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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).
Esta edição é composta por quatro trabalhos, com temas diversificados. O artigo de João
Moraes Sobrinho e Aracelly Batista Nogueira tem por objetivo analisar as estratégias
mercadológicas da organização Vila Rica Tecidos, com intuito de verificar sua adequação ao
atual cenário competitivo.
O artigo assinado por Rogério Piva da Silva e Cassius Rocha Oliveira, tem por objetivo
medir a percepção da população do Rio Grande com relação à poluição do ar e verificar se existe
uma relação entre o número de pessoas com problemas no aparelho respiratório com os locais
mais afetados pela poluição.
O artigo intitulado “Análise Cross-Section da Dispersão dos Preços para Sinalização de
Práticas Anticompetitivas no Mercado de Combustíveis”, parte da hipótese que o consumidor de
uma forma geral toma a decisão de consumo segundo seu orçamento e seus gostos e
preferências em um determinado espaço geográfico onde estão inseridas as empresas que
vendem o produto. Assim, a intenção do artigo foi traduzir informações técnicas a fim de
esclarecer detalhes para a sociedade sobre este mercado. Os autores são Tiarajú Alves de
Freitas e Giácomo Balbinotto Neto.
Por fim, o artigo de autoria de Diogo Del Fiori procura modelar a taxa de câmbio do Chile,
tendo por base dois modelos aplicados para a estimação da taxa de câmbio do Peru. Assim, o
objetivo deste trabalho foi averiguar qual dentre os dois modelos aplicados para o caso do Peru
é o mais adequado para o caso Chileno, aplicando-se o critério de Akaike e o teste de Wald.
Neste momento, também é importante destacar que, a partir da próxima edição, relativa
ao primeiro semestre de 2012, a Revista Sinergia passa a ter um novo corpo editorial composto
pelos professores Marco Aurélio Gomes Barbosa (FURG), Tiarajú Alves de Freitas (FURG),
Rosimeri Carvalho da Silva (UFRGS), Flávio Tosi Feijó (UFRGS) e Márcio André Leal Bauer
(FURG), que será o novo editor da Revista.
Assim, o atual corpo editorial agradece a colaboração dos avaliadores, autores e leitores
que desde o ano de 2007, contribuíram para que a Revista Sinergia alcançasse a atual
regularidade de publicação e um alto nível de trabalhos submetidos neste período.
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!

