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Editorial 

 

O volume quinto, número um do ano de 2014 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 Cultura e Clima 

Organizacional: As causas do absenteísmo visto como efeito e não como causa 

do comportamento organizacional, artigo elaborado por nosso convidado Luiz 

Pinho e A Proficiência na Língua Materna no Processo de Recrutamento e 

Seleção - “a gente vamos ser contratados?”, artigo elaborado pela ilustre 

Professora da Fac São Roque Margarida dos S. M. Moraes. 

O periódico apresenta também artigos elaborados pelo corpo discente da 

graduação sob a orientação de professores, são eles: Um Estudo sobre a Ética na 

Auditoria Independente: Perspectiva das Empresas que Contratam os Serviços 

Profissionais; Perspectivas da Profissão Contábil e a Escassez de Profissionais 

Preparados para as Áreas de Atuação. Estudo com os Representantes dos 

Escritórios de Contabilidade e Gerentes de Empresas; A Importância e Vantagens 

da Análise do Ebitda para Avaliação de Ações - Estudo de Caso na Empresa Gol; 

Auditoria Interna. Estudo de caso na empresa São Roque Supermercados Ltda; A 

Holding e o Processo da Sucessão Familiar. Um Estudo de Caso em uma 

Empresa Familiar; Contabilidade Ambiental. O grau de conhecimento dos 

contadores do sul e sudeste do estado do Pará; A importância da Contabilidade 

Ambiental na Evidenciação de Investimentos Sustentáveis; Ativo Imobilizado, 

Classificação e Contabilização Conforme o Manual de Contabilidade da ANEEL. 

Estudo de Caso na Cetril; e Holding para Planejamento Sucessório. Estudo de 

caso em uma empresa familiar. 

No artigo elaborado por nosso convidado, Cultura e Clima Organizacional: 

As causas do absenteísmo visto como efeito e não como causa do 

comportamento organizacional, Luiz Pinho diz que o objetivo da pesquisa foi 

discutir os fatores que influenciam o absenteísmo dentro da organização, como 

efeito e não causa, partindo do princípio de que os indivíduos reagem às variáveis 

ambientais, comportando-se de acordo com o que os afetam em sua atividade 
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profissional. Diz o autor que um dos 

grandes problemas das organizações, cujo mercado de atuação torna-se cada 

vez mais competitivo, é motivar seus colaboradores e engajá-los no processo de 

negócio da empresa. Salienta em sua pesquisa que o ambiente da empresa, ou 

seja, a cultura organizacional influencia o clima que por sua vez vai provocar 

posturas e comportamentos diferenciados dependendo de como é percebido por 

cada um. Conclui que quando o clima organizacional não é agradável, os efeitos 

motivacionais dos colaboradores decrescem, além da majoração dos níveis de 

absenteísmo, aspectos preocupantes num ambiente de negócio onde a alta 

competição é foco principal em qualquer organização. 

O artigo enviado pela Professora Margarida dos S. M. Moraes e Marcos 

Antonio Lucci (orientador), intitulado A Proficiência na Língua Materna no 

Processo de Recrutamento e Seleção - “a gente vamos ser contratados?”, 

objetiva fazer levantamento de como a proficiência na língua materna impacta os 

processos seletivos das empresas, considerando candidatos que têm a língua 

portuguesa como única língua materna, entendendo-se o processo de 

recrutamento e seleção como uma situação formal de comunicação.  Para a 

fundamentação deste trabalho a autora visitou áreas distintas das Ciências 

Humanas: recorreu à Linguística para entender o funcionamento do idioma, à 

Sociolinguística para entendê-lo em uso, nas situações de comunicação, 

empregado por falantes distintos, à Administração, para entender as organizações 

e aos Recursos Humanos para entender as pessoas dentro das organizações. 

Salienta a autora que o fato é que as pessoas dentro das organizações são os 

mesmos falantes que empregam o idioma como ferramenta da comunicação. 

Desta forma, estabelece-se a correlação entre as áreas de estudo. 

No primeiro texto do corpo discente Um Estudo sobre a Ética na Auditoria 

Independente: Perspectiva das Empresas que Contratam os Serviços 

Profissionais, a aluna Aline Aparecida Alves dos Santos, orientada pela Profa. 

Natasha Young Buesa fala que a auditoria independente, hoje se faz necessária 

por muitas organizações seja por obrigatoriedade ou por decisão interna. Por ser 

um serviço contratado, muitas vezes a ética profissional não é questionada, 

porém como qualquer outra profissão, o auditor independente também tem 

normas e procedimentos que deve seguir. Salienta que o objetivo do trabalho foi 

realizar um estudo sobre a visão dos contratantes de auditoria independente no 
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que se refere à ética dos profissionais 

disponíveis no mercado baseado no Código de Ética Profissional do Contador. O 

trabalho foi realizado mediante pesquisa exploratório-descritiva com estudo de 

caso através da aplicação de questionários para as empresas que contratam os 

serviços da auditoria independente. Com as respostas obtidas foi possível 

identificar que os contratantes consideram que atualmente auditores externos 

éticos são encontrados no mercado. 

O segundo artigo Perspectivas da Profissão Contábil e a Escassez de 

Profissionais Preparados para as Áreas de Atuação. Estudo com os 

Representantes dos Escritórios de Contabilidade e Gerentes de Empresas, 

elaborado pela aluna Camila Coelho da Purificação orientada pela Profa. Natasha 

Young Buesa versou sobre a escassez de profissionais preparados para ocupar 

as vagas nas mais diversas áreas da contabilidade. O trabalho concretizou-se 

através de questionários que foram respondidos pelos profissionais contábeis que 

contratam e proprietários dos estabelecimentos empresariais da região, com o 

objetivo de identificar o perfil profissional que as empresas procuram para atuar 

no setor contábil e entender melhor porque algumas vagas desse setor ficam em 

aberto por longo tempo. A base foi uma pesquisa exploratório-descritiva com 

estudo de caso. Constatou-se que o mercado oferece para o profissional da área 

contábil uma infinidade de oportunidades, porém a falta de preparo profissional 

impede que ele as ocupe.  

Na sequência o Prof. Aparecido Francisco Sales orienta a aluna Daniela de 

Oliveira Lopes na pesquisa A Importância e Vantagens da Análise do Ebitda para 

Avaliação de Ações - Estudo de Caso na Empresa Gol. Neste trabalho é 

abordado o significado e diferença entre o Ebitda, Ebitdar e Ebitdarm, além da 

história da empresa Gol, desde a sua criação até os dias atuais, que foi o estudo 

de caso. São abordadas as diferentes maneiras de calcular o Ebitda, comparando 

a forma com que cada um dos autores demonstra o cálculo, até a definição de um 

padrão de cálculo definido pela Comissão de Valores Mobiliários. Este estudo tem 

por objetivo apresentar se há alguma correlação entre o Ebitda e o retorno das 

ações, fazendo uma análise entre os últimos 90 pregões dos anos de 2008, 2009, 

2010, 2011 e 2012. 

No quarto artigo a aluna Jacira Alves dos Santos sob a orientação da 

Profa. Natasha Young Buesa apresenta o trabalho Auditoria Interna. Estudo de 
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caso na empresa São Roque 

Supermercados Ltda. O objetivo da pesquisa teve como propósito analisar se a 

auditoria interna é importante na gestão de uma empresa como forma de gerar 

melhorias nos controles internos, na gestão de recursos e na eficiência 

administrativa dando apoio aos gestores na tomada de decisão. Tem natureza 

exploratório-descritiva através de pesquisas bibliográficas e estudo de caso com 

questionários aplicados na empresa São Roque Supermercados Ltda. A pesquisa 

foi aplicada a doze gestores da empresa no mês junho 2013. Constatou-se que a 

empresa acredita no trabalho da auditoria interna como uma das mais importantes 

ferramentas, pois verifica os processos internos e políticas estabelecidas pela 

empresa, ajudando na tomada de decisão e facilitando a transparência das 

informações. 

O quinto trabalho, A Holding e o Processo da Sucessão Familiar. Um 

Estudo de Caso em uma Empresa Familiar elaborado pela aluna Juliana Paola 

Avilla Petrin sob a orientação do Prof. Ricardo Pereira Rios teve como escopo o 

estudo sobre o processo da sucessão familiar, e a holding como uma ferramenta 

de planejamento, que visa o controle e blindagem do patrimônio. Teve como 

objetivo avaliar a viabilidade da constituição da holding e verificar os benefícios da 

constituição do ponto de vista do empresário. Para que fosse possível fazer essa 

análise, realizou-se uma pesquisa documental e exploratória, onde os resultados 

foram evidenciados por meio do estudo de caso em uma empresa familiar, 

mediante a técnica de entrevista com um dos seus sócios-diretores. Também 

utilizou-se informações contidas no contrato social dessa empresa e de outras 

duas que também possuem quotas de participação. Os resultados obtidos através 

desta pesquisa foram que a constituição de uma holding é uma questão de visão 

de futuro, uma vez que ela permite o planejamento das questões familiares, e 

proteção do patrimônio, além disso, foi possível verificar uma economia na carga 

tributária, com tributos ligados a herança e também outros com menor incidência 

se comparado à pessoa física. Ao final deste estudo foi constatado que, para o 

empresário, a constituição é viável desde que se faça previamente um 

planejamento, principalmente no que diz respeito à tributação. 

O sexto artigo intitulado Contabilidade Ambiental. O grau de conhecimento 

dos contadores do sul e sudeste do estado do Pará elaborado pelo aluno Julio 

César Pereira Silva sob a orientação do Prof. Ricardo Pereira Rios, teve por 
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objetivo a realização de um estudo sobre a 

Contabilidade Ambiental, bem como as particularidades desse segmento da 

Ciência Contábil que surgiu como resposta às necessidades de informar uma 

nova categoria de usuários da contabilidade. Com o objetivo de averiguar o grau 

de conhecimento dos contabilistas do sul e sudeste do estado do Pará sobre 

Contabilidade Ambiental, o desenvolvimento desse artigo ocorreu em duas etapas 

paralelamente, o referencial que além de conceitos, faz referências ao Balanço 

Social, DVA, bem como os elementos das demonstrações contábeis ambientais e 

meios de mensuração e evidenciação, e uma pesquisa de campo realizada em 

municípios do sul e sudeste paraense. Utilizou-se como ferramenta de pesquisa 

um questionário dividido em duas partes, a primeira tinha por finalidade conhecer 

o perfil e a inteiração dos respondentes com Contabilidade Ambiental, na 

segunda, foi apresentado aos entrevistados, afirmativas relacionadas ao tema em 

questão e utilizado a escala Likert de cinco pontos. Os resultados obtidos 

demonstraram que é extremamente baixo o conhecimento dos contabilistas com 

relação à Contabilidade Ambiental nas regiões pesquisadas, 75% disseram nunca 

ter participado de eventos relacionados ao tema, refletindo assim a falta de 

interesse e conhecimento dos profissionais pesquisados sobre o assunto em 

questão.   

Na sequência, o artigo A importância da Contabilidade Ambiental na 

Evidenciação de Investimentos Sustentáveis elaborado pela aluna Mariana 

Ferreira Rossi sob a orientação do Prof. Ricardo Pereira Rios, teve por objetivo a 

contabilidade ambiental que vem adquirindo maior importância para a sociedade e 

investidores, verificando-se em especial se as empresas do seguimento de papel 

e celulose e petróleo estão divulgando corretamente as informações ambientais. 

Diz a autora sobre a importância de evidenciar as informações adequadamente 

de forma que todos os interessados se socializem com os dados e se sintam 

confortáveis em investir em uma empresa transparente e sustentável, 

identificando os dados de eventos ambientais que geram informações que dão 

suporte aos usuários, auxiliando em tomadas de decisões voltadas aos processos 

sócios ambientais da organização. Salienta que com isso é possível analisar os 

indicadores de desempenho ambiental, dando suporte para definir informações 

quantitativas e qualitativas que permitirão a eficácia da empresa através de um 

controle que faça das atividades ambientais desejáveis às regras da sociedade. 
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Para elaborar este trabalho realizou-se uma 

pesquisa de caráter exploratória e descritiva, com uso de pesquisa bibliográfica e 

documental. Observou-se que a forma de evidenciar as informações ambientais 

são incompletas e insuficientes. 

O artigo Ativo Imobilizado, Classificação e Contabilização Conforme o 

Manual de Contabilidade da ANEEL. Estudo de Caso na Cetril elaborado pela 

aluna Rafaela da Silva Machado de Queiroz sob a orientação do Prof. Verci 

Douglas Garcia Goulart, teve por objetivo a contabilização do Ativo Imobilizado no 

setor elétrico, de acordo com a Resolução Normativa nº 367 de 02 de junho de 

2009 em que aprova o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – 

MCPSE, cuja pesquisa foi efetuada na empresa Cooperativa de Eletrificação de 

Ibiúna e Região – CETRIL bem como a análise da correta contabilização desses 

ativos. No decorrer do trabalho foi feito uma pesquisa exploratória, através de 

documentos e registros no sistema informatizado da empresa verificando e 

analisando a sua correta parametrização no sistema de acordo com as normas, 

resoluções e o MCPSE. Na pesquisa verificou-se que a contabilização dos bens 

do Ativo Imobilizado é registrada pelo custo médio de estoque aonde são 

incluídos outros custos como mão de obra, fretes, serviços de terceiros, etc. e o 

seu controle e individualização é feita através da Unidade de Cadastro - UC e 

Unidade Adição e Retirada – UAR, podemos concluir também que é 

imprescindível a correta classificação e contabilização desses ativos, caso 

contrário isso acarretará de forma direta em prejuízos financeiros para empresa já 

que esse ativo que é considerado como reversível (rede elétrica) é um dos itens 

que servirá de base para o cálculo da remuneração na tarifa quando da 

passagem pelo processo da revisão tarifária da empresa. 

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

Roque aluna Valéria Aparecida Pena da Rocha sob a orientação do Prof. Ricardo 

Pereira Rios apresenta o artigo Holding para Planejamento Sucessório. Estudo de 

caso em uma empresa familiar.  Diz a aluna que A conquista de um patrimônio 

sólido não se dá da noite para o dia, mas além da conquista outra preocupação 

que os empresários têm hoje é a sobrevivência desse patrimônio nas mãos de 

seus herdeiros, enfrentando e quebrando barreiras para planejar o futuro ‘através 

de sua morte’. Neste trabalho foi realizado um estudo sobre a criação de uma 

holding para uma empresa familiar da região, e os motivos e vantagens que os 
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levam a optarem por uma sociedade 

holding visando a sucessão familiar, proteção e blindagem do patrimônio. Ao 

longo do trabalho realizou-se uma pesquisa exploratória, e documental, 

juntamente com uma pesquisa bibliográfica por meio de estudos em livros, artigos 

de internet e leis. Com os resultados observa-se que a holding traz reais 

vantagens para a redução da carga tributária da pessoa física, sucessão do 

patrimônio, e um sólido planejamento sucessório.  

Após os artigos elaborados pelo corpo docente e discente, a Revista 

Eletrônica Gestão e Negócios nos brinda com ensaios de autoria do brilhante 

Professor Francisco Sacramento, são eles: Incógnita da Administração; e Uma 

carta, uma rosa vermelha. 

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 


