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Ao iniciarmos este ano de trabalho temos a satisfação de informar mais uma importante 

conquista para a Revista Enfoque: Reflexão Contábil, que passa a ser pesquisada também pelo DOAJ 

– Directory of Open Access Journals, um diretório que é acessado por milhões de pessoas todos os 

meses pelo mundo. Com essa indexação a Revista passa a ganhar maior visibilidade no meio 

acadêmico e científico na área Contábil.  

Para esta edição, seis artigos foram aprovados para publicação. A seguir uma síntese dos 

textos. 

Com o título “Management accounting research: uma análise metodológica” o primeiro artigo 

apresenta as características de 79 artigos publicados na Revista Management Accountig Research, 

considerada como o periódico internacional melhor conceituado na área de contabilidade gerencial. 

O segundo artigo tem o objetivo de verificar o impacto da contabilização do leasing 

operacional, que se assemelha a uma compra financiada, no balanço patrimonial das companhias 

aéreas TAM e GOL, vistas como grandes usuárias das operações de leasing na “aquisição” de 

aeronaves. 

Baseando-se nas publicações realizadas nos principais eventos de contabilidade no Brasil, 

Congresso Brasileiro de Custos, EnANPAD, ANPCONT e Congresso USP de Controladoria e 

Contabilidade, o terceiro artigo teve como meta verificar as características das mesmas na área de 

Alinhamento Estratégico. 

Enfatizando a importância da gestão sócio-ambiental nas empresas, o quarto artigo tem 

como objetivo central analisar a atividade realizada na CEASA – Centrais de Abastecimento do Estado 

de Santa Catarina (instituição que trabalha com produtos hortifrutigranjeiros, advindos de um processo 

produtivo constantemente degradante ao meio ambiente, e que pode afetar diretamente aos seus 

consumidores), verificando os impactos sociais e ambientais causados por esta atividade, com o 

auxílio da gestão ambiental e da Contabilidade. Para que fosse possível tal verificação, utilizou-se 

parcialmente do SICOGEA (Sistema Contábil-Gerencial Ambiental). 

Considerado como um dos ativos mais preciosos de uma empresa, o quinto artigo enfoca o 

Capital Intelectual, e busca respostas para a seguinte questão: Qual o nível de evidenciação voluntária 

dos elementos de Capital Intelectual divulgados nos Relatórios da Administração das empresas dos 

setores de tecnologia da informação e telecomunicações listadas na BM&FBOVESPA entre os anos 

de 2007 e 2009. 

O sexto artigo tem o propósito de investigar o impacto de indicadores socioambientais, como 

número de empregados, indicadores sociais internos, investimentos em meio ambiente e folha bruta 

por empregado, no valor adicionado por empresas brasileiras que publicaram o Balanço Social, 

conforme modelo proposto pelo IBASE. 

 

Uma boa leitura a todos. 

 

Prof. Marcelo Soncini Rodrigues Profª Katia Abbas 
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