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E D I T O R I A L 

doi: 10.4025/enfoque.v30i2.14548 

A Revista Enfoque Reflexão Contábil tem recebido artigos de autores de praticamente todo o 

Brasil e também do exterior. A grande diversidade de trabalhos acadêmicos e científicos enviados 

pelos autores, demonstra a contribuição ao conhecimento contábil e áreas afins. 

Após a importante conquista obtida neste ano de 2011, ou seja, a inclusão da Revista 

Enfoque Reflexão Contábil no diretório DOAJ – Directory of Open Access Journals, esta edição 

apresenta aos seus leitores seis artigos. Segue uma síntese dos mesmos. 

No primeiro artigo, Romualdo Douglas Colauto, Jacqueline Veneroso Alves da Cunha, Bruna 

Camargos Avelinos e Marina Souza Lúcio Oliveira investigam a presença do capital intelectual em 

entidades sem fins lucrativos portuguesas, e as atitudes dos gestores acerca de sua gestão. Também 

comparam os resultados obtidos aos encontrados por Colauto e Avelino (2008) em entidades sem fins 

lucrativos brasileiras. 

O segundo artigo, de autoria de Reinaldo Rodrigues Camacho, Welington Rocha e Romildo 

de Oliveira Moraes, parte da premissa de que hospitais com alto nível de complexidade incorrem em 

maiores custos quando comparados com hospitais com médio e baixo nível de complexidade. Assim, 

os referidos autores verificaram se os preços dos serviços hospitalares praticados por hospitais 

privados junto à operadoras de planos de saúde, seriam capazes de discriminar os hospitais de 

acordo com seu nível de complexidade (alto, médio e baixo). 

Na sequência, o estudo apresentado por Gabriel Moreira Campos, Josedilton Alves Diniz e 

Gilberto de Andrade Martins, teve por objetivo identificar e analisar as publicações brasileiras sobre 

governança corporativa, dentro do contexto da contabilidade e finanças, evidenciando as fronteiras de 

pesquisas: estrutura teórica, mecanismos de accountability, metodologia e técnica aplicada, setores e 

contexto, globalização e horizonte temporal. 

Com o objetivo de identificar: a quantidade de autores por artigo, as instituições de ensino 

superior a qual os mesmos estão vinculados, o autor seminal do tema, o tipo e origem das referências 

utilizadas e os principais temas abordados, Daiane dos Santos Barbosa, Alexandre Costa Quintana e 

Débora Gomes Machado, através de uma pesquisa bibliométrica, verificaram a produção científica 

sobre os Fluxos de Caixa e a Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, na Revista de Contabilidade 

e Finanças da Universidade de São Paulo, no período de 1989 a 2009. 

O sexto artigo, de autoria de Adriana Kroenke, Ari Söthe e Francisco Antonio Bezerra, analisa 

a evolução da pesquisa contábil segundo a visão epistemológica de Ludwik Fleck, buscando identificar 

os momentos nos quais as “pressões sociais” indicam a necessidade de “evolução do conhecimento” 

da teoria normativa para a positiva. Concluíram os autores que, para o desenvolvimento de estudos na 

área contábil, os pesquisadores são pouco influenciados pelas teorias de seus orientadores de pós-

graduação stricto sensu, no entanto, ocorre uma maior influência dos eventos sociais nas pesquisas, 

que acabam direcionando as pesquisas científicas. 

Por fim, manifestamos aos autores nossos agradecimentos pela inestimável contribuição para 

a Ciência Contábil e áreas afins. 

Desejamos a todos uma boa leitura e que obtenham nesta edição conhecimento para as suas 

atividades! 

Prof. Marcelo Soncini Rodrigues                                                                             Profª. Katia Abbas 

Editor                                                                                                                                         Co-Editora 
 


