EDITORIAL

É com satisfação que o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Contabilidade traz a
público mais este número da Revista ConTexto, cujo conteúdo é composto de
contribuições de pesquisadores das mais variadas áreas vinculadas à contabilidade. A
revista sente-se honrada em contar com a participação desses pesquisadores, docentes
desta instituição e de outras existentes no país.
O primeiro artigo, escrito pelos professores Naldo Ferreira Alves e Carlos Hideo
Arima, intitulado Relevância da Contabilidade Financeira para o Processo Decisório: o
Caso do Grupo Zema, traz um estudo de caso sobre a relevância da Contabilidade no
processo decisório das entidades, concentrando-se na Contabilidade Financeira. O
segundo artigo, escrito pelos pesquisadores Romualdo Douglas Colauto, Ilse Maria
Beuren, Marlei Salete Mecca e Laura Edith Taboada Pinheiro, intitulado Identificação
de Canais de Comunicação Mercadológica Utilizados como Mecanismos para
Delineamento

do

Planejamento

Estratégico,

identifica

canais

mercadológicos

priorizados para delinear o planejamento estratégico no setor de prestação de serviços
em empresas estabelecidas em Santa Catarina. O terceiro artigo, escrito pelos
professores José Roberto Kassai e Silvia Casanova, intitulado Pequenas Empresas –
Como é difícil levantar dineiro!, aborda, por meio de estudo de caso, a difícil tarefa das
pequenas empresas de "levantar dinheiro" junto aos bancos para complementar as suas
necessidades de capital de giro ou mesmo para novos investimentos. O quarto artigo,
escrito pelos professores Harry Marcos da Silva Oliveira Filho, Jeronymo José Linonati
e Raimundo Nonato Rodrigues, intitulado Informação Gerencial Baseada no Balanced
Scorecard: um Estudo em uma Distribuidora de Combustíveis de Pernambuco, trata da
importância da contabilidade gerencial para a gestão de empresas e mostra a utilidade
do Balanced Scorecard (BSC) no processo de produção de informações gerenciais. O
quinto artigo, escrito pelos pesquisadores Edna Menegaz, Antônio Domingos Padula,
Ernesto Enio Budke Krug, Omar Inácio Benedetti Santos e Régis Rathmann, intitulado
Análise dos Coeficientes de Desempenho Técnico e Econômico que caracterizam as
Unidades Produtoras Benchmark na Atividade Leiteira no RS apresenta um estudo
exploratório, que possibilitou avaliar a evolução dos coeficientes de desempenhos
técnico e econômico das Unidades Produtoras benchmark, no setor primário da
atividade leiteira. O sexto e último artigo, escrito pelos professores Jerusa Zerbielli e
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Paulo Waquil, intitulado A Formação do Mercosul como Fator de Alteração no
Ambiente Institucional do Agronegócio de Pêssegos da Região de Pelotas, tem como
referencial teórico a Nova Economia Institucional, campo no qual as instituições
importam e impactam sobre o comportamento dos agentes.
Assim, este número da Revista busca premiar o leitor com trabalhos de
qualidade, em contribuição ao desenvolvimento do conhecimento nas áreas de
contabilidade e controladoria.

Boa Leitura!
O Editor
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