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Editorial 
 

Disponibilizamos o primeiro volume da Revista Virtua34, da Escola Superior de 
Negócios da Faculdade Patos de Minas. A revista tem como missão publicar, 
semestralmente, artigos técnico-científicos escritos por pesquisadores em nível de 
graduação e pós-graduação, estimulando a pesquisa e divulgação do conhecimento 
científico nas áreas de Ciências Administrativas e Contábeis, bem como de 
Engenharias, focalizando temas diversos relacionados a gestão e negócios. 
 

Neste volume, apresentam-se sete artigos oriundos de pesquisas realizadas por 
alunos, ex-alunos e professores da Faculdade Patos de Minas. Os estudos abarcam 
questões diversas, como qualidade de vida no trabalho, gestão de marketing, 
valorização do colaborador, tributos, comportamento do consumidor, Estado e gestão 
pública. 
 

Os artigos de Silva e Soares [p. 2-9] e Barcelos e Cunha [p. 10-18] apresentam 
uma revisão sistemática de um tema caro à gestão: a qualidade de vida no trabalho. O 
primeiro focaliza profissionais de trabalho noturno enquanto o segundo focaliza 
professores universitários brasileiros. As contribuições desses trabalhos são de 
particular importância para o gestor atuante conhecer as particularidades que 
envolvem o desempenho profissional dentro desses segmentos. 
 

Magalhães e Locatelli [p. 19-27], por sua vez, enfocam o impacto tributário na 
formação do preço de venda nas empresas em regime contábil por lucro real. Os 
autores mostram que “o problema não é a onerosidade fiscal ou tributária e sim o 
retorno ao empresário e ao cidadão comum, na condição de consumidor final.” [p. 27]. 
 

Por conseguinte, os dois artigos, de Gonçalves e Soares [p. 28-35] e Machado e 
Moura [p. 36-49], abordam especificamente o contexto de Patos de Minas, onde a 
Escola de Negócios da FPM está localizada. A produção de pesquisas envolvendo 
atores locais torna-se ímpar não somente no sentido de fomentar conhecimento sobre 
a realidade local e contribuir na alavancagem de negócios, mas também de promover 
reflexões e insights que se prestem a uma aprendizagem vicária, ou seja, adquirida por 
meio da leitura de cases e experiências relatadas. Castro, Ramos, Locatelli, Martins e 
Verçosa [p.50-60], por seu turno, destacam os efeitos da crise financeira internacional 



de 2008 na economia da Islândia e como tal acontecimento afetou a estrutura política e 
social do país.  

 
Com efeito, Verçosa, Santana e Camêlo [p.61-69] sintetizam os hábitos de compra 

no mercado farmacêutico na cidade de Patos de Minas. Os autores desenvolvem o 
argumento de que não somente o preço baixo pode definir o comportamento do 
consumidor, mas um conjunto de fatores que propiciam um tratamento satisfatório ao 
mesmo. Por fim, Silva, Pereira, Soares, Lima e Ramos, destacam a importância do 
estudo da fragmentação do cerrado no bairro Esplanada II na cidade de João Pinheiro, 
Minas Gerais. Dessa forma, os autores identificam os impactos ambientais nesse local e 
o seu estágio de antropização. 

 
Ao leitor, desejamos uma leitura profícua e instigante, que alimente o espírito 

empreendedor e crítico, essencial ao mundo profissional-corporativo. 
 

Os editores. 


