EDITORIAL
Caros leitores da Revista Ágora, temos a satisfação de apresentar a segunda
edição de 2015, do Volume 20. A edição apresenta sete trabalhos na forma de
artigos que perpassam sobre as temáticas relacionadas às áreas de Administração,
Ciências Contábeis, Direito e Inovação.
Buscamos, neste editorial, descrever brevemente os trabalhos publicados na
edição, bem como, trazer referências adicionais associadas aos temas abordados
nos artigos. Com isso, o leitor pode identificar a atualidade dos tópicos e ter contato
com trabalhos que tragam diferentes perspectivas, métodos e escopos de análise.
O primeiro artigo, Justiça Terapêutica: um desafio na busca pelos fins da
justiça, de Willian Vailate e Ederson Luiz Matos Mota considera que, a realidade
demonstra um número crescente de usuários e dependentes de substâncias
entorpecentes envolvidos em diversos delitos, quer sob efeitos destas substâncias,
quer para sustentarem seus vícios. Constata-se que as sanções criminais
tradicionais não vêm tendo eficácia quanto a estes perfis de infratores no sentido de
prevenir futuras violações a bens jurídicos. Neste sentido, o artigo busca examinar,
sucintamente, os aspectos da Justiça Terapêutica, uma combinação de sistema
jurídico associado ao sistema de tratamento e já consagrado nos Estados Unidos
com o nome de Drug Courts, assim como, identificar se existe algum programa
judicial, nestes moldes, implantado no município e na comarca de Canoinhas/SC.
O segundo artigo trata de um Sistema de gerenciamento logístico de
conteineres em uma central de tratamento de resíduos sólidos industriais, os autores
Vinicius Gabriel Saggioratto, Sabrina do Nascimento, Inocencia Boita Dalbosco e
Daiane Pavan objetivam analisar o sistema de gerenciamento logístico de
contêineres em uma central de tratamento de resíduos sólidos industriais, localizada
na cidade de Chapecó (SC). A análise dos dados demostrou que a empresa não
dispõe de um sistema de controle de gestão e fabricação estruturado e, quanto a
implementação de um sistema de gerenciamento logístico de contêineres, verificouse a necessidade da utilização deste sistema no cotidiano da empresa, a fim de
melhorar as atividades de coleta, transporte e localização destes contêineres para
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auxiliar no processo de tomada de decisão dos gestores e integração com outros
departamentos da organização.
O

terceiro

artigo,

Empreendedorismo

Feminino:

Uma

análise

das

competências intraempreendedoras de gestoras de cooperativas catarinenses, de
Danise Brancalione, Nathalia Berger Werlang, busca compreender as competências
intraempreendoras de gestoras de cooperativas do Oeste Catarinense. Para isso, foi
adotada uma pesquisa de abordagem qualitativa e descritiva, por meio de estudos
de caso múltiplos. Pôde-se verificar por meio das entrevistas, que a as gestoras
possuem um perfil jovem e atuante junto às cooperativas que atuam, com um
elevado grau de escolaridade, evidenciando que, dentre as competências de maior
destaque estão Comprometimento, Busca de Informações e Persuasão e Rede de
Contato.
O quarto artigo trata de um estudo de Qualidade de vida das pessoas na zona
rural da Nova Betânia de Farias Brito-CE, desenvolvido por Hernandes Oliveira
Feitosa, João Alvino Sampaio Silva, Kariny Vasques Silva e Raquel Vieira dos
Santos. Na compreensão dos autores, existem várias concepções de qualidade de
vida, contudo este conceito varia de acordo com os valores pessoais, e estes são
influenciados diretamente pela prática cultural pessoal ou da coletividade. O
presente estudo buscou avaliar a qualidade de vida das pessoas na zona rural de
Nova Betânia no município de Farias Brita/CE, procurando identificar o que é
qualidade de vida para estes. A população rural ainda está marcada pelas
desigualdades sociais, dificuldade de acesso à saúde, educação e lazer, reduzindo,
interferindo portanto, na qualidade de vida das pessoas, sendo necessário entender
o reconhecimento individual de bem estar e qualidade de vida a fim de estimular
políticas públicas adequadas.
O quinto artigo trata da Análise das Práticas de Governança Eletrônica de
Municípios do Estado de Santa Catarina, de autoria de Geovanne Dias de Moura,
Lara Fabiana Dallabona, Odir Luiz Fank, Paulo Sérgio Almeida-Santos e Patrícia
Siqueira Varela. Este estudo visa contribuir para a avaliação das práticas de
governança eletrônica em governos municipais, bem como identificar em quais
contextos a sua implantação é mais promissora, o que poderá contribuir para os
avanços na formulação de políticas públicas que objetivem dar maior transparência
às ações dos gestores públicos, como por exemplo, o que foi previsto pela Lei nº
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131/2009. Assim, o estudo objetivou analisar as práticas de governança eletrônica
dos municípios do estado de Santa Catarina e verificar sua correlação com as
variáveis PIB (Produto Interno Bruto), IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e
Tamanho.
O sexto artigo versa sobre Um time, um país”: um estudo sobre a eficácia da
liderança à luz da análise fílmica de ‘Invictus’, de Nildes Raimunda Pitombo Leite,
Alessandra Demite Gonçalves de Freitas e Caroline Aparecida Bueno Tavares,
discute a eficácia da liderança encontrada no filme ‘Invictus’, dirigido por Clint
Eastwood (2009), que retrata Nelson Mandela na presidência da África do Sul no
período pós apartheid em 1995 e seu esforço junto ao capitão da equipe sul-africana
de rugby, François Pienaar, na promoção de um campeonato histórico. As autoras
buscam responder à questão de como os conceitos de liderança podem ser
revisitados no processo de ensino-aprendizagem e pesquisa em Administração,
ficando claramente apresentado o modo como cada um dos personagens foi capaz de
definir os próprios passos para alcançar os objetivos e metas conjuntos em torno das
diferentes abordagens da temática.
O sétimo artigo, Explorando competencias. Una evaluación creativa junto com
estudiantes de La Universidad Nacional Del Sur, Argentina: Práctica de andragogía
em La Educación Superior, Regina Moirano descreve a geração, a gestão e
mensuração de uma metodologia para avaliação por competências 360º,
apresentando-se como uma proposta criativa para a área do ensino superior. A
proposta buscou a coerência na escolha do veículo que é usado para tangilibilizar a
metodologia. Trata-se de um estudo de caso exploratório, para tanto, convidou-se
aos alunos para serem protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem,
possibilitando uma maneira de estar ciente de seu estado atual de desenvolvimento
de competências, à luz da observação de seus pares, professores, avaliadores
externos e sua própria auto avaliação. Os resultados mostraram efetivamente a
satisfação quando os estudantes estão autorizados a criar um espaço de articulação
teórica e prática voltada para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de
competências. É também evidente que a metodologia implementada promoveu
compromisso, entendimento e significado de material curricular.

3
Ágora: R. Divulg. Cient., v. 20, n. 1, p. 1-4, jul./dez. 2015 (ISSNe 2237-9010)

Editorial

Alessandra Cassol; Ana Paula Della Giustina

É relevante destacar que os artigos apresentados sugerem que os temas
tratados são atuais e suscitam o debate acadêmico, tanto no âmbito nacional,
quanto internacional.
A Revista Ágora agradece a todos os pareceristas e autores que contribuíram
para o desenvolvimento e publicação deste periódico e convida os pesquisadores
para submeterem artigos relacionados às áreas de Ciência Sociais Aplicadas e
Inovação.
Uma boa leitura a todos!
Alessandra Cassol – Editora
Ana Paula Della Giustina - Editora-Adjunta
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