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EDITORIAL
Caro leitor,
Este é o número 3 do volume 10 (jul-set – 2016) da Revista de Informação Contábil (RIC).
Este número contém 3 artigos. O primeiro artigo, “DETERMINANTES DA DIVULGAÇÃO
OBRIGATÓRIA DO PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 27 NO SETOR ELÉTRICO:
UMA ANÁLISE DAS COMPANHIAS ABERTAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA“, de
autorial de Juliana Ferreira de Oliveira, Tayná Cruz Batista, Sophie de Souza Abrahão,
José Augusto Veiga da Costa Marques, e Marcelo Álvaro da Silva Macedo, teve como
objetivo analisar o nível de cumprimento das companhias abertas do setor elétrico dos
requisitos de divulgação do Pronunciamento Técnico CPC 27 no período de 2010 a 2013,
assim como seus determinantes. Foi constatado que as variáveis tamanho, grau de
imobilização e governança corporativa são estatisticamente significativas.
O segundo artigo, intitulado “ANÁLISE DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DA
INFORMAÇÃO CONTÁBIL: UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA
CIDADE DE NATAL/RN”, foi escrito por Felipe Silva Moreira, Francisco Hedson Costa, e
Clayton Levy Lima Melo e teve como objetivo avaliar a percepção sobre a informação
contábil gerada pela contabilidade e recebida pelos usuários da informação contábil por
meio dos estudantes concluintes dos cursos de ciências contábeis e de administração das
instituições de ensino superior em Natal/RN. Os resultados mostram que o processo de
comunicação não ocorre de maneira eficiente e tampouco eficaz, tal como requer a teoria
contábil e preconiza a teoria da comunicação, revelando uma necessidade de melhoria no
processo de ensino-aprendizagem nas áreas relacionadas.
O terceiro artigo é de autoria de Daniela Fagundes Soler Carnelós, Emanuelli Mariana
Maingué, e Edwin Vladimir Cardoza Galdamez e é intitulado: INDICADORES DE
DESEMPENHO AMBIENTAL: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DAS PESQUISAS
CIENTIFICAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE 2010 A 2016.
Teve como objetivo analisar a produção de pesquisas em anais de congressos e periódicos
brasileiros na área de Contabilidade sobre indicadores de desempenho ambiental. Os
principais resultados evidenciaram a predominância de autores do sexo masculino tratando
sobre índices de desempenho ambiental na área de ciências contábeis, e verificaram-se
oscilações das publicações nos períodos englobados na pesquisa, sendo apurados trabalhos
com maior frequência no ano de 2010, na área de ciências contábeis evidenciando índices de
desempenho ambientais.
Tenham uma boa leitura,
Luiz Carlos Marques dos Anjos
Editor Adjunto da RIC
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