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Editorial 

 

O volume segundo, número um do ano de 2011 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 De Fibonacci a 

Antônio Lopes de Sá - 800 anos de Romantismo Contábil, artigo elaborado 

pela Profa. Esp. Natasha Young Buesa 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: 

Tutela do Trabalho dos Bancários; Regulamentação da Profissão de Aeronauta 

e Atleta Profissional de Futebol, trabalhos apresentados pelos alunos da pós-

gradução. Convergência das Normas Contábeis Brasileiras às Normas 

Internacionais: Um Estudo de Caso na Organização Fisco Contábil Caper Ltda 

em São Roque – SP; O Impacto da Convergência Contábil nas Demonstrações 

Contábeis no Segmento de Energia; O ISSQN na Faixa de Servidão das Torres 

de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica: Um Estudo de Caso na 

Empresa Furnas Centrais Elétricas S/A – Ibiúna; Contabilidade Gerencial Como 

Ferramenta Para Gestão Financeira nas Microempresas: Uma Pesquisa no 

Município de São Roque SP são trabalhos apresentados pelos alunos da 

graduação sob orientação de professores. 

Após os artigos do corpo docente e discente a Revista Eletrônica Gestão 

e Negócios, apresenta uma série de ensaios apresentados pelo corpo docente 

e discente, dentre eles: Escola de Samba: a organização reversa; Parece; A 

Interconectividade das Crises; Um Antigo Dilema; O Elo Perdido; Líderes?; 

escritos pelo Prof. Francisco Sacramento. Na seqüência apresenta o ensaio 

elaborado pela aluna da pós-graduação Jorgeana Alves dos Santos sob a 

orientação da Profa. Maria Bernadete Miranda com o título A Insalubridade na 

Comercialização de Tintas. 

No artigo elaborado pelo corpo docente, De Fibonacci a Antônio Lopes 

de Sá - 800 anos de Romantismo Contábil, a Profa. Esp. Natasha Young 
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Buesa procura refletir sobre os mais de 800 anos dedicados à busca do saber 

contábil e sua contribuição para o desenvolvimento desta ciência sob a ótica do 

controle e comunicação sobre os fenômenos patrimoniais. Procurou 

estabelecer uma correlação com o Romantismo e suas manifestações 

culturais, artísticas e literárias verificando as contribuições dos principais 

artífices e mentores intelectuais da Contabilidade dentro desse contexto. 

No primeiro texto do corpo discente Tutela do Trabalho dos Bancários, 

elaborado pelo aluno Éder Crestanello de Oliveira orientado pela Profa. Maria 

Bernadete Miranda permite analisar as regras e situações de trabalho voltado a 

categoria dos bancários, baseado nas regras vigentes na Consolidação das 

Leis do Trabalho e Súmulas complementares dispostas pelo Tribunal Superior 

do Trabalho. 

Na seqüência a Profa. Maria Bernadete Miranda orienta a aluna 

Elisangela Gomes Soares de Castilho na pesquisa Regulamentação da 

Profissão de Aeronauta, tendo o estudo o objetivo de demonstrar a 

regulamentação da profissão de Aeronauta apresentando os principais meios 

normativos da Categoria, bem como seus objetivos e os recursos utilizados 

para alcançá-los. 

No terceiro artigo o aluno Rafael Billar de Almeida sob a orientação da 

Profa. Maria Bernadete Miranda apresenta o trabalho com o título Atleta 

Profissional de Futebol. O objetivo da pesquisa foi analisar o contrato de 

trabalho do atleta profissional de futebol é o esporte de maior interesse 

nacional e que movimenta grande circulação de riquezas. A relação 

empregatícia entre atletas profissionais e entidades de prática desportiva são 

regidas por leis específicas, dadas as peculiaridades dessa relação. Neste 

trabalho, são demonstrados os aspectos jurídicos mais importantes desse 

contrato de trabalho atípico, que envolve a profissão de jogador de futebol e as 

entidades de prática desportiva da modalidade. 

O quarto trabalho, Convergência das Normas Contábeis Brasileiras às 

Normas Internacionais: Um Estudo de Caso na Organização Fisco Contábil 

Caper Ltda em São Roque – SP elaborado pela aluna da graduação Amanda 

Preti de Souza sob a orientação do Prof. Ricardo Pereira Rios teve como 

objetivo estudar a convergência das normas contábeis brasileiras às normas 
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internacionais nas empresas. A pesquisa descreveu as principais alterações 

ocorridas na Lei nº 6.404/1976 e identificou como aconteceu a adequação de 

tais normas e quais foram as dificuldades encontradas durante tal 

implementação através de um estudo de caso realizado na Organização Fisco 

Contábil Caper Ltda, escritório contábil situado na cidade de São Roque – SP. 

O quinto artigo intitulado O Impacto da Convergência Contábil nas 

Demonstrações Contábeis no Segmento de Energia elaborado pela aluna da 

graduação Milena Maria Dutra sob a orientação do Prof. Ricardo Pereira Rios 

teve por objetivo verificar e demonstrar o impacto da convergência nas 

demonstrações contábeis divulgadas pelas sociedades anônimas no segmento 

de energia de acordo com a implantação das Leis nº 11.638/200, 

nº11.941/2009 e Pronunciamentos Contábeis. Para tanto realizou uma 

pesquisa sobre as reclassificações realizadas em suas demonstrações 

contábeis, apresentando as principais mudanças e seus impactos nas 

demonstrações contábeis divulgadas nos anos de 2007, 2008 e 2009 por 11 

empresas do segmento de energia enviando questionário de pesquisa à elas 

para que fossem respondidos. 

O sexto artigo versa sobre O ISSQN na Faixa de Servidão das Torres de 

Linhas de Transmissão de Energia Elétrica: Um Estudo de Caso na Empresa 

Furnas Centrais Elétricas S/A – Ibiúna, pesquisa da aluna Priscila Cavalcanti 

dos Santos sob a orientação do Prof. Ricardo Pereira Rios que aborda a Lei 

Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003, dizendo que o responsável pelo 

recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é a 

pessoa jurídica tomadora ou intermediária dos serviços previstos em seu art. 6º, 

§ 2º, inciso II. O ISSQN, sobre todos os serviços constantes neste inciso, é 

devido no município onde eles são prestados. Nessa direção, o objetivo do 

presente artigo foi pesquisar o ISSQN em relação aos serviços prestados na 

faixa de servidão das torres de linhas de transmissão de energia elétrica, uma 

vez que o percurso dessas linhas abrange efetivamente diversos municípios. 

Para tanto, realizou-se um estudo de caso na empresa de energia elétrica, 

Furnas Centrais Elétricas S/A localizada em Ibiúna – SP. 

Na seqüência a aluna Regiane Aparecida Rosa de Souza também sob a 

orientação do Prof. Ricardo Pereira Rios nos brinda com o artigo Contabilidade 
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Gerencial Como Ferramenta Para Gestão Financeira nas Microempresas: Uma 

Pesquisa no Município de São Roque SP. O presente trabalho teve por objetivo 

a verificação das Microempresas do Município de São Roque - SP quanto à 

utilização de algum tipo de ferramenta da Contabilidade Gerencial como gestão 

financeira. Os métodos utilizados na realização desta pesquisa foram através 

de estudo bibliográfico e de campo, com aplicação de um questionário em 

forma de entrevista, em 94 (noventa e quatro) microempresas no Município de 

São Roque – SP, representando pouco mais que 10% (dez por cento) do 

universo de microempresas, conforme informação descrita pelo Sindicato do 

Comércio Varejista de São Roque - SINCOMERCIO. 

Após os artigos do corpo docente e discente o Prof. Francisco 

Sacramento nos brinda com uma série de ensaios, são eles: Escola de Samba: 

a organização reversa; Parece; A Interconectividade das Crises; Um Antigo 

Dilema; O Elo Perdido; Líderes? 

Para finalizar o volume 2, de 2011, a aluna Jorgeana Alves dos Santos 

sob a orientação da Profa. Maria Bernadete Miranda nos apresenta o texto 

intitulado A Insalubridade na Comercialização de Tintas. Trata-se de um ensaio 

onde a aluna da pós-graduação expõe idéias, criticas e reflexões éticas a 

respeito do tema. 

Conclui o texto apresentando o seu ponto de vista pessoal. 

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 


