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Editorial

O presente volume da Revista Contemporânea de Contabilidade oferece oito artigos
que exploram temas diversos da área contábil.

O primeiro artigo, intitulado Revista Contemporânea de Contabilidade: uma análise
do perfil da produção acadêmica durante o período de 2004 a 2012, é de autoria de Henrique
César Melo Ribeiro. O artigo, no contexto acadêmico visando contribuir para o avanço das
pesquisas sobre contabilidade contemporânea, analisou, sob a ótica da RCC, os 133 artigos
publicados em nove anos de pesquisa. O estudo conclui que “o acervo da Revista
Contemporânea de Contabilidade reflete o universo da produção acadêmica da área contábil,
ajudando, assim, a desenvolver, disseminar e socializar a área por meio de artigos científicos
publicados na literatura acadêmica nacional” (RIBEIRO, 2013, p.22).

O segundo artigo, Análise da alocação de custos indiretos dos serviços prestados a
uma organização de planos de saúde, é de autoria de Claudineia Kudlawicz e Lauro Brito de
Almeida. Os autores objetivam contribuir para área investigando se a alocação de custos
indiretos dos serviços prestados com base no fator da Tabela AMB (definida pela Associação
Médica Brasileira) apresenta resultados mais robustos que a alocação com base no Custo dos
Serviços Médicos Prestados por Pessoa Jurídica em uma Unidade de Consulta Básica. Para tal
selecionaram os custos mensais do ano de 2010 de uma operadora de planos de saúde.

O terceiro artigo deste volume, de autoria de José Carlos Tiomatsu Oyadomari,
Mariana Ponciano de Lima, Daise Lucia Pereira e Bruna de Oliveira Tavares da Silva, cujo
título é Relacionamentos entre controle gerencial, aprendizagem organizacional e decisões,
demonstrou a existência de um relacionamento positivo entre o uso do sistema de controle
gerencial, a aprendizagem organizacional e a tomada de decisão, a partir do estudo realizado
em uma amostra de 91 empresas brasileiras de diversos portes e setores de atividades.

O quarto artigo, Justificativa e proposta de indicador de sustentabilidade financeira, é
de autoria de Miriane de Almeida Fernandes e Manuel Meireles. Partindo da premissa de que
a sustentabilidade financeira é imprescindível para as empresas, o artigo propôs e testou – em
uma amostra de 41 empresas contabilmente estruturadas da região do município de Campinas
(SP) – um indicador para avaliar a capacidade da empresa de autoprover recursos financeiros
para enfrentar contratempos decorrentes da sua exploração econômica.

O quinto artigo, intitulado Avaliação de produção científica de pesquisadores:
mapeamento das publicações científicas, de autoria de Cleomir Waiczyk e Eduardo Rolim
Ensslin, visando contribuir no processo de seleção de materiais para gerar conhecimento no
pesquisador e subsidiar a construção do referencial teórico de sua pesquisa científica ilustra a
operacionalização do instrumento de intervenção Knowledge Development Process –
Constructivist (ProKnow-C) desenvolvido para este fim.

No contexto da contabilidade pública brasileira, face às determinações contidas nas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP) o sexto artigo,
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de Clilson Castro Viana, Carla Macedo Velloso dos Santos Tamer, Luiz Augusto de Carvalho
Francisco Soares e Mariomar de Sales Lima, intitulado Implantação da depreciação no setor
público e procedimentos contábeis: um estudo em uma instituição pública de ensino superior,
investigou as medidas precedentes à implantação da depreciação em uma Instituição Federal
de Ensino Superior, com vistas a explicitar os possíveis entraves, bem como os seus
benefícios para a tomada de decisões sob a ótica dos gestores.

O penúltimo artigo deste volume, cujos autores são Eric Bacconi Gonçalves, Maria
Aparecida Gouvêa e Daielly Melina Nassif Mantovani, tem como título Análise de risco de
crédito com o uso de regressão logística. O artigo analisou a adequação da técnica de análise
de regressão logística, a fim de classificar os clientes do produto crédito pessoal segundo seu
status de adimplência em bons e maus pagadores. O modelo de predição de credit scoring
mostrou-se “como um instrumento promissor para análise de crédito, podendo ser aprimorado
com a inclusão de outras variáveis e podendo levar ao aperfeiçoamento dos cadastros de
cliente, de modo a incluir tais variáveis relevantes nos registros” (GONÇALVES; GOUVÊA;
MANTOVANI, 2013, p.157).

O trabalho que fecha este volume, de autoria de Cláudia Ferreira da Cruz, Fernanda
Filgueiras Sauerbronn e Marcelo Álvaro da Silva Macedo, Um estudo sobre a divulgação de
informações de gestão ambiental nas homepages de grandes municípios brasileiros, a partir de
uma amostra composta pelos 97 municípios mais populosos do Brasil, constatou que os
municípios não divulgaram de forma completa as informações sobre gestão ambiental e que
tal postura é incompatível com o desenvolvimento socioeconômico destes municípios.

A editora científica, os membros do Comitê de Política Editorial e do Conselho
Editorial Científico desejam que as contribuições aqui apresentadas cumpram o objetivo de
proporcionar maior disseminação da pesquisa contábil na área.

Boas leituras!

Sandra Rolim Ensslin
Editora


