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editorial 

Caros leitores:

Disponibilizamos a Edição 63 da Revista Contabilidade & Finanças, completando o 
volume de 2013 disponível na plataforma SciELO. Esta é a primeira edição em que, a 
partir do acordo SciELO e Thomson, a RC&F passa a fazer parte do grupo de Revistas dis-
ponibilizadas no Web of Knowledge. Certamente uma mudança promissora em termos 
de potencial de visibilidade e citação dos artigos. Os trabalhos que compõem esta Edição 
são os seguintes.

Práticas de Gestão Baseada no tempo: um estudo em empresas no Brasil é o título 
do trabalho desenvolvido por Reinaldo Guerreiro e Dione Olesczuk Soutes pondo em 
discussão o tema custo dentro de uma ótica em que se sintetiza o tratamento por meio da 
variável tempo, tendência observada mais recentemente.

Michele Aparecida Dela Ricci Junqueira e Sílvio Hiroshi Nakao são os autores do arti-
go denominado o Papel de tributos diferidos no Capital regulatório de instituições 
financeiras Brasileiras. Como conclusão, os autores apresentam contribuição que se di-
ferencia da literatura internacional.

Uma forte crítica foi apresentada por Lidiane Nazaré da Silva Dias, José Matias-Perei-
ra, Manoel Raimundo Santana Farias e Vanessa Mayara Souza Pamplona, autores do arti-
go denominado fatores associados ao desperdício de recursos da saúde repassados 
pela União aos Municípios auditados pela Controladoria Geral da União. Foco ao des-
perdício passivo foi dado no artigo, com contribuições relevantes para o estado da arte.

o regime de Competência no setor Público Brasileiro: uma Pesquisa empírica 
sobre a Utilidade da informação Contábil é o título do trabalho desenvolvido por Ros-
sana Guerra de Sousa, Adriana Fernandes de Vasconcelos, Roberta Lira Caneca e Jorge 
Katsumi Niyama. O regime de competência, na análise dos autores, tem influência sobre 
a maior utilização da contabilidade.

esquadrinhando a Governança Corporativa: o Comportamento dos Personagens 
sob o Ponto de Vista dos discursos dos autores acadêmicos é um artigo que aborda o 
tema Governança Corporativa por uma perspectiva diferente da normalmente conside-
rada. Foi isso que os autores, Alexandre Santos Pinheiro, Alexandre de Pádua Carrieri e 
Nathália de Fátima Joaquim ofereceram. 

Afinal, Prices lead earnings no Brasil? Essa é a pergunta que Mateus Alexandre Cos-
ta dos Santos, Anderson Luiz Rezende Mol, Luiz Carlos Marques dos Anjos e Josicarla 
Soares Santiago se propõem a responder. É um tema recorrente que surge com elementos 
novos na análise.

Meus agradecimentos a todos que colaboraram por mais um ano no desenvolvimento 
da RC&F, incluindo os autores, avaliadores, editores, membros do conselho editorial, cor-
po científico e assistentes. 

Aos leitores muito obrigado pelo apoio e prestígio que proporcionam lendo e utilizan-
do os artigos publicados. 

Aceitem todos os votos de um Feliz 2014, repleto de ótimos artigos.

Fábio Frezatti, Editor-Chefe 




