Editorial
Prezado Leitor,
esta edição da Revista ConTexto, sob a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em
Controladoria e Contabilidade – PPGCONT-UFRGS da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, são disponibilizados oito artigos que discutem temas pertinentes às áreas da Contabilidade e
seu ensino e pesquisa. Dessa forma, apresentamos o número 33 do volume 16, que corresponde à segunda edição
da revista em 2016.
O primeiro artigo, intitulado “Qualidade da Governança Corporativa das Empresas no Mercado Brasileiro
de Capitais”, de autoria de Thamirys de Souza Correia, Maria Natalice Francelino da Silva e Orleans Silva
Martins, possui o objetivo de estimar um índice de qualidade da Governança Corporativa para as empresas que
negociaram suas ações na BM&FBOVESPA e relacioná-lo aos diferentes níveis de Governança Corporativa nos
quais elas estiveram listadas no período de 2010 a 2013.
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O segundo artigo, intitulado “Contabilidade de Custos: uma Análise Bibliométrica dos Estudos Realizados
nos Congressos EnANPAD e ANPCONT de 2009 A 2014”, de autoria de André Felipe Tesche e Ângela Rozane
Leal de Souza, tem como objetivo a identificação do perfil das pesquisas relacionadas à contabilidade de custos,
analisando os artigos apresentados para os congressos da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação
em Ciências Contábeis – ANPCONT e no Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração – EnANPAD, no período de 2009 a 2014.
O terceiro artigo, intitulado “Relação entre o Market Timing e a Estrutura de Capital de Empresas de Alta
Tecnologia: um Estudo Usando a Teoria dos Jogos”, de autoria de Daniel Fernando Padilha e Tarcísio Pedro da
Silva, visa investigar a relação entre o market timing e a estrutura de capital das empresas de alta tecnologia do
Brasil e do Chile.
O quarto artigo, intitulado “Disclosure de Instrumentos Financeiros e Risco: Evidências nas Sociedades
Por Ação de Capital Aberto mais Negociadas na BM&FBOVESPA”, de autoria de Gledstone Alves Pinho, Paulo
Henrique Nobre Parente e Antônio Carlos Coelho, tem o objetivo de analisar a relação entre o nível de disclosure
obrigatório de riscos decorrentes de instrumentos financeiros e a medida de risco das empresas brasileiras, sob a
hipótese de que quanto maior o disclosure menor a percepção de risco adviria dos investidores.
O quinto artigo, intitulado “Análise dos Fatores Determinantes do Desempenho das Empresas Familiares
Brasileiras de Capital Aberto Listadas na BM&FBOVESPA do Setor de Consumo Cíclico”, de autoria de
Larissa Degenhart, Mara Vogt, Itzhak David Simão Kaveski, Odir Luis Fank e Jorge Eduardo Scarpin, objetiva
analisar os fatores determinam o desempenho das empresas familiares brasileiras de capital aberto listadas na
BM&FBOVESPA pertencentes ao setor de consumo cíclico.
O sexto artigo, intitulado “Produção Acadêmica em seu Estado da Arte do Tema Custos Divulgada nos
Periódicos Da Área Contábil De 2010 A 2014”, de autoria de Henrique César Melo Ribeiro e Marianne Corrêa
dos Santos, investiga o estado da arte da produção acadêmica do tema custos divulgado nos periódicos nacionais
da área contábil de 2010 a 2014.
O sétimo artigo, intitulado “Disclosure da Informação Contábil na Gestão Patrimonial dos Bens Móveis
das Instituições Públicas de Ensino Superior Federais Brasileiras”, de autoria de Adalberto Hott Raminho e Ana
Carolina Vasconcelos Colares apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo principal analisar
o grau de adesão e de disclosure, pelas Instituições de Ensino Superior, vinculadas ao sistema federal de ensino
público, aos procedimentos contábeis patrimoniais (depreciação, reavaliação e impairment), após a implantação
das Normas Internacionais de Contabilidade aplicada ao setor público (NBC T 16.9 e NBC T 16.10).
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O oitavo e último artigo, intitulado “Mercado de Capitais Como Foco das Pesquisas em
Contabilidade: um Estudo Bibliométrico da Produção Científica Nacional” de autoria de Carlos Eduardo
Lima dos Anjos, Marcleide Maria Macêdo Pederneiras, Jorge Expedito de Gusmão Lopes, Daniela
Cíntia de Carvalho Leite Menezes e João Marcelo Alves Macêdo, objetiva identificar as características
da produção científica com ênfase em mercado de capitais publicada, entre os anos de 2004 e 2014, em
periódicos nacionais de contabilidade estratificados pela Qualis/CAPES.
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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