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E D I T O R I A L 

A Revista Enfoque Reflexão Contábil no decorrer desses últimos anos, vem passando por 

avanços significativos, dentre eles podemos destacar a reestruturação do Corpo Editorial e Científico, 

ressaltando-se a colaboração de professores de outras instituições e também de outros países na 

avaliação dos artigos, bem como a inserção em importantes bases de indexação e o crescente 

número de artigos submetidos de autores de todo o Brasil e do exterior. Em decorrência desses fatos, 

salientamos que a partir desta primeira edição de 2013, a Revista passa a publicar oito artigos em 

cada volume.  Portanto, a seguir, uma síntese dos artigos. 

O primeiro artigo – A eficácia do Pronunciamento Técnico para pequenas e médias empresas 

sob a ótica da teoria dos jogos – analisa as tendências dos profissionais da contabilidade e gestores 

de empresas com relação à adoção do Pronunciamento Técnico emitido pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis para Pequenas e Médias Empresas. 

O segundo artigo – Desempenho econômico e a responsabilidade social corporativa: uma 

contribuição para a análise da relação destas variáveis no caso das maiores companhias abertas 

brasileiras – propõe testar a teoria que relaciona o desempenho econômico à reputação social 

corporativa no caso das maiores empresas brasileiras de capital aberto. 

O terceiro artigo – Contabilidade ambiental: nível de conhecimento dos profissionais 

contábeis da grande Florianópolis - identifica o nível de conhecimento dos profissionais contábeis da 

Grande Florianópolis sobre a Contabilidade Ambiental. 

Em seguida, o quarto artigo – Evolução das pesquisas em contabilidade gerencial: uma 

análise das opções temáticas em teses e dissertações no Brasil – analisa as opções temáticas das 

teses e dissertações defendidas nos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em Contabilidade no 

Brasil, de 1973 a 2010, que foi realizado de modo longitudinal.  

O quinto artigo - Análise do valor adicionado e de sua distribuição: um estudo nos bancos 

listados na BOVESPA com uso da ANOVA – que tem como objeto de estudo o valor adicionado 

gerado pelas instituições financeiras listadas na BOVESPA e sua distribuição nos anos entre 2007 a 

2011, evidenciando de que forma os bancos repartiram sua riqueza com o pessoal, governo, terceiros 

e acionistas. 

O sexto artigo – Crédito imobiliário: uma análise das carteiras dos maiores bancos do país – 

avalia como o aumento na concessão de financiamentos habitacionais no Brasil está se refletindo nas 

carteiras de crédito das cinco maiores instituições financeiras do país, entre os anos de 2001 e 2010. 

O sétimo artigo – Bases de mensuração de ativos e passivos: análise de correspondência 

dos anos de 2006 e 2010 – identifica as bases de mensuração das contas do Ativo e do Passivo 

evidenciadas nas Notas Explicativas de 2006 e 2010 nas maiores empresas brasileiras de capital 

aberto listadas na Revista Exame - Melhores e Maiores de 2011. 

Por fim, o oitavo artigo – Relevância da informação contábil para o mercado de capitais: 

evidências no mercado brasileiro – verifica empiricamente, através da técnica de Estudo de Eventos, 

se a publicação das demonstrações contábeis afeta o comportamento dos preços das ações de 42 

papéis de empresas listadas no Índice Bovespa. 

Desejamos a todos uma boa leitura e até a próxima edição! 
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