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EDITORIAL
Editorial da RACEF - Volume 7, Número 2, 2016
Caros leitores, autores e comunidade de pesquisadores,
Com muita satisfação, apresentamos o segundo número da RACEF – Revista de Administração,
Contabilidade e Economia da FUNDACE de 2016 (Volume 7). Passamos a descrever brevemente os
sete artigos originais, avaliados por sistema às cegas por pares, que compõem o segundo número
do volume 6 (2015).
No primeiro artigo, intitulado “Relação entre saneamento básico no Brasil e saúde da população
sob a ótica das internações hospitalares por doenças de veiculação hídrica” os autores Júlia Gallego
Ziero Uhr, Mariana Schmechel e Daniel de Abreu Pereira Uhr avaliam os serviços de saneamento
básico e a relação com endemias, com a utilização de modelos econométricos. Os resultados
mostram a importância e impacto destes serviços na redução da morbidade no Brasil.
No segundo artigo desta edição, de autoria de Marcos Ronaldo Albertin, Marcos Charles Pinheiro
Baltazar, Heráclito Pontes Jaguaribe Pontes e Kalye Marreiro Barroso, intitulado “Benchmarking de
práticas de excelência através da Teoria da Resposta ao Item” buscou-se estabelecer uma análise
comparativa de cadeias produtivas em diferentes setores com a utilização do modelo TRI.
O terceiro artigo, de Alberto Shingueru Matsumoto, intitulado “Gestão de carteiras: os
benefícios da diversificação mundial no mercado acionário” investiga os ganhos da diversificação no
mercado acionário mundial em épocas de crescimento econômico e em épocas de crise, buscando
discutir risco e retorno num contexto de diversificação internacional.
Já o quarto artigo, de Gustavo Barbieri Lima, Dirceu Tornavoi de Carvalho, Orliene Maciel
Guimarães e Mirna de Lima Medeiros, intitulado “Redes interorganizacionais de cooperação para
a internacionalização: o caso Brazilian Cattle”, busca compreender o potencial de um modelo de
colaboração de uma associação setorial.
O quinto artigo, intitulado “Taxa de câmbio real, indústria e crescimento setorial de longo
prazo: uma análise empírica para a economia brasileira no período recente”, de Guilherme Jonas
Costa da Silva e Rafael Uhrigshardt Milani, faz uma análise setorial da economia brasileira buscando
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identificar o impacto do câmbio e outras variáveis sobre o comércio bilateral do Brasil e dos Estados
Unidos.
O sexto artigo, de Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima e Luciano Thomé Castro, “Desafios da gestão
em rede para desenvolvimento de soluções inovadoras de aplicativos corporativos em telefonia
móvel”, procura identificar quais são os desafios de gestão de uma operadora de telefonia móvel.
O sétimo artigo, “Rotatividade de professores universitários: o caso de um campus fora da
sede” de Wender Rodrigues de Siqueira e Luciene Cândida Ferreira Alves, discute a ausência de
política de recursos humanos e a questão da rotatividade na educação.
O oitavo artigo, de Isabela Torres Leite, Rosângela Venâncio Nunes, Charles Washington Costa
de Assis, Nayana de Almeida Adriano e Rita de Cássia Fonseca, intitulado “Análise comportamental
da evidenciação de riscos corporativos nos relatórios de sustentabilidade de empresas brasileiras
do setor bancário durante o período de 2010 a 2012”, objetiva analisar o comportamento da
evidenciação de riscos corporativos nos relatórios de sustentabilidade de empresas brasileiras no
setor bancário.
Por último, o artigo “Aplicação do TDABC (Time-driven Activity-based Costing) em laboratório
de próteses dentárias: um estudo de caso” de Rodney Wernke, Sabrina Farias, Ivone Junges e Antônio
Zanin, busca debater a aplicabilidade de metodologia TDABC em uma empresa de pequeno porte.

Desejamos a todos uma excelente leitura!
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