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Notas Bibliográficas

PESQUISA QUALITATIVA
COM TEXTO, IMAGEM E
SOM: um Manual Prático.
De Martin W. Bauer e
George Gaskell. Petrópolis:
Editora Vozes, 2002. 516 p.
ISBN: 8532627277.
A obra reúne artigos de

diversos pesquisadores em ciências
sociais, cada artigo trata de um assunto
relacionado à utilização da abordagem
qualitativa nas ciências sociais. O livro
enfoca, além do texto, duas fontes pouco
utilizadas em trabalhos na área da
administração: a imagem e o som. A obra
está dividida em quatro partes: construção
do corpus da pesquisa; enfoques ana-
líticos; uso do computador e; exposição de
questões práticas (Nota por Valdir
Machado Valadão Júnior - UFU).

O MODELO DA
C O M P E T Ê N C I A :
Trajetória Histórica,
Desafios Atuais e
Propostas. De Philippe
Zarifian.  São Paulo:
Editora Senac, 2003. 192 p.
ISBN: 8573593458.

Obra em termos comuns no âmbito da admi-
nistração, mais especificamente da adminis-
tração de recursos humanos. O Modelo da
Competência trata de questões relacionadas
ao modelo de competências em uma
continuação da discussão iniciada no livro,
do mesmo autor: Objetivo Competência: por
uma nova lógica (Editora Atlas, 198 p).
Questões como o surgimento e definição do
modelo de competência, o histórico dos
modelos de qualificação e outras são
abordadas neste livro, que retoma e se baseia
em uma série de conferências realizadas pelo
autor no ano de 2000 (Nota por Marcos
Ferreira Santos – PPGADM / UFES).

GESTÃO À BRASILEI-
RA. Uma comparação
com América Latina,
Estados Unidos, Europa
e Ásia. De Betania
Tanure de Barros. São
Paulo: Atlas, 2003. 142 p.
ISBN 8522436479.
Aprofundando nos

estudos sobre cultura e estilos brasileiros
de gestão, a partir da revisão teórica sobre
o tema, a autora discute se, de fato, teríamos
um estilo brasileiro de gestão ou ainda, se
não seríamos vários Brasis? Para tal,
constrói um modelo dinâmico de ação
cultural das empresas brasileiras,
comparando o Brasil e suas diversas regiões
com outros países da América Latina com
base em recente pesquisa realizada com
1.732 executivos. Conclui-se que o desafio
é gerir o aparente paradoxo de valorizar a
própria cultura e a do outro (Nota por Vera
L. Cançado - Fundação Dom Cabral /
Fundação Pedro Leopoldo).

OPÇÕES REAIS: a Nova
Análise de Investi-
mentos. De Eurico Pereira
Lopes. 2 ed.  Lisboa:
Editora Sílabo, 2001.
128p. ISBN: 9726182557.
Este livro aplica a análise
dos direitos contingentes

à avaliação de projetos de investimento e/
ou negócios e/ou empresas. Ou seja,
introduz no escopo da avaliação financeira
componentes associados à flexibilidade
operacional e estratégica embutidas nas
oportunidades de investimento e negócios,
cuja avaliação era deixada à intuição e
experiência dos administradores devido à
incapacidade, das técnicas do Discount
Cash Flow Standard, para as capturar
(Nota por Silvana Dalcol - PPGADM / UFES).




