Editorial
A Revista Contabilidade Vista & Revista, publicação do Curso de
Mestrado em Ciências Contábeis, com o apoio do Departamento de Ciências
Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de
Minas Gerais, disponibiliza todas as suas edições, com acesso gratuito, livre e
irrestrito,
no
endereço
eletrônico
http://www.face.ufmg.br/revista/index.php/contabilidadevistaerevista. Tratase de um Periódico Científico classificado como Nacional “B1”, segundo os
critérios do Sistema Qualis determinados pela Comissão da Área de
Administração,
Contabilidade
e
Turismo
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.
Mantendo o cumprimento de sua missão de disseminar o
conhecimento científico, nesta edição, a Contabilidade Vista & Revista, que
passou a ser quadrimestral, apresenta seis artigos inéditos. No primeiro deles,
de autoria de Marcelo Augusto Ambrozini, Alberto Borges Matias e Tabajara
Pimenta Júnior, os autores classificaram as empresas brasileiras de capital
aberto de acordo com as diferentes estruturas patrimoniais das contas
relacionadas ao capital de giro, dentro da ótica do Modelo Dinâmico, com
vistas a verificar se houve uma estrutura predominante nas companhias
nacionais nos anos de 1996 a 2013.
O segundo trabalho apresentado nesta edição é de autoria de
Franciele Beck e Rita Buzzi Rausch, e objetivou verificar a percepção dos
discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Regional de
Blumenau em relação aos fatores que influenciam o processo de ensinoaprendizagem. As variáveis analisadas, classificadas nos fatores: (a) aluno; (b)
assunto; e (c) professor, foram baseadas no estudo de Bordenave e Pereira
(2002).
No terceiro artigo, elaborado por Tany Ingrid Sagredo Marin, Silene
Jucelino de Lima e Silvia Pereira de Castro Casa Nova, as autoras
identificaram, a partir da opinião de gestores do setor contábil, as
competências em relação ao conhecimento técnico e postura profissional
dos estudantes de graduação em Ciências Contábeis da FEA-USP, e as
compararam ao que é esperado por profissionais do alto escalão do setor e
por consultores de Recursos Humanos, propiciando refletir sobre melhorias
futuras para a formação profissional da área.
No quarto trabalho, Óscar Miguel da Silva Pinto de Matos e Fernando
Caio Galdi investigaram o impacto das transações entre partes relacionadas
na performance operacional das empresas brasileiras. Considerando-se as
recentes alterações no cenário contábil brasileiro e a exigência da
evidenciação detalhada das operações entre partes relacionadas a partir de
2008, os autores utilizaram uma amostra de empresas brasileiras listadas na
Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) no período de 2008 e 2009.

Carlos Henrique Silva Do Carmo, Alex Mussoi Ribeiro e Luiz Nelson
Guedes de Carvalho, no quinto artigo, investigaram a influência de grupos de
interesse (lobby) no processo de normatização contábil internacional
empreendido pelo International Accounting Standards Board – IASB. Para
cumprir tal meta, utilizaram as 302 cartas de comentários enviadas ao IASB por
conta do discussion paper Leases Preliminary Views no período de março a
julho de 2009.
Por fim, no artigo de Antônio André Cunha Callado e Marco Aurélio
Benevides de Pinho, os autores investigaram as práticas de gestão de custos
entre micro e pequenas empresas que atuam no setor comercial e no setor
de prestação de serviços em busca de evidências de isomorfismo mimético.
Para a realização da pesquisa, foram analisadas trinta empresas de micro ou
pequeno porte. Quatro grupos de variáveis foram analisados: perfil dos
gestores, perfil organizacional das empresas, práticas de gestão de custos e
setor de atividade econômica.
Esperamos que tenham uma boa leitura.
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