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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 Caixeta, Verçosa, Locatelli, Castro e Coimbra, discutem a 

diferença entre o marketing político e eleitoral. Em suma, os autores buscam explicar a 

dificuldade desses termos no senso comum, uma vez que ambos se referem à esfera política e 

que - por vezes - são tratados como sinônimos. Neste caso, o artigo visa esclarecer tal confusão 

e apontar de que forma o marketing político e eleitoral incidem na sociedade civil. 
 

O segundo, assinado por Borges, Trindade, Locatelli , Santana e Ziviani, apresenta uma 

análise dos fatores críticos de sucesso (FCS) na implantação de sistema integrado de gestão 

empresarial. Neste sentido, os autores analisam, por questionários e base estatística, o perfil dos 

profissionais respondentes e das organizações participantes. 
 

O terceiro, de Cardoso, Verçosa, Locatelli, Castro e Coimbra, expõe os fatores de influência 

na escolha do curso de graduação. O artigo vai além da ideia da importância do marketing na 

conquista do aluno, ou seja, estabelece discussões apreendendo fatores como realização pessoal, 

mercado de trabalho, salário futuro, tendências de mercados, família e ocupação atual (iniciativa 

própria). 
 

O quarto, assinado por Silva, Pereira, Coimbra, Martins e Ramos, examina a influência da 

mídia para o consumo e de que forma a mesma inside na realidade social da juventude. 

Seguindo uma análise descritiva e qualitativa, os autores apontam como o modismo e a mídia 

podem influenciar expressivamente o consumismo nas pessoas inseridas em qualquer parte da 

sociedade. Não obstante, especialmente os jovens que encontram-se mais predispostas a 

passar por grandes mudanças. 
 

Por fim, Verçosa, Martins e Borges, apresentam – no quinto 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 possível identificar 

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. 


