Editorial
A Revista Contemporânea de Contabilidade, editada pelo Programa de Pós-Graduação em
Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), lança o segundo número de 2021,
v. 18, n. 47 e convida para leitura dos artigos. A partir de 2021, todos os artigos publicados serão
apresentados também em versão na língua inglesa, um esforço da equipe editorial, autores e
avaliadores com o objetivo de ampliar a audiência de leitores da Revista. Convidamos para acessar os
seguintes artigos publicados:
Kleber Vasconcellos de Oliveira, Paulo Roberto Barbosa Lustosa e Andrea de Oliveira
Gonçalves apresentam um ensaio teórico a respeito da relação existente entre o goodwill contábil e os
ideais e premissas da Appreciative Inquiry (AI), caracterizando-o como um estado de riqueza potencial
que será convertido em riqueza real no futuro. https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e75538
Hugo Consciência Silvestre, Ginésio Justino Gomes de Sá e Magnus Luiz Emmendoerfer
apresentam a relação entre as prioridades do cidadão na distribuição orçamentária dos serviços de
segurança pública, saúde, educação e saneamento com dados dos governos estaduais e Distrito
Federal compreendendo o período entre 2013 a 2018. https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e73779
Victor Fontes Teixeira, Alfredo Sarlo Neto e Donizete Reina testaram a eficiência no sentido
‘média-variância’ de carteiras inspiradas na composição do PIB, como proxies para a carteira de
mercado no modelo CAPM, comparando-as com a eficiência do índice Bovespa para o mesmo objetivo,
em uma amostra de 148 empresas de 2009 a 2018. https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e73930
Alison Geovani Schwingel Franck e Igor Bernardi Sonza analisaram o efeito da propriedade do
estado sobre a governança corporativa, utilizando os dados de 234 empresas públicas brasileiras entre
os anos de 2010 e 2016. Para tal, dois índices de governança foram criados, contemplando 12 aspectos
de governança. https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e76019
Sarah Amaral Fabrício, Kátia Dalcero, Denize Demarche Minatti Ferreira e Alex Mussoi Ribeiro
verificaram a influência da presença feminina nos cargos de CFOs e CEOs na qualidade dos accruals
em uma amostra de 170 empresas não financeiras listadas na B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão de 2013
a 2018. https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e76616
Fabiana Vale de Sousa Prudente Martins e Diana Vaz de Lima analisaram diferentes tipos de
Relatórios Financeiros Populares (RFP) identificando as principais características responsáveis por
alcançar uma transparência efetiva e aprimorar a democracia participativa, e sugerem um modelo que
reúne informações essenciais e técnicas de formatação da experiência governamental nacional e
internacional na publicação de relatórios concebidos para serem inteligíveis aos cidadãos.
https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e76071
Eliane Cortes Braga, Josélia Fernandes do Nascimento e Antônio André Cunha Callado
realizaram um estudo de caso em uma empresa de consultoria em Tecnologia da Informação onde
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foram coletadas informações por meio de entrevistas acerca de aspectos contingencias (ambiente,
tecnologia, estrutura e estratégia) e de atributos relacionados ao sistema de custeio alvo.
https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e76125
Ana Paula Araujo Lima, Valcemiro Nossa, Silvania Neris Nossa e Nadia Cardoso analisaram
como a agressividade tributária (BTD ou TTVA) é afetada pela multinacionalidade, considerando o nível
de ativos intangíveis das empresas listadas na B3 referente ao período de 2010 a 2017.
https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e76596
Oscar Alfredo Diaz Becerra, Claudia Leon Chavarri e Brenda Gabriela Ampuero Alfaro
analisaram o grau de cumprimento das diretrizes GRI nos relatórios de sustentabilidade corporativa
apresentados pelas mineradoras Peruanas ao SMV no período 2018. https://doi.org/10.5007/21758069.2021.e77331
Ricardo Suave, Stella Maris Lima Altoé e Marcelo Marchine Ferreira descreveram estudos
nacionais e internacionais no campo da educação contábil que utilizaram método experimental e quaseexperimental e apresentaram oportunidades de pesquisas nesse campo. https://doi.org/10.5007/21758069.2021.e77682
A equipe editorial da RCC deseja que as contribuições aqui apresentadas cumpram o objetivo
de proporcionar maior reflexão à comunidade contábil e agradece aos avaliadores ad hoc pelo
comprometimento e avaliação voluntária.
A todos, uma boa leitura e até o próximo número!
Carlos Eduardo Facin Lavarda
Editor-Chefe
Suliani Rover
Editora-Adjunta
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