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Editorial 

 

O volume terceiro, número um do ano de 2012 da Revista Eletrônica 

Gestão e Negócios pretende compartilhar com a comunidade acadêmica, uma 

coletânea de textos que apresenta uma análise científica de variados temas 

atuais da sociedade contemporânea. Dentre eles, destaca-se Consumo 

Energético do Caminhão Off-Road, Randon Rk430b e a Emissão de Co2. Estudo 

de Caso: Movimentação de Solo e Rocha nas Obras de Construção da Uhe Foz 

do Chapecó; e Estratégia Logística no Segmento da Construção Civil: Estudo de 

Caso em uma Empresa Prestadora de Serviços de Movimentação de Rocha e 

Solo, artigos elaborados pelo prof. Verci Douglas Garcia Goulart membro 

integrante do corpo docente da Fac São Roque. 

O periódico apresenta também artigos elaborados pelo corpo discente da 

pós-graduação e graduação sob a orientação de professores, são eles: A 

Importância do Desenvolvimento Humano para a Organização, trabalho 

apresentado pela aluna da pós-gradução. Um Estudo sobre a Capacitação 

Continuada dos Contadores da Região de São Roque; A Motivação dos Alunos e 

Profissionais das Ciências Contábeis na escolha dessa Profissão: Um Estudo de 

Caso com os Alunos da Primeira Turma de Contabilidade da FAC São Roque: 

Contabilidade Esportiva: A Adoção da Resolução nº 1.005/2004 nos Clubes 

Paulistas de Futebol Profissional são trabalhos apresentados pelos alunos da 

graduação sob orientação de professores. 

No artigo elaborado pelo corpo docente, Consumo Energético do 

Caminhão Off-Road, Randon Rk430b e a Emissão de Co2. Estudo de Caso: 

Movimentação de Solo e Rocha nas Obras de Construção da Uhe Foz do 

Chapecó, o prof. Verci Douglas Garcia Goulart apresenta a avaliação do consumo 

energético e a emissão de CO2 de um equipamento off-road, utilizado nas obras 

de construção civil da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó no rio Uruguai, entre os 

Municípios de Águas de Chapecó/SC e Alpestre/RS. Diz o professor que a 

demanda de recursos energéticos pelos sistemas de produção em uma obra civil  

de grande porte, aliada à escassez dos combustíveis fósseis e suas emissões, 

motivou o objetivo principal desse trabalho que é mostrar a energia consumida em 
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 uma operação de transporte com três 

caminhões off-road, marca Randon, modelo RK-430B, através do controle e 

acompanhamento do consumo de óleo diesel utilizado no dia a dia de uma 

operação. Os dados utilizados na análise e conclusão dessa pesquisa 

compreende um período de seis meses, com apontamentos diários e fechamento 

mensal. O consumo total de diesel, foi convertido em tep, afim de encontrar o 

consumo energético médio dos equipamentos, encontrando também, através de 

conversão, a quantidade de CO2 emitido no período. 

O segundo artigo também de autoria do prof. Verci Douglas Garcia Goulart, 

intitulado Estratégia Logística no Segmento da Construção Civil. Estudo de Caso 

em uma Empresa Prestadora de Serviços de Movimentação de Rocha e Solo 

apresenta a análise da estratégia logística de uma empresa prestadora de 

serviços no segmento de movimentação de solo e rocha, que faz parte das 

operações da indústria de construção civil, principalmente em obras de grande 

porte, tal como a construção da usina hidrelétrica de Santo Antonio, situada em 

Porto Velho – RO. Diz o autor que a indústria da construção civil esta vivendo um 

bom momento, seja no seguimento de obra imobiliário, rodoviário, duto viário, 

portuário, usinas hidrelétricas, em fim, infra estrutura de forma geral e isso porque 

nem começaram os projetos referentes aos grandes eventos esportivos que estão 

por vir em 2014 e 2016. Essa aparente e crescente demanda que motivou o 

objetivo principal desse trabalho que é identificar e estudar a estratégia logística 

de uma empresa prestadora de serviços de movimentação de solo e rocha no 

seguimento da indústria de construção civil, através da seleção de uma empresa 

do segmento, identificação da estratégia logística adotada, levantamento e 

análise dos dados, a fim de nortear trabalhos futuros nesse segmento da 

prestação de serviços. 

No primeiro texto do corpo discente A Importância do Desenvolvimento 

Humano para a Organização a aluna da pós-graduação Isaura Fogari, orientada 

pelo prof. Edgard Sérgio Teixeira embasa a pesquisa em inovações e mudanças 

rápidas nas organizações. Diz a aluna que na busca por sobrevivência no 

mercado muito competitivo da atualidade, as organizações precisam de inovação 

e mudanças rápidas para permanecer no mercado. Produtos e serviços estão 

muito próximos em qualidade, o que antes poderia ser um diferencial hoje é uma 

exigência. Ressalta a pesquisa que diante dessa realidade o ser humano com sua 



 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume 3 – nº 1 - 2012 

3 

 capacidade de criação, inovação e 

aprendizagem, pode fazer a diferença e que a valorização humana é uma 

tendência daqueles que conseguem visualizar sua importância e fazer do 

desenvolvimento do individuo o próprio desenvolvimento organizacional. 

O segundo artigo Um Estudo sobre a Capacitação Continuada dos 

Contadores da Região de São Roque, elaborado pela aluna Jucilene Italiani 

orientada pela profa. Natasha Young Buesa teve por objetivo verificar se os 

profissionais da área Contábil do Município de São Roque - SP estão 

aprimorando seus conhecimentos através de atualizações e se consideram esse 

fato importante. Foi utilizada a pesquisa qualitativa através de pesquisa 

bibliográfica, buscando informações em todas as fontes como livros, revistas 

especializadas, manuais, páginas da internet, entre outras coletas de dados. Além 

disso, foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa, com a realização de 

questionário, com uma amostragem de pouco mais de vinte por cento dos 

profissionais da área que exercem a profissão contábil na cidade de São Roque. 

Conforme os dados obtidos os contadores da região estão aprimorando seus 

conhecimentos com novas atualizações e consideram a Capacitação Continuada 

muito importante para o profissional. 

O terceiro tema A Motivação dos Alunos e Profissionais das Ciências 

Contábeis na escolha dessa Profissão: Um Estudo de Caso com os Alunos da 

Primeira Turma de Contabilidade da FAC São Roque foi proposto pela aluna 

Fernanda Federighi de Almeida sob a orientação da profa. Natasha Young Buesa. 

Neste trabalho foi realizado um estudo sobre o que motivou os alunos da primeira 

turma de Ciências Contábeis da FAC São Roque, a escolher e concluir o curso, 

bem como se permanecem nessa área até os dias atuais. A aluna teve o 

interesse em descobrir como estão esses alunos em suas vidas profissionais 

após dez anos de conclusão de curso e saber se estão atuando na profissão 

contábil. Ao longo deste trabalho realizou-se uma pesquisa de campo através de 

formulários com os formandos da primeira turma de Ciências Contábeis da FAC 

São Roque. Paralelamente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica através de 

estudos em livros, artigos de revistas e internet, entre outras fontes. O 

levantamento dos dados da pesquisa foi realizado no mês de maio de 2011. A 

pesquisa foi realizada com vinte e sete dos trinta e dois formandos. Observa-se, 

diante dos principais resultados, que a maioria dos formandos optou pela 



 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume 3 – nº 1 - 2012 

4 

 Contabilidade, em função de já atuar na 

área. E atualmente a grande maioria não exerce a função de contador, pois no 

decorrer dos anos mudaram sua área de atuação.  

Na seqüência a profa. Natasha Young Buesa orienta a aluna Sara 

Figueiredo de Araújo na pesquisa Contabilidade Esportiva: A Adoção da 

Resolução nº 1.005/2004 nos Clubes Paulistas de Futebol Profissional, tendo o 

estudo o objetivo de verificar a aderência dos clubes de futebol às práticas 

contábeis geralmente aceitas no Brasil. Para realizá-lo foram analisadas as 

demonstrações contábeis dos quatro clubes paulistas de futebol: Sport Club 

Corinthians Paulista, São Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras e 

Santos Futebol Clube referente ao ano de 2010. A avaliação da aderência foi 

realizada com base na dissertação de Edison Ryu Ishikura, apresentada em 2005 

na Universidade de São Paulo (USP), realizando assim uma atualização dos 

dados. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória mediante pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental. Constatou-se que os clubes adotaram os 

procedimentos específicos para atividade desportiva profissional em 

conformidade com a Resolução do CFC nº 1.005/2004, tendo apenas uma 

ressalva para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que em relação às receitas de 

bilheteria, cotas de televisão e patrocínios, não atendeu aos procedimentos 

específicos da Resolução para entidades desportivas contábeis. 

A coletânea apresenta artigos, ensaios e os resultados das pesquisas 

científicas realizadas por professores, alunos e convidados da Fac São Roque, 

que nesta parceria, legitimam a relevância dos movimentos de integração 

acadêmica para o desenvolvimento científico.   

 

                                                        Profa. MSc. Maria Bernadete Miranda 


