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Editorial

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

Em “Organizing and organizational success rely on 
continual learning and development”, Dr Francesco Sofo 
da Universidade de Canberra, apresenta aspectos do de-
senvolvimento individual e organizacional, analisando o 
relacionamento destes elementos com o aprendizado or-
ganizacional e seus impactos no sucesso estratégico.  O 
trabalho conclui que o aprendizado contínuo é fundamen-
tal para que uma organização sobreviva e possa competir 
no mercado.  

Patrícia Prado Belfiore, Luiz Paulo Lopes Fávero e 
Claudio Felisoni de Angelo, em “Análise Multivariada para 
Avaliação dos Principais Setores Latino-Americanos”, es-
tudam o comportamento dos principais setores que com-
põem as 500 maiores empresas latino-americanas, atra-
vés da aplicação de métodos multivariados. Os autores 
buscam determinar eventuais clusters existentes, com o 
intuito de identificar características comuns de cada agru-
pamento de empresas.

Em “Estimating Brand Equity In The Context Of The 
Global Automotive Industry” os professores Dr. M. Fets-
cherin e M. Zelina analisam o quanto o valor da marca 
para o consumidor pode influenciar o preço de um auto-
móvel. O artigo faz uso do modelo SDR, e utiliza amostras 
de veículos americanos, alemães e japoneses. O artigo 
demonstra o maior valor de marca dos carros alemães 
sobre os demais, considerando o país de origem.  

Já no artigo “Origens e Evolução da Responsabi-
lidade Social Corporativa: uma Perspectiva Histórica de 
Quatro Siderúrgicas Brasileiras”,  Daniel Pardini, Zélia Kili-
mnik, Rodrigo Baroni e Mário Reis Teixeira Neto, propõem 
uma perspectiva metodológica histórica para desvendar 
as origens e evolução da responsabilidade social corpo-
rativa em siderúrgicas brasileiras. O trabalho argumenta a 
importância do método paradigmático histórico no enten-
dimento da influência da atividade industrial na formação 
das comunidades.

Os Professores Maurício Fernandes Pereira e  Fa-
biana Agapito, apresentam em “Afinal, como se formam 
as estratégias?”, um  estudo de caso em torno da  criação 
da estratégia tomando-se como base os referenciais pro-
postos por Whittington (2002). Os autores analisam duas 
dimensões principais: os resultados pretendidos com as 
estratégias e os processos pelos quais ela acontece. Este 
trabalho provê informações relevantes sobre administra-
ção estratégica de organizações do terceiro setor. 

Sergio Bulgacov  e Yára Lúcia Mazziotti Bulgacov, 
no artigo “A construção do significado nas organizações”, 
discutem neste ensaio o papel do administrador como 
mediador entre os propósitos organizacionais e as repre-
sentações que dela se faz. Entende-se os administrado-
res como possuidores de papel fundamental influencian-
do a interação entre a tarefa e o significado frente aos 
fenômenos organizacionais entendidos como complexos, 
ambíguos e contraditórios.

Em “Cultura e Atitude Empreendedora. Um Estu-
do em Empresas no Distrito Federal”, Eda Castro Lucas 
de Souza e Cristina Castro Lucas de Souza Depieri ana-
lisam a relação entre cultura e atitude empreendedora. 
Um questionário contendo 36 itens foi respondido, em 
2005, por 450 indivíduos, de 33 empresas brasileiras, de 
pequeno, médio e grande porte, sendo que resultados 
indicam que manifestações da cultura predizem atitude 
empreendedora, podendo-se concluir que essa atitude 
está vinculada diretamente às dimensões: cultural, psi-
cológica, e tecnológica.

Boa leitura!

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho
Editor
Universidade Fumec

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

Fellow Researchers, Academics, Company Leaders and Business Community

It is with great honor that we present the third 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.

In “Organizing and organizational success rely 
on continual learning and development”, Dr. Francesco 
Sofo from the University of Canberra, presents aspects 
related to individual and organizational development, 
examining the relationship between these elements and 
organizational learning, and their impact upon strategic 
success. The study concludes that continuous learning is 
fundamental to the survival and market competition of an 
organization.

Patricia Prado Belfiore, Luiz Paulo Lopes Fávero 
and Cláudio Felisoni de Ângelo, in “Multivariate analysis 
for the evaluation of Latin America’s key sectors”, study 
the performance of the main sectors that compose the 500 
largest Latin American companies, through the application 
of multivariate methods. The authors seek to determine any 
existing clusters in order to identify common characteristics 
among each group of companies.

In “Estimating brand equity in the context of the 
global automotive industry”, professors Dr. M. Fetscherin 
and M. Zelina examine how consumer brand equity can 
influence the price of an automobile. The paper uses 
a variation of the SDR model and also makes use of 
samples from American, German and Japanese vehicles. 
The study shows that German automobiles present 
higher brand equity compared to the others, considering 
their country of origin.

Still, in the paper “Origins and evolution of corporate 
social responsibility: a historical perspective in four Brazilian 
steelworks”, Daniel Pardini, Zélia Kilimnik, Rodrigo Baroni 
and Mário Reis Teixeira Neto propose a methodological 
approach to unravel the historical origins and evolution of 
corporate social responsibility in Brazilian steelworks. The 
study argues the importance of the historical paradigmatic 
method in understanding the influence of industrial activity 
upon the establishment of communities.

Professors Maurício Fernandes Pereira and Fabiana 
Agapito, in “After all, how are strategies developed?” 
present a case study on the subject of strategy creation, 
based on references proposed by Whittington (2002). 
The authors examine two main dimensions: the desired 
outcomes, along with the strategies and processes 
through which they happen. This paper provides relevant 
information on strategic management among third sector 
organizations.

Sérgio Bulgacov and Yára Lúcia Mazziotti 
Bulgacov, in the essay “The construction of meaning in 
organizations”, discuss the role of managers as mediators 

between organizational purposes and the representations 
built from them. Managers are understood as holders of 
a key role, influencing the interaction between tasks and 
meanings among organizational phenomena perceived as 
complex, ambiguous and contradictory.

In “Culture and entrepreneurial attitude: a study 
with companies in the Brazilian Federal District”, Eda 
Lucas Castro de Souza and Cristina Castro Lucas de 
Souza Depieri examine the relationship between culture 
and entrepreneurial attitude. A questionnaire containing 
36 items was answered in 2005 by 450 individuals from 
33 Brazilian small, medium and large companies, and 
results indicated that culture manifestations predict 
entrepreneurial attitude, implying that it is directly linked to 
cultural, psychological and technological dimensions.

Pleasant reading!

Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho
Editor
Universidade Fumec

Prof. Dr. George Leal Jamil
Co-Editor
Universidade Fumec
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