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EDITORIAL

Eis mais um fascículo da nossa RCF-USP. Esperamos que a diversidade e 
profundidade dos textos ora publicados atenda os desejos dos leitores. Sínte-
ses dos conteúdos abordados:

Na área de Contabilidade e Finanças destacam-se dois artigos. Em um de-
les são discutidos os impactos da assimetria de informações sobre a estrutura 
de capital de empresas brasileiras abertas. No outro também são analisadas 
companhias abertas no que diz respeito aos eventos de default por um sistema 
de classifi cação de risco de crédito baseado em índices contábeis.

A Contabilidade Governamental é evidenciada em artigo que analisa os 
efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no endividamento dos Municípios 
brasileiros. Tema de interesse particular dos gestores públicos e, em tese, de 
todos os cidadãos que pagam impostos.

A integridade dos Conselhos de Administração e a autonomia dos con-
selheiros – elementos básicos da Governança Corporativa – são tratadas em 
texto que avalia a adequação desses preceitos, determinados pela Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), nas empresas do 
Brasil, Argentina, México e Chile.

O tema gerenciamento de resultados é abordado em artigo que apresenta 
resultados da relação entre o gerenciamento de resultados e o custo da dívida 
de empresas brasileiras abertas.

O processo de interiorização provocado pela mudança de um sistema de 
gerenciamento contábil em pequenas empresas é apresentado sob a óptica da 
“velha teoria econômica institucional”.

A divulgação de informações sociais pelas empresas brasileiras, segundo 
os indicadores de Responsabilidade Social Corporativa contidos no Guia da 
ONU, é avaliada, chegando-se à conclusão de que tais publicações estão ali-
nhadas aos padrões internacionais.   

Informamos que este é o último número impresso da Revista Contabilida-
de & Finanças – USP. A partir de 2.010 o periódico estará disponível apenas 
no sistema online.

Boa leitura.

Prof. Dr. Gilberto de Andrade Martins
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