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,
com acesso gratuito, livre e irrestrito, no endereço eletrônico www.face.ufmg.br/
contabilidadevistaerevista. 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.
Mantendo sua periodicidade e pontualidade, nesta edição, a Revista
Contabilidade Vista & Revista apresenta a seus leitores mais seis artigos
inéditos. No primeiro trabalho, Paulo Aguiar do Monte, Isabelle Carlos
Campos Rezende, Gibran da Silva Teixeira e Cássio da Nobrega Besarria
analisaram a composição, o risco e a persistência da volatilidade de três carteiras de variância mínima formadas, respectivamente, por ativos de empresas
que fazem parte dos níveis de Governança listadas na BM & F Bovespa.
Aplicando os modelos CAPM e da família ARCH desenvolveram uma pesquisa exploratório-descritiva utilizando técnicas econométricas para avaliar
a relação entre transparência/informação e risco/retorno. Na sequência,
Márcio de Souza e Silva, Fernando Caio Galdi e Arilda M. C. Teixeira
investigaram o efeito da regulação econômica e das eleições presidenciais no
gerenciamento de resultados de companhias atuantes em diversos setores no
mercado de capitais brasileiro. O estudo envolveu 339 companhias abertas
com o uso do modelo proposto por Han e Wang (1998) para analisar gerenciamento de resultados.
Após, Pedro Cláudio da Silva, Elionor Farah Jreige Weffort, Marcos
Reinaldo Severino Peters e Joanília Neide de Sales Cia estudaram as dificuldades na adoção das IFRS e os impactos prováveis no patrimônio e resultado, para as companhias brasileiras de saneamento. O estudo envolveu a
aplicação de questionários aos profissionais responsáveis pelas informações

contábeis das empresas brasileiras representativas de 73,48% do ativo total
do setor. Em seguida, Ana Paula Capuano da Cruz, Márcia Maria dos
Santos Bortolocci Espejo, Flavia Pozzera Gassner e Silvana Anita Walter,
por meio de um estudo bibliométrico e sociométrico com a utilização do
software UCINET® 6, buscaram identificar os atores mais relevantes
envolvidos no processo de desenvolvimento do campo da pesquisa em
contabilidade gerencial, no período entre 2004 e 2008.
Marcos Antonio de Souza, Fernando Batista Fontana e Caroline Dal
Sotto Boff investigaram, no quinto artigo, a adoção de práticas de planejamento e controle de custos por empresas industriais localizadas na cidade
de Caxias do Sul. O estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, teve coleta de dados realizada por meio de questionários enviados a
profissionais de 10 indústrias de grande porte localizadas na cidade. Por
último, Fábio Darci Kowalski, Francisco Carlos Fernandes e Ana Cristina
de Faria utilizando uma amostra censitária, envolvendo todas as 22 cooperativas de energia elétrica do Estado de Santa Catarina, tiveram como objetivo evidenciar a relação de importância-desempenho nos controles internos
de natureza ambiental nas cooperativas pesquisadas. Os autores usaram a
Matriz de Importância-Desempenho de Slack.
Uma excelente leitura e até a próxima edição!
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