RELISE

EDITORIAL
Neste

número

da

Revista

Livre

de

Sustentabilidade

e

Empreendedorismo, há contribuições para a reflexão científica e sua aplicação
em questões organizacionais sobre diversos tópicos

relacionados ao

empreendedorismo e sustentabilidade.
Como editor da RELISE, me sinto satisfeito com sua repercussão no
âmbito acadêmico. Esta tem atraído a atenção de pesquisadores que atuam
em instituições de ensino e pesquisa públicas e privadas, brasileiras e
estrangeiras. Assim, neste número, os dez artigos que o integram foram
escritos por 26 pesquisadoras(es) vinculadas(os) a dez instituições brasileira e
duas estrangeiras.
Em MODELAGEM E SIMULAÇÃO NA GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS: UM ESTUDO DE CASO APLICADO ÀS EQUIPES DE
PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE CAICÓ-RN,
Amarildo Jeiele Ferreira de Lucena, Leandro Aparecido da Silva, Pablo Phorlan
Pereira de Araújo e Tiago Douglas Cavalcante Carneiro relatam estudo sobre a
modelagem e simulação do processo de atendimento aos chamados de uma
Central de Operações da Polícia Militar, com o objetivo de simular a variação
na alocação de equipes de patrulhamento. O estudo evidenciou que, por meio
de simulações, é possível avaliar previamente o impacto de mudanças,
gerando informações que auxiliam na gestão de recursos humanos da
organização.
No segundo artigo, A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM
EMPRESAS FLORESTAIS: PROBLEMATIZAÇÕES VIGENTES, Naiara de
Oliveira

Rosa

aborda,

em

uma

pesquisa

bibliográfico-exploratória,

a

contribuição das empresas florestais para o desenvolvimento sustentável. A
autora ressalta, em seu artigo, conceitos, normas e certificações sobre

Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo, v. 4, n. 2, p. 1-4, mar-abr, 2019
ISSN: 2448-2889

RELISE

2

responsabilidade socioambiental e ética das organizações que são relevantes
para a competitividade empresarial.
Eduardo Dias Leite, Elizângela Capanema Souza Kobold, Rita Luciene
da Silva Milanez e Diego da Silva Oliveira são os autores do terceiro artigo cujo
título é GESTÃO ORÇAMENTÁRIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO BRASIL.
Partindo do pressuposto que a gestão orçamentária nas escolas públicas
demanda a participação coletiva e o envolvimento de pessoas da comunidade
na definição de rumos para a escola, o texto argumenta sobre o envolvimento
dos

diversos

segmentos

da

comunidade

escolar

nesta

tarefa.

Subsidiariamente, houve o objetivo dos autores em apresentar alternativas
para gerir as escolas públicas de forma menos conflitiva e mais democrática.
No artigo intitulado A INTENÇÃO EMPREENDEDORA PARA INOVAR
NAS PMES: A ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA NO DISCURSO E NA
PRÁTICA DOS GERENTES, Marcos Hashimoto e Francisco de Paula Vitor de
Campos Correa avaliam o uso da orientação empreendedora em nível
gerencial. Para tanto, por meio de levantamento junto a gerentes e
colaboradores de duas empresas no setor de tecnologia no Sul de Minas
Gerais, os autores argumentam sobre a conversão da visão estratégica voltada
para a inovação em prática gerencial que se baseia na orientação
empreendedora.
Uma

ferramenta

de

fomento

ao

empreendedorismo

e

ao

desenvolvimento regional foi investigada por Macário Neri Ferreira Neto e
Marcos Roberto Góis de Oliveira. No artigo, O MICROCRÉDITO E A
GERAÇÃO DE RENDA: UM ESTUDO DOS TOMADORES DE UM BANCO
PÚBLICO EM MOSSORÓ (RN), foi analisada a eficácia de geração de renda
para beneficiários de um programa de microcrédito produtivo orientado. Além
de dados demográficos que apontam o perfil desses beneficiários, os
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resultados demonstraram que, para a grande maioria destes, houve melhorias
na qualidade de vida oriundas do microcrédito.
Patricia Carlos Cavalcante e Antoniel dos Santos Gomes Filho trataram
da percepção de estudantes universitários sobre responsabilidade social
empresarial e consumo de produtos cosméticos. Os resultados do artigo,
INTERFACES ENTRE A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E O
CONSUMO DE PRODUTOS COSMÉTICOS ENTRE UNIVERSITÁRIOS DA
REGIÃO CENTRO-SUL DO CEARÁ, evidenciaram que a maior parte dos
universitários tem consciência do que é responsabilidade social empresarial.
Ademais, esta é percebida pelos estudantes tanto como uma estratégia
empresarial bem como uma ferramenta de gestão que melhoram a qualidade
da gestão e ampliam a visibilidade da marca da empresa.
No sétimo artigo desta edição - VIABILIDADE FINANCEIRA PARA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BIODIGESTORES NA CIDADE DE VILLA
OCAMPO, PROVÍNCIA DE SANTA FÉ – ARGENTINA, Patricia Loch e Renzo
Gianni Destefani relatam os resultados de estudo cujo objetivo foi verificar a
viabilidade financeira da implantação de sistema de biodigestores em uma
pequena cidade da Argentina. Embora os resultados tenham indicado que esta
operação não seria viável, os autores sugerem outras estratégias de
diversificação de dejetos animais, bem como fontes de apoio público que
poderiam ser adotadas para esta ação.
Também relacionado a questões de sustentabilidade ambiental, o
artigo ESTÁGIOS PARA A INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL EM EMPRESAS DE
DIFERENTES PORTES DO SETOR QUIMICO, de autoria de Igor Ceratti
Treptow, Paulo Roberto Silveira Machado, Jordana Marques Kneipp e Julio
Cezar Mairesse Siluk, descreve os diferentes estágios da inovação sustentável.
Isto foi feito com base no estudo de três organizações de portes diferenciados,
com o objetivo de avaliar a influência do porte na adoção de inovações
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orientadas para a sustentabilidade. Os resultados do estudo demonstraram
diferenças significativas entre as empresas estudadas que, segundo os
autores, se vinculam a seus diferentes tamanhos.
Em A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ACADÊMICOS DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR COM RELAÇÃO AO SUCO “do
bemTM”, Alessandro Carlos Nardi e Loreni Teresinha Brandalise também se
voltaram para a percepção de estudantes universitários sobre aspectos da
sustentabilidade ambiental. O estudo de natureza qualitativa e quantitativa traz
os resultados de levantamento feito com 384 estudantes de seis cursos de
graduação de uma Instituição de Ensino Superior do oeste do Paraná. A
análise dos resultados, segundo seus autores, pode ajudar a fabricante do
produto estudado a rever seu processo produtivo, pois há etapas deste que
não estão em sintonia com a preocupação ambiental dos consumidores.
No décimo artigo desse número - O PROGRAMA DE COLETA
SELETIVA DA CIDADE DE UBERLÂNDIA - MG: UMA ANÁLISE DO SEU
DESEMPENHO E NÍVEL DE SUSTENTABILIDADE - Leonardo Rodrigues
Pires, Ananda Silva Singh e Valdir Machado Valadão Junior relatam os
resultados de investigação sobre o desempenho e nível de sustentabilidade de
um programa municipal de coleta seletiva. O estudo de caso mostrou que este
programa necessita de aperfeiçoamentos, visto que revelou uma tendência
desfavorável à sustentabilidade.

Boa leitura!
Fernando Gimenez1
Editor
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