Editorial
Prezado Leitor,
esta edição da Revista ConTexto, sob a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em
Controladoria e Contabilidade - PPGCONT da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
são disponibilizados sete artigos que discutem temas pertinentes às áreas da Contabilidade e seu
ensino e pesquisa. Dessa forma, apresentamos o número 32 do volume 16, que corresponde à primeira edição da
revista em 2016.
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O primeiro artigo, intitulado “Gestão de Custos Interorganizacionais: Análise da Aplicabilidade em uma
Rede de Supermercados de Grande Porte”, de autoria de Rafael Araújo Sousa Farias, Valdirene Gasparetto,
Rogério João Lunkes e Darci Schnorrenberger, possui o objetivo de averiguar os fatores condicionantes que
inibem e que incentivam a aplicabilidade da Gestão de Custos Interorganizacionais (GCI) em uma rede de
supermercados de grande porte.
O segundo artigo, intitulado “Evidenciação dos Ativos Biológicos nas Melhores e Maiores Empresas do
Setor de Celulose e Papel: uma Comparação entre Empresas Abertas e Fechadas”, de autoria de Evelini Lauri
Morri Garcia, Simone Letícia Raimundini Sanches e Deisy Cristina Correa Igarashi, tem como objetivo analisar
o nível de evidenciação acerca dos ativos biológicos das melhores e maiores empresas abertas e fechadas do setor
de celulose e papel no período de 2010 a 2013.
O terceiro artigo, intitulado “Relação entre Estrutura de Custos e Despesas com o Desempenho: Estudo
em Hospitais de Norte a Sul do Brasil”, de autoria de Kelly Cristina Mucio Marques, Joyce Menezes da Fonseca
Tonin, Katia Abbas e Maury Leoncine, visa identificar a estrutura de custos e despesas de hospitais brasileiros e
analisar a associação entre a proporção de custos e despesas fixas com o desempenho dos mesmos.
O quarto artigo, intitulado “Evidenciação dos Recursos Aplicados em Pesquisa, Desenvolvimento &
Inovação e da Redução de Carga Tributária por Empresas Listadas na BM&FBOVESPA”, de autoria de Iago
França Lopes, Ilse Maria Beuren e Iara do Rocio Barros Dametto, objetiva verificar a divulgação das informações
sobre os recursos aplicados em Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação e a redução da carga tributária pelas
companhias de capital aberto que se utilizaram dos benefícios fiscais da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005.
O quinto artigo, intitulado “Mercado de Trabalho na Percepção dos Acadêmicos Concluintes do Curso de
Ciências Contábeis do Estado de Santa Catarina”, de autoria de Larissa Degenhart, Salete Turra e Vânia Tanira
Biavatti, tem o objetivo de identificar a percepção dos acadêmicos concluintes do curso de Ciências Contábeis a
respeito da formação e a atuação do profissional contábil no mercado de trabalho.
O sexto artigo, intitulado “Value Relevance: Análise dos Efeitos da Avaliação a Valor Justo”, de autoria
de Flávia Fardin Grillo, Talita Casagrande Lachini, Vitor Gomes Baioco, Donizete Reina e Alfredo Sarlo Neto,
objetiva investigar os efeitos da utilização do conceito de valor justo para mensuração de elementos patrimoniais
sobre a relevância das informações contábeis nas empresas brasileiras listadas na BM&F Bovespa no período de
2003 a 2012, levantando a hipótese de que o valor justo torna a valoração do Patrimônio Líquido mais próxima
do valor de mercado da empresa, logo mais relevante.
O sétimo artigo, intitulado “Ensino do Empreendedorismo nos Cursos de Ciências Contábeis do Estado
do Paraná”, de autoria de Natália Milena dos Santos Guidi Santiago, Valter da Silva Faia e Juliano Domingues
da Silva, propõe efetuar um levantamento das grades curriculares de Ciências Contábeis das IES do Estado do
Paraná participantes do ENADE 2012 com o intuito de identificar as principais características do ensino do
empreendedorismo nos cursos de Ciências Contábeis das IES do Estado do Paraná.
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O oitavo e último artigo, intitulado ”Benefícios e Problemas na Implantação de um Sistema de
Informação de Custos do Setor Público no Estado do Rio Grande do Sul”, de autoria de Nadine Tomasel
Lorenzato, Ariel Behr e Jeferson Luís Lopes Goularte, tem por objetivo identificar os benefícios e os
problemas na implantação de um Sistema de Informação de Custos do Setor Público no Estado do
Rio Grande do Sul, baseando-se nos requisitos impostos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (NBCASP).
Gostaria de agradecer o apoio recebido pelos pareceristas e pela equipe da revista e desejar os
parabéns aos articulistas.
Márcia Bianchi
Editora Responsável
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