Editorial
Prezado Leitor,
esta edição da Revista ConTexto, número 28, volume 14, que corresponde à terceira edição da
revista em 2014, são disponibilizados oito artigos que discutem temas pertinentes às áreas da
Contabilidade e seu ensino e pesquisa.

N

O primeiro artigo, intitulado “Prestação de serviços de consultoria por auditores independentes e
gerenciamento de resultados em empresas brasileiras”, de autoria de Fabiana Lucas de Almeida e Wagner
Moura Lamounier, tem como objetivo verificar se o auditor externo pode se tornar economicamente atrelado à
administração de seu cliente, reduzindo-se, assim, a sua capacidade de monitoramento. Para tanto, relaciona-se,
através da adaptação do modelo de Frankel, Johnson e Nelson, a razão entre os honorários pagos por serviços de
consultoria e o total pago às empresas de auditoria às acumulações discricionárias, estimadas por meio do modelo
de Jones modificado e do modelo de Kang e Sivaramakrishnan, por mínimos quadrados ordinários.
O segundo artigo, de Rodrigo Strassburger, Ângela Rozane Leal de Souza e Ariel Behr, possui como título
“Contabilidade de ativos culturais: um estudo comparativo entre museus do Brasil e de outros países” e objetiva
identificar as diferenças e as semelhanças nas práticas contábeis adotadas na contabilização de ativos culturais
em museus de três países diferentes, apresentando possíveis justificativas para que as variáveis identificadas
estejam apresentadas da forma em que se encontram, bem como para os eventuais impactos da evidenciação de
tais variáveis na interpretação da situação patrimonial do museu pelos usuários das demonstrações financeiras
analisadas.
O terceiro artigo, “Mapeamento da gestão de custos interorganizacionais: uma meta-análise envolvendo
pesquisadores, métodos e discussões”, de autoria de Marcos Antonio de Souza, Alexandre Vieira Braga e Clovis
Antonio Krombauer, tem como objetivo mapear a publicação geral sobre a gestão de custos interorganizacionais
(GCI), investigando quais são os autores mais citados nas publicações, quais os periódicos que mais recebem
investigações e quais as características e tendências das pesquisas relacionadas ao tema. Realizado através de
uma meta-análise, aponta, ainda, os objetivos e abordagens metodológicas adotadas pelos autores que pesquisam
o assunto.
O quarto artigo, “Variáveis que influenciam no desempenho financeiro dos egressos de Contabilidade: um
estudo em uma instituição de ensino superior do estado de Goiás”, de Lúcio de Souza Machado, Michele Rilany
Rodrigues Machado, Claudia Regina Rosal Carvalho, Mac Daves de Morais Freire e Emerson Santana de Souza,
visa identificar em que nível o rendimento escolar, bem como algumas variáveis socioeconômicas, influenciam no
desempenho financeiro dos egressos no curso de Contabilidade de uma instituição de ensino superior em Goiás.
O quinto artigo, de Renata Rouquayrol Assunção, Márcia Martins Mendes de Luca, Alessandra Carvalho
de Vasconcelos e Vanessa Ingrid da Costa Cardoso, cujo título é “Os artefatos da Contabilidade gerencial e o ciclo
de vida organizacional”, objetiva analisar a relação entre os artefatos da contabilidade gerencial evidenciados
pelas maiores empresas de capital aberto no Brasil e as características do sistema de controle do ciclo de vida do
modelo de Greiner, apresentado em seu estudo intitulado Evolution and revolution as organizations grow (1998).
O sexto artigo, intitulado “Análise do conteúdo informativo dos pareceres dos auditores dos tribunais
de contas dos estados brasileiros”, de autoria de Francisca Francivânia Rodrigues Ribeiro Macêdo e Izabela
Cristina de Sousa Costa, tem como objetivo descrever o conteúdo informativo dos pareceres prévios emitidos
pelos auditores dos tribunais de contas dos estados brasileiros divulgados no período de 2008 a 2010. Para
isso, realiza-se um estudo descritivo, com abordagem predominantemente qualitativa, por meio de pesquisa
documental e análise de conteúdo, com consultas aos sites oficiais dos tribunais de contas estaduais.
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O sétimo artigo, de autoria de Fernanda Victor, Diego de Oliveira Carlin e Mauro Mastella,
cujo título é “Impactos do processo de convergência às normas internacionais de Contabilidade: uma
análise da política de dividendos”, objetiva testar a influência da legislação societária (e contábil) como
determinante da formação do valor distribuído na política de dividendos das empresas brasileiras
negociadas na BM&FBovespa.
Por último, o oitavo artigo, intitulado “Calendário eleitoral e gestão pública: uma análise
contabilométrica das despesas municipais no estado do Rio de Janeiro no período de 1998 a 2006”,
de Kleber Vasconcellos de Oliveira, Frederico A. de Carvalho, Marina Filgueiras Jorge e Marcelino
José Jorge, testa a influência do calendário eleitoral sobre o orçamento público para uma amostra de
municípios no estado do Rio de Janeiro. O objetivo desse estudo é estimar o efeito de variáveis contábeis,
político-partidárias e eleitorais sobre o comportamento dos prefeitos de acordo com o expresso nas
contas municipais.
Gostaria de agradecer o apoio dos pareceristas e da equipe da revista e desejar uma ótima leitura.
Márcia Bianchi
Editora Responsável
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