Editorial
Prezado Leitor,
Nesta edição da revista ConTexto são disponibilizados dez artigos que discutem temas pertinentes
às áreas da Contabilidade, seu ensino e pesquisa, da Administração de Empresas e da administração
pública. Dessa forma, ao apresentarmos o número 22, do volume 12, que corresponde à segunda
edição da revista em 2012, desta que é uma publicação eletrônica semestral, sob a responsabilidade do Departamento
de Ciências Contábeis e Atuariais e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Contabilidade da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, queremos lhe agradecer por seu acesso e desejar ótima leitura.

A

O primeiro artigo, “Estruturação do Balanced Scorecard (BSC) para uma empresa do segmento varejista,
com foco na avaliação do desempenho da ação estratégica de marketing promocional”, de autoria de Lucas, Dutra
e Casagrande, aborda a estruturação do BSC para uma empresa comercial de gêneros alimentícios, focando no
desempenho da ação estratégica do marketing promocional. O estudo destaca a criação de quatro indicadores para
a indicação do desempenho da ação de marketing promocional e o impacto financeiro na receita de vendas com a
utilização do panfleto como veículo de divulgação.
No segundo trabalho, Rodrigues Jr., Zonatto e Lavarda discutem a “Participação dos diferentes
departamentos e unidades no sistema orçamentário: um estudo de caso em uma instituição de ensino superior do
estado de Santa Catarina.” O trabalho procura identificar a participação dos diferentes departamentos e unidades
no sistema orçamentário de uma instituição de ensino superior. No desenvolvimento, discorre-se sobre os
aspectos do sistema orçamentário, as razões de uso dos orçamentos e a participação orçamentária. Os resultados
desse trabalho sugerem que há pontos de discordância em torno das questões de avaliação do desempenho, do
incentivo à participação e da definição de metas.
O estudo denominado “Análise dos fatores explicativos de inconformidades apontadas pelo TCE/RS em
auditorias municipais”, da autoria de Krüger, Kronbauer e Souza, baseando-se no conteúdo dos Relatórios Gerais
de Consolidação das Contas e com o apoio de ferramentas de estatística descritiva e análise econométrica, procura
identificar os fatores que podem explicar a ocorrência de inconformidades apontadas pelo Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS) nas gestões executivas municipais. Os principais resultados indicam
que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) se apresenta como um fator relevante no que concerne às implicações
da atuação do controle externo e, ainda, que o nível educacional da população é inversamente proporcional ao
apontamento de inconformidades nos municípios pesquisados, localizados na região metropolitana de Porto Alegre.
O quarto artigo, intitulado “Um estudo sobre a pesquisa em educação contábil em periódicos internacionais:
temáticas envolvendo as Normas Internacionais de Contabilidade,” dos autores Matos, Niyama, Fernandes e Botelho,
analisa 79 artigos de periódicos internacionais da base de periódicos da Capes. O trabalho identifica os estudos que
foram realizados acerca da educação contábil internacional entre os anos de 2000 e 2010 e evidencia que a produção
científica sobre educação contábil internacional é crescente, sendo que o período de janeiro de 2005 a abril de 2010
representou 60% dos artigos analisados. Além disso, o periódico mais relevante foi o Journal of Accounting Education.
No quinto artigo, “Análise dos planos de benefícios do Instituto de Seguridade Social dos Correios e
Telégrafos: um estudo de dois casos no Plano Benefício Definido Saldado e Postalprev,” os autores Kolling,
Petri e Marques investigam os fatores que levaram o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos
(Postalis) a oferecer um novo modelo de plano de previdência privada complementar aos seus funcionários. O
estudo conclui que a mudança do Plano de Beneficio Definido para o Plano de Contribuição Variável da ECT
segue a tendência de muitas empresas de grande porte que já apresentaram déficits e mudaram de plano para
reverter e ajustar essa situação.
O sexto artigo desta edição, “Perfil dos artigos sobre agronegócio publicados nos periódicos de contabilidade
com estrato Capes,” cujos autores são Souza, Barros, Araújo e Silva, define o período de 2006 a 2011 para analisar
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o perfil dos artigos sobre agronegócio, publicados nos periódicos de contabilidade com estrato Capes. Os principais
temas tratados nos estudos analisados versam sobre custos, avaliação de desempenho e pesquisas envolvendo a
gestão estratégica e a sustentabilidade desse segmento econômico. As instituições cujos professores mais têm
publicações dessa natureza no período estudado são a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), seguida da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
No sétimo artigo, “Doutorado em Contabilidade: um levantamento das principais características de
formação em universidades de língua inglesa,” os autores Reina, Reina, Ensslin, Silva e Borba se propõem a
identificar as características de formação dos doutores em Contabilidade que são requeridas pelos programas
de pós-graduação em universidades situadas em países cujo idioma oficial é a língua inglesa. Os resultados
do estudo mostram que 44 % das instituições do Canadá, 29% das instituições dos estados Unidos e 8% das
instituições do Reino Unido solicitam conhecimentos prévios dos candidatos nas áreas de contabilidade, negócios,
microeconomia, habilidades matemáticas (álgebra, cálculo, probabilidades e estatística) e que, dependendo do
país, as características de formação se alteram.
No artigo “A utilização da informação contábil gerencial na gestão de condomínios: um estudo com os
síndicos,” oitavo artigo desta edição, Feliciano e Leal, autores do mesmo, discutem como os síndicos avaliam
a utilidade da informação contábil gerencial para o processo de decisão na gestão de condomínios. O estudo
aponta que os relatórios de folha de pagamento, o controle de recebimentos de condomínios, o balancete de
movimentação mensal e o controle de fluxo de caixa são os relatórios de maior relevância no que tange às
informações da gestão de condomínios.
No nono artigo desta edição, “Análise da produção científica do Congresso ANPCONT: um estudo
bibliométrico sobre o processo de convergência aos Padrões internacionais de contabilidade,” Santos e Carlin
analisam 142 trabalhos que fizeram parte dos anais dos Congressos ANPCONT nos anos de 2009 e 2010,
cujo foco foi o processo de convergência dos padrões internacionais de contabilidade. Os resultados do estudo
mostram que há formação de grupos de pesquisa sobre o tema em pauta, preponderando a produção oriunda de
programas de pós-graduação stricto sensu, com maior concentração em instituições localizadas no Centro-Sul do
país.
O décimo artigo “Os métodos de custeio: vantagens, desvantagens e sua aplicabilidade nos diversos tipos
de organizações apresentadas pela literatura” de autoria de Abbas, Neumann Gonçalves e Leoncine, identifica
quais métodos de custeio são mais utilizados na literatura nacional, mais especificamente no Congresso Brasileiro
de Custos, no período de 2005 a 2010. Os resultados apresentam que os métodos de custeio mais utilizados
(custeio variável e custeio baseado em atividades) são aplicados nos mais diversos tipos de organizações e que
cada autor defende o seu método como o melhor para determinar os custos dos bens e serviços, ou para obtenção
de determinado tipo de informação.
Com este breve preâmbulo, prezado leitor, lhe dispomos estes trabalhos e lhe desejamos ótima
leitura. Aproveitamos, ainda, para formalizar nosso agradecimento aos revisores que, através de suas valiosas
contribuições, possibilitaram que pudéssemos colocar à disposição da comunidade acadêmica mais uma edição da
revista ConTexto.
Márcia Bianchi
Editora Responsável
Luis Carlos Zucatto
Avaliador
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