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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.

Este número se inicia pelo trabalho “Customer Re-
lationships and Brand Equity in China’s Banking Servi-
ces” de Svetla Marinova, Jinghuan Cui e Marin Mari-
nov. Os autores traçam importantes relações conceitu-
ais entre o valor da marca e o marketing de relaciona-
mento. Utilizam-se do contexto dos bancos chineses,
com o objetivo de  ilustrar as proposições realizadas.

Já em “Banking industry: constructing prospective
scenarios and identifying strategies”, Oderlene Vieira
de Oliveira e Sérgio Henrique Arruda Cavalcante Forte
buscam identificar os principais cenários idealizados
por bancos no período de 2008 a 2012. Entrevistas
com especialistas e diretores permitiram realizar análi-
ses de grupos e a identificação de doze estratégias,
com relevantes implicações gerenciais.

Joaquim Rubens Fontes Filho, Elvira Cruvinel Fer-
reira Ventura e Mauro José de Oliveira apresentam o
artigo “Governança e participação no contexto das co-
operativas de crédito”, que explora os referenciais da
teoria da agência e teoria do stewardship, caracteriza-
dos por diferentes premissas sobre a natureza huma-
na e motivação dos gestores. Os resultados indicam
que, uma associação das duas teorias pode vir a pro-
porcionar melhor efetividade para tratar as questões
de governança das cooperativas de crédito, trazendo
novas possibilidades também a organizações atuando
em contextos semelhantes.

O artigo “Atributos e Papéis dos comitês de audi-
toria na implementação das boas práticas de gover-
nança corporativa em instituições financeiras brasilei-
ras”, de Patrícia Bernardes e Luiz Antônio Guariente,
objetiva investigar, segundo as perspectivas dos Chief
Financial Officer (CFO), Relações com Investidores (RI)
e Auditoria Interna (AI), a importância dos comitês de
auditoria na implementação das melhores práticas de
Governança Corporativa (GC) em instituições financei-
ras brasileiras com ações ou títulos negociados no
mercado de capitais norte-americano. Os resultados
apurados indicam que as instituições financeiras pes-
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quisadas possuem comitês de auditoria consolidados,
que atuam como guardiões das boas práticas de GC.

Em “Avaliação integrada de indicadores socioam-
bientais em municípios catarinenses”, o Professor Car-
los Ricardo Rossetto avalia a sustentabilidade socio-
ambiental em escala regional, através da análise inte-
grada de indicadores, visando fornecer subsídios ao
planejamento e à gestão urbano-regional. Como resul-
tados ficaram definidos dois instrumentos importantes
para a gestão e o planejamento urbano e regional: um
sistema de indicadores socioambientais e uma avalia-
ção destes indicadores de desempenho.

Alexandre Faria, Marcus Hemais e  Ana Lúcia Ma-
lheiros Guedes, no artigo “Responsabilidade social cor-
porativa: construindo uma perspectiva pró-governo” ar-
gumentam que, ao fortalecer e disseminar em larga
escala conceitos e discursos pró-mercado, a era da glo-
balização fortaleceu as áreas de estratégia e marketing,
em detrimento de conceitos e discursos pró-governo
e da área de gestão pública. Este ensaio argumenta
que esse processo de fortalecimento da literatura pró-
mercado deve ser problematizado e que a área de
gestão pública deve construir e disseminar uma pers-
pectiva pró-governo em RSC.

Finalmente, em “Empreendedorismo feminino:
mulheres gerentes de empresas”, Amélia Silveira e Anna
Beatriz Cautela Tvrzska de Gouvêa  analisam as carac-
terísticas, considerações e entendimentos de um gru-
po de mulheres que participam de uma associação
empresarial de comercio e indústria. No artigo, eviden-
cia-se que as gestoras entendem como estratégia a
necessidade de conhecimento acerca do negócio e a
dedicação à empresa, gerando relevantes informações
sobre o empreendorismo feminino no Brasil, tema ain-
da pouco explorado.

Boa leitura!

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho

Prof. Dr. Mário Teixeira Reis Neto

Prof. Dr. Luiz Claudio Vieira de Oliveira

Editores Universidade Fumec



Editorial

Dear Researchers, Academics, Managers and Business Community

It is matter of satisfaction for us, the Faculty of

Business, University of FUMEC present a new edition of
MAGAZINE FACES / FACES JOURNAL.

This edition begins with the work written by Svetla
Marinova, Jinghuan Cui and Marin Marinov, the “Customer

Relationships and Brand Equity in China’s Banking

Services”. The authors outline major conceptual
relationship between the brand and relationship

marketing. They used the context of Chinese banks, aiming
to illustrate the propositions made.

In “Banking industry: constructing prospective

scenarios and identifying strategies”, Oderlene Vieira de
Oliveira and Sérgio Henrique Arruda Cavalcante Forte seek

to identify the main scenarios designed by banks in the
period 2008 to 2012. Interviews with experts and

managers led to analysis of groups and the identification

of twelve strategies, with relevant management
implications.

Joaquim Rubens Fontes Filho, Elvira Cruvinel Ferreira
Ventura e Mauro José de Oliveira present the “Governance

and participation in the context of credit cooperatives”,
that explores the theory of reference of the agency and

stewardship theory, characterized by different assumptions

about human nature and motivation of managers. The
results indicate that a combination of the two theories

might provide better efficacy to deal with issues of
governance of credit cooperatives, also bringing new

opportunities for organizations working in similar contexts.

In the article “Attributes and roles of the audit

committee on the implementation of good corporate
governance practices in financial brazilian institutions” from
Patrícia Bernardes and Luiz Antônio Guariente aims to

investigate, according to the perspective of the Chief
Financial Officer (CFO), Investor Relations (IR) and Internal

Audit (IA), the importance of audit committees in the
implementation of best practices of Corporate Governance
(CG) in Brazilian financial institutions with shares or

securities traded in the north-american capital market.

In “Integrated assessment of social enviroment
indicators in Santa Catarina Cities”, Professor Carlos Ricardo

Rossetto evaluate the social enviroment sustainability in
regional scale through the integrated analysis of indicators,

to provide grants for planning and managing urban-

regional . As results were defined two important tools for
management and planning of  urban and regional: A

system of social enviroment indicators and an evaluation
of these performance indicators.

Alexandre Faria, Marcus Hemais and  Ana Lúcia
Malheiros Guedes,in the article “Corporate social

responsibility: building a view pro-government “ argue

that by strengthening and disseminating large-scale
concepts and discourse pro-market, the age of

globalization has strengthened the areas of strategy and
marketing, rather than concepts and pro-government

speeches and the area of public management. This essay

argues that this process of strengthening the pro-market
literature must be problematized and that the area of

public management must build and promote a pro-

government perspective on RSC.

Finally, in “Female Entrepreneurship: Women

managing companies, Amélia Silveira  and Anna Beatriz
Cautela Tvrzska de Gouvêa, analyze the characteristics,

considerations and understandings of a group of women
who participate in an association of trade and industry. In

the article, shows that females managers understand how

the strategy and the need for knowledge about the
business and dedication to the company, generating

relevant information on female entrepreneurship in Brazil,

a topic little explored.

Have a nice reading!

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho

Prof. Dr. Mário Teixeira Reis Neto

Prof. Dr. Luiz Claudio Vieira de Oliveira

Fumec University Editors


