EDITORIAL
Apresentamos aos leitores mais uma edição da Sinergia- Revista do Instituto de Ciências
Econômicas, Administrativas e Contábeis da FURG. Esta edição apresenta uma composição de estudos
ligados às áreas de abrangência da revista - Economia, Administração e Ciências Contábeis.
O primeiro artigo de Cinara Neumann Alves e Deivid Ilecki Forgiarini analisa os elementos que
contribuíram para a saída da Universal Leaf Tabacos do Município de Venâncio Aires (RS) bem como as
perspectivas para o futuro do município.
O artigo de Danielle Santos de Oliveira, Márcia Bianchi e Romina Batista de Lucena de Souza analisa
a implantação da padronização contábil, de acordo com a Resolução n° 1.005/2004 emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade, nos clubes gaúchos: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Club Internacional.
O objetivo do estudo é verificar se o Grêmio e o Internacional implantaram as padronizações contábeis
vigentes no âmbito do clube respectivo, e se as demonstrações de ambos estão alinhadas às praticas
desportivas.
O terceiro artigo tem autoria de Rosenery Loureiro Lourenço e busca identificar, a partir de um estudo
de natureza quantitativa, de que forma as empresas do setor imobiliário de Curitiba utilizam-se da gestão
estratégica de custos para a execução de suas atividades.
O artigo de Flávia Verônica Jacques, Luane Oliveira Lucas, Alexandre Costa Quintana e Daiane Pias
Machado, toma como objeto de estudo as organizações do Terceiro Setor para evidenciar como ocorre o
financiamento das atividades desempenhadas por essas organizações.
Fechando a edição temos o artigo de Francielle Molon da Silva e Roberto Lima Ruas que trata, como
explicitam os autores, de uma vertente pouco explorada até então: as competências coletivas. No artigo, os
autores procuram identificar e analisar as práticas de gestão de recursos humanos presentes nas atividades
cotidianas de uma cooperativa de crédito que podem contribuir para o desenvolvimento das competências
coletivas.
Agradecemos a todos que contribuíram para a realização de mais esta edição e salientamos que a
revista tem procurado estimular as submissões de artigos que já passaram por congressos científicos de
relevância nacional e/ou internacional e cujo processo de seleção seja a avaliação por pares às cegas.
Boa Leitura!
Márcio André Leal Bauer
Editor
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