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Editorial

Prezados Pesquisadores, Acadêmicos, Dirigentes e Comunidade Empresarial

Prezados leitores, temos a grata satisfação 
de publicar mais um volume da Revista Faces 
Journal. Procurando, como de costume, cobrir 
vários campos dos estudos organizacionais, na 
presente edição apresentamos artigos abordando 
temas atuais e instigantes, os quais permeiam as 
atividades acadêmicas e gerenciais.  Esperamos 
assim que os textos aqui apresentados possam 
contribuir de forma significativa para a pesquisa 
científica e também para as práticas gerenciais. 

Os autores Marcelo Alvaro da Silva Macedo 
e Kátia de Almeida no artigo “Análise envoltória 
de dados em decisões de localização”, tem 
como objetivo  mostrar a aplicação modelagem 
DEA em problemas que envolvam a análise de 
desempenho de localidades no atendimento das 
necessidades das organizações.

No artigo “Estudos críticos sobre marketing: 
levantamento da produção científica”, Carolina 
Machado Saraiva de Albuquerque Maranhão e 
Ana Paula Paes de Paula apresentam o interesse 
dos teóricos organizacionais pelas discussões 
críticas, por meio de estudos que têm por objetivo 
desnaturalizar as questões organizacionais e 
denunciar o controle e dominação presentes nas 
ações empresariais na sociedade.

Com o artigo “O efeito chamariz nas decisões 
de investimento”, César Augusto Tibúrcio Silva e 
Saulo Augusto Félix de Araújo Serpa fazem uma 
pesquisa sobre uma decisão de investimento em 
que há duas situações, com a presença ou não de 
um chamariz, algo que pode influenciar a decisão 
final dos investidores. 

As autoras Márcia Zampieri Grohmann, Luciana 
Flores Battistella e Andréia Regina Schoedler, no 
artigo “Atributos importantes para o consumidor de 
automóveis: classificação em função instrumental 
ou expressiva”, tem como objetivo identificar 
atributos importantes na compra de automóveis 
e classificá-los como tendo função instrumental 
ou expressiva. 

O artigo “Síndrome de Burnout nas organizações 
públicas de saúde e os valores organizacionais”, 
Kathiane Benedetti Corso, Débora Luíza dos 
Santos e Lisiane Pellini Faller, buscam verificar a 
relação existente entre a ocorrência da Síndrome 
de Burnout e os valores organizacionais nas 
equipes de enfermagem dos Pronto-Atendimentos 
públicos de Saúde.

Com o título “Participação do consumidor no 
desenvolvimento do sistema Linux: aplicação do 
3m de Mowen”, Alexandre Eugenio Pieske e Paulo 
Henrique Muller Prado investigam o prosumidor, 
indivíduo parte produtor parte consumidor, para 
entender seu comportamento por traços de 
personalidade.

No ar t igo “Anál ise dos relatór ios de 
sustentabilidade de bancos comerciais”, os autores 
Natália Rese e Diego Iturriet Dias Canhada buscam 
compreender a relação entre as pressões exercidas 
pelo ambiente e as práticas desenvolvidas pelas 
três maiores organizações bancárias privadas que 
atuam no Brasil, observando seus relatórios de 
sustentabilidade.

Por fim, no artigo “A influência da ordem das 
questões nos resultados de pesquisas surveys”, 
Celso Augusto de Matos e Guilherme Trez 
avaliam se os efeitos de ordem dos itens de um 
questionário nos resultados de uma pesquisa 
survey prejudicam a qualidade dos resultados e 
da interpretação.
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