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Editorial 
 

Trazemos ao leitor o segundo volume da Revista Virtua34, uma publicação da Escola 
Superior de Negócios da Faculdade Patos de Minas. O volume contém cinco artigos: 

 

O primeiro, assinado por Rebeca Jardim da Silva & Paulo Jordão de Oliveira  
Cerqueira Fortes, apresenta uma pesquisa exploratória de cunho quantitativo focalizando 
o caminho da inovação como estratégia competitiva nas micro e pequenas empresas do 
segmento pet veterinário na cidade de Teresina, no Piauí. 

 

O segundo, assinado por Bruno Giordano Marra, Carlos Antônio Gonçalves & Saulo 
Gonçalves Pereira, apresenta um estudo de caso contemplando a reforma do Estádio 
Governador Plácido Castelo, “Castelão”, em Fortaleza/CE. Os autores destacam que esta 
reforma como referência no âmbito da demolição com explosivos e reaproveitamento do 
resíduo na própria obra, resultando em reconhecimentos e premiações em nível 
internacional de boas práticas tecnológicas construtivas e econômicas agregadas à 
sustentabilidade ambiental. Demonstram o processo de demolição com uso de explosivos 
aliado ao reaproveitamento dos resíduos, com seus requisitos técnicos e práticos 
resultando em ganhos econômicos e socioambientais. 

 
O terceiro, de Simone de Lima Costa & Alex Garcia da Cunha, apresenta uma revisão 

sistemática da literatura acerca do grau de conhecimento dos universitários no quesito de 
gestão de finanças pessoais. Os autores destacam que uma educação financeira fragilizada 
impacta negativamente os jovens universitários na gestão de suas finanças pessoais. 

 
O quarto, de Aline Franciele Machado Soares & Cíntia Cristina Moura, trata da 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no setor bancário brasileiro. Para isso, apresentam 
uma revisão sistemática da literatura de artigos brasileiros, redigidos em português, 
publicados entre 2010 e 2016. As autoras destacam que um bom relacionamento no 
ambiente laboral aumenta a produtividade e melhora o trabalho em equipe. Além disso, 
pontuam que a existência de metas altas e muita pressão no trabalho causa insatisfação, 
desmotiva e compromete a saúde dos funcionários. 

 

Com efeito, o artigo de Luís Vicente Caixeta destaca a importância da 
responsabilidade social nas empresas e sua relação com atitudes éticas. Para isso, baseia-
se em estudiosos como o filósofo Emmanuel Lévinas, voltando seu olhar para as relações 
do cuidado. Castro, Ramos, Locatelli, Martins e Verçosa  assinam o quinto artigo que, por 
sua vez, analisa o pensamento econômico cepalino na economia política do Brasil. Os 
autores apontam de que forma os estudos da Comissão Econômica para a América Latina e 
Caribe contribuiram para as formulações das teorias do desenvolvimento econômico 
brasileiro. Por fim, Verçosa, Martins, Borges e Coimbra, apresentam – no sexto artigo – um 
estudo acerca do nível de satisfação do cliente em uma clínica de fisioterapia. Com efeito, 



os autores observam a relação do marketing com a oferta real do serviço prestado. Neste 
sentido, é possivel idetificar os principais elementos que atestam o nível de qualidade de 
uma clínica de fisioterapia. 

 

A todos, uma leitura de aprendizagens e construção do conhecimento! 

Os editores. 


