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editorial 

A edição número 62 foi montada sob a perspectiva de um composto de artigos que 
mescla temas internos e externos, os quais proporcionam forte impacto na sociedade, 
tanto no sentido macro, como organizacional ou individual. Os trabalhos que compõem 
a edição são os seguintes:

experiências internacionais com o orçamento Público por regime de Competên-
cia é o título do trabalho produzido por Bento Rodrigo Pereira Monteiro e Ricardo Cor-
rêa Gomes. O texto trata do impacto proporcionado pela utilização da contabilidade por 
competência na área pública a partir de comparações entre diversos países.

Rodrigo de Souza Gonçalves, Otávio Ribeiro de Medeiros, Jorge Katsumi Niyama 
e Elionor Farah Jreige Weffort são os autores do trabalho denominado social Dis-
closure e Custo de Capital Próprio em Companhias abertas no Brasil. O artigo 
discorre sobre um tema relevante que é a associação entre reputação e custo de capital 
das organizações.

A evidenciação das informações ambientais sobre resíduos sólidos e o grau com que 
tal fenômeno ocorre é o foco da pesquisa denominada evidenciação ambiental dos re-
síduos sólidos de Companhias abertas no Brasil Potencialmente Poluidoras. Essa pes-
quisa foi desenvolvida por Barbara de Lima Voss, Elisete Dahmer Pfitscher, Fabrícia Silva 
da Rosa e Maísa de Souza Ribeiro.

a influência da estrutura de Propriedade e Controle sobre o Valor de Mercado 
Corporativo no Brasil, de autoria de Daniel Ferreira Caixe e Elizabeth Krauter, trata dos 
efeitos da concentração acionária nas empresas brasileiras e o tipo de relação com o fluxo 
de caixa do acionista.

Jandir Nicoli Junior e Bruno Funchal são os autores do artigo denominado o efeito 
da diversificação Corporativa na estrutura de Capital das firmas Brasileiras. Seu foco 
é discutir se a diversificação corporativa aumenta a capacidade de endividamento das 
firmas brasileiras.

O artigo denominado teoria da autodeterminação: uma análise da Motivação dos 
estudantes do Curso de Ciências Contábeis, de autoria de Edvalda Araújo Leal, Gilberto 
José Miranda e Carlos Roberto Souza Carmo, trata das questões referentes à motivação 
dos alunos de Ciências Contábeis perante as perspectivas de terminar o curso ou realmen-
te aprender. Afinal, o que é realmente importante?

Parabenizamos os autores e desejamos aos leitores momentos instigadores de pesquisa 
e de geração de conhecimento. Boa leitura!

Fábio Frezatti, Editor-Chefe 


