Editorial

Mensagem Editorial
Prezado Leitor,
Nesta quarta e última edição de 2012, inicialmente cabe pontuar duas expressivas conquistas obtidas
pela RBGN: primeiro, o avanço na classificação da Capes, subindo do anterior B3 para B1 no Qualis;
segundo, mas não menos importante, a inserção da RBGN no Journal of Citation Reports  JCR, da Thomson
Reuters, a referência de qualidade mais importante do meio científico internacional para um periódico.
Nesta edição encontramos uma significativa participação internacional de autores e instituições
de pesquisa. Três dos seis artigos publicados são de autores estrangeiros, mais especificamente da Espanha, de
Portugal, dos Estados Unidos e do Chile. As instituições estrangeiras a que esses autores estão vinculados
são Universidade Autônoma de Barcelona, Universidade Autônoma de Madri, Universidade do Porto,
Universidade de Coimbra, Universidade de Utah, Universidade do Chile e Universidade de Santiago do
Chile. Os três artigos de autores nacionais contam com a participação de instituições das regiões Sul, Sudeste
e Norte, a saber: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Universidade Federal do Paraná (UFPR),
Universidade Regional de Blumenau (FURB), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, da Universidade de São Paulo, (ESALQ/USP) e Universidade
Federal do Amazonas (UFAM).
No tema Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade, é apresentado o artigo Análise dos
fatores que influenciam o desempenho acadêmico dos alunos de contabilidade por meio de modelos
binários, que propõe importantes recomendações a professores da área de contabilidade. O artigo
Desenvolvimento e proposta de uma escala para medida da imagem dos destinos turísticos, da área de
marketing, revela os fatores mais relevantes que compõem a imagem para uma melhor percepção de um
destino turístico. Em Contabilidade e Controladoria, o artigo Uso dos atributos da contabilidade gerencial
propostos por Moores e Yuen (2001) em empresas de um segmento industrial de Santa Catarina discute
os atributos da contabilidade gerencial e como são tratados em empresas do Estado de Santa Catarina.
Na área de Estratégia e Comportamento Organizacional, são apresentados dois artigos. O primeiro, Estratégias cooperativas: avaliando a gestão da estratégia em redes de pequenas e médias empresas,
traz um avanço no entendimento das estratégias cooperativas em redes de negócios. O segundo artigo
deste tema, Pertencer a redes industriais: reduzindo os efeitos da distância psíquica na internacionalização
da empresa, analisa como a integração em redes sociais e de negócios facilita a internacionalização.
Há ainda um artigo do tema Finanças e Contabilidade, intitulado Impactos operacionais das alterações
no contrato futuro de milho da BM&F-Bovespa na mitigação de risco, que avalia as estratégias de
comercialização de grãos e sua relação com risco de preço em função de contratos futuros.
Desejo a todos uma boa leitura!
João Maurício Gama Boaventura
Editor
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