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Prezados Leitores
Fechamos mais um ciclo da RMGC, graças ao apoio de autores e avaliadores. Agora
chegamos ao final do segundo ano e estamos ampliando os indicadores. Neste semestre a
revista foi avaliada e aceita pelo Latindex, pois, obteve avaliações positivas em 34
características, o que representa 95%. Aguarda, também, avaliação pelo MIAR
(Information Matrix for the Analysis of Journals) e pelo DOAJ (Directory of Open Access
Journal), portanto, continua ampliando a sua visibilidade.
A seguir apresentamos a síntese dos artigos apresentados nesta edição:
1

“Evidenciação:

índice de conformidade e

evidenciação

do

relatório

de

administração das empresas de energia elétrica listadas no nível 1 e 2 de governança
corporativa da BM&FBovespa em 2016 em relação ao parecer de orientação 15/87 da
CVM”: Uma pesquisa atual, que analisa o índice de Conformidade e Evidenciação do
Relatório de Administração das Empresas de Energia Elétrica listadas no Nível 1 e 2 de
Governança Corporativa da BM&FBovespa em 2016 em relação ao Parecer de Orientação
15/87 da Comissão de Valores Mobiliários.
2 “Análisis de la sostenibilidad económica de las empresas alimenticias”: O estudo
analisa o Grupo Nutresa, com a óptica do tripé da sustentabilidade: social, ambiental e
econômico. O artigo busca identificar o grau de relação entre as políticas sociais das
empresas investigadas, com a política responsável de produção e consumo.
3 “Instituições de microfinanças: atores na implementação da inclusão financeira no
Brasil”: O artigo apresenta o setor de microfinanças e a sua importância para o processo
de inclusão financeira no Brasil. A pesquisa demonstra que as instituições que prestam
serviços de microfinanças (IMFs) apreentam alta capilaridade, fazendo com que os
serviços financeiros alcancem a população de baixa renda e microempreendedores,
contribuindo assim para o desenvolvimento local.
4 “Indicadores econômicos – financeiros: uma análise dos indicadores aplicados nos
balanços patrimoniais de uma cooperativa ao realizar uma incorporação”: O artigo
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analisa os resultados de uma cooperativa após realizar uma incorporação com uma outra
empresa com ramo de atividade voltado para um mercado no qual ela ainda não atuava.
Foi utilizado para este estudo, uma análise exploratória dos Balanços Patrimoniais e das
Demonstrações de Resultados do Exercício da cooperativa entre o período de 2008 a
2015.
5 “O compliance nas pequenas e médias empresas: um estudo de caso sobre a
Empresa Aduaneira”: Aborda as práticas de compliance de adotadas por uma empresa
que atua no segmento de prestação de serviço e consultoria em comércio exterior. Ao
final observa um movimento irreversível por mecanismos de controle, para minimizar
ações fraudulentas e riscos.
6 “Função de compliance em instituições privadas de ensino superior”: Observa como
a função de compliance está inserida no âmbito organizacional das instituições privadas
de ensino superior. Os resultados obtidos identificam que a função é um fator
estratégico fundamental para a manutenção de credibilidade institucional.
7 “A gestão do controle interno na Administração Pública: a despesa com suprimento
de fundos como objeto de controle”: O artigo demonstra a relevância do controle
interno na administração pública, enfocando como situação prática a modalidade de
despesa de suprimento de fundos no Estado de Mato Grosso do Sul.
8 “Universidades corporativas como forma de criação de valor e competitividade
organizacional”:

Este

trabalho

analisa

o

surgimento

das

UCs

(Universidades

Corporativas) e seu desenvolvimento a partir da Era do Conhecimento até os dias atuais.
O objetivo foi compreender as formas de ações das UCs para a criação de valor e
consequentemente a competitividade organizacional.
Agradecemos a colaboração de todos e desejo que apreciem os artigos.
Prof. Dr. Fernando de Almeida Santos
Editor Científico
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