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Editorial

É com grande honra que apresentamos a segunda 
edição de 2007 da FACES Journal. Nesta edição temos um 
conjunto de artigos que transita entre importantes campos 
do conhecimento, tais como estratégia, mercadologia e 
sistemas de informação. 

O primeiro artigo desta edição, intitulado “Employee 
Motivation to Adopt Lean Behaviours: Individual-level 
Antecedents”, foi escrito por Jo Beale, do Innovative 
Manufacturing Research Centre, da Cardiff University.  
Este trabalho explora um campo ainda pouco estudado, 
no que se refere ao impacto de fatores no nível individual 
do funcionário, na sua intenção em adotar estratégias de 
gestão “lean”. Através de survey, o trabalho sugere ações 
que podem ser aplicadas pelas empresas, de modo a 
implementar estratégias “lean” com maior colaboração dos 
empregados e resultados mais eficazes.

Em “Avaliação de Indicadores Socioeconômicos em 
Grupos de Municípios Paulistas”, Maria Aparecida Gouvêa, 
Milton Carlos Farina e Patrícia Siqueira Varela analisa 
aspectos da administração pública municipal, estadual e 
federal, comparando municípios caracterizados pelo Índice 
de Responsabilidade Social Paulista (IPRS), com alto índice 
de riqueza e baixos índices sociais e desfavorecidos em 
ambos os índices. É possível afirmar  que os critérios de 
distribuição do FPM contribuem de forma efetiva para a 
eqüidade das receitas disponíveis, apoiando os governos 
municipais no desenvolvimento de suas políticas públicas.

Juan Soriano-Sierra, Diogo Prim e Edson Roberto 
Scharf, a partir de pesquisas de lembrança espontânea, 
realizaram uma trabalho focado no declínio das marcas. 
O artigo resultante destes procedimentos foi intitulado 
“Grandes marcas, ontem: o envelhecimento de marcas 
líderes”. Os autores observaram que as empresas líderes 
apresentaram variação negativa com o passar dos anos. 
Deste modo, são relatados os possíveis fatores que 
contribuíram para este fato.   

Em “Ser uma empresa grande é vantagem para 
crescer?”, Luiz Artur Ledur Brito, Eliane Pereira Zamith 
Brito e Flávio Carvalho de Vasconcelos, apresentam os 
resultados de uma pesquisa que explora a relação entre 
tamanho e taxa de crescimento. As conclusões apontam 
para uma relação positiva entre tamanho e taxa de 
crescimento, contrariando estudos anteriores feitos com 
amostras menores e de menor abrangência.   

Já em “Análise do Desempenho Individual de 
Usuários de Sistemas de Informação: Um Estudo Integrativo 
dos Modelos TAM E TTF”, Renata Sousa Tolentino, Ricardo 
José Vaz Tolentino, Cid Gonçalves Filho e Gustavo 
Quiroga Souki, buscaram examinar empiricamente as 
relações entre os antecedentes da utilização de sistemas 

de informação e desempenho dos usuários.  O trabalho 
apresenta contribuições para a teoria, uma vez que propõe 
um modelo integrador TAM-TTF no cenário brasileiro. O 
estudo também agrega valor para a gestão mais eficiente 
de sistemas de informações nas organizações. 

A administração estratégica é tema de  “O Poder 
Explanatório da Tipologia de Miller e Dess: Uma Comparação 
na Indústria Farmacêutica Brasileira”, de Augusto Cesar 
Arenaro e Mello Dias e Jorge Ferreira da Silva. Este estudo 
tem por objetivo examinar as diferenças de desempenho 
entre grupos estratégicos para verificar as implicações 
nos resultados das empresas devido ao posicionamento 
estratégico adotado. Os resultados mostram indícios de 
que a tipologia de Miller e Dess descreve o posicionamento 
estratégico das empresas dentro da indústria farmacêutica 
brasileira, de modo mais eficaz que a tipologia proposta 
por Porter. 

Em “O caráter complexo do processo criativo em 
projetos inovadores”, Maria de Fátima Bruno-Faria  busca 
analisar o processo criativo em projetos inovadores, 
procurando  evidenciar a maneira complexa e dinâmica 
como os aspectos individuais; do grupo; da organização 
e extra-organizacionais se inter-relacionam no processo 
criativo. O estudo traz importantes implicações na definição 
de estratégias organizacionais destinadas a facilitar a 
expressão de idéias criativas que possibilitam inovações.

Boa leitura!

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho
Editor
Universidade Fumec
Prof. Dr. George Leal Jamil
Co-Editor
Universidade Fumec
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Editorial

It is with great honor that we present the second 2007 
edition of the FACES Journal. In this issue we cover a series 
of articles that transit among major fields of knowledge, 
such as strategy, marketing and information systems.

The first article of this edition, entitled “Employee 
Motivation to Adopt Lean Behaviors: Single-level 
Antecedents”, was written by Jo Beale from the Innovative 
Manufacturing Research Centre, University of Cardiff. This 
paper explores a field which still hasn’t been appropriately 
studied, with regard to the impact of factors upon the 
individual level of employees, concerning their intention to 
adopt lean management strategies. Through the survey, 
the research suggests actions which can be applied by 
companies in order to implement lean strategies with 
greater collaboration from the employees and more effective 
results.

In “Assessment of Socio-Economic Indicators 
among Groups from São Paulo Cities”, Maria Aparecida 
Gouvêa, Milton Carlos Farina and Patricia Siqueira 
Varela examine aspects from the municipal, state and 
federal government, comparing cities characterized by 
the São Paulo Social Responsibility Index (IPRS), which 
present a high wealth and low social indexes, both 
indicating disadvantages. One could say that the FPM 
distribution criteria effectively contribute to the equity of 
the available incomes, supporting local governments in 
the development of their public policies.

Juan Soriano-Sierra, Diogo Prim and Edson 
Roberto Scharf conducted an investigation focused in 
the decline of brands. The resultant article was entitled 
“Great Brands Yesterday: The Aging of Lead Brands”. 
The authors noted that the leading companies indicated 
a negative variation over the years. Thus, the probable 
factors that contributed to this fact are reported.

In “Is Being A Large Company An Advantage To 
Grow?”, Luiz Artur Ledur Brito, Eliane Pereira Zamith Brito 
and Flavio Carvalho de Vasconcelos present the results of 
a survey that explores the relation between size and growth 
rate. The findings point to a positive relation between size 
and growth rate, countering previous studies which were 
developed with smaller samples and with less coverage.

In “Individual Performance Analysis of Information 
System Users: An Integrative Study of the TAM and TTF 
Models”, Renata Sousa Tolentino, Ricardo José Vaz Tolentino, 
Cid Gonçalves Filho and Gustavo Quiroga Souki sought to 
empirically examine the relation between the antecedent 
use of information systems and user performance. The 
paper presents theoretical contributions, since it proposes 
an integrative TAM-TFF model for the Brazilian scenario. 
The study also adds value to a more efficient management 
of information systems in organizations.

Strategic administration is the theme in “The 
Explanatory Power of Miller and Dess’ Typology: A 
Comparison among the Brazilian Pharmaceutical Industry”, 
a article written by Augusto Cesar Arenaro and Mello Dias 
and Jorge Ferreira da Silva. This study aims to examine the 
performance differences between strategic groups to verify 
implications in the companies’ results due to the strategic 
positioning adopted. The results make evident that Miller 
and Dess’ Typology describes the strategic positioning of 
companies within the Brazilian pharmaceutical industry 
more effectively than the typology proposed by Porter.

In “The Complex Character Of Creative Process In 
Innovative Projects”, Maria de Fatima Bruno-Faria examines 
the creative process in innovative projects, indicating 
the complexity and dynamism among individual, group, 
organization and extra-organizational aspects, which 
are inter-linked in the creative process. The study carries 
important implications for the definition of organizational 
strategies developed to facilitate the expression of creative 
ideas that enable innovations.

Have a good reading!

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho
General Editor
FACES-Management Review / Journal
Universidade Fumec
Prof. Dr. George Leal Jamil
Co-Editor
FACES-Management Review / Journal
Universidade Fumec
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