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Editorial

Este volume da Revista Contemporânea de Contabilidade oferece oito artigos que
exploram temas diversos da área contábil, seis de origem nacional e dois de origem
internacional.

O primeiro artigo, intitulado Avaliação do sistema de combate às fraudes
corporativas no Brasil, é de autoria de Luiz Carlos Jacob Perera, Eduardo Costa de Freitas e
Joshua Onome Imoniana. Este artigo evidencia o resultado da investigação realizada com 156
profissionais que atuam na área de auditoria e controles internos quanto à percepção dos
mesmos às fraudes corporativas no ambiente empresarial.

O segundo artigo, Efeitos do enfoque patrimonial na dívida pública flutuante: um
estudo de caso em uma fundação pública do norte do Brasil, é de autoria de Jonathan Alves
Galdino, Joel Brito Moura e Edileuza Lobato da Cunha. Os autores objetivam contribuir para
o setor público investigando, por meio de um estudo de caso em uma fundação estadual da
região norte brasileira, os efeitos da adoção do enfoque patrimonial sobre a dívida pública
flutuante das entidades governamentais.

O terceiro artigo deste volume, de autoria de Carlos Jorge Fontaínhas Mendes e
Fátima de Souza Freire, cujo título é A governança corporativa e manipulação de informação
contábil: mensuração a valor justo nos bancos comerciais, investigou se a governança
corporativa é um instrumento que inibe a prática de manipulação de informação contábil no
processo de mensuração a valor justo de ativos nos bancos comerciais em oito regiões
geoeconômicas do mundo.

O quarto artigo, Comparabilidade da informação contábil em empresas brasileiras
após a adoção das normas internacionais de contabilidade, é de autoria de Diane Rossi
Maximiano Reina, Donizete Reina e Silvio Freitas da Silva. Com base na convergência às
Normas Internacionais e em sua obrigatoriedade a partir de 2010 os autores investigam os
níveis de comparabilidade dos relatórios financeiros das empresas brasileiras que compõem o
IBrX-50 após a adoção das Normas Internacionais de Contabilidade, no que diz respeito aos
pronunciamentos técnicos: CPC 16, CPC 27, CPC 04 e CPC 38.

O quinto artigo, intitulado Corporate governance versus corporate governance: an
international review: uma análise comparativa da produção acadêmica do tema governança
corporativa, de autoria de Henrique César Melo Ribeiro, visando contribuir no conhecimento
do tema Governança Corporativa apresenta os resultados de uma análise bibliométrica da
produção acadêmica dos periódicos Corporate Governance e Corporate Governance: an
International Review no período de 2001 a 2012.

O sexto artigo, de André Pinto Coelho Vello e Antonio Lopo Martinez, intitulado
Planejamento tributário eficiente: uma análise de sua relação com o risco de mercado,
investigou, em uma amostra de em uma amostra de 86 empresas de capital aberto, se o
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planejamento tributário eficiente é capaz de promover uma redução do risco de mercado
dessas organizações.

O penúltimo artigo deste volume, cujos autores são Bruno Lucio Santos Vieira, José
Guilherme Chaves Alberto, Henrique Cordeiro Martins e Alex Moreira, tem como título Does
hedging make economic sense for American Airlines?. O artigo tem por objetivo explorar o
impacto da hedging nas companhias aéreas, por meio do estudo de caso na American Airlines.

O trabalho que fecha este volume, de autoria de Óscar Suárez Fernández, Tono
optimista y crisis económica, analisa se o “tom” do texto narrativo apresentado no “Relatório
de Gestão” das empresas espanholas influencia a percepção dos usuários das demonstrações
financeiras.

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


