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Editorial 

 
 

A Revista Contabilidade Vista & Revista, publicação trimestral do Curso 

de Mestrado em Ciências Contábeis, com o apoio do Departamento de 

Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade 

Federal de Minas Gerais, disponibiliza todas as suas edições, com acesso 

gratuito, livre e irrestrito, no endereço eletrônico 

http://www.face.ufmg.br/revista/index.php/contabilidadevistaerevista. Trata-

se de um Periódico Científico classificado como Nacional “B1”, 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. 

Mantendo o cumprimento de sua missão de disseminar o 

conhecimento científico, nesta edição, a Contabilidade Vista & Revista 

apresenta cinco artigos inéditos. No primeiro deles, Domingues Fernandes 

Campos, Manoel Lopes Neto e Leonardo Dias de Sousa Martins analisaram a 

percepção de 650 estudantes dos cursos de Ciências Contábeis e 

Administração de uma IES de Natal/RN quanto à importância dos atributos 

dessa instituição e, também, avaliaram o desempenho do serviço oferecido 

em cada curso, nos mesmos atributos pesquisados. O segundo trabalho 

apresentado nesta edição é de autoria de Lara Fabiana Dallabona, Araceli 

Farias de Oliveira e Rita Buzzi Rausch e objetivou identificar os avanços 

pessoais e profissionais de 48 egressos do programa de pós-graduação em 

Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, relacionados à 

obtenção do título de mestre. 

No terceiro artigo, elaborado por Angelino Fernandes Silva, Marcelo 

Alvaro da Silva Macedo e José Augusto Veiga da Costa Marques, os autores 

analisaram a relevância das informações contábeis sobre o Lucro Líquido (LL), 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) e Fluxo 

de Caixa Operacional (FCO) de empresas do setor elétrico brasileiro entre o 

período de 2005 a 2009, de modo a discutir os impactos informacionais das 

recentes mudanças contábeis no Brasil, principalmente no que diz respeita à 

obrigatoriedade da publicação da Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC). 

No quarto trabalho, Almir Rodrigues Durigon e Carlos Alberto Diehl 

desenvolveram uma pesquisa bibliométrica com o propósito de analisar as 

características das publicações referentes à controladoria no setor público, 

publicadas no Congresso USP de Controladoria e Contabilidade no período 

de 2001 a 2011. 

Finalmente, no quinto artigo, Vitor Gomes Baioco, José Elias Feres de 

Almeida e Adriano Rodrigues, a partir dos dados de sociedades anônimas 

com ações negociadas na BM&FBovespa no período entre 1996 e 2009, 

investigaram e mediram o grau de suavização de resultados das empresas 

reguladas e não reguladas com ações negociadas. O estudo foi realizado por 
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meio de duas metodologias distintas, desenvolvidas por Leuz et al (2003) e 

Eckel (1981), que procuram identificar as práticas de suavização de resultados 

relacionadas à discricionariedade contábil.  

Esperamos que tenham uma boa leitura. 

 

Jacqueline Veneroso Alves da Cunha 

Editoria Científica 

 


