturado. Os dados foram tratados e analisados com
base na análise de conteúdo.  São observados deter-
minados padrões de ação, bem como comportamen-
tos estratégicos similares entre os respondentes.

Boa leitura!

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho

Prof. Dr. Mário Teixeira Reis Neto

Prof. Dr. Luiz Claudio Vieira de Oliveira

Editores Universidade Fumec



Editorial

It is a great satisfaction to us from the Business
Science Faculty from FUMEC University, to present the
new edition of FACES JOURNAL.

In 2008 increased the number of articles in each
edition, we also have the journal available online in the
SEER system (OJS) - internationally recognized standard,
which is available at www.revistafaces.fumec.br.

Furthermore, we had a large number of
submissions, with strong demand, which represents the
strength of this journal in the Brazilian scene in the
present.

This edition begins with the work: “Usefulness of
quality management system internal audits-lessons from
an empirical study”, from Arturo J. Fernández-González
and José Carlos Prado. The authors mention the
implementation of internal audits of QMS (Quality
Management Systems), showing the results from an
empirical service, conducted in companies from Portugal
and Spain, about the methodologies used at the internal
audits from the Quality System.

The article provides important conclusions and
recommendations which aloud to improve the
management and audit systems.

All numbers of the magazine has at least one
international article and minimum of five unpublished
articles.

In the paper titled “Institutional Analysis of the
Construction of Scientific Knowledge in Small Worlds”,
the researchers Luciano Rossoni and Clóvis L. Machado-
da-Silva aim to verify how the structure of relationships
in the field of research in organizations and strategy in
Brazil, makes the construction of scientific knowledge
in the social field. Through the analysis of networks
and with support from the content analysis, 2332
articles published between the years 1997 and 2005
were assessed and presented relevant findings on the
topic.

Leila Scanfone, Antonio Carvalho Neto and Betania
Tanure present in “Working Time and Non-Working
time: The hard balance for the High Executive between
careers, affective relations and leisure” an analysis of
the perception of the high executive in Brazil on the
distribution of their time working and non-working and
the impact of this in their lives. The quantitative research
was conducted through survey with 965 executives
(presidents, vice-presidents /directors and 3rd level
managers) of 344 large companies that operate in

Brazil. Although they are the responsible for leading
the companies, the executives find hard to change this
framework, where more than half is experiencing radical
changes in their organizations.

The authors Mohamed Amal, Alexandre Rocha
Freitag Filho and Cristina Maria Schmitt Miranda wrote
the article “Some evidence on the role of relationships
network and Entrepreneurship in the internationalization
of Small and Medium Enterprises”, witch analyses the
process of internationalization of two brazilian medium-
sized enterprises, with the aim of understanding how
the network of relationships influenced this process. In
the many conclusions that they show in the study, they
find that the role of the executive owner of the company
and the organizational culture turned to
internationalization were the keys that enabled the
success of the process of internationalization.

Elias Frederico and Juracy Gomes Parente published
the work entitled “Antecedents of trust for the fashion
retailer”, which present the results of a study to identify
the perception of a fashion retailer on the key aspects
of trust in the relationship with its suppliers. Through a
survey, they show management recommendations
relevant to the retail and about the Business to Business
marketing in general.

In “Marketing Strategies for the clothing and luxury
accessories market”, Luciana Pianaro and Reynaldo
Cavalheiro Marcondes deal with the marketing strategies
used by international brands in the segment of clothing
and luxury accessories, operating in the Brazilian market.
It is based on an exploratory study supported by deep
interviews with executives related to the brands Armani,
Burberry, Diesel, Dior, Louis Vuitton, Versace and Zegna,
with a semi-structured script. The data were processed
and analyzed on the basis of content analyses. Certain
patterns of action are observed, like the similar strategic
behavior among the interviewed.

Have a good reading!

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho

Prof. Dr. Mário Teixeira Reis Neto

Prof. Dr. Luiz Claudio Vieira de Oliveira
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