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A Revista Contabilidade Vista & Revista, publicação trimestral
impressa do Departamento de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, com o apoio do
Curso de Mestrado em Ciências Contábeis, disponibiliza todas as suas
edições, com acesso gratuito, livre e irrestrito, no endereço eletrônico
www.face.ufmg.br/contabilidadevistaerevista. Trata-se de um Periódico Cien-
tífico classificado como Nacional “B3”, segundo os critérios do Sistema
Qualis determinados pela Comissão da Área de Administração, Contabilidade
e Turismo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– CAPES. 

Buscando o cumprimento de sua missão de disseminar o conhecimento
científico, nesta edição, a Revista Contabilidade Vista & Revista apresenta
a seus leitores mais seis artigos inéditos. No primeiro trabalho, Marcelo
Augusto Ambrozini, Luiz Eduardo Gaio, Carlos Alberto Grespan Bonacim
e Eduardo Garbes Cicconi encontraram evidências significativas de que a
contratação de Formadores de Mercado tem o poder de aumentar a liquidez
das ações negociadas na Bovespa, fazendo com que haja maior facilidade
nas negociações desses títulos no mercado por parte dos investidores. Na
seqüência, Karina Lima da Silva, Marcelle Colares Oliveira, Marcia Martins
Mendes De Luca e Osório Cavalcante Araújo analisaram a evolução da
Governança Corporativa e a implantação das seções de controle interno e
do Comitê de Auditoria na Petrobras, em conformidade com a Lei SOX em
uma empresa. No terceiro artigo, Lauro Brito de Almeida, Esmael Almeida
Machado, Léo Raifur e Daniel Ramos Nogueira realizaram um estudo
exploratório em cooperativas agropecuárias da Região Sul do Brasil para
verificar se havia relação entre o porte da cooperativa e a utilização do
orçamento como ferramenta de apoio à formulação e implementação de es-
tratégias; entre o porte da cooperativa e a interatividade no processo orça-
mentário; e entre o porte da cooperativa e a prática de controle orçamen-
tário. No próximo artigo, José Ricardo Maia de Siqueira, Rodrigo Siqueira-
Batista, Rafael Borges Morch e Romulo Siqueira-Batista analisaram as
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opiniões de um grupo de alunos de Contabilidade expostos ao processo de
Aprendizagem Baseada em Problemas, visando captar indícios sobre a
possibilidade de sua aplicação – ou não – na área contábil. Participaram da
pesquisa 15 alunos de graduação, voluntários da disciplina Contabilidade
de Custos II de uma Instituição de Ensino Superior (IES) Pública.  Após,
Cleberson Luiz Santos de Paula, Haroldo Guimarães Brasil e Poueri do
Carmo Mário avaliaram a capacidade de mensuração do resultado social com
base em demonstrações financeiras de organizações sem fins lucrativos.
Foram analisadas as Demonstrações Financeiras de duas organizações sem
fins lucrativos, atuantes na área hospitalar, por meio do Social Return On
Investiment - SROI. Por último, Charline Barbosa Pires, Ernani Ott e Claudio
Damacena analisaram o perfil do profissional contábil requerido pelo
mercado de trabalho da Região Metropolitana de Porto Alegre utilizando
939 ofertas de emprego coletadas no período de janeiro a setembro de 2007
no jornal Zero Hora e no site de recolocação profissional Manager.
Conclui-se que na região estudada predomina a ideia de contador como um
profissional técnico, fazendo com que seja procurado para desempenhar
funções mais próximas daquelas que caracterizam o “guarda-livros” e não
o “parceiro de negócios”, descrito na literatura.

Mais uma vez, uma boa leitura a todos!

Jacqueline Veneroso Alves da Cunha
Editora Científica


