EDITORIAL
O Conselho Editorial tem a satisfação de apresentar aos leitores mais uma edição da Revista Sinergia,
uma publicação do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (ICEAC) da Universidade
Federal do Rio Grande (FURG).
Além dos professores da FURG, o Corpo Editorial e a Equipe de Avaliadores da Revista Sinergia
contam com profissionais de diversas Universidades do Sul do país.
Esta edição é composta por cinco trabalhos, com temas diversificados.
O primeiro artigo tem por objetivo analisar e discutir de que forma a gestão do conhecimento está
sendo encaminhada em um Centro Oftalmológico de Diagnose e Terapêutica, esse trabalho tem como
autores Kelly Cristina Benetti Tonani Tosta, Marcos Lopez Baptista Dalmau, Patricia de Sá Freire e Andressa
Sasaki Vasques Pacheco.
Na sequência o tema é capital intelectual, o artigo de Bernardo Bertolucci de Holanda Arruda, Thaize Gouveia
Cabral e Aneide Oliveira Araújo, tem por objetivo identificar a existência dos elementos do capital intelectual
nos Relatórios de Administração das companhias listadas no Nível 2 de governança corporativa.
O artigo seguinte, assinado pelas professoras Débora Gomes Machado e Márcia Bianchi, e pela
contadora Ejoalda Medeiros Barela Silveira, tem por foco descrever a produção científica atual, ou seja, a
abordagem dada às pesquisas brasileiras relativas à área da governança corporativa.
O quarto artigo apresenta o perfil dos gestores da Assistência Social Diocesana Leão XIII, à luz dos
conceitos do empreendedorismo social e os resultados alcançados ao longo do tempo na comunidade em
que atua; tem como autores Ana Cláudia Machado Padilha, Elisabete Costa Novello, Paloma de Mattos,
Renata Gonçalves Rodrigues e Nadir Antônio Pichler.
Por fim, o artigo de autoria de Wagner Junior Ladeira, Clecio Falcão Araujo e Jaciane Cristina Costa
aborda as aproximações e contradições da TCT (teoria dos custos de transação) e dos estudos de redes
sociais no que tange a questão da confiança.
Para as próximas edições da Revista Sinergia, esperamos contar com a participação de professores,
pesquisadores e estudantes, interessados em divulgar resultados de trabalhos nas áreas de Economia,
Administração e Contábeis. Para a submissão de trabalhos os interessados poderão acessar o endereço
www.seer.furg.br.
Boa leitura!

