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EDITORIAL 

 

eGesta, v. 6, n. 3, jul.-set./2010 
 

 

Chegamos a mais uma edição da eGesta, com os artigos que apresentamos a seguir. A 

primeira sem o habilidoso comando editorial do Prof. Dr. Antonio Carlos Freddo, que estava à 

frente desta obra desde o seu início. Esta revista é muito grata á toda a dedicação dele nestes 

anos. 

 

Em breve teremos mais um numero e sugerimos que nos enviem vossos manuscritos para 

submissão à revista. Serão muito bem vindos. 

 

Pedimos, no entanto, atenção às normas da revista, que seguem as NBR, pois a quantidade de 

artigos devolvidos tem crescido. Informamos, também, a pedidos, que não mantemos um 

prazo de submissão, ou “call for papers” para os números da revista. O e-mail da revista é o 

egesta@unisantos.br. Assim, basta ao interessado enviar seu paper que seguirá para avaliação 

em processo double blind review. 

 

Os artigos que compõem este número são os seguintes: 

 

LEALDADE DE ESTUDANTES EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UM 

ESTUDO MULTICASO EM JOINVILLE, SC, de Emerson Wagner Mainardes, da 

Universidade da Beira Interior/UBI – Covilhã/Portugal e Maria José Carvalho de Souza 

Domingues,  do Programa de Mestrado em Administração da FURB. 

 

Este estudo, realizado pelos autores, objetivou determinar os fatores do curso de graduação 

em administração que levam a retenção dos alunos nas instituições de ensino superior (IES) 

que oferecem esta graduação em Joinville, SC. Eles buscaram outras pesquisas que tratam da 

lealdade de estudantes, encontrando-se 13 atributos para medi-la. Realizou-se uma pesquisa 

quantitativa-descritiva junto a 283 alunos formandos em duas das cinco IES que oferecem o 

curso de Administração em Joinville, SC. Os alunos mostraram-se leais a sua IES, e 

ressaltaram que a credibilidade e a imagem da IES na sociedade são essenciais para os 

estudantes se tornarem leais ao seu curso e IES. 

 

 

MEDIDAS CONTÁBEIS-FINANCEIRAS COMO INDICADORES DE 

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: ANÁLISE CRÍTICA DE SUA 

CONCEITUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, de Jorge Carneiro e Jorge Ferreira da 

Silva, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

 

A mensuração do desempenho organizacional tem sido objeto de diversos trabalhos 

conceituais e empíricos, sendo as medidas contábeis-financeiras – em especial os indicadores 

de retorno (p.ex.: ROA, ROI, ROCE) – uma das principais formas utilizadas para 

representá-lo. Porém, os autores levantaram uma série de questões sutis relacionadas à 

conceituação e operacionalização dos indicadores de retorno que frequentemente não recebem 
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a devida atenção dos pesquisadores, o que pode afetar a sua validade, bem como prejudicar a 

comparabilidade entre diferentes empresas. Neste trabalho é apresentada uma revisão crítica 

sobre a conceituação e operacionalização de indicadores de retorno e são apresentadas 

orientações sobre seu cálculo e interpretação. 

 

 

O COMPORTAMENTO RACIONAL DO INVESTIDOR: UM TESTE DE 

EFICIÊNCIA DE MERCADO APLICADO NAS AÇÕES DA PETROBRAS S/A, de 

Darks Fabiano, Vivian Duarte Fernandes e Karem Cristina de Sousa Ribeiro, da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU-MG). 

 

A proposta dos autores neste artigo consistiu em evidenciar o comportamento das ações de 

uma empresa sob a ótica da teoria dos mercados eficientes. O que se pretende é estudar o 

comportamento dos valores das ações sob a influência dos comunicados de mercado 

realizados pela empresa em questão. Para este estudo foram utilizadas técnicas estatísticas e a 

análise se deu a partir das cotações das ações relativas à data imediatamente anterior e 

posterior à data do comunicado de mercado. O presente trabalho demonstra que, baseado nos 

testes estatísticos realizados, as cotações da ação da empresa analisada apresentaram 

comportamentos diversos dentro das amostras pesquisadas. 

 

 

MODELO DA MICRO-ESTRUTURA AJUSTADO: ESTUDO DAS VARIAÇÕES DAS 

TAXAS DE CÂMBIO PARA PAÍSES EMERGENTES DA ÁSIA E DA AMÉRICA 

LATINA, de Vasco Salazar Soares e Antonieta Lima, do ISVOUGA de Portugal. 

 

Este artigo, destes dois pesquisadores portugueses, estuda as variações da taxa de câmbio 

nominal recorrendo à metodologia microeconómica, inicialmente sugerida por Evans & Lyons 

(2002) e ampliada por Medeiros (2005). O modelo testado, quando aplicado ao mercado da 

América Latina, produz resultados mais coerentes e mais robustos que o mercado Europeu, 

para o período de 1999 a 2007. A estimação do modelo pela metodologia ARCH/GARCH-M 

não melhorou a capacidade explicativa do modelo, contrariamente aos resultados obtidos por 

Medeiros (2005) com dados diários. 

 

 

A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SUSTENTÁVEL E A GERAÇÃO DE VALOR 

SUSTENTÁVEL NA INDÚSTRIA QUÍMICA, de Uiara Gonçalves De Menezes, Valéria 

da Veiga Dias e Antonio Gustavo Winck, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 

 

Este estudo, proposto pelos autores, identificou como duas empresas do setor químico 

brasileiro estão gerindo a inovação tecnológica e a sustentabilidade para geração de valor 

sustentável, baseado no modelo de Hart e Milstein (2004). A revisão de literatura explorou os 

temas sustentabilidade, inovação tecnológica sustentável e reputação e legitimidade 

corporativa, como base para o desenvolvimento das organizações e geração de retorno. O 

resultado identificou que as organizações apresentam direcionamento de gestão e de 

atividades voltado para o crescimento futuro, com uma visão que a sustentabilidade aliada à 
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inovação orienta o caminho a ser percorrido para a perpetuação do negócio e geração de 

valor. 

 

 

MULTINACIONAIS DO TERCEIRO SETOR: DISCUSSÕES E IMPLICAÇÕES 

PARA OS ESTUDOS DE ESTRATÉGIA INTERNACIONAL, de Felipe Mendes Borini, 

do Programa de Mestrado em Administração da ESPM/SP e Anjeéri Luiz Sadzinski, do IFSC 

- Instituto Federal de Santa Catarina. 

 

O assunto em questão tratados pelos pesquisadores é o a gestão do terceiro setor e 

internacionalização das organizações. Especificamente, o artigo analisa as Organizações Sem 

Fins Lucrativos Internacionais, que chamamos de Multinacionais Sem Fins Lucrativos, 

questionando se as teorias de internacionalização e formas de gestão das multinacionais com 

fins lucrativos são válidas para as organizações sem fins lucrativos. Dois estudos de casos são 

usados para a discussão das teorias e suas relativizações. A discussão procura verificar a 

adequação das teorias econômicas e comportamentais de internacionalização para as 

organizações do terceiro setor, bem como os modelos tradicionais de gestão das empresas 

multinacionais.  

 

 

Apreciem! 

 

Agradeço mais uma vez a todos os que direta ou indiretamente foram responsáveis pela 

publicação de mais um número da eGesta. 

 

José Alberto Carvalho dos Santos Claro, editor 

Mestrado em Gestão de Negócios 

Universidade Católica de Santos 



José Alberto Carvalho dos Santos claro, Editorial 

eGesta, v. 6, n. 3, jul.-set./2010, p. i-iv 

 
eGesta - Revista Eletrônica de Gestão de Negócios - ISSN 1809-0079 

Mestrado em Gestão de Negócios - Universidade Católica de Santos 
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Universidade de Santiago de Compostela 

 

 iv 

SUMÁRIO 

 

eGesta, v. 6, n3, jul.-set./2010 

 

 

p. 1-30 
 

LEALDADE DE ESTUDANTES EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UM 

ESTUDO MULTICASO EM JOINVILLE, SC, de Emerson Wagner Mainardes, da 

Universidade da Beira Interior/UBI – Covilhã/Portugal e Maria José Carvalho de Souza 

Domingues,  do Programa de Mestrado em Administração da FURB. 

 

p. 31-68 
 

MEDIDAS CONTÁBEIS-FINANCEIRAS COMO INDICADORES DE 

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: ANÁLISE CRÍTICA DE SUA 

CONCEITUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, de Jorge Carneiro e Jorge Ferreira da 

Silva, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

 

p. 69-89 
 

O COMPORTAMENTO RACIONAL DO INVESTIDOR: UM TESTE DE 

EFICIÊNCIA DE MERCADO APLICADO NAS AÇÕES DA PETROBRAS S/A, de 

Darks Fabiano, Vivian Duarte Fernandes e Karem Cristina de Sousa Ribeiro, da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU-MG). 

 

p. 90-113 
 

MODELO DA MICRO-ESTRUTURA AJUSTADO: ESTUDO DAS VARIAÇÕES DAS 

TAXAS DE CÂMBIO PARA PAÍSES EMERGENTES DA ÁSIA E DA AMÉRICA 

LATINA, de Vasco Salazar Soares e Antonieta Lima, do ISVOUGA de Portugal. 

 

p. 114-139 
 

A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SUSTENTÁVEL E A GERAÇÃO DE VALOR 

SUSTENTÁVEL NA INDÚSTRIA QUÍMICA, de Uiara Gonçalves De Menezes, Valéria 

da Veiga Dias e Antonio Gustavo Winck, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 

 

p. 140-168 
 

MULTINACIONAIS DO TERCEIRO SETOR: DISCUSSÕES E IMPLICAÇÕES 

PARA OS ESTUDOS DE ESTRATÉGIA INTERNACIONAL, de Felipe Mendes Borini, 

do Programa de Mestrado em Administração da ESPM/SP e Anjeéri Luiz Sadzinski, do IFSC 

- Instituto Federal de Santa Catarina. 


