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EDITORIAL 
Prezados leitores 

A sustentabilidade empresarial faz parte da pauta de debates 
que envolvem questões ambientais, econômicas e sociais. Neste 
sentido, o primeiro artigo tem como proposta analisar a 
sustentabilidade a partir de um modelo de mensuração empresarial 
que toma como referência a perspectiva teórica do Triple Bottom 

Line (3BL). O modelo adotado para o desenvolvimento da pesquisa 
foi o Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE). Como principal 
resultado tem-se a identificação de que a mineradora objeto do 
estudo de caso apresentou desempenho satisfatório no que tange à 
sustentabilidade nas dimensões consideradas. 

Os autores do segundo artigo deste número estabeleceram 
como objetivo mapear os principais estudos, publicados na 
literatura nacional e internacional, sobre redes de Pequenas e 
Médias Empresas (PMEs), a fim de consolidar os diferentes pontos 
de vista sobre as vantagens de se aderir a uma rede de empresas. Os 
autores concluíram que as vantagens apresentadas por 
pesquisadores, em ambos os contextos, são congruentes e 
complementares - ganhos no aspecto gerencial, desenvolvimento 
conjunto de novos produtos, redução de custos, acesso a novos 
mercados, acesso a mão de obra especializada - e importantes para 
a melhoria da competitividade das PMEs. 

A governança corporativa tem como objetivo minimizar os 
conflitos de agência, que se manifestam inclusive no esporte, ou 
seja, o conceito da governança também se centra nas entidades 
esportivas, mesmo que ainda seja com características embrionárias. 
Diante disso, o objetivo do terceiro estudo foi avaliar a influência da 
governança corporativa nos stakeholders das entidades esportivas. 
Observou-se que, os dirigentes entrevistados das entidades 
esportivas objeto de estudo foram unânimes em afirmar e confirmar 
que a governança corporativa, por meio de seus princípios 
balizadores, em especial a transparência, é essencial, e que, 
portanto, exerce influência positiva nos stakeholders das suas 
respectivas entidades. 

O quarto artigo objetiva delinear um framework capaz de 
representar e orientar o acontecimento da sustentabilidade 
ambiental nas organizações. Orientando-se pela pesquisa teórica e 
proposições do modelo de Munck, Munck e Borim-de-Souza (2011) 
- o FRASOR, foi desenvolvido um ciclo de aprendizagem que permeia 
a abordagem das competências e a teoria do Agir Organizacional. 
Espera-se que o referido framework sirva de referência para a 
operacionalização e gestão da sustentabilidade ambiental em 
contexto organizacional. São demonstradas, em uma relação 
sistêmica e processual, a mobilização dos recursos, a adequação 
estratégica e a sequência para se chegar à sustentabilidade 
ambiental nas organizações. 

 

Os autores do quinto artigo analisam a influência do ciclo 
político na arrecadação da contribuição de melhoria, tributo 
incidente sobre a valorização imobiliária provocada pela realização 
de uma obra pública. Os resultados indicaram que, nos municípios 
que compõem a amostra, não há influência do período eleitoral na 
arrecadação da contribuição, uma vez que a influência política está 
relacionada com a não aplicabilidade do tributo. 

O sexto estudo teve como objetivo identificar o perfil 
psicográfico dos consumidores de alimentos orgânicos. Para tanto, 
foi realizado um estudo quantitativo-descritivo junto a 131 
indivíduos, utilizando-se das variáveis da escala VALS-2 (Valor e 
Estilo de Vida). A partir da análise das variáveis que compõem o 
modelo, os autores concluíram que este nicho se caracteriza por 
indivíduos em situação de liderança, que visam um diferencial, o 
aprimoramento e o conhecimento. 

O estudo do capital social empreendedor é um enfoque 
emergente nas pesquisas em empreendedorismo.  Os autores do 
sétimo artigo deste número analisaram a produção científica 
internacional e nacional sobre capital social empreendedor no 
período de dez anos (2004-2013).  O levantamento das publicações 
foi realizado no Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na 
Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL). Foi evidenciado que 
o periódico com maior número de publicações é o 
“Entrepreneurship Theory and Practice”; que R. S. Burt é o autor 
mais referenciado nos artigos internacionais, enquanto H. E. 
Aldrich é o mais referenciado nos artigos nacionais. Observou-se 
ainda um crescimento exponencial das publicações nessa temática. 

 
Caros leitores, esperamos que a leitura dos artigos seja 

proveitosa e agradável. 
 
Prof. Dr. Alexandre Teixeira Dias 
Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho 
Editores 

  
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.4795 
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CORPORATIVA 

 

  

ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: UM 
ESTUDO ENVOLVENDO UMA INDÚSTRIA MINERADORA 

 

INFLUÊNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NOS 
STAKEHOLDERS DAS ENTIDADES ESPORTIVAS 

LUCIEN MAX PEREIRA 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.2016  

HENRIQUE CÉSAR MELO RIBEIRO 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.3124 

A sustentabilidade empresarial faz parte da pauta de debates que 
envolvem questões ambientais, econômicas e sociais. Neste sentido, o 
presente estudo tem como proposta analisar a sustentabilidade a partir 
de um modelo de mensuração empresarial que toma como referência 
a perspectiva teórica do Triple Bottom Line (3BL). O modelo adotado 
para o desenvolvimento desta pesquisa foi o Grid de Sustentabilidade 
Empresarial (GSE). O objeto de estudo trata-se de uma exploração 
sobre a sustentabilidade empresarial de uma mineradora brasileira a 
partir de um modelo de mensuração de sustentabilidade. Investigou-se 
o conjunto de práticas adotadas pela empresa a fim de se mensurar a 
sustentabilidade nas dimensões ambiental, econômica e social. Para o 
processo de coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado 
composto por questões envolvendo 43 indicadores de 
sustentabilidade, sendo 16 ambientais, 14 econômicos e 13 sociais. A 
mineradora apresentou desempenho satisfatório no que tange a 
sustentabilidade nas dimensões consideradas. Entre as ações de 
destaque indicadas pela mineradora, encontram-se: políticas de 
reflorestamento, recuperação do solo, utilização de tecnologias limpas, 
interação satisfatória com a sociedade, benefícios e políticas de 
valorização dos funcionários, investimentos limpos e estratégias de 
conciliação entre responsabilidade socioambiental e desempenho 
econômico.  

A governança corporativa tem como objetivo minimizar os conflitos de 
agência, que se manifestam inclusive no esporte, ou seja, o conceito da 
governança também se centra nas entidades esportivas, mesmo que 
ainda seja com características embrionárias. Diante disso, o objetivo 
deste estudo foi avaliar a influência da governança corporativa nos 
stakeholders das entidades esportivas. Para tanto, investigou-se oito 
entidades esportivas, por meio do método de estudo de caso múltiplo, 
entrevistando 13 dirigentes. Para a análise dos dados, utilizou-se 
primeiramente a análise intra-casos e a posteriori a análise inter-casos. 
Observou-se que, os dirigentes entrevistados das entidades esportivas 
objeto de estudo foram unânimes em afirmar e confirmar que a 
governança corporativa, por meio de seus princípios balizadores, em 
especial a transparência, é essencial, e que, portanto, exerce influência 
positiva nos stakeholders das suas respectivas entidades, correndo o 
risco de descontinuidade, caso os stakeholders não percebam a 
existência, adoção e/ou aplicação das boas práticas nestas entidades. 

REDES 
ORGANIZACIONAIS 

 

 
GESTÃO SUSTENTÁVEL 

 

  

VANTAGENS DE ADERIR A UMA REDE DE PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS (PMES): ANÁLISE DA LITERATURA 
NACIONAL VERSUS INTERNACIONAL  

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: A 
PERSPECTIVA DAS COMPETÊNCIAS 

SANDRO CESAR BORTOLUZZI, SANDRA MARA IESBIK VALMORBIDA, 
SANDRA ROLIM ENSSLIN, LEONARDO ENSSLIN 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.2238  

LUCIANO MUNCK, BARBARA GALLELI, HAMILTON LUIZ CORRÊA 
 
 
http://dx.doi.org/ 10.21714/pretexto.v17i3.3239 

O objetivo deste artigo é mapear os principais estudos, publicados na 
literatura nacional e internacional, sobre redes de Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs), a fim de consolidar os diferentes pontos de vista 
sobre as vantagens de se aderir a uma rede de empresas. Para isso, foi 
selecionado, por meio de um processo estruturado, um portfólio 
bibliográfico. Este estudo, de caráter descritivo e bibliográfico, concluiu 
que as vantagens apresentadas por pesquisadores, em ambos os 
contextos, são congruentes e complementares: ganhos no aspecto 
gerencial, desenvolvimento conjunto de novos produtos, redução de 
custos, acesso a novos mercados, acesso a mão de obra especializada - 
e importantes para a melhoria da competitividade das PMEs. 

 

Este artigo objetiva delinear um framework capaz de representar e 
orientar o acontecimento da sustentabilidade ambiental nas 
organizações. Orientando-se pela pesquisa teórica e proposições do 
modelo de Munck, Munck e Borim-de-Souza (2011) - o FRASOR, foi 
desenvolvido um ciclo de aprendizagem que permeia a abordagem das 
competências e a teoria do Agir Organizacional. Espera-se que o 
referido framework sirva de referência para a operacionalização e 
gestão da sustentabilidade ambiental em contexto organizacional, algo 
não explicado pelo FRASOR. Serão demonstradas, em uma relação 
sistêmica e processual, a mobilização dos recursos, a adequação 
estratégica e a sequência para se chegar à sustentabilidade ambiental 
nas organizações. 
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SEGMENTAÇÃO PSICOGRÁFICA DOS CONSUMIDORES DE 
ALIMENTOS ORGÂNICOS 

WELLINGTON DE OLIVEIRA MASSARDI, ANDIARA DE JESUS BRAGA, 
JOÃO PAULO CIRIBELLI, JOÁS WESLEI BAIA 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.3297  

WILSON RAVELLI ELIZEU MACIEL, DANILO MORAES DE OLIVEIRA, DARIO 
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http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.3345 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar a influência do ciclo 
político na arrecadação da contribuição de melhoria, que é um tributo 
incidente sobre a valorização imobiliária provocada pela realização de 
uma obra pública. A teoria do ciclo político refere-se ao 
comportamento, em períodos eleitorais, dos gestores públicos que 
buscam uma reeleição e por isso aumentam as despesas públicas e 
diminuem a pressão tributária sobre os contribuintes. Para atender a 
esse objetivo, foi desenvolvido um modelo de regressão com dados em 
painel, com a inclusão de variáveis dummies para captar a influência do 
calendário eleitoral na arrecadação do tributo no período de 2004 a 
2012. Os resultados indicaram que, nos municípios que compõem a 
amostra, não há influência do período eleitoral na arrecadação da 
contribuição, uma vez que a influência política está relacionada com a 
não aplicabilidade do tributo. 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar o perfil psicográfico 
dos consumidores de alimentos orgânicos. Para tanto, foi realizado um 
estudo quantitativo-descritivo junto a 131 indivíduos. Utilizando-se das 
variáveis da escala VALS-2 (Valor e Estilo de Vida), foi desenvolvida uma 
análise fatorial, através da qual foram identificados os perfis 
psicográficos dos respondentes, em forma de sete fatores/dimensões, 
denominados: Orientado para a moda, Orientado para a auto-
suficiência, Orientado para a inovação, Orientado para a liderança, 
Orientado para a auto-afirmação, Orientado para a descoberta/busca e 
Orientado para o tradicionalismo. Submetendo-se estes fatores à 
Análise de Agrupamento (Cluster), verificou-se que os segmentos mais 
relevantes foram: Orientado para a auto-afirmação, Orientado para a 
liderança e Orientado para a descoberta/busca. Desta forma, a partir 
da análise das variáveis que compõem estes segmentos, concluiu-se 
que este nicho se caracteriza por indivíduos em situação de liderança, 
que visam um diferencial, o aprimoramento e o conhecimento. 

CAPITAL SOCIAL 

 

 
 

 

  

ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE CAPITAL 
SOCIAL EMPREENDEDOR NO PERÍODO DE 2004 A 2013: 
UM CAMPO EM EMERGÊNCIA  

 

THIAGO ROOZEVELT DE SOUZA, RIVANDA MEIRA TEIXEIRA 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.2715  

 

O estudo do capital social empreendedor é um enfoque emergente nas 
pesquisas em empreendedorismo.  Visa compreender a criação de 
empresas como um resultado das interações sociais e dos 
relacionamentos especialmente com indivíduos, instituições e 
comunidades.  Esse estudo procura analisar a produção científica 
internacional e nacional sobre capital social empreendedor no período 
de dez anos (2004-2013).  O levantamento das publicações foi realizado 
no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Scientific Periodicals Electronic 

Library (SPELL). Essa pesquisa se caracteriza como quantitativa, de 
natureza descritiva e a amostra foi composta de cinquenta e nove 
publicações. Foi evidenciado que o periódico com maior número de 
publicações é o “Entrepreneurship Theory and Practice”; que R. S. Burt 
é o autor mais referenciado nos artigos internacionais, enquanto H. E. 
Aldrich é o mais referenciado nos artigos nacionais. Observou-se ainda 
um crescimento exponencial das publicações nessa temática.  
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EDITORIAL 
Dear readers 
 

The corporate sustainability currently is part in the agenda of 
environmental, economic and social debates. In this sense, the first 
study of this issue aimed to analyze the sustainability from a 
measurement model that takes as reference the theoretical 
perspective of the Triple Bottom Line (3BL). Among the outstanding 
shares of the mining company approached are: political 
reforestation, land reclamation, use of clean technologies, 
satisfactory interaction with society, and political benefits of 
recovering staff, clean and investment strategies for reconciling 
environmental responsibility and good economic performance. 

The main goal of the second paper is to map the main studies, 
published in the national and international literature, on SMEs 
networks in order to consolidate the different views on the 
advantages of joining a network of companies. For this purpose, it 
was selected by means of a structured process, a Bibliographic 
portfolio (BP). This study of descriptive and bibliographic character 
concluded that the shown advantages by researchers, in both 
contexts, are congruent and complementary - gains in the 
managerial aspects, joint development of new products, cost 
reduction, access to new markets, access to specialized workers - 
and important for the improvement of the SMEs competitiveness. 

Corporate governance aims to minimize agency conflicts, 
manifested even in sport, i.e., the concept of governance, also 
focuses on sports entities, even though it is still embryonic 
characteristics. Therefore, the aim of the third study was to evaluate 
the influence of corporate governance in the stakeholders of sports 
entities. It was observed that the representatives of the sports 
entities studied, were unanimous in stating and confirming that 
corporate governance, through its hallmarks principles, especially 
disclosure, is essential and therefore exerts a positive influence on 
stakeholders of their respective entities, running the risk of 
discontinuity if the stakeholders do not perceive the existence, 
adoption and/or implementation of best practices in these entities. 

In the fourth article, authors aim to outline a framework able to 
represent and guide the occurrence of environmental sustainability 
in organizations. Guided by theoretical research and by the 
propositions of the model of Munck, Munck and Borim-de-Souza 
(2011) - the FRASOR, it was outlined a cycle of learning that 
permeates the competence approach and the theory of 
Organizational Acting. It is expected that the referred framework will 
serve as a reference for the operation and management of 
environmental sustainability in an organizational context. 
Something not explained by FRASOR. In a systemic and procedural 
relationship, it will be demonstrated resource mobilization, strategic 
fit and the sequence to get to environmental sustainability in 
organizations. 

The fifth study aimed to analyze the influence of the political 
cycle in the tax revenue of Betterment Tax, which is a tax on real 
estate valuation caused by the completion of a public work. The 
results indicated that, in the municipalities that make up the 
sample, there is no influence of the electoral period in the 
collection of contributions, since the political influence is related to 
the non-applicability of the tax. 

In the sixth article authors aimed to identify the psychographic 
profile of consumers of organic food. Thus, was conducted a 
quantitative-descriptive study with 131 individuals. Through the 
use of the variables from VALS-2 scale (Value and Life Style), being 
made a factor analysis, were identified the psychographic profiles 
of respondents, in the form of seven factors/dimensions, 
denominated: Oriented to fashion, Oriented to self-sufficiency, 
Oriented to innovation, Oriented to leadership, Oriented to self-
assertion, Oriented to the discovery/search and Oriented to the 
traditionalism. Submitting these factors to Cluster Analysis 
(Cluster), it was found that the most relevant segments were: 
Oriented to self-assertion, Oriented to leadership and oriented 
towards the discovery/search. Thus, from the analysis of the 
variables that make up these segments, it was concluded that this 
niche is characterized by individuals in a position of leadership, that 
aimed at a differential, the improvement and the knowledge. 

The authors of the seventh article analyze the international and 
national scientific production about entrepreneur social capital in 
a period of ten years (2004-2013). Searches were conducted in 
publications from the Portal from the Coordination of 
Improvement of Higher Education (CAPES) and in the Scientific 
Periodicals Electronic Library (SPELL). It was shown that the journal 
with the highest number of publications is the "Entrepreneurship 
Theory and Practice"; that R. S. Burt is the most referenced author 
in international articles while H. E. Aldrich is the most referenced 
in national articles. It was also observed an exponential growth of 
publications on this topic. 

 
Dear readers, we hope you appreciate the papers. 
 
Prof. Dr. Alexandre Teixeira Dias 
Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho 
Editores 

  
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.4795 

 

  



 
PRETEXTO 2016 Belo Horizonte v. 17 N 3 p. 4 - 10 JUL/SET ISSN 1517-672 x (Revista impressa) ISSN 1984-6983 (Revista online) 8 

 Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 . 
 

CONTENTS 

  

  

   

EDITORIAL 3  

   

ANALYSIS OF BUSINESS SUSTAINABILITY: A 
STUDY INVOLVING A MINING INDUSTRY 11 LUCIEN MAX PEREIRA 

   

ADVANTAGES OF JOINING A NETWORK OF 
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

(SMES): NATIONAL (BRAZIL) VERSUS 
INTERNATIONAL LITERATURE REVIEW 27 

SANDRO CESAR BORTOLUZZI, SANDRA 
MARA IESBIK VALMORBIDA, SANDRA ROLIM 
ENSSLIN, LEONARDO ENSSLIN 

   

INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE 
IN THE STAKEHOLDERS OF SPORTS 

ENTITIES 40 HENRIQUE CÉSAR MELO RIBEIRO 

   

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
MANAGEMENT: THE COMPETENCE 

PERSPECTIVE 57 LUCIANO MUNCK, BARBARA GALLELI, 
HAMILTON LUIZ CORRÊA 

   

INFLUENCE OF POLITICAL CYCLE ON 
BETTERMENT TAX OF COLLECTION 75 

WELLINGTON DE OLIVEIRA MASSARDI, 
ANDIARA DE JESUS BRAGA, JOÃO PAULO 
CIRIBELLI, JOÁS WESLEI BAIA 

   

PSYCHOGRAPHIC SEGMENTATION OF 
ORGANIC FOOD CONSUMERS 90 

WILSON RAVELLI ELIZEU MACIEL, DANILO 
MORAES DE OLIVEIRA, DARIO DE OLIVEIRA 
LIMA-FILHO 

   

ANALYSIS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS 
ON ENTREPRENEUR SOCIAL CAPITAL 
FROM 2004 TO 2013: AN EMERGENT 

FIELD OF STUDY 103 THIAGO ROOZEVELT DE SOUZA, RIVANDA 
MEIRA TEIXEIRA 

 

  



 
PRETEXTO 2016 Belo Horizonte v. 17 N 3 p. 4 - 10 JUL/SET ISSN 1517-672 x (Revista impressa) ISSN 1984-6983 (Revista online) 9 

 Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 . 
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CORPORATE 
GOVERNANCE 

 

  

ANALYSIS OF BUSINESS SUSTAINABILITY: A STUDY 
INVOLVING A MINING INDUSTRY 

 

INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE 
STAKEHOLDERS OF SPORTS ENTITIES 

LUCIEN MAX PEREIRA 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.2016  

HENRIQUE CÉSAR MELO RIBEIRO 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.3124 

The corporate sustainability currently is part in the agenda of 

environmental, economic and social debates. In this sense, the present 

study aimed to analyze the sustainability from a measurement model 

that takes as reference the theoretical perspective of the Triple Bottom 

Line (3BL). The model adopted for this research was the Corporate 

Sustainability Grid (CGS). The object of study it is an exploration of 

corporate sustainability in a Brazilian mining company from a 

measurement model of sustainable performance. We investigated the 

practices adopted by the company in order to measure sustainability in 

environmental, economic and social dimensions. A questionnaire 

consisting of 43 questions sustainability indicators, 16 environmental, 

14 economic and 13 social, was used for data collection. The mining 

showed satisfactory performance with respect to sustainability 

dimensions studied, and illustrated as a case of good economic, 

environmental and social performance. Among the outstanding shares 

of the mining company are: political reforestation, land reclamation, 

use of clean technologies, satisfactory interaction with society, and 

political benefits of recovering staff, clean and investment strategies for 

reconciling environmental responsibility and good economic 

performance.  

Corporate governance aims to minimize agency conflicts, manifested 

even in sport, i.e., the concept of governance, also focuses on sports 

entities, even though it is still embryonic characteristics. Therefore, the 

aim of this study was to evaluate the influence of corporate governance 

in the stakeholders of sports entities. To this end, we investigated eight 

sports entities, by the method of multiple case study, interviewing 13 

leaders. For data analysis, first we used the intra-case analysis and the 

subsequent cross-case analysis. It was observed that the 

representatives the sports entities studied, were unanimous in stating 

and confirming that corporate governance, through its hallmarks 

principles, especially disclosure is essential, and therefore, exerts a 

positive influence on stakeholders of their respective entities, running 

the risk of discontinuity if the stakeholders do not perceive the existence, 

adoption and/or implementation of best practices in these entities. 
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ADVANTAGES OF JOINING A NETWORK OF SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES (SMES): NATIONAL (BRAZIL) 
VERSUS INTERNATIONAL LITERATURE REVIEW  

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT: THE 
COMPETENCE PERSPECTIVE 

SANDRO CESAR BORTOLUZZI, SANDRA MARA IESBIK VALMORBIDA, 
SANDRA ROLIM ENSSLIN, LEONARDO ENSSLIN 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.2238  

LUCIANO MUNCK, BARBARA GALLELI, HAMILTON LUIZ CORRÊA 
 
 
http://dx.doi.org/ 10.21714/pretexto.v17i3.3239 

The main goal of the paper is to map the main studies, published in the 

national and international literature, on SMEs networks in order to 

consolidate the different views on the advantages of joining a network 

of companies. For this purpose, it was selected by means of a structured 

process, a Bibliographic portfolio (BP). This study of descriptive and 

bibliographic character concluded that the shown advantages by 

researchers, in both contexts, are congruent and complementary - gains 

in the managerial aspects, joint development of new products, cost 

reduction, access to new markets, access to specialized workers - and 

important for the improvement of the SMEs competitiveness. 

 

This paper aims to outline a framework able to represent and guide the 

occurrence of environmental sustainability in organizations. Guided by 

theoretical research and by the propositions of the model of Munck, 

Munck and Borim-de-Souza (2011) - the FRASOR, it was outlined a cycle 

of learning that permeates the competence approach and the theory of 

Organizational Acting. It is expected that the referred framework will 

serve as a reference for the operation and management of 

environmental sustainability in an organizational context. Something 

not explained by FRASOR. In a systemic and procedural relationship, it 

will be demonstrated resource mobilization, strategic fit and the 

sequence to get to environmental sustainability in organizations. 
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INFLUENCE OF POLITICAL CYCLE ON BETTERMENT TAX 
OF COLLECTION 

 

PSYCHOGRAPHIC SEGMENTATION OF ORGANIC FOOD 
CONSUMERS 

WELLINGTON DE OLIVEIRA MASSARDI, ANDIARA DE JESUS BRAGA, 
JOÃO PAULO CIRIBELLI, JOÁS WESLEI BAIA 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.3297  

WILSON RAVELLI ELIZEU MACIEL, DANILO MORAES DE OLIVEIRA, DARIO 
DE OLIVEIRA LIMA-FILHO 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.3345 

The present study aimed to analyze the influence of the political cycle in 

the tax revenue of Betterment Tax, which is a tax on real estate 

valuation caused by the completion of a public work. The theory of the 

policy cycle refers to behavior in election periods, public managers 

seeking re-election and therefore increase public spending and reduce 

the tax burden on taxpayers. To meet this goal, we developed a 

regression model with panel data, with the inclusion of dummy 

variables to capture the influence of the electoral calendar in the 

collection of the tax from 2004 to 2012. The results indicated that, in the 

municipalities that make up the sample, there is no influence of the 

electoral period in the collection of contributions, since the political 

influence is related to the non-applicability of the tax. 

 

The present study aimed to identify the psychographic profile of 

consumers of organic food. Thus, was conducted a quantitative-

descriptive study with 131 individuals. Through the use of the variables 

from VALS-2 scale (Value and Life Style), being made a factor analysis, 

were identified the psychographic profiles of respondents, in the form 

of seven factors/dimensions, denominated: Oriented to fashion, 

Oriented to self-sufficiency, Oriented to innovation, Oriented to 

leadership, Oriented to self-assertion, Oriented to the discovery/search 

and Oriented to the traditionalism. Submitting these factors to Cluster 

Analysis (Cluster), it was found that the most relevant segments were: 

Oriented to self-assertion, Oriented to leadership and oriented towards 

the discovery/search. Thus, from the analysis of the variables that make 

up these segments, it was concluded that this niche is characterized by 

individuals in a position of leadership, that aimed at a differential, the 

improvement and the knowledge. 

SOCIAL CAPITAL 

 

 
 

 

  

ANALYSIS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS ON 
ENTREPRENEUR SOCIAL CAPITAL FROM 2004 TO 2013: 
AN EMERGENT FIELD OF STUDY  

 

THIAGO ROOZEVELT DE SOUZA, RIVANDA MEIRA TEIXEIRA 
 
http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v17i3.2715  

 

The study on entrepreneurial social capital is an emerging approach on 

entrepreneurship field. Aims to understand business creation because 

social interactions and relationships especially with individuals, 

institutions and communities. This study analyzes the international and 

national scientific production about entrepreneur social capital in a 

period of ten years (2004-2013). Searches were conducted in 

publications from the Portal from the Coordination of Improvement of 

Higher Education (CAPES) and in the Scientific Periodicals Electronic 

Library (SPELL). This research is characterized as quantitative, 

descriptive in nature and the sample consisted of fifty-nine publications. 

It was shown that the journal with the highest number of publications 

is the "Entrepreneurship Theory and Practice"; that R. S. Burt is the most 

referenced author in international articles while H. E. Aldrich is the most 

referenced in national articles. It was also observed an exponential 

growth of publications on this topic.  

 

   

 


