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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, de autoria Sérgio Lemos 

Duarte, Lara Cristina Francisco de Almeida Fehr, Marcelo Tavares e Ernando 

Antônio dos Reis, os autores investigaram como se comportam as variáveis dos 

custos de produção do café no período de formação da lavoura em relação 

ao preço de venda da saca de 60 kg. Para isso, utilizaram os dados do 

Agrianual do período de 1999 a 2008, de custos e preços. O segundo trabalho 

apresentado nesta edição é de autoria de Marco Aurélio Gomes Barbosa e 

Ernani Ott, apresentando um relato histórico sobre a organização profissional 

contábil no Estado do Rio Grande do Sul no período compreendido entre 1882 

e 1947 (ano de criação do Conselho Regional de Contabilidade do Rio 

Grande do Sul), tratando de instituições representativas da classe contábil e 

de algumas personalidades que nelas atuaram. A pesquisa foi desenvolvida a 

partir de documentos das instituições estudadas, de informações de 

periódicos dos séculos XIX e XX, de entrevistas, e outras fontes bibliográficas. 

No terceiro artigo, elaborado por José Antonio Gouvêa Galhardo, 

Claudio Parisi, Anísio Candido Pereira e Aldy Fernandes da Silva, os autores 

exploraram os reflexos do contingenciamento orçamentário e financeiro da 

União sobre a gestão das Unidades Gestoras – UG, buscando revelar a 

relação entre os impactos na gestão e os artifícios adotados pelos gestores 

com a possibilidade da presença potencial do contingenciamento. A 

pesquisa foi realizada por meio de coleta, tratamento e interpretação dos 

dados dos julgamentos do Tribunal de Contas da União – TCU sobre os 

processos de contas anuais das UG da Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional, localizadas no Estado de São Paulo, de 2001 a 2006. 

No quarto trabalho, Fernanda Kreuzberg, Marcelo Dockhorn e Nelson 

Hein analisaram o impacto da crise subprime na formação de ranking dos 

indicadores econômico-financeiros das empresas do setor financeiro listadas 

na BM&FBovespa a partir da aplicação do método Displaced Ideal 

modificado. Realizou-se uma pesquisa com 24 empresas do subsetor bancos, 
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analisando-se os indicadores de solvência e liquidez, capital e risco, 

rentabilidade e lucratividade. 

Por fim, Maria Aparecida Gouvêa, Eric Bacconi Gonçalves e Daielly 

Melina Nassif Mantovani aplicaram e compararam as técnicas regressão 

logística e redes neurais no desenvolvimento de modelos de predição de 

credit scoring com base em dados de uma grande instituição financeira 

brasileira. A base de dados correspondeu ao período de agosto de 2009 a 

fevereiro de 2010, período em que o Brasil vivenciou notável expansão da 

oferta de crédito no mercado 

Esperamos que tenham uma boa leitura. 

 

Jacqueline Veneroso Alves da Cunha 

Editoria Científica 

 


