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EDITORIAL 
 

Caros leitores, gostaríamos de destacar a variedade de trabalhos 
publicados nesse número, tanto em termos de temas abordados nos 
artigos, quanto em tipos de artigos, reforçando o nosso objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento do conhecimento nas áreas 
temáticas abordadas.  

O primeiro artigo deste número tem por objetivo compilar os 
principais indicadores de desempenho usualmente utilizados na 
gestão ambiental empresarial no Brasil. Como resultado observou-
se que as empresas, ao informar seu compromisso com a 
conservação do meio ambiente, podem estimular suas congêneres a 
fazer o mesmo, com vistas a mitigarem os impactos ambientais.   

No segundo artigo, os autores têm enfoque principal em analisar 
a produção científica em língua portuguesa sobre os temas 
comprometimento e entrincheiramento na carreira e valores do 
trabalho, por meio de um estudo bibliométrico, abrangendo uma 
década. Verificou-se que alguns estudos apresentam falta de clareza 
no método e há outros que colocam o validador como autor da 
escala. 

Os autores do terceiro artigo buscaram sistematizar a produção 
acadêmica que discute as colaborações estabelecidas na fase de 
identificação e análise de oportunidades do Front End Innovation -
FEI (IAO). A pesquisa confirma a escassez de trabalhos com foco nas 
colaborações na IAO, firmando-se esse como um campo relevante 
para estudos futuros. 

O quarto artigo busca refletir sobre os axiomas da Lógica 
Dominada por Serviço (LDS) para o processo de divulgação científica 

no contexto de universidades públicas. Resultados da análise teórica 

indicam que a adoção da LDS para o processo de divulgação 
científica é promissora para a popularização da ciência e 
desenvolvimento da sociedade. 

No quinto artigo, os autores analisam as diferenças entre os 
índices de análise das demonstrações financeiras de empresas na 
literatura brasileira e internacional, assim como suas implicações 
teóricas e práticas, uma vez que a seleção entre fórmulas pode ser 
factível de gerenciamento, ao permitir escolher dentre as 
alternativas aquela que tiver melhor resultado. 

No sexto artigo, os autores analisam o quanto o desempenho 
de inovação afeta o desempenho financeiro. Os resultados dessa 
pesquisa sugerem que, para empresas de serviço melhorarem 
financeiramente a partir de inovação, deve-se investir em 
tecnologia, em mão de obra e fortalecer laços externos, 
impactando fatores relacionados ao mercado, por meio do melhor 
desempenho da inovação. 

Fechamos este número com um caso de ensino. O caso relata a 
saga de muitos nordestinos, vítimas da pobreza, que se 
transformaram em grandes empresários. O estudo foi realizado a 
partir das dificuldades encontradas por um empreendedor em 
específico, visto que este enfrentou o dilema de manter-se estável 
e tranquilo com tudo que já havia conseguiu e que não poderia 
colocar em risco, mesmo diante do cenário de crise que o Brasil 
vivenciava em 1999. Como empreender sem colocar em risco o 
patrimônio já conquistado? Seria o momento de se associar a um 
investidor capaz de aportar capital ao negócio? O momento 
político estava propício a investimentos ou até mesmo ao 
endividamento? O caso para ensino pode ser utilizado para 
discussão e aprendizado nas disciplinas: Empreendedorismo, para 
debater os desafios de empreender; Estratégia na tomada de 
decisões antes da implantação de um novo negócio em um 
mercado em crise e; em cursos de Negociação. 

 
 
 
 
 

 
 

Boa leitura a todos! 
 

Prof. Dr. Alexandre Teixeira Dias 
Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho 

Editores 
  

http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v21i1.8140 
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No atual contexto competitivo muitas organizações produtivas têm adotado 
modelos estratégicos de gerenciamento ambiental, na tentativa de obter maior 
controle das consequências e mitigar o impacto de suas atividades sobre o meio 
ambiente. A mensuração destas práticas pode se dar por meio de indicadores, 
que apontam as ações adotadas, reflexos e possíveis contrapartidas perante a 
degradação que possa ter ocorrido. Observando esse cenário, este estudo teve 
por objetivo compilar os principais indicadores de desempenho usualmente 
utilizados na gestão ambiental empresarial no Brasil. Metodologicamente, em 
uma pesquisa descritiva, tendo como base a legislação, documentos e literatura 
disponível no ano de 2015, foram realizados: i) revisão acerca dos conceitos da 
gestão ambiental e definição de eficácia organizacional; e ii) levantamento 
bibliográfico e documental para caracterização de tipos de indicadores, a 
começar pelos próprios indicadores de gestão ambiental, além de indicadores 
da área funcional, indicadores de situação ou estado ambiental e indicadores 
contábeis. Como resultado observou-se que as empresas, ao informar seu 
compromisso com a conservação do meio ambiente, podem estimular suas 
congêneres a fazer o mesmo, com vistas a mitigarem os impactos ambientais. 
Espera-se que o estudo abra novas possibilidades para aplicação destes 
indicadores em casos específicos de empresas ou conjuntos de empresas, junto 
a setores com maior impacto ambiental proveniente de suas atividades 
produtivas, como o agroindustrial, mineração, químico ou de construção.  

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a produção científica em língua 
portuguesa sobre os temas comprometimento e entrincheiramento na carreira 
e valores do trabalho por meio de um estudo bibliométrico, abrangendo uma 
década. Foram consideradas as publicações nas bases de dados SPELL, SciELO e 
rPOT. O método utilizado foi a bibliometria, com característica descritiva e 
abordagem quantitativa. Foram identificados somente 57 artigos, sendo 21 
sobre comprometimento com a carreira, 10 sobre entrincheiramento na carreira 
e 26 sobre valores do trabalho. Verificou-se que alguns estudos apresentam falta 
de clareza no método e há outros que colocam o validador como autor da escala. 
São necessários novos estudos, com destaque para pesquisas que ampliem as 
amostras e investiguem as relações do comprometimento e entrincheiramento 
na carreira com outros antecedentes e consequentes, integrem as múltiplas 
bases dos construtos e combinem diferentes perspectivas metodológicas para 
se entender os temas com maior propriedade. 
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http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v21i1.6382  http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v21i1.6621 

É crescente o reconhecimento da importância do Front-End para a capacidade 
de inovação das empresas. É também amplamente compreendida a necessidade 
desse processo desenvolver-se de forma aberta e colaborativa. Entretanto, os 
conhecimentos sistematizados na literatura acerca do FEI o abordam de forma 
genérica, não considerando especificidades de suas diferentes fases. Tal lacuna 
é ainda maior quando se busca compreender como podem se dar as 
colaborações em cada fase. Para contribuir com o avanço teórico do tema, esta 
pesquisa teve como objetivo sistematizar a produção acadêmica que discute as 
colaborações estabelecidas na fase de identificação e análise de oportunidades 
do FEI (IAO). Para tanto, a partir de uma revisão sistemática da literatura, 
elaborou-se uma bibliometria e fez-se uma análise qualitativa do portfólio de 
artigos com foco nos objetivos das colaborações, atores, práticas, resultados, 
facilitadores, barreiras e riscos. A pesquisa confirma a escassez de trabalhos com 
foco nas colaborações na IAO, firmando-se esse como um campo relevante para 
estudos futuros.  

Refletir sobre os axiomas da Lógica Dominada por Serviço (LDS) para o processo 
de divulgação científica no contexto de universidades públicas é o propósito 
deste ensaio teórico. O diálogo entre as áreas da Administração e da 
Comunicação leva à conclusão de que as questões da divulgação científica são 
complexas demais para ser restringidas a uma única disciplina. Pesquisou-se a 
literatura para conhecer o estado da arte da LDS e o uso de elementos do 
método de reflexividade na interpretação para o processo de divulgação 
científica. Os resultados sugerem que o diálogo entre os dois campos é possível, 
particularmente quanto aos axiomas 2 (o valor é cocriado), 3 (atores são 
integradores de recursos) e 5 (a cocriação de valor é coordenada 
institucionalmente) da LDS. Ademais, resultados da análise teórica indicam que 
a adoção da LDS para o processo de divulgação científica é promissora para a 
popularização da ciência e desenvolvimento da sociedade. 
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Embora a literatura forneça um amplo conjunto de índices de desempenho, há 
falta de consenso sobre as fórmulas de análise das demonstrações financeiras 
das empresas. Este estudo objetiva analisar as diferenças entre os índices de 
análise das demonstrações financeiras de empresas na literatura brasileira e 
internacional. Coletaram-se dados em 26 fontes teóricas e identificaram-se 129 
índices, classificados em liquidez, endividamento, rentabilidade e atividades. 
Esses índices foram aplicados a uma amostra de 25 empresas e os resultados das 
avaliações de desempenho econômico-financeiro revelaram diferenças, 
dependendo da fórmula utilizada. Tal tem implicações teóricas e práticas, uma 
vez que a seleção entre fórmulas pode ser factível de gerenciamento, ao permitir 
escolher dentre as alternativas àquela que tiver melhor resultado. Analistas, 
credores, investidores e acionistas precisam compreender essas fragilidades nos 
índices financeiros, já que podem refletir nos rankings divulgados e, 
consequentemente, em decisões dos stakeholders.  

Esta pesquisa tem como objetivo estudar o quanto o desempenho de inovação 
afeta o desempenho financeiro. Para isso, o estudo aplicou a Modelagem de 
Equações Estruturais em uma base de dados de 238 empresas colombianas que 
responderam a pesquisas efetuadas no período entre 2012 e 2016. Foi possível 
identificar que atividades tecnológicas, habilidade da mão de obra e ligações 
externas possuem relações positivas com o desempenho da inovação. A 
inovação também impacta positivamente aspectos relacionados ao mercado, 
porém não influencia questões relacionadas ao custo. Por fim, tanto os impactos 
no mercado como no custo se relacionam diretamente e de maneira positiva 
com o desempenho financeiro. Assim, os resultados dessa pesquisa sugerem 
que, para empresas de serviço melhorarem financeiramente a partir de 
inovação, deve-se investir em tecnologia, em mão de obra e fortalecer laços 
externos, impactando fatores relacionados ao mercado, por meio do melhor 
desempenho da inovação. 

CASO DE ENSINO 
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O caso relata a saga de muitos nordestinos, vítimas da pobreza, que se 
transformaram em grandes empresários. O estudo foi realizado a partir das 
dificuldades encontradas por um empreendedor em específico, visto que este 
enfrentou o dilema de manter-se estável e tranquilo com tudo que já havia 
conseguiu e que não poderia colocar em risco, mesmo diante do cenário de crise 
que o Brasil vivenciava em 1999. Como empreender sem colocar em risco o 
patrimônio já conquistado? Seria o momento de se associar a um investidor 
capaz de aportar capital ao negócio? O momento político estava propício a 
investimentos ou até mesmo ao endividamento? Este caso para ensino pode ser 
utilizado para discussão e aprendizado nas disciplinas: Empreendedorismo, para 
debater os desafios de empreender; Estratégia na tomada de decisões antes da 
implantação de um novo negócio em um mercado em crise; e em cursos de 
Negociação.  
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EDITORIAL 
 

Dear readers, we would like to highlight the variety of articles 
published in this issue, both in terms of topics addressed, as well as 
in types of articles, reinforcing our objective of contributing to the 
development of knowledge in the thematic areas addressed.  

The first article of this issue aims to compile the main 
performance indicators usually used in business environmental 
management in Brazil. As a result, it was observed that companies, 
by informing their commitment to environmental conservation, can 
encourage their counterparts to do the same, with a view to 
mitigating environmental impacts. 

In the second article, the authors have a main focus on 

analyzing the scientific production in Portuguese on the themes of 

commitment and entrenchment in the career and values of work, 
through a bibliometric study, covering a decade. It was found that 

some studies lack clarity in the method and there are others that 
place the author as the validator of the scale. 

The authors of the third article sought to systematize the 
academic production that discusses the collaborations established 
in the phase of identification and analysis of opportunities of Front 

End Innovation - FEI. The research confirms the scarcity of studies 

focused on collaborations in FEI, establishing this as a relevant field 
for future studies. 

The fourth article seeks to reflect on the axioms of Service-
Dominated Logic (SDL) for the process of scientific dissemination in 

the context of public universities. Results of the theoretical analysis 

indicate that the adoption of SDL for the process of scientific 
dissemination is promising for the popularization of science and 
development of society. 

In the fifth article, the authors analyze the differences between 
the indexes used in the analysis of the financial statements of 
companies in Brazilian and international literature, as well as their 
theoretical and practical implications, since the management of 

the process of selection between formulas can be feasible, by 
allowing to choose from among the alternatives  that has the best 
result. 

In the sixth article, the authors analyze how much innovation 
performance affects financial performance. The results of this 
research suggest that, for service companies to improve financially 
from innovation, one should invest in technology, labor and 
strengthen external ties, impacting market-related factors through 
better innovation performance. 

We closed this number with a teaching case. The case recounts 
the saga of many Brazilian northeasterners, victims of poverty, who 
have turned into great businessmen. The study was carried out 
based on the difficulties encountered by a specific entrepreneur, 
since he faced the dilemma of remaining stable and calm with 
everything he had already achieved and that he could not put at 
risk, even in the face of the crisis scenario that Brazil experienced in 
1999. How to undertake without endangering the assets already 
conquered? Is it time to associate with an investor capable of 
bringing capital into the business? Was the political moment 
conducive to investment or even indebtedness?  The  case for 
teaching can be used for discussion and learning in the disciplines: 
Entrepreneurship, to discuss the challenges of undertaking; 
Strategy in decision making before the implementation of a new 
business in a market in crisis and  e; in negotiation courses.  

 
 
 
 
 

 
 

Have a nice experience! 
 

Prof. Dr. Alexandre Teixeira Dias 
Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho 

Editores 
  

http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v21i1.8140 
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SCIENTIFIC PRODUCTION ANALYSIS 
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http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v21i1.4680  http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v21i1.6290 

In the current competitive context, many productive organizations have 
adopted strategic models of environmental management to obtain control of 
the consequences and mitigate the impact of their activities on the 
environment. The measurement of these practices can be done by indicators, 
which indicate the actions adopted, reflections and possible counterparts to the 
degradation that may have occurred. Observing this scenario, this study aimed 
to compile the main performance indicators usually used in corporate 
environmental management in Brazil. Methodologically, in a descriptive 
research, based on the legislation, documents and literature available in the year 
2015, we carried out: i) literature review about the concepts of environmental 
management and definition of organizational effectiveness; and ii) a 
bibliographic and documentary survey to characterize types of indicators, 
starting with the environmental management indicators themselves, as well as 
functional area indicators, indicators of environmental status or status, and 
accounting indicators. As a result, we observed that the companies in informing 
their commitment to the conservation of the environment and can encourage 
their counterparts to do the same in order to mitigate the environmental 
impacts. We hope that the study will open new possibilities for the application 
of these indicators in specific cases of companies or groups of companies, along 
with sectors with greater environmental impact from their productive activities, 
such as agro-industrial, mining, chemical or construction.  

The purpose of this research is to analyze the scientific production in Portuguese 
language on the subjects commitment and entrenchment in the career and 
values of work for the period of one decade. We considered the publications in 
the SPELL, SciELO and rPOT databases and we used a bibliometric study, with 
descriptive characteristics and quantitative approach. We identify only of 57 
articles of which 21 were about career commitment, 10 were about career 
entrenchment, and 26 were about work values. We found that some studies 
show lack of clarity in the method and there are others that put the validator as 
author of the scale. Further researches are needed, especially researches that 
broaden the sample and investigate the relationships among commitment and 
entrenchment in the career with other antecedents and consequents, integrate 
multiple bases of the constructs and combine different methodological 
perspectives to understand the topics more appropriately. 
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COLLABORATIONS IN THE FRONT-END OF INNOVATION 
FOR OPPORTUNITIES IDENTIFICATION AND ANALYSIS  

SCIENTIFIC DISCLOSURE UNDER THE SERVICE-
DOMINANT LOGIC 
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http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v21i1.6382  http://dx.doi.org/10.21714/pretexto.v21i1.6621 

There is a growing recognition of the importance of the Front End for companies’ 
innovative capacity. The need for this process to develop openly and 
collaboratively is also widely understood. However, the systematized knowledge 
about FEI in the literature approaches it in a generic way, not considering 
specificities of its different phases. This gap is even greater when trying to 
understand how collaborations can occur in each phase. To contribute to the 
theoretical advance of the theme, this research aimed to systematize the 
academic production that discusses the collaborations established in the 
identification and analysis of opportunities stage of the FEI (IAO). Therefore, 
based on a systematic literature review, a bibliometrics was prepared and a 
qualitative analysis of the article portfolio focused on the objectives of the 
collaborations, actors, practices, results, facilitators, barriers and risks was done. 
The research confirms the scarcity of works focusing on collaborations at the 
IAO, establishing this as a relevant field for future studies.  

Reflecting on the Service-Dominant Logic axioms for science communication in 
the context of higher education institutions is the purpose of this theoretical 
essay. The dialogue between the fields of the Administration and 
Communication leads to the conclusion that scientific dissemination issues are 
too complex to be restricted to a single discipline. We searched the literature to 
get into an acquaintance of the state of the art of S-D logic and the use of 
elements of the reflexivity method in the critical reading of concepts and their 
interpretation for the process of the diffusion of scientific knowledge. The 
results suggest that the dialogue between the two fields is possible, particularly 
regarding S-D logic’s axioms 2 (value is co-created), 3 (actors are resource 
integrators), and 5 (value co-creation is institutionally coordinated). Moreover, 
theoretical analysis results suggest that the adoption of the S-D logic for 
guidance of the process of scientific communication is promising for the 
popularization of science and the development of society. 
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Although the literature provides a comprehensive set of performance indicators, 
there is a lack of consensus on the formulas of analysis of companies’ financial 
statements. This study aims to analyze the differences between the indices of 
analysis of companies’ financial statements in the Brazilian and international 
literature. Data were collected from 26 theoretical sources and 129 indicators 
were identified, classified in liquidity, indebtedness, profitability, and activities. 
These indices were applied to a sample of 25 companies and the results of the 
economic-financial performance evaluations revealed differences, depending 
on the formula used. This has theoretical and practical implications, since the 
selection between formulas can be manageable, allowing to choose among the 
alternatives to the one that has the best result. Analysts, creditors, investors and 
shareholders need to understand these weaknesses in the financial ratios, as 
they may reflect on the published rankings and, consequently, in stakeholders’ 
decisions.  

This research aims to study how much innovation performance affects financial 
performance.  To this extent, the study applied Structural Equation Modeling in 
a database of 238 Colombian companies that responded to surveys conducted 
between 2012 and 2016. It was possible to identify that technological activities, 
manpower skills and external connections have positive relationships with the 
performance of innovation. Innovation also positively impacts market-related 
aspects but does not influence cost-related issues. Finally, both market and cost 
impacts are directly and positively related to financial performance. Thus, the 
results of this research suggest that, for service companies to improve financially 
from innovation, one should invest in technology, labor and strengthen external 
ties, impacting factors related to the market,  through better performance of 
innovation. 

TEACHING CASE 
 

 
 

 

  

THE FEAT OF THE OUTSIDER 
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The case reports the saga of many northeasterns, without opportunities, who 
become great businessmen, showing the difficulties encountered by a specific 
entrepreneur.  There was the dilemma of staying stable with everything you 
have already achieved and not jeopardizing of business and family or facing the 
challenges you face and giving the dreamed professional leap, even in the face 
of the crisis scenario that the Brazil lived in 1999. How to undertake without 
jeopardizing the assets already conquered? Would it be time to join an investor 
who can bring capital into the business? Was the political moment conducive to 
investment in the country, or indebtedness? This case for teaching can be used 
for discussion the disciplines: Entrepreneurship, to discuss the challenges of 
undertaking; Strategy at making decisions before the implantation of a new 
business in a market in crisis in order to generate competitive advantage; In 
Negotiation courses.  

 

 

 

   

 


