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Editorial,
É com imensa satisfação que completamos o primeiro ano da Revista de Gestão e
Contabilidade da UFPI (GϵCont). Nesse curto período, alcançamos relevantes feitos, como
por exemplo, o cadastro nos diretórios e a consequente indexação nas bases Sumários.org,
Diadorim, Latindex e Portal do SEER, além de participar da disponibilização de fast track
para os melhores trabalhos do III Simpósio Internacional de Gestão de Projetos (III SINGEP)
e II Simpósio Internacional de Inovação e Sustentabilidade (II S2IS), numa parceria firmada
entre nosso periódico e a Universidade Nove de Julho (UNINOVE). Mais uma vez,
gostaríamos de agradecer a todos os colaboradores que contribuíram no processo de avaliação
blind review, o corpo editorial e, principalmente, aos estimados e caros autores que
escolheram e acreditaram em nosso periódico como veículo digno de divulgar os resultados
dos vossos estudos.
Na presente edição oferece dez artigos – dois ensaios – que compreendem tanto
questões de caráter reflexivo como de cunho prático. Abrimos esta edição com o estudo dos
autores Mirian Gomes Conceição, Nverson da Cruz Oliveira e Neylane dos Santos Oliveira
(Mestres em Contabilidade pela Universidade Federal da Bahia - UFBA), Sonia Maria da
Silva Gomes (Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC) e Francisco Gaudencio Mendonca Freires (Ph.D. em Engenharia e Gestão
Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), cujo objetivo foi investigar
e confrontar o nível de conhecimento dos estudantes ingressos e formandos do curso de
Ciências Contábeis da UFBA sobre Contabilidade Social e Ambiental.
O segundo estudo, intitulado ‘Um estudo bibliométrico sobre as características dos
artigos de perícia contábil dos periódicos eletrônicos nacionais de acesso gratuito de Ciências
Contábeis’, João Gabriel Nascimento de Araújo, Leandro da Costa Lopes, Priscilla Milfont de
Medeiros e Tiago de Moura Soeiro (Mestrandos em Ciências Contábeis pela Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE) e Juliana Matos de Meira (Ph.D. em Management e
Professora Adjunta do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE) verificaram as características dos artigos científicos
publicados nos periódicos eletrônicos nacionais de contabilidade que abordam a temática de
Perícia Contábil.
No paper intitulado ‘Evidenciação sobre Risco de Crédito pelos Bancos Brasileiros
nas Demonstrações Financeiras em IFRS e COSIF’, Vanessa Maciel Martins (Graduada em
Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília - UnB) e José Alves Dantas (Professor e
Doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília - UnB), investigaram qual dos
dois padrões de divulgação financeira adotados no Sistema Financeiro Nacional (SFN) –
IFRS ou COSIF – melhor atende aos requisitos de evidenciação sobre risco de crédito
previsto no Acordo de Basileia.
Marcio Roberto Piccoli (Mestrando em Ciências Contábeis pela Universidade
Regional de Blumenau – FURB), Geovanne Dias de Moura (Doutor em Ciências Contábeis e
Administração pela Universidade Regional de Blumenau – FURB) e Carlos Eduardo Facin
Lavarda (Doutor em Contabilidade pela Universitat de Valencia, Espanha), no paper ‘Nível
de transparência dos municípios do Estado de Santa Catarina sob a ótica da Lei 12.527/2011
e eficiência na utilização das receitas’, analisaram o nível de transparência dos municípios do
Estado de Santa Catarina sob a ótica da Lei 12.527/2011 e sua correlação com a eficiência na
utilização das receitas.
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No artigo ‘Alinhamento das estratégias de uma entidade pública: um estudo de caso’,
Marcelo Medeiros da Rosa (Mestrando em Administração pela Universidade do Sul de Santa
Catarina - UNISUL), Sérgio Murilo Petri (Doutor em Engenharia de Produção pela
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC), Fabiano Domingos Bernardo (Mestrando
em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC), Carlos Visani Júnior
(Bacharel em Administração Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC/ESAG) e Patrícia Bianco (Graduanda em Ciências Contábeis pela Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC) propõem o alinhamento estratégico de um ente da
Administração Pública como proposta de melhorar a gestão estratégica, organizacional e
orçamentária e os serviços ofertados aos cidadãos.
No sexto estudo, intitulado ‘Potencialidades do Contador na Gestão Social do
Turismo: Conselhos Gestores, um (novo) Campo de Trabalho?’, Alice Rodrigues Borges
Lazaroni (Mestranda em Administração Pública pela Universidade Federal de Viçosa - UFV),
Magnus Luiz Emmendoerfer (Doutor em Ciências Humanas: Sociologia e Política pela
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG) e Gislaine Aparecida Santana Sediyama
(Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG)
analisam o potencial de atuação do contador na gestão social, especificamente, em conselhos
gestores em níveis municipal e estadual na área de turismo.
Em seguida, é publicado ‘Uma análise da produção científica sobre controladoria nos
periódicos da base Atena’, estudo no qual Patrícia Maria Jardim Barros e Fabio Lopes
Madeira (Mestrandos em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ) e Guilherme Teixeira Portugal (Doutor em Engenharia Naval pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) analisam a produção científica sobre o tema de
controladoria nos periódicos indexados pela Base Atena. No artigo ‘Ética em Contabilidade:
um estudo sobre a percepção dos discentes acerca da ética profissional’, Maria Eduarda
Barbosa Lima (Graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências da
Administração do Limoeiro – FACAL), Rodrigo Vicente dos Prazeres, João Gabriel
Nascimento de Araújo e Juliana Gonçalves de Araújo (Mestrandos em Ciências Contábeis
pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE) analisaram a percepção dos alunos do
Curso de Ciências Contábeis no que diz respeito à aplicação de conceitos éticos na profissão
contábil, e, ao processo de ensino da ética aplicada a Contabilidade.
Por fim, fechamos nossa segunda edição com a publicação de dois Ensaios Teóricos.
No primeiro, intitulado ‘Cultura & inovação em organizações: limites teórico-metodológicos
na prescrição de rotinas administrativas’, Luciano D'Ascenzi (técnico superior da Agência
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS) e
Luciana Leite Lima (professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - UFRGS) apresentam uma abordagem comparativa entre os conceitos de
cultura e cultura organizacional, respectivamente, da antropologia e da teoria geral da
administração. Já no segundo Ensaio, intitulado ‘Reestruturação produtiva do sistema
bancário: uma visão histórica’, Ludmila Rodriges Antunes (Doutora em Economia pela
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP) e Isabel Balloussier Cerchiaro (Doutora
em Administração pela EBAPE / Fundação Getúlio Vargas – RJ) levantaram questões sobre a
reestruturação produtiva e organizacional nos bancos brasileiros no contexto dos anos 1990,
procurando discutir as tendências, perspectivas e limites no Brasil, destacadamente após a
política de ajuste econômico da segunda metade dos anos 1980.
Desejamos a todos uma excelente leitura!
Saudações acadêmicas,
Prof. Me. João Carlos Hipólito Bernardes do Nascimento.
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