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Editorial 

 

Trazemos ao leitor o quinto volume da Revista Virtua34, uma publicação da Escola Superior 

de Negócios da Faculdade Patos de Minas. O volume contém seis artigos: 

O primeiro, assinado por Santana, Lima, Santos e Costa analisa por meio da meta- análise as 

publicações sobre Gestão Estratégica de Custos no Congresso ANPCONT. Os autores advogam a 

existência de um aumento gradual de produtividade dos estudos publicados em GEC. Além disso, 

observam que as abordagens de GEC mais utilizadas são custo alvo e gestão de custo da qualidade; 

que as universidades do sul do país tem se destacado em número de publicações. 

O segundo, escrito por Duarte e Soares, aponta a importância do marketing pessoal na construção 

do desenvolvimento pessoal e professional do indivíduo. Por conseguinte, demonstram os autores, o 

indivíduo deve investir em seu crescimento pessoal, para que através de técnicas escrupulosas, atraia a 

atenção do cliente, atenda aos reclames do mercado e colabore para a ascensão da organização. 

 

O terceiro artigo, de Santana, Paula, Verçosa e Locatelli, discutem o mesmo tema porém da 

perspectiva do alto padrão de consumo. Mais especificamente, procuraram examinar como se dá a 

necessidade e o comportamento do consumidor de luxo. Em outros termos, trataram sobre o marketing 

de luxo, a importância da marca e as estratégias de marketing utilizadas no setor de luxo. 

O quarto, assinado por Caetano e Pereira, seguem na abordagem do marketing, no entanto, 

dilatam a proposta para a perspectiva ambiental. Em suma, os autores explicam que o Marketing 

verde é a tática de marketing voltada ao processo de venda de produtos e serviços que são baseados 

em benefícios ao meio ambiente. Em outras palavras, se examinam a estratégia de vinculação do 

produto, marca ou serviço a uma imagem ecologicamente consciente. 

 

Oliveira, Camêlo, Santana e Locatelli  assinam o quinto artigo que, por sua vez, analisa o 

processo de juducialização do Sistema Único de Saúde no município de Patos de Minas. Os autores 

apontam que Em face das dificuldades administrativas e financeiras o Município não tem 

conseguido investir em melhorias para o setor. Neste sentido, buscam, ao longo do artigo, discutir 

essas dificuldades. 

Por fim, terminamos a edição com o artigo de Santana, Lima e Tavares intitulado A Relação 

entre o Comportamento do Indicador de Liquidez Corrente das Empresas de Capital Aberto do 



Agronegócio, com a Variação de Índices Econômicos do Brasil.  Grosso modo, os autores analisam 

as relações entre a flutuação de variáveis relacionadas ao contexto econômico do país, com o 

comportamento do Indicador de Liquidez Corrente (ILC) de 33 empresas do agronegócio, listadas 

B3 S.A. entre 2010 e 2016. Neste sentido, os autores apontam tais relações com a dinâmica 

econômica do agronegócio brasileiro. 

 

 

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

Os editores. 


