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EDITORIAL
Caríssimos leitores, é com satisfação que apresentamos a todos o segundo
número do décimo volume da Revista Eletrônica de Ciência Administrativa –
RECADM, neste ano de 2011. É nosso desejo que os artigos aqui publicados sejam
de vosso interesse e contribuam para a construção de conhecimento no campo da
Administração.
A iniciar pelo balanço anual, estamos satisfeitos com os números da publicação
neste ano de 2011. Recebemos um total de 86 artigos, dos quais 65% (ou 56
trabalhos) foram encaminhados para avaliação cega por pares. Deste montante,
11% dos artigos foram aprovados para publicação na RECADM. Destaque-se que
todo esse trabalho foi feito mantendo-se nossa média de tempo de avaliação abaixo
dos dois meses.
Esse índice de aprovação anual em torno de 10% dos trabalhos recebidos atesta
que somente os melhores trabalhos foram selecionados e corrobora os esforços que
se vêm desenvolvendo no sentido de fortalecer a participação da RECADM no
cenário acadêmico nacional e viabilizá-la como veículo relevante para a divulgação
das pesquisas na área de Administração e afins.
Isso se confirma quando analisados os índices de acesso ao periódico. Temos
hoje um total de 982 usuários cadastrados na RECADM. Os acessos gerais à Revista
totalizaram, em um ano, 20.149 visitantes únicos, de 565 cidades diferentes, no
Brasil e no mundo. Além disso, foram registradas 70.833 pageviews e mais de 6 mil
acessos aos artigos para download.
Esses resultados não seriam possíveis sem o crescente interesse dos autores em
publicar na RECADM. No entanto, os louvores e agradecimentos maiores devem ser
direcionados ao trabalho realizado pelos editores, pela seriedade e celeridade na
condução das tarefas de suas respectivas editorias, e para a dedicação,
disponibilidade e interesse dispensados por todos os avaliadores do Periódico, que
investiram parte de seu tempo a fim de contribuir para a melhoria da qualidade dos
trabalhos. Nosso muito obrigado a todos vocês!
Fomos também agraciados com o retorno da avaliação do indexador Redalyc,
que aprovou a inclusão da RECADM em sua base de periódicos mediante realização
de alguns pequenos ajustes na publicação. Essas alterações estão quase concluídas
e devem garantir a aprovação final e breve introdução da RECADM no rol de
revistas indexadas. Além deste indexador, a RECADM foi convidada a integrar a
base Sciencegate, da empresa Point Software AG.
Outra comunicação que muito nos honrou foi o convite recebido dos
organizadores do Congresso de Administração, Sociedade e Inovação – CASI, na
pessoa do Prof. Murilo Alvarenga Oliveira, para a RECADM integrar a lista de
revistas participantes do fast-tracking do evento. De pronto aceitamos o convite,
ainda como experiência nova, que acreditamos resultará em parceria frutífera para
ambas as partes envolvidas.
Interessante aproveitar o espaço para agradecer uma vez mais ao convite
recebido da ANPAD, na pessoa do Prof. Tomas de Aquino Guimarães, para
participação no III Encontro Brasileiro de Editores Científicos de Administração,
Contabilidade e Turismo. A iniciativa é oportunidade ímpar para o fortalecimento
dos laços, alinhamento de perspectivas e melhoria das publicações da academia
brasileira de Administração. A continuidade dos trabalhos e troca de ideias por meio
de mailing com os editores tem se mostrado muito produtiva.
Duas outras iniciativas merecem destaque neste contexto. A primeira é o esforço
que vem sendo desenvolvido pela Profª. Eliane P. Zamith Brito, à frente da
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Coordenação da Área na CAPES, em realizar tão necessário processo de reavaliação
e reclassificação dos periódicos para atualização do sistema Qualis. A segunda
iniciativa está a cargo do IBEPES e consiste no desenvolvimento do Portal SPELL
(Scientific Periodicals Electronic Library), que proporcionará a integração da
produção brasileira em um único espaço, facilitando a disseminação do
conhecimento produzido na área e o amplo acesso ao trabalho dos pesquisadores
nacionais.
A RECADM está envolvida nessas iniciativas e fazemos votos para que todas
sejam muito bem-sucedidas. De nossa parte, estamos aperfeiçoando nossos
processos internos a fim de manter a celeridade do processo editorial, bem como
desenvolvendo outras iniciativas visando ampliar a área de influência e a
penetração da Revista no cenário acadêmico nacional e internacional.
No artigo de abertura desta edição, Cesar Augusto Biancolino, Emerson Antonio
Maccari, Claudia Terezinha Kniess e Giovane da Costa, buscam identificar
competências próprias à área da gestão de Tecnologia da Informação de
organizações em fase de pós-implementação de sistemas ERP.
O artigo seguinte, escrito por Alex Sandro Quadros Weymer e Ubiratã Tortato,
apresenta pesquisa realizada na área de suprimentos de uma unidade de negócios
da área da saúde cujo objetivo consistia em compreender o processo de
aprendizagem organizacional proveniente de uma reestruturação corporativa.
O trabalho de Jacquelaine Florindo Borges busca expandir as teorias sobre
expatriação por meio da verificação da adequabilidade das abordagens que
analisam a saída de executivos de países desenvolvidos para países emergentes
para compreender experiência de expatriação de executivos de países emergentes
para países desenvolvidos.
As autoras Fátima Regina Ney Matos, Germana Ferreira Rolim, Kátia Lene de
Araújo Lopes, Vânia Freitas Lopes e Cláudia Maria Giesbrecht se propuseram
compreender o significado da expressão da expressão ‘espiritualidade nas
organizações’ para os alunos do curso de administração de uma Instituição de
Ensino Superior pública.
Por sua vez, Glauber de Castro Barbosa, Isabel Cristina Henriques Sales e Edilson
Paulo analisam o impacto da adoção da International Financial Reporting
Interpretation 13 (IFRIC 13) nas demonstrações contábeis das companhias aéreas
Gol e TAM.
O artigo de Giancarlo Gomes, Patricia Monteiro Gorni e Marialva Tomio Dreher
apresenta levantamento realizado junto a jovens estudantes universitários de uma
universidade da cidade de Blumenau com o objetivo de alisar o comportamento, o
discurso e a prática em relação ao consumo sustentável.
Em seu trabalho, Fabiano André Gonçalves Silva, Dinara Leslye Macedo e Silva
Calazans, Juan Miguel Rosa González e Washington José de Souza procuraram
verificar se relações sociais não-capitalistas, consideradas como aquelas baseadas
em princípios de reciprocidade, domesticidade e redistribuição, são capazes de
sobreviver inseridas em determinada realidade de mercado.
No artigo oitavo, Minelle Enéas Silva e Carla Pasa Gómez se propõem a
identificar o papel do governo e as contribuições deste ator para o desenvolvimento
de práticas visando a geração de consumo sustentável no setor de energia elétrica.
Os autores Izaias Otacilio da Rosa, Leonardo Ensslin e Sandra Rolim Ensslin
efetuam levantamento e análise sistêmica da literatura relevante sobre
gerenciamento de riscos à segurança organizacional com vistas a apresentar o
estado-da-arte sobre o assunto.
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Por fim, o trabalho de Cláudia Fabiana Gohr, Luciano Costa Santos e Rodolfo
Maggioni oferece modelo teórico que compreende uma série de diretrizes para a
internacionalização de serviços com base no emprego de sistema de franquias.
Boa leitura a todos!
Diego M. Coraiola
Editor da RECADM
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