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Editorial

Este número da Revista Contemporânea de Contabilidade (RCC) completa o 
primeiro ano do terceiro triênio da existência deste periódico. Assim como os números 
antecessores a este a Revista Contemporânea de Contabilidade oferece 08 (oito) artigos 
abordando diversos temas da área Contábil. 

O primeiro artigo do presente volume, de autoria de Anderson Chaves Da Silva, 
Carlos Alexandre Nascimento Wanderley e Ruthberg Dos Santos, intitulado Utilização 
de ferramentas estatísticas em artigos sobre contabilidade fi nanceira - um estudo quanti-
tativo em três congressos realizados no país, desenvolvido na linha de pesquisa e ensino 
em Contabilidade, tem por objetivo analisar o emprego da metodologia estatística nos 
trabalhos científi cos apresentados na área temática Contabilidade para usuários externos 
no Congresso ANPCONT, no Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e no 
EnANPAD, nos anos 2007, 2008 e 2009.

O segundo artigo, intitulado Impacto da republicação de demonstrações fi nan-
ceiras no preço das ações de empresas brasileiras, de autoria de Fádua Helou Netto e 
Clesia Camilo Pereira, busca verifi car empiricamente se há um comportamento anormal 
do preço das ações das empresas brasileiras, com maior média de volume de negócios, 
a partir da republicação de suas demonstrações fi nanceiras. 

 O terceiro artigo, A defi nição de indicadores do desempenho e da qualidade para 
o processo de produção: estudo de casos do processo de produção do café, é de autoria 
de: Adriano Antonio Nuintin e Sílvio Hiroshi Nakao. O trabalho discute os benefícios da 
utilização dos indicadores de desempenho e de qualidade tanto para avaliação do potencial 
econômico da empresa quanto para o auxílio à gestão dos negócios. Neste contexto, os 
autores, por meio da análise de quatro processos de produção de organizações produtoras 
da commodity café, propõem identifi car a existência de fatores comuns relacionados à 
elaboração de indicadores de desempenho e de qualidade.

O artigo que se segue, O tema “ética” na percepção dos alunos de graduação de 
ciências contábeis em universidades da região sul do Brasil, de Cristiano do Nascimento, 
Tainan de Lima Bezerra, Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo, Vicente Pacheco 
e Tatiane Antonovz aborda um assunto sempre atual: a ética; aqui explorada por meio 
da investigação da percepção dos alunos da graduação dos cursos de Ciências Contábeis 
dos estados da região sul, no que diz respeito a sua importância e a forma como o tema 
é abordado em sala de aula. 

O quinto artigo intitulado Processo de implementação de um sistema de gestão 
de custos em hospital público: um estudo das variáveis intervenientes, de Altair Borgert, 
Rodrigo Viega Alves e Charles Albino Schultz investiga os fatores que infl uenciam o 
sucesso na implementação e manutenção de um sistema de gestão de custos em um 
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hospital público do Rio Grande do Sul. Esta investigação é informada por três questões: 
Quais os fatores presentes no processo de implementação de um sistema de gestão de 
custos? Quais as principais difi culdades percebidas pelos profi ssionais de saúde de dife-
rentes níveis? e Quais as principais difi culdades na percepção dos gestores do hospital? 
Cumpre esclarecer que o autor Altair Borgert integra o Conselho Editorial Científi co da 
Revista. O artigo foi recebido em 09/09/2009, revisado em 16/08/2010, reformulado em 
07/10/2010 e aprovado em 01/12/2010, tendo sido avaliado pelo Sistema double blind 
review, envolvendo avaliadores de Instituições de Ensino não pertencente a UFSC, as-
segurando com isso, independência e isenção no processo de avaliação.

O sexto artigo, Mensuração do valor da Petrobras: disparidades entre o valor 
contábil e o valor de bolsa, é de autoria de Neirilaine Silva de Almeida, Ronaldo Freitas 
da Silva e Kárem Cristina de Sousa Ribeiro. Os autores abordam um tema polêmico na 
área contábil: Avaliação de Empresas; cuja discussão volta aos meios acadêmicos com 
a promulgação da Lei 11.638/07. Com o objetivo de contribuir nessa discussão o artigo 
analisa as diferenças do valor contábil, da Petrobras, registrado historicamente e ajustado 
após a Lei 11.638/07 com seu valor cotado na Bolsa de Valores.

O penúltimo artigo deste volume tem como título Entidade e Continuidade: 
refl exões sobre a base conceitual e a estrutura hierárquica dos postulados e princípios 
da contabilidade e é de autoria de Renato Ferreira Leitão Azevedo. Diferentemente, dos 
demais artigos de natureza empírica este possui caráter teórico e convida os leitores a um 
repensar. Neste sentido, o autor questiona sobre a “equivalência hierárquica na Estrutura 
Básica da Teoria Contábil” entre os conceitos de Entidade e da Continuidade.

 A preocupação com as questões ambientais fi cam evidenciadas no trabalho que 
fecha este volume, intitulado Evidenciação dos custos ambientais nas empresas que com-
põem o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), de autoria de Júlio Orestes da Silva, 
Paulo Roberto da Cunha, Roberto Carlos Klann e Jorge Eduardo Scarpin, que discute 
a questão das informações relacionadas aos custos ambientais mais evidenciadas pelas 
empresas que compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 2009/2010 da 
Bovespa. A discussão perpassa a análise dos custos ambientais para controlar a ocorrência 
de impactos ambientais, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, em atividades 
sociais e correspondentes a danos ambientais. 

Na seqüência, informações sobre as normas para submissão dos trabalhos, segui-
das da relação dos avaliadores ad hoc da edição 2010-2, e, fi nalmente, são apresentadas 
informações editoriais

A editora-científi ca da RCC agradece à colaboração voluntária dos avaliadores 
ad hoc e as contribuições submetidas.

Boas leituras !

Sandra Rolim Ensslin
Editora


