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CARTA DO EDITOR

PREZADOS LEITORES,

Este ano de 2007 foi marcante para a história da BASE. Além da melhoria em praticamente
todos os indicadores de atividade, conforme indicado na seção Informações Editoriais, teve-se a
classificação da revista como “NACIONAL A” pelo qualis da área, coroando todo o seu êxito ao
completar quatro anos de existência.

Para esta última edição de 2007 foram selecionados oito artigos, um deles desenvolvido
por autores portugueses.

O primeiro artigo, intitulado Desempenho da gestão colaborativa em empresas de alimentos
avaliou empresas localizadas na região metropolitana da cidade de São Paulo e identificou um
fraco desempenho, indicando que há ainda muito a evoluir nesse tipo de estratégia.

O segundo artigo, Imagem organizacional: diferenças de percepções entre o público interno
(funcionários/professores e alunos) de uma instituição de ensino superior foi desenvolvido no
âmbito de uma IES gaúcha e concluiu que a imagem apontada pelos alunos é melhor do que
aquela identificada com o outro grupo.

O terceiro artigo, intitulado Tempo de realização de prova e performance dos alunos:
aspectos do processo de avaliação formal com base em instrumentos objetivos trata da avaliação,
uma questão central na área da educação. O estudo concluiu que não há relação sustentável
entre tempo de realização de prova e performance de alunos.

O quarto artigo, Formação, certificação e educação continuada: um estudo exploratório
do profissional contábil sob a óptica das empresas head hunters trata de identificar, sob a óptica
do mercado, a validade de uma das formas de assegurar a adequada capacitação profissional de
forma continuada.

Sob o título Identificação das fases do ciclo de vida de empresas através da análise das
demonstrações dos fluxos de caixa o quinto artigo investiga o estágio de desenvolvimento
econômico de empresas brasileiras do setor de papel e celulose e conclui que a maioria delas
encontra-se em fase de maturidade.

O sexto artigo, Efeitos da regulação do mercado financeiro e de capitais sobre a governança
corporativa: um estudo empírico da reforma da Lei 6.404/76 trata das determinações da Lei 10.303/

199a200 - Carta Editores.pmd 7/12/2007, 00:48199



2001 e tem como foco as questões relativas à proteção aos acionistas minoritários. O estudo
concluiu que não ocorreram grandes mudanças no comportamento das empresas a esse respeito.

Com o título Proposta de um modelo de balanço social para fundações universitárias o
sétimo artigo oportuniza a discussão sobre demonstrações que evidenciem as relações
socioeconômicas das entidades com seus parceiros sociais.

Por fim, o oitavo artigo, Normativa contable adoptada en el tratamiento de operaciones
con instrumentos derivados: evidencia empírica en el mercado de capitales Portugués, trata da
indefinição que existe nas normas portuguesas que disciplinam a contabilização de derivativos.

Como já divulgado, esta é a última edição da BASE ainda sob a minha participação como
editor. A partir de 2008 essa incumbência estará a cargo da Profa. Yeda Swirski de Souza e do
Prof. Rodrigo Oliveira Soares. A eles os meus votos de pleno êxito em mais essa atividade.

Tenham todos uma boa leitura.

Prof. Marcos Antonio de Souza
Editor
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