Editorial
A Revista Contabilidade Vista & Revista, publicação trimestral
impressa do Departamento de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, com o apoio do Curso
de Mestrado em Ciências Contábeis, disponibiliza todas as suas edições no
endereço eletrônico www.face.ufmg.br/contabilidadevistaerevista, com acesso
gratuito, livre e irrestrito. Trata-se de um periódico científico classificado
como Nacional “B3” 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.
Neste primeiro número de 2010 temos a satisfação de informar à
comunidade acadêmica a indexação da Contabilidade Vista & Revista no
Directory of Open Access Journals - DOAJ, no Open Archives Initiative OAI HARVESTER e no Sumários de Revistas Brasileiras. O objetivo desses
indexadores é aumentar a visibilidade e acesso a periódicos científicos e
acadêmicos. Agradecemos a todos que colaboraram conosco nesta empreitada,
principalmenteaos autores, avaliadores e membros do Conselho Editorial.
Mantendo o cumprimento de sua missão – disseminar o conhecimento científico –, nesta edição a Revista Contabilidade Vista & Revista
apresenta seis artigos inéditos. No primeiro deles, Ivam Ricardo Peleias,
José Carlos Penha, João Bosco Segreti e Anísio Candido Pereira estudam a
percepção dos diretores e gerentes da subsidiária de uma multinacional
oriental instalada no Brasil sobre a implementação dos requisitos da Lei
Sarbanes-Oxley. O estudo de caso revelou que os diretores e gerentes estão
conscientes das deficiências dos atuais sistemas de controle interno,
governança corporativa e gestão de riscos, e da necessidade de investimentos para o atendimento às exigências da Lei. No segundo trabalho,
Douglas da Silveira e José Alonso Borba analisam a conformidade das
prestações de contas com as normas contábeis estabelecidas das fundações
da área de Educação e Pesquisa de Santa Catarina. A pesquisa exploratória
com abordagem quantitativa avaliou 117 prestações de contas de 39

fundações e encontrou um nível geral de conformidade das demonstrações
contábeis de aproximadamente 67%.
No artigo seguinte, os processos de fusões e aquisições de empresas
brasileiras ocorridas entre 1996 e 2004 foram analisados por Marcos Antônio
de Camargos e Francisco Vidal Barbosa para averiguar se resultaram em
sinergias operacionais e gerenciais e, também, no aumento da rentabilidade
das empresas envolvidas. O estudo envolvendo 76 empresas mostrou que
não houve alteração na rentabilidade das empresas da amostra, apesar do
aumento significativo no valor dos seus ativos. Identificar os mecanismos
de auditoria, que são divulgados pelas empresas listadas nos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa 1 e 2 e no Novo Mercado da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), foi o objetivo do quarto estudo, de autoria
de Márcia Martins Mendes De Luca, Luana Carlos Martins, Anna Beatriz
Grangeiro Ribeiro Maia e Antonio Carlos Dias Coelho. Apoiados nas
técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, os resultados do estudo
indicaram que a evidenciação dos mecanismos de auditoria no contexto da
governança corporativa ainda é incipiente nas empresas, que, teoricamente,
adotam as suas melhores práticas.
O quinto artigo, de Luiz Arthur Cavalcanti Pereira, João Marcelo Alves
Macedo, Jeronymo José Libonati e Umbelina Cravo Teixeira Lagioia,
buscou evidências de possíveis influências das reações de afeto no contexto das
decisões gerenciais em três cenários de decisões sob o espectro gerencial.
Concluíram que a presença da variável emocional pode influenciar na percepção do risco nas alternativas do cenário. No último artigo foram analisados os estudos acerca da adoção do International Financial Reporting
Standards (IFRS) em países europeus. A autora Laura Calixto identificou 75
artigos publicados em periódicos internacionais, em bases eletrônicas ou
apresentados em congressos, e, em bases de dados nacionais, quatro dissertações e um artigo. Verificou grande diversidade nos estudos que focaram o
tema, dentre eles, impactos no custo de capital após a adoção das IFRS e
opiniões sobre a adoção junto a contadores, auditores e executivos.
Uma boa leitura a todos!
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