EDITORIAL:
OPEN ACCESS: Reflexões acerca do acesso aberto no âmbito das
pesquisas científicas

“Ciência aberta significa muitas coisas, mas principalmente se refere ao conhecimento
científico que as pessoas são livres para usar, reutilizar e distribuir sem restrições legais,
tecnológicas ou sociais”. Tal definição elaborada pela Open Knowlegde, mesmo que bastante
genérica, traz referências claras ao que consideramos como princípios do acesso aberto ao
conhecimento científico. Esse movimento global, contrário a quaisquer obstáculos para o
avanço e difusão do conhecimento nas ciências, vem ganhando força nas duas últimas décadas.
Em termos concretos, as iniciativas relacionadas com a Open Science abrangem desde
aspectos educacionais, como recursos educacionais abertos e cursos de acesso gratuito,
passando por ferramentas, dados e materiais científicos abertos, acesso aberto a publicações
científicas, até a chamada Ciência Cidadã, que se refere à participação de pesquisadores
amadores e voluntários na coleta ou processamento de dados em uma investigação científica.
Destas iniciativas, as mais relacionadas com o contexto das publicações científicas são as do
grupo de acesso aberto às publicações, conhecidas também como Open Access.
O Open Access é um modelo para publicação de revistas acadêmicas revisadas por
pares, cujos textos completos das pesquisas podem ser acessados livremente. Surgido no início
dos anos 1990, tendo como plano de fundo as novas possibilidades oferecidas pela Web, veio
como contrapartida aos modelos de publicação impressa da época, marcados pelos aumentos
constantes nos preços de assinatura. Ele é defendido pelo seu potencial de acelerar o
reconhecimento e a disseminação dos resultados das pesquisas, dando maior impacto a esses
trabalhos e, em consequência, beneficiando mais rapidamente a ciência. Embora a
disponibilidade de acesso não seja garantia suficiente para a citação e difusão de uma pesquisa,
é uma condição necessária, na medida em que aumenta drasticamente o número de possíveis
usuários de qualquer artigo ao democratizar o acesso além de quaisquer barreiras financeiras.
Em contrapartida, é preciso que os pesquisadores estejam atentos aos usos
inescrupulosos desse modelo de acesso aberto, como ocorre nos periódicos predatórios. Esses
falsos periódicos científicos são geridos por editores que têm como único objetivo lucrar com
publicações de pesquisadores, em sua maioria inexperientes. Para isso, criam sites que se
assemelham aos de periódicos legítimos e disparam convites por e-mail para pesquisadores ali
publicarem seus trabalhos. Em tais mensagens, os editores não explicitam, contudo, as taxas de
publicação cobradas dos autores, que variam de US$ 500 a US$ 2.000, e ainda adquirem para
si os direitos autorais dos artigos, indo contra os princípios do acesso aberto e da ciência aberta.
Nós da Contextus temos orgulho em trabalhar desde sempre com uma política de acesso
livre, como está explícito em nosso site:
Esta revista oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar
gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do
conhecimento. Todos os textos integrais estão disponíveis para leitura, descarga, cópia, distribuição,
impressão, busca e vínculo hipertextual, desde que mencionada a fonte.

Dessa forma, todo o processo editorial e de acesso ao periódico não gera nenhum tipo
de cobrança de taxa aos autores ou leitores. Além disso, nossas publicações recebem uma
licença da Creative Commons, na modalidade Atribuição – Não Comercial 4.0 Internacional, a
qual permite o compartilhamento dos artigos, apenas com o reconhecimento da autoria e da
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publicação inicial na revista. Acreditamos, assim, que estamos contribuindo da melhor forma
para o crescimento da ciência e desenvolvimento da comunidade científica nacional e
internacional.
Por fim, é com satisfação que apresentamos o conteúdo desta edição. Trata-se de artigos
que compartilham, com a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, relevantes achados
científicos das áreas de Administração, Contabilidade e Economia.
O primeiro, desenvolvido pelos autores Victor Ragazzi Isaac, Eduardo Jorge Branco
Vieira Barcelos e Mario Henrique Ogasavara, intitulado “PODER, CENTRALIDADE E
EMBEDDEDNESS COMO MECANISMOS PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE
CAPTURA DO CONHECIMENTO DAS SUBSIDIÁRIAS EM SUAS REDES LOCAIS”,
sugere que a subsidiária utilize de forma integrada embeddedness, poder e centralidade de modo
a otimizar o acesso aos recursos tangíveis e intangíveis e reduzir os conflitos da rede local
necessários para obter vantagem competitiva específica (SSA) e global (FSA).
O segundo artigo, desenvolvido pelos autores Kalu Soraia Schwaab, Vanessa Rabelo
Dutra, Paulo Fernando Marschner e Paulo Sergio Ceretta, intitulado “O QUANTO A
‘ENXADA’ É MAIS PESADA PARA AS MULHERES? DISCRIMINAÇÃO SALARIAL
DE GÊNERO NO SETOR AGRÍCOLA BRASILEIRO”, indica que a diferença salarial por
gênero diminui com a formalidade do trabalho e com o aumento das horas trabalhadas pelas
mulheres.
O terceiro artigo, desenvolvido pelos autores Lucas dos Santos Matos, Sandra Mara
Iesbik Valmorbida, Vinicius Abilio Martins e Sandra Rolim Ensslin, intitulado
“DESENVOLVIMENTO DO TEMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: UMA
ANÁLISE SISTEMÁTICA DA LITERATURA”, buscou identificar o desenvolvimento da
literatura sobre avaliação de desempenho. Constatou-se que o artigo de destaque é Neely,
Gregory e Platts (1995). O artigo de maior influência dentro do portfólio é de Bourne, Mills,
Wilcox, Neely e Platts (2000), citado por 38 trabalhos.
O quarto artigo, desenvolvido pelos autores Sirlene Koprowski, Viviane Krein, Rodrigo
Barichello, Sady Mazzioni e Cristian Baú Dal Magro, intitulado “INFLUÊNCIA DAS
CONEXÕES POLÍTICAS E DA EVIDENCIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NO CUSTO
DE CAPITAL”, observou que as conexões políticas reduzem o retorno dos acionistas, criam
restrições pelas instituições de crédito que exigem maior custo de capital e tornam-se maléficas
para as empresas, ao coibirem o efeito das práticas socioambientais no retorno de capital
próprio.
O quinto artigo, desenvolvido pelos autores Ronan Reis Marçal e Marcelo Alvaro da
Silva Macedo, intitulado “ANÁLISE DA PERSISTÊNCIA DO LUCRO DIANTE DOS
ACCRUALS DISCRICIONÁRIOS: UM ESTUDO COM BASE NO IMPACTO DA
ADOÇÃO DAS IFRS”, analisou o impacto dos accruals discricionários na persistência dos
lucros das empresas da B3, considerando a adoção das IFRS. Diante de uma estimação com
dados em painel de 100 diferentes empresas, há indícios contrários à lógica de deterioração da
persistência pelos accruals discricionários.
O sexto artigo, desenvolvido pelos autores Isabela Miranda Martins, Josivania Silva
Farias e Lucio Alves Angelo Junior, intitulado “SEGURANÇA CIDADÃ: FORMAS DE
ENVOLVIMENTO E PROPENSÃO DO CIDADÃO À COPRODUÇÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL”, detectou que os sujeitos do estudo
contribuem com a segurança pública por meio de ações de natureza preventiva e repressiva,
sendo identificadas as formas de coprodução de informação, política, social, econômica,
preventiva e repressiva.
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O sétimo artigo, desenvolvido pelos autores Gustavo Neves Goularte e Marcelo
Fernandes Pacheco Dias, intitulado “CADEIA VERDE DE SUPRIMENTOS:
ASSOCIAÇÕES ENTRE DIRECIONADORES, PRÁTICAS E DESEMPENHO”,
analisou quais são e como se associam entre si os direcionadores externos e internos, as práticas
verdes e o desempenho econômico e ambiental numa cadeia verde de suprimentos (Green
Supply Chain Management – GSCM).
O oitavo artigo, desenvolvido pelos autores Catia Eli Gemelli, Aline Mendonça Fraga e
Vanessa Amaral Prestes, intitulado “PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM RELAÇÕES DE
TRABALHO E GESTÃO DE PESSOAS (2000/2017)”, mapeou a produção científica de
artigos relevantes indexados na base Web of Science (WoS). Como principais resultados,
evidenciam-se: crescimento expressivo nas publicações; predomínio de publicações e
periódicos em inglês e oriundos do Reino Unido e da América do Norte; e prevalência do inglês
como língua de origem dos principais autores.
Ressaltamos que todo o conteúdo desta edição, bem como das anteriores, está
disponibilizado de maneira gratuita, livre e irrestrita em nosso endereço eletrônico
periodicos.ufc.br/contextus.
Desejamos a todos uma excelente leitura!

Prof. Dr. Diego de Queiroz Machado
Editor-chefe da Contextus (B1)
revistacontextus@gmail.com
Revista Contextus (Fortaleza) – FEAAC / UFC
Av. da Universidade, 2486 – Benfica, Fortaleza – CE – CEP 60020-180 – Brasil
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PRESENTATION

Dear readers,
We are pleased to present another issue of Contextus – Contemporary Economics and
Management Journal. In this publication, articles are made available that share relevant
scientific findings with the academic community and society as a whole within the areas of
Administration, Accounting and Economics.
The first article, developed by the authors Victor Ragazzi Isaac, Eduardo Jorge Branco
Vieira Barcelos, and Mario Henrique Ogasavara and entitled “POWER, CENTRALITY AND
EMBEDDEDNESS AS MECHANISMS TO INCREASE SUBSIDIARIES’
EFFICIENCY IN GRASPING KNOWLEDGE ON THEIR LOCAL NETWORKS”,
suggests subsidiaries to use embeddedness, power and centrality in an integrated way to
optimize access to the tangible and intangible resources, as well as to reduce network conflicts
needed to obtain specific (SSA) and global competitive advantage (FSA).
The second article, developed by the authors Kalu Soraia Schwaab, Vanessa Rabelo
Dutra, Paulo Fernando Marschner, and Paulo Sergio Ceretta and entitled “HOW MUCH
HEAVIER IS A ‘HOE’ FOR WOMEN? WAGE GENDER DISCRIMINATION IN THE
BRAZILIAN AGRICULTURAL SECTOR”, indicates that the gender wage differential
decreases with the formality of work and with the increase of hours worked by women.
The third article, developed by the authors Lucas dos Santos Matos, Sandra Mara Iesbik
Valmorbida, Vinicius Abilio Martins, and Sandra Rolim Ensslin and entitled
“DEVELOPMENT OF PERFORMANCE EVALUATION THEME: A SYSTEMATIC
ANALYSIS OF THE LITERATURE”, sought to identify the development of literature on
performance evaluation. The analyses showed that the main featured article was by Neely,
Gregory and Platts (1995). The most influential article in the portfolio was Bourne et al. (2000),
with the highest level of betweenness.
The fourth article, developed by the authors Sirlene Koprowski, Viviane Krein, Rodrigo
Barichello, Sady Mazzioni, and Cristian Baú Dal Magro and entitled “INFLUENCE OF
POLITICAL CONNECTIONS AND SOCIAL-ENVIRONMENTAL EVIDENCE ON
THE COST OF CAPITAL”, reveals that political connections reduce shareholder returns,
create constraints on credit institutions that require a higher cost of capital and harm companies
by curbing the effect of social-environmental practices on the return of equity.
The fifth article, developed by the authors Ronan Reis Marçal and Marcelo Alvaro da
Silva Macedo and entitled “ANALYSIS OF THE PROFIT PERSISTENCE UNDER THE
DISCRETIONARY ACCRUALS: A STUDY BASED ON THE IMPACT OF
ADOPTING IFRS”, analyzed the impact of discretionary accruals on the profits persistence
of B3 companies, considering the adoption of IFRS. Given an estimation with panel data of 100
different companies, there are indications contrary to the logic of deterioration of persistence
by discretionary accruals.
The sixth article, developed by the authors Isabela Miranda Martins, Josivania Silva
Farias, and Lucio Alves Angelo Junior and entitled “CITIZEN SECURITY: FORMS OF
CITIZEN INVOLVEMENT AND PROPENSITY TO CO-PRODUCING PUBLIC
SECURITY IN THE FEDERAL DISTRICT”, shows the study subjects contribute to
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security through preventive and repressive actions, their forms of co-production identified
being informational, political, economic, social, preventive and repressive.
The seventh article, developed by the authors Gustavo Neves Goularte and Marcelo
Fernandes Pacheco Dias and entitled “GREEN SUPPLY CHAIN: ASSOCIATIONS
AMONG DRIVERS, PRACTICES AND PERFORMANCE”, set out to to analyze external
and internal drivers, green practices and economic and environmental performance in a green
supply chain management – GSCM.
The eighth article, developed by the authors Catia Eli Gemelli, Aline Mendonça Fraga,
and Vanessa Amaral Prestes and entitled “SCIENTIFIC PRODUCTION IN LABOR
RELATIONS AND PEOPLE MANAGEMENT (2000/2017)”, mapped the scientific
production of the areas indexed in the Web of Science (WoS) database from 2000 to 2017. The
main results are: expressive growth in publications; predominance of English-language journals
and journals from the United Kingdom and North America; and prevalence of English as the
mother language of the main authors.
We note that the entire contents of this edition, as well as the previous ones, are free of
charge and unrestrictedly available at our website periodicos.ufc.br/contextus.
We wish you an excellent read!

Diego de Queiroz Machado
Editor-in-chief of Contextus
revistacontextus@gmail.com
Contextus Journal (Fortaleza) – FEAAC / UFC
Av. da Universidade, 2486 – Benfica, Fortaleza – CE – CEP 60020-180 – Brasil
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PRESENTACIÓN

Estimados lectores
Es con satisfacción que presentamos una edición más de Contextus – Revista
Contemporánea de Economía y Administración. En esta publicación, son presentados artículos
que se comparten con la comunidad académica y la sociedad en general, con resultados
científicos relevantes de las áreas de administración, contabilidad y economía.
El primer artículo, desarrollado por los autores Victor Ragazzi Isaac, Eduardo Jorge
Branco Vieira Barcelos y Mario Henrique Ogasavara, titulado “PODER, CENTRALIDAD Y
EMBEDDEDNESS COMO MECANISMOS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE
CAPTURA DEL CONOCIMIENTO DE LAS SUBSIDIARIAS EN SUS REDES
LOCALES”, sugiere que las subsidiarias utilicen de forma integrada embeddedness, poder y
centralidad para optimizar el acceso a los recursos tangibles e intangibles y reducir conflictos
de la red necesarios para obtener ventaja competitiva local (SSA) y global (FSA).
El segundo artículo, desarrollado por los autores Kalu Soraia Schwaab, Vanessa Rabelo
Dutra, Paulo Fernando Marschner y Paulo Sergio Ceretta, titulado “¿CUÁNTO LA ‘AZADA’
ES MÁS PESADA PARA LAS MUJERES? LA DISCRIMINACIÓN DEL GÉNERO EN
EL SECTOR AGRÍCOLA BRASILEÑO”, indica que el diferencial salarial por género
disminuye con la formalidad del trabajo y con el aumento de las horas trabajadas por las
mujeres.
El tercer artículo, desarrollado por los autores Lucas dos Santos Matos, Sandra Mara
Iesbik Valmorbida, Vinicius Abilio Martins y Sandra Rolim Ensslin, titulado
“DESARROLLO DEL TEMA EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO: UN ANÁLISIS
SISTEMÁTICO DE LA LITERATURA”, buscó identificar el desarrollo de la literatura
sobre evaluación de rendimiento. Fue posible constatar que el artículo destacado es Neely,
Gregory y Platts (1995) y el artículo de mayor influencia dentro del portfolio es Bourne, Mills,
Wilcox, Neely y Platts (2000).
El cuarto artículo, desarrollado por los autores Sirlene Koprowski, Viviane Krein,
Rodrigo Barichello, Sady Mazzioni y Cristian Baú Dal Magro, titulado “INFLUENCIA DE
LAS CONEXIONES POLÍTICAS Y DE LA EVIDENCIA SOCIOAMBIENTAL EN EL
COSTO DE CAPITAL”, observó que las conexiones políticas reducen el retorno de los
accionistas, crean restricciones por las instituciones de crédito que exigen mayor costo de
capital y se vuelven maléficas para las empresas, al cohibir el efecto de las prácticas
socioambientales en el retorno de capital propio.
El quinto artículo, desarrollado por los autores Ronan Reis Marçal y Marcelo Alvaro da
Silva Macedo, titulado “ANÁLISIS DE LA PERSISTENCIA DEL LUCRO ANTE LOS
ACCRUALS DISCRICIONARIOS: UN ESTUDIO CON BASE EN EL IMPACTO DE
LA ADOPCIÓN DE LAS IFRS”, analizó el impacto de los accruals discrecionales en la
persistencia de los beneficios de las empresas de B3, considerando la adopción de las IFRS.
Ante una estimación con datos en panel de 100 diferentes empresas, hay indicios contrarios a
la lógica de deterioro de la persistencia por los accruals discrecionales.
El sexto artículo, desarrollado por los autores Isabela Miranda Martins, Josivania Silva
Farias y Lucio Alves Angelo Junior, titulado “SEGURIDAD CIUDADANA: FORMAS DE
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IMPLICACIÓN Y PROPENSIÓN DEL CIUDADANO A LA COPRODUCCIÓN DE
SEGURIDAD PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL”, observó que los participantes del
estudio contribuyen con la seguridad pública por medio de acciones de naturaleza preventiva y
represiva, siendo identificadas las formas de coproducción de información, política, social,
económica, preventiva y represiva.
El séptimo artículo, desarrollado por los autores Gustavo Neves Goularte y Marcelo
Fernandes Pacheco Dias, titulado “CADENA DE ABASTECIMIENTO VERDE:
ASOCIACIONES ENTRE CONDUCTORES, PRÁCTICAS Y DESEMPEÑO”, se
propuso analizar cuáles son y cómo se asocian entre sí los conductores externos e internos, las
prácticas verdes y el desempeño ambiental en una cadena de abastecimiento verde – GSCM.
El octavo artículo, elaborado por los autores Catia Eli Gemelli, Aline Mendonça Fraga
y Vanessa Amaral Prestes, titulado “PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EM RELACIONES DE
TRABAJO Y GESTIÓN DE PERSONAS (2000/2017)”, mapeó la producción científica de
las áreas, desde 2000 hasta 2017, de los artículos indexados en Web of Science (WoS). Como
principales resultados, se evidencian: crecimiento expresivo en las publicaciones; predominio
de publicaciones y periódicos en inglés y oriundos del Reino Unido y de América del Norte; y
la prevalencia del inglés como lengua de origen de los principales autores(as).
Destacamos que todo el contenido de esta edición, además de las anteriores, está
disponible de manera gratuita, libre e irrestricta en nuestro sitio electrónico
periodicos.ufc.br/contextus.
¡Deseamos a todos una gran lectura!

Diego de Queiroz Machado
Editor jefe de Contextus (B1)
revistacontextus@gmail.com
Revista Contextus (Fortaleza) – FEAAC / UFC
Av. da Universidade, 2486 – Benfica, Fortaleza – CE – CEP 60020-180 – Brasil
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