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EDITORIAL

A revista REUNA apresenta seu primeiro número de 2013 com 5 artigos com o
objetivo de contribuir com a divulgação da produção científica na área de Ciências
Gerenciais,.
No primeiro artigo “A linguagem XBRL: um caminho para a harmonização das práticas
contábeis?” o autor Janilson Suzart expõe que a linguagem XBRL é uma aplicação da
linguagem XBL destinada à divulgação eletrônica de informações financeiras. Este
artigo dedica-se a analisar as principais características, a evolução e a utilização
dessa linguagem no Brasil e no mundo, através da revisão das pesquisas realizadas
sobre essa temática, relacionando-as no contexto da harmonização das normas e
das práticas contábeis. São apresentados os conceitos relativos à harmonização
contábil e à sua relação com essa linguagem. Na conclusão, são apresentadas as
evidências de que a linguagem XBRL pode ser considerada como uma ferramenta
que auxilia no processo de harmonização.
Na sequência, encontra-se o artigo “Perspectivas no processo de produção de aço:
o programa ArcelorMittal de sustentabilidade” elaborado por Milena Rocha,
Francisco Barbosa, Eliana Márcia Torga e Liliane Carvalho. Nele, os autores
analisam o Programa ArcelorMittal de Sustentabilidade segundo o modelo de
iniciativa sustentável baseado no Triple Bottom Line. O objetivo foi analisar a
atuação da organização no contexto local e global com avaliação dos resultados
alcançados e a efetividade do programa. Os autores apontam que o Programa
ArcelorMittal de Sustentabilidade, apesar de identificar resultados efetivos nos
âmbitos sociais e ambientais é exemplo de iniciativa sustentável a partir do momento
que a sua viabilidade econômica seja alcançada. No contexto apresentado, a
organização irá adotar a comercialização de créditos de carbono, segundo as
premissas do Protocolo de Kyoto, que ainda se encontram em análise, devido aos
entraves burocráticos envolvidos no processo de aprovação de mecanismos de
desenvolvimento limpo. Sob outro ponto de vista, quando analisado o impacto
causado pelas atividades relativas ao processo de produção do aço e aos ganhos
econômicos resultantes das mesmas, o Programa atua no sentido de estabelecer
um equilíbrio socioambiental e estabelecer uma gestão sustentável que precisa ser
difundida, uma vez que ainda se trata de uma ação pontual e de caráter
experimental.
O terceiro artigo publicado foi elaborado por Antônio Callado, Tânia Amorim, Aldo
Callado e Maria Rosângela da Silva. O objetivo de “Gênero e gestão estratégica
empresarial: uma investigação em organizações agroindustriais comercializadoras
de frutas na CEASA/PE” foi investigar as práticas gerenciais inerentes à gestão
estratégica em organizações agroindustriais comercializadoras de frutas na
CEASA/PE, a partir da perspectiva do gênero. O trabalho de campo foi realizado em

13 empresas por meio de entrevistas estruturadas. Foram consideradas
características dos gestores, características das empresas e as práticas de gestão
estratégica como variáveis que podem estar associadas ao gênero dos gestores. A
análise da significância das relações foi operacionalizada através da Prova Exata de
Fisher. Os resultados obtidos não demonstraram evidências capazes de corroborar
a presença de diferenças significativas associadas ao gênero em nenhuma das
variáveis investigadas.
O quarto artigo foi elaborado por Paulo Curzio, Joyce Altaf e Irene Troccoli. Em “Vai
ao Musik?, a satisfação do cliente gay com serviços de entretenimento”, os autores
buscaram entender o a satisfação do consumidor homossexual masculino quanto à
oferta de serviços voltados para o entretenimento, com foco no segmento de bares.
Para tanto, foi realizada pesquisa qualitativa com caráter exploratório, composta de
revisão teórica sobre os tópicos abordados, de entrevistas em profundidade com
sujeitos representativos dessa subcultura, e de análise dos resultados, com
indicações das implicações da pesquisa. Concluiu-se que o homossexual masculino
estudado tem forte preferência por bares no que tange às opções de lazer, estando
sua satisfação nesse segmento diretamente relacionada à qualidade do serviço, à
diversidade de festas ofertadas e ao público frequentador.
Encerrando esta edição, está o artigo “Introdução da tecnologia de repositório
institucional: oportunidade para repensar aspectos de qualidade da pesquisa
científica” elaborado por José Osvaldo De Sordi e Takeshy Tachizawa. O objetivo do
trabalho apresentado foi caracterizar o repositório institucional (RI) como recurso
estratégico ao aprimoramento da qualidade das pesquisas científicas, apresentando
e discutindo-o além da visão tradicional de recurso tecnológico para armazenamento
e publicação das pesquisas. A questão que norteia a pesquisa é: como aproveitar o
presente momento de editais publicados para introdução dos RIs nas universidades
brasileiras como instrumento de aprimoramento da qualidade das pesquisas?
Salienta-se a importância da percepção organizacional ampla com relação a novos
recursos tecnológicos, considerando-se a dificuldade posterior para alteração de
comportamento e percepção das pessoas com relação a essas tecnologias.
Concluiu-se que entre as proposições de utilização do RI, que resultam em
aprimoramento da qualidade da pesquisa da instituição, está a publicação, não
apenas de artigos ou de relatórios de pesquisa, mas também das evidências que
consubstanciam as análises realizadas.
Desejamos que os artigos publicados possam ser úteis à comunidade científica e
acadêmica e permitam às organizações aprimorar o processo de gestão por meio do
uso do conhecimento gerado por pesquisas científicas.
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