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Editorial

Prezados Pesquisadores, Acadêmicos, Dirigentes e Comunidade Empresarial

É motivo de satisfação para nós da Faculdade
de Ciências Empresariais da Universidade Fumec
apresentar a nova edição da REVISTA FACES / FA-
CES JOURNAL.

Este número inicia-se pelo trabalho “A THEORY
OF ORGANIZATIONAL COGNITION: PRINCIPLES AND
CONCEPTS”, de Farley Simon Nobre, Andrew M. To-
bias e David S. Walker. Neste artigo tratam de novos
conceitos, proposições e princípios sobre teoria da
cognição organizacional, bem como das relações das
organizações para com o ambiente.

Em “COMPRAS DE ITENS-NÃO-CRÍTICOS NUMA
EMPRESA DE PETRÓLEO”, Alice Maria Silva Teixeira
de Souza, Luiz Felipe Scavarda e  Annibal José Sca-
varda analisam o processo atual de compras de uma
empresa da indústria de Petróleo para itens não es-
tratégicos. Como resultado, verificou-se uma aderên-
cia entre o planejamento desse processo na empre-
sa com a literatura acadêmica, porém a execução e
a operação sugere relevantes aprimoramentos nos
processos.

Flávia Luciane Scherer e Clandia Maffini Gomes,
em “PERFIL EMPRESARIAL, ESTRATÉGIA E PERFOR-
MANCE EM MERCADOS INTERNACIONAIS”, anali-
sam como se dão as relações entre perfil empresa-
rial, estratégia adotada e performance em mercados
internacionais, em empresas gaúchas do setor de
couros e calçados. O uso de um modelo multivaria-
do de análise estatística evidenciou que as princi-
pais variáveis que discriminam os grupos pesquisa-
dos.

 Já em “OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE
SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA NAS RELAÇÕES
DE PODER – ESTUDO DE CASO NO SETOR ALI-
MENTÍCIO”, Alexandre Carrieri de Pádua, Thiago
Duarte Pimentel e Marcelo Simão Lima buscam ana-
lisar as mudanças nas relações de poder, em uma
empresa do setor de alimentos, decorrentes da im-
plementação de um sistema ERP (Enterprise Resour-
ces Planning). Os resultados geram relevantes pro-
postas para a implantação destes sistemas nas orga-
nizações.

Guilherme Dantas Nogueira e Jorge Tadeu de
Ramos Neves, em “ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO
DA INFORMAÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE DA FA-
MÍLIA DO GOVERNO BRASILEIRO”, discutem a es-
tratégia para a gestão da informação do Programa
Saúde da Família, que se trata do principal programa
de atenção básica à saúde do governo brasileiro e é
porta de entrada para os serviços de atenção à saú-
de no país. Com base nos resultados da pesquisa,
um novo processo de gestão da informação foi pro-
posto, mais assertivo visto o contexto do programa.

No artigo “COMUNICAÇÃO DA RESPONSABILI-
DADE SOCIAL NOS WEBSITES DE DISTRIBUIDORAS
DE ENERGIA: UM ESTUDO COMPARADO BRASIL E
FRANÇA”, José Milton de Sousa Filho, Lilian Soares
Outtes Wanderley e Francisca Aureliano Farache da
Silva, realizam uma comparação entre as três maio-
res empresas do setor de distribuição de energia do
Brasil e a empresa estatal da França, demonstrando
diferenças em quantidade e foco das informações
fornecidas.

Bleine Queiroz Caúla  e  Francisco Correia de
Oliveira, no artigo “IMPLANTAÇÃO DAS AGENDAS
21 LOCAIS: REALIDADE DAS ESTRUTURAS MUNICI-
PAIS” , argumentam que a Agenda 21 Global é uma
estratégia que delimita as principais diretrizes do que
deve ser feito em matéria ambiental para garantir a
sustentabilidade. Mas questionam: estão os municí-
pios devidamente capacitados a implementar esta
diretriz global? Realizam então uma pesquisa bus-
cando responder esta questão. É feita uma pesquisa
de campo nos Municípios que tinham iniciado a
implantação de sua Agenda 21 ou que planejaram
implementá-la. Com 880 respondentes, foi feita uma
análise uni e multivariada dos dados.

Boa leitura!

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho
Prof. Dr. Carlos Alberto Gonçalves

Prof. Dr. Daniel Jardim Pardini
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 paper “A THEORY
OF ORGANIZATIONAL COGNITION: PRINCIPLES AND
CONCEPTS”, from Farley Simon Nobre, Andrew M.
Tobias and David S. Walker. This article deals with
new concepts, propositions and principles of
organizational theory of cognition, and the relationship
of organizations to the environment.

In “PURCHASES OF NON- CRITICAL ITEMS IN A
OIL COMPANY” Alice Maria Silva Teixeira de Souza,
Luiz Felipe Scavarda and  Annibal José Scavarda
analyze the current process of buying a company in
the Oil industry to non-strategic items. As a result,
there was an adherence between the planning
process in that company with the academic literature,
but the implementation and operation suggests
relevant improvements in processes.

Flávia Luciane Scherer and Clandia Maffini
Gomes, in “Company Profile, STRATEGY AND
PERFORMANCE IN INTERNATIONAL MARKETS,”
examine the relationship between corporate profile,
strategy adopted and performance in international
markets, in south companies in the sector of leather
and footwear. The use of a multivariate model of
statistical analysis showed the main variables that
discriminate the groups surveyed.

In “THE IMPACT OF IMPLEMENTATION OF
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS IN POWER
RELATIONS - CASE STUDY IN THE FOOD INDUSTRY”
Alexandre Carrieri de Pádua, Thiago Duarte Pimentel
and Marcelo Simão Lima seek to analyze the changes
in power relations in a company in the sector of food,
following the implementation of an ERP system
(Enterprise Resources Planning). The results provide
relevant sugestions for the deployment of these
systems in organizations.

Guilherme Dantas Nogueira and Jorge Tadeu de
Ramos Neves , in “STRATEGY FOR MANAGEMENT
OF INFORMATION IN THE FAMILY HEALTH
PROGRAM OF THE BRAZILIAN GOVERNMENT”,
Discuss the strategy for information management of
the Family Health Program, which is the main program
of basic health care of the Brazilian government and
is gateway to the services of health care in the country.
Based on the results of research, a new process of
information management was proposed, more
assertive since the context of the program.

In the article “NOTICE OF SOCIAL
RESPONSIBILITY IN WEBSITES FOR DISTRIBUTORS
OF ENERGY: A COMPARATIVE STUDY BRAZIL AND
FRANCE, Milton de Sousa Filho, Lilian Soares Outtes
Wanderley and Francisca Aureliano Farache da Silva,
perform a comparison between the three largest
companies in the sector of distribution of energy in
Brazil and the French state company, showing
differences in quantity and focus of the information
provided.

Bleine Queiroz Caúla  e  Francisco Correia de
Oliveira, in “IMPLEMENTATION OF LOCAL AGENDA
21: MUNICIPAL STRUCTURES OF REALITY”, argue
that the Global Agenda 21 is a strategy that defines
the main guidelines of what should be done to ensure
environmental sustainability. But question: are
municipalities adequately capable to implement this
comprehensive guide? Then perform a search looking
answer this question. There is a field research in
municipalities that had initiated the implementation
of Agenda 21 or is planning to implement it. With
880 answers, was a multivariate analysis of data.

Have a nice reading!

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho
Prof. Dr. Carlos Alberto Gonçalves

Prof. Dr. Daniel Jardim Pardini
Editores Universidade Fumec


