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CARTA DOs EDITOREs

O lançamento do sexto volume da Revista BASE ocorre em um contexto de mudanças no sistema 
de avaliação dos periódicos acadêmicos no Brasil. Ao participar do esforço em promover a qualidade 
da produção em Administração e Contabilidade, nossa expectativa é que as avaliações tenham como 
efeito o aperfeiçoamento das publicações para que essas iluminem problemas da área e tragam novos 
modelos, conceitos e aplicações capazes de fazer diferença.

Richard Daft, em um breve e brilhante texto publicado no Academy of Management Review 
em 1983 sobre a natureza da pesquisa em organizações, faz um comentário que vale ser lembrado a 
propósito da questão da qualificação das publicações. Daft (1983) fala sobre a necessidade de publicar 
que se apresenta ao pesquisador já em seus anos de formação. Ele fala sobre os pesquisadores que 
fariam qualquer coisa para ter um artigo publicado, pois a carreira do pesquisador está baseada no 
número de publicações que realiza. Contudo, nesse esforço de produção, insiste Daft (1983), está em 
jogo uma ênfase que não pode ser esquecida que é da pesquisa séria e substantiva.

Esperamos que a reflexão sobre os problemas de produção acadêmica possa, com esse volume 
da Revista BASE, atingir a um número maior de leitores. O novo formato eletrônico da BASE nasce com 
o propósito de efetivamente estar entre as páginas de acesso da internet de um número bem maior de 
estudantes, professores, pesquisadores e praticantes do que aquele facultado pelo modelo anterior.

Este primeiro número do volume 6, além do comentário sobre um texto clássico, traz seis 
artigos:

O primeiro, XBRL na gestão pública com Business Intelligence (BI), trata de uma aplicação do 
XBRL na gestão pública.

O segundo artigo, intitulado Projetos de opções reais com incertezas correlacionadas, trabalha 
a avaliação de opções reais através de árvores de decisão, apresentando um exemplo com incertezas 
correlacionadas.

A universidade e o desenvolvimento de empresas de base tecnológica é o título do terceiro artigo, 
que apresenta o caso de uma incubadora tecnológica na Universidade Federal de Santa Maria.

A concessão de créditos relacionada à responsabilidade socioambiental é o enfoque do quarto 
artigo, intitulado Crédito ambiental: análise para concessão de crédito sob a ótica da responsabilidade 
socioambiental.



O quinto artigo, Análise do ROA sobre as diferentes formas de apresentação do lucro nas empresas 
do nível 1 de governança corporativa da Bovespa, analisa, para o nível 1 de governança na Bovespa, as 
taxas de retorno sob diferentes formas de apresentação do lucro.

Por sua vez, é conduzida uma survey no artigo Imagem e desempenho de um conselho profis-
sional: o caso do CRC-RJ, com validação de escalas e utilização de análise multivariada, acerca da 
imagem percebida do CRC-RJ. 

Finalmente, na seção Comentário, o Prof. Luis Paulo Bignetti analisa no texto A essência do 
processo decisório, o clássico texto de Allison, sobre a crise dos mísseis em Cuba, onde são trabalhados 
três diferentes modelos de tomada de decisão.

Boa leitura,

Yeda Swirski de Souza

Rodrigo Oliveira Soares
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