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Editorial 
 

Trazemos ao leitor o quarto 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 Lehugeur e Verçosa, discute o comportamento do consumidor 

em mercados de bairro, ou seja, espaços de socialização próximos à residência do indivíduo. 

Através de pesquisas de campo, as autoras apontam uma tendência à exigência progressive do 

padrão de qualidade dos produtos por parte dos consumidores. 

O segundo, escrito por Castro, Locatelli e Ramos, discute a construção do bloco histórico, 

conceito oriundo do pensamento marxista, para a interpretação das relações internacionais. Não 

obstante, os autores estabelecem a distinção das subcategorias dos estudos marxistas em análise 

de política global, enfatizando, dessa forma, o intuito de explicitar as nuances da escolar 

gramsciana e da teoria do sistema-mundo.  

O terceiro, de Rodrigues e Amaral, aponta os impactos da substituição tributária no setor 

do comércio varejista de produtos alimentícios após o convêncio 92/2015.  O objetivo das 

autoras foi evidenciar as mudanças recentes promovidas pelo Conselho Nacional de Política 

Fazendária . 

O quarto, assinado por Correia, intitulado “A cultura da mídia e o triunfo de imagem” 

procura analisar a relação dos indivíduos com os recentes aparelhos teconógicos da sociedade 

contemporânea. Neste sentido, a preocupação da autora é descrever as relações sociais a partir 

dessas novoas formas de conexão e entendimento da vida contidiana. 

Castro, Locatelli, Ramos e Faria  assinam o quinto artigo que, por sua vez, analisa a 

política externa estadunidense a partir da perspectiva teórica do filósofo italiano Antonio 

Gramsci. Neste sentido, é possível observer, de um lado, a capacidade de persuasão do Estado 

a partir da criação de consensos como padrões de comportamento dos países e, por outro as 

capacidades materiais do mesmo ao impor a sua dominancia através da força. 

 
 

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

Os editores. 


