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Editorial 

 

O volume quarto, número um do ano de 2013 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 Valorização Humana no 

Trabalho, artigo elaborado por nossa convidada Isaura Fogari membro integrante 

do administrativo da Fac São Roque e O Brasil na Complexa Construção de seu 

Território, artigo elaborado pelo Professor Fernando Lira. 

O periódico apresenta também artigos elaborados pelo corpo discente da 

graduação sob a orientação de professores, são eles: Tesouro Direto: Estudo com 

os Professores da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São 

Roque; Substituição Tributária do ICMS – São Paulo: Sua aplicação na empresa 

CLB; Orçamento Empresarial: Uma Ferramenta para Tomada de Decisão; O 

Papel do Escritório Contábil Consultoria versus Serviços Tradicionais: Estudo de 

caso em Empresas de Vargem Grande Paulista; Contabilidade do Terceiro Setor: 

Enfoque na Contabilidade das Igrejas de Cotia e Itapevi; Controle Patrimonial da 

Contabilidade Regulatória do Setor Elétrico e seus Efeitos na Tarifa de Energia 

Elétrica; e Redução ao Valor Recuperável de Ativos são trabalhos apresentados 

pelos alunos da graduação sob orientação de professores. 

No artigo elaborado por nossa convidada, Valorização Humana no 

Trabalho, Isaura Fogari diz que a valorização e o desenvolvimento humano é um 

quesito fundamental para o sucesso de qualquer empresa, não importando seu 

porte, produto ou localização e que cabe aos gestores repensarem as suas 

posições e conceitos e buscarem exemplos de novas formas de gerenciar. 

Finaliza seu trabalho com a afirmativa de que o desenvolvimento mental e 

emocional dos indivíduos inserido no processo de criação, voltadas para um 

futuro é o que sustenta o objetivo e a missão da organização. Quanto mais 

desenvolvido este profissional maior será a sustentabilidade do negócio e maior a 

probabilidade do individuo manter sua condição de empregabilidade. É uma troca 

onde todos ganham. 
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O artigo enviado pelo Professor Fernando Lira, intitulado O Brasil na 

Complexa Construção de seu Território, procura explorar o novo conceito 

econômico, social e político de território, que pode ser um espaço físico natural e 

ou, um espaço construído a partir da identidade e desejos de seus habitantes, 

quase sempre expressos na relação de poder territorializado. 

No primeiro texto do corpo discente Tesouro Direto: Estudo com os 

Professores da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque, 

a aluna Ana Bruna Justo Aranha, orientada pelo Prof. Francisco José S. 

Sacramento fala de um investimento específico que são títulos públicos ofertados 

através do Tesouro Direto, verificando sua popularidade em comparação com a 

poupança. Por se tratar de um investimento que qualquer pessoa física 

interessada a investir pode fazer, foi dirigida uma pesquisa aos professores de 

uma faculdade para verificar junto a eles se conhecem o Tesouro Direto. Este 

trabalho teve o objetivo geral de verificar se professores universitários conhecem 

esse recurso que o governo deixa disponível a todas as pessoas físicas 

interessadas em ser credoras dele em busca de um retorno sobre seu 

investimento, com pouco risco e boa rentabilidade, e se consideram o mecanismo 

utilizado eficiente. Após feita a análise verificou-se que os professores não 

investem e nem conhecem o Tesouro Direto, deixando claro que a sociedade e 

estes professores investem apenas na poupança por não conhecê-lo. 

O segundo artigo Substituição Tributária do ICMS – São Paulo: Sua 

aplicação na empresa CLB, elaborado pelo aluno Cristiano Lopes Bispo orientado 

pelo Prof. Ricardo Pereira Rios teve como idéia apresentar a influência do regime 

de tributação na aplicação da substituição tributaria do ICMS na empresa CLB, 

visualizando o recolhimento do imposto diante do fisco de uma forma que facilite o 

cumprimento das obrigações fiscais praticadas pelos contribuintes. A metodologia 

utilizada foi a revisão bibliográfica e o estudo de caso em uma empresa de 

comércio de materiais elétricos. No resultado da pesquisa verificou-se o 

pagamento do imposto a menor, sem o ajuste do IVA-ST para o recolhimento 

diante do fisco para o Estado de São Paulo. Assim levantando uma diferença a 

ser paga com juros e correção monetária. 

Na seqüência a Profa. Natasha Young Buesa orienta a aluna Débora 

Feltrin na pesquisa Orçamento Empresarial: Uma Ferramenta para Tomada de 
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Decisão, onde o trabalho procurou estudar 

o orçamento empresarial como uma ferramenta para tomada de decisão. O 

objetivo geral foi identificar se algumas empresas de médio e grande porte das 

cidades de Jandira, Vargem Grande, Osasco, São Roque, São Paulo, Barueri e 

Araçariguama utilizam o orçamento para a tomada de decisão e o objetivo 

específico foi analisar quais as vantagens e limitações do uso do orçamento para 

as empresas em estudo. O artigo foi desenvolvido através de uma pesquisa 

exploratório-descritiva com aplicação de questionário com perguntas fechadas e 

escala Likert. Pôde-se constatar com o desenvolvimento do trabalho que, de fato, 

as empresas procuram usar o orçamento para tomada de decisão, realizando 

controles da melhor maneira possível. 

No quarto artigo a aluna Elisangela Ap. Camargo Brandão sob a orientação 

da Profa. Natasha Young Buesa apresenta o trabalho com o título O Papel do 

Escritório Contábil Consultoria versus Serviços Tradicionais: Estudo de Caso em 

Empresas de Vargem Grande Paulista. O objetivo da pesquisa foi mostrar que a 

profissão contábil, uma das mais antigas e importantes, vem sobrevivendo a 

mudanças constantes no mundo do trabalho e dos negócios. Diante de todas 

essas alterações diz a aluna que é preciso reinventar a profissão, buscando 

alternativas para não perder cliente no mercado. A finalidade do artigo foi, 

identificar se os escritórios contábeis, além dos serviços tradicionais também 

prestam serviços de consultoria aos seus clientes tendo como objetivo específico, 

verificar se os empresários trocariam o escritório que presta serviços tradicionais 

por outro que além desses serviços presta consultoria também. A pesquisa 

realizada teve caráter descritivo por meio de aplicação de questionário, entregue 

pessoalmente aos respondentes. Os resultados apontaram que o contador já está 

colocando mais serviços à disposição do cliente e que ele está muito satisfeito 

com os serviços prestados, não precisando trocar de profissional. 

O quinto trabalho, Contabilidade do Terceiro Setor: Enfoque na 

Contabilidade das Igrejas de Cotia e Itapevi elaborado pela aluna Jéssica Yumi 

Kurauti Stephano sob a orientação da Profa. Natasha Young Buesa teve como 

escopo o estudo da contabilidade eclesiástica, que é aplicável às igrejas, ou seja, 

entidades que pertencem ao Terceiro Setor. Seu objetivo foi verificar se as igrejas 

das regiões de Itapevi e Cotia possuem registros contábeis e se elas se 

preocupam com a transparência das informações. Foi realizada uma pesquisa 
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exploratória e descritiva, com estudo de 

caso, mediante aplicação de questionários. Concluiu-se que a maioria das igrejas 

das regiões pesquisadas possui registros contábeis, presta contas às suas sedes 

e apresenta seus relatórios aos membros, comprovando sua preocupação com 

relação à transparência das informações. 

O sexto artigo intitulado Controle Patrimonial da Contabilidade Regulatória 

do Setor Elétrico e seus Efeitos na Tarifa de Energia Elétrica elaborado pelo aluno 

Siegfried Urban sob a orientação do Prof. Ricardo Pereira Rios, teve por objetivo 

a realização de um estudo sobre a implantação dos procedimentos de controle 

patrimonial de acordo com a Resolução Normativa nº.367, de 02 de junho de 

2009, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a qual aprova o Manual 

de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE, que em face da alteração de 

conceitos regulatórios, de avanços tecnológicos, da necessidade de 

aperfeiçoamento do controle patrimonial e de uma nova estrutura dos 

procedimentos de imobilizações dos bens e instalações, busca atender às atuais 

normas regulamentares. O estudo da adequação dos procedimentos foi feito por 

meio da implantação dos processos na Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e 

Região – CETRIL, utilizando-se pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica. 

Conforme dados obtidos ao final do trabalho de implantação foi demonstrada a 

maneira como esse controle de patrimônio influencia na tarifa de energia. No caso 

da empresa estudada, não houve o processo de revisão tarifária até a presente 

data, porém pode-se entender que o controle patrimonial é essencial para a 

sobrevivência da permissionária. 

Para finalizar a série de artigos elaborados pelo corpo discente da Fac São 

Roque aluna Vânia Cesar Arruda sob a orientação do Prof. Ricardo Pereira Rios 

apresenta o artigo Redução ao Valor Recuperável de Ativos.  Diz a aluna que 

atualmente a contabilidade vem se desenvolvendo no Brasil, fato que pode ser 

observado na criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas 

Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. Essas alterações objetivam a convergência com 

as normas internacionais de contabilidade. O processo de convergência trouxe 

para o Brasil a obrigatoriedade da realização do teste do valor recuperável de 

ativos (impairment test). Assim sendo, o objetivo do presente trabalho foi analisar 

o impacto que o impairment pode causar nas Demonstrações Contábeis. E ainda 

se pode ser considerado um impacto de momento. Para elaborar este trabalho, 
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realizou-se uma pesquisa de caráter 

exploratória e descritiva, com uso de pesquisa bibliográfica e documental. Os 

resultados apontam que as empresas analisadas tiveram um impacto significativo 

na adoção inicial da norma e que no decorrer dos anos alcançaram estabilidade, 

sendo considerado um impacto de momento devido à obrigatoriedade da norma. 

Após os artigos elaborados pelo corpo discente, a Revista Eletrônica 

Gestão e Negócios, apresenta uma série de estudos sobre o Trote Solidário, 

elaborados pelos Alunos do 3º semestre do Curso de Gestão de Recursos 

Humanos sob a orientação da Ilustre Professora Maria Eliza Zandarim. 

A coletânea apresenta uma série de artigos 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 


