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Editorial

Eis que chegamos ao número 1, do volume 2, de nossa eGesta e começamos o ano de 2006

com tremendo atraso. O ano de 2006, como disse no ultimo número de 2005, começou-nos

turbulento. 

Este número tem como coordenador o professor José Osvaldo De Sordi, do Programa de

Mestrado em Gestão de Negócios desta Universidade.

Neste número, apresentamos artigos dos seguintes autores:

- Tania Eloisa Candido, mestranda em Administração do Programa de Estudos Pós-Graduados em

Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e Luciano Antonio Prates

Junqueira, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração da Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo e do Mestrado em Gestão de Negócios da Universidade Católica de Santos,

com o artigo intitulado “Influência da cultura organizacional na gestão e compartilhamento do

conhecimento”. Dizem os autores, que este artigo tem por objetivo realizar uma reflexão sobre a

influência da cultura organizacional no compartilhamento e gestão do conhecimento. Para os

autores, o que se observa, no meio organizacional, é uma grande distorção por parte dos gestores

que, na tentativa de se adequarem às novas exigências de mercado, fazem grandes investimentos em

infra-estrutura tecnológica. Afirmam os autores que elementos como cultura organizacional passam

despercebidos nesse processo. Para ilustrar o problema, apresentam eles o caso de uma empresa de

Telecomunicações que, na tentativa de se adequar ao modelo de gestão do conhecimento, criou uma

ferramenta de tecnologia da informação para viabilizar o compartilhamento do conhecimento.

- Luciano Crocco e Erik Guttman, ambos da Universidade Mackenzie, de São Paulo, com o artigo

sob o título “O processo de escolha de casas noturnas em são paulo para público gay masculino e

suas implicações estratégicas”. Dizem-nos os autores, que  mercado de consumo voltado para o
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público gay tem ocupado cada vez mais espaço na mídia, devido à curiosidade, ou à sua importância

em termos de possibilidade de consumo. Para os autores, apesar do preconceito existente, algumas

empresas percebem a atratividade desse segmento, sendo, no entanto, suas características, em parte,

desconhecidas. Propõem os autores analisar, por meio de um estudo exploratório, suas

características, assim como verificar o processo de escolha de uma forma de lazer comum para o

segmento, as casas noturnas. Os resultados indicam a existência de três grupos distintos cujas

diferenças podem, e devem, ser aproveitadas pelos profissionais de marketing para a elaboração de

estratégias que busquem atingir o segmento.

- Helena do Carmo da Silva Fraga, mestranda do Mestrado em Gestão de Negócios da Universidade

Católica de Santos e Francisco Antonio Serralvo, da Universidade Católica de Santos e da Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo, com o artigo intitulado “Fatores determinantes do

comportamento do consumidor feminino: o caso american girl”. Neste artigo, os autores fazem uma

análise dos fatores que, segundo eles, determinam o comportamento do consumidor feminino. Os

autores procedem à uma revisão bibliográfica e a um estudo de caso de uma empresa americana.

Com base na análise da inserção da mulher no cenário de consumo, no mercado de trabalho e

transformações na estrutura familiar revisitam os conceitos de marketing; cultura; classe social e

poder de compra; características psicológicas no desenvolvimento infantil; fatores motivacionais e

de aprendizagem e características do gênero feminino para compreender o que leva uma mulher que

conquistou autonomia financeira e galgou uma carreira profissional a querer resgatar valores da

infância.

- Heitor Takashi Kato, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Christiane Bischof dos Santos,

da Robert Bosch Ltda e José Roberto Frega, do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, com

o artigo intitulado “Orientação da gestão da cadeia e desempenho do fornecedor na indústria

automotiva brasileira”, onde discutem as associações existentes entre as variáveis relacionadas à

orientação da cadeia de suprimentos e o desempenho do fornecedor, em que analisaram 63 indústrias
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do ramo automotivo

- Nabor Alves Monteiro, da Universidade de Guarulhos, e de Orandi Mina Falsarella, da Pontifícia

Universidade Católica de Campinas, com o artigo “Gestão da informação em projetos empresariais”,

em que os autores dizem que administrar tem se tornado a cada dia uma tarefa complexa devido aos

ambientes altamente competitivos e instáveis. Dizem eles que, deste modo, as empresas de sucesso

são aquelas que conseguem se antecipar ou reagir rapidamente às mudanças no ambiente, e que é

assim que os projetos ganham importância, pois é através deles que as organizações conseguem

implementar eficientemente as mudanças necessárias para se manterem competitivas no mercado.

Para eles, paralelamente a este cenário, obter informação, tratá-la adequadamente e saber usá-la, tem

se mostrado como uma vantagem competitiva. Tratam eles, neste artigo, da relação que deve existir

entre a gestão da informação e a gestão de projetos.

- Eduardo Penterich, da Universidade Metodista de São Paulo, com o artigo “Gestão participativa

como parte das políticas estratégicas de recursos humanos. Um estudo de caso de uma multinacional

norte americana”, em que discute os princípios e práticas da gestão participativa e a importância do

seu alinhamento com as políticas estratégicas de recursos humanos. O autor aborda a necessidade

de desenvolvimento gerencial para acompanhar e gerar as mudanças desejadas no ambiente

organizacional, face a um cenário cada vez mais competitivo.

As duas resenhas que apresentamos referem-se à dissertações de mestrado argüidas junto ao

Mestrado em Gestão de Negócios desta Universidade Católica de Santos.

A primeira resenha é do mestrando Marcos Mazza, com o título “Análise dos fatores de

vantagens comparativas dos principais portos das regiões sul e sudeste do Brasil na exportação de

carga conteinerizada: a perspectiva do embarcador”, e foi preparada pelo orientador, o professor Léo

Tadeu Robles.

A segunda resenha, preparada pelo professor José Osvaldo de Sordi, analisa a dissertação do
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aluno Jamir Mendes Monteiro, sob o título “Da organização vertical para a organização horizontal.

Aspectos da transição empresarial tendo um sistema ERP como elemento facilitador”.

A Última Página, com o título “Los estudios de economía en la UNAM”, é de autoria de

María Dolores Cadabal Sampedro, doctora en economia, e professora da Facultade de Ciencias

Ecomómicas e Empresariais da Universidad de Santiago de Compostela, com a qual este programa

de mestrado mantém atividade conjunta de pesquisa.

A todos aqueles que participaram da elaboração deste número, e a todos aqueles que a lêm

neste momento, minhas mais

Cordiais Saudações e uma

Boa leitura.

Prof. Dr. Antonio Carlos Freddo

Editor


