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EDITORIAL
Caro leitor,
O Número 3 do Volume 12 da Revista de Informação Contábil – RIC traz discussões diversas
em temas onde a informação contábil é utilizada, como: terceiro setor, tributação,
empreendedorismo, custos e reflexões acerca das características qualitativas das informações
contábeis que são divulgadas para usuários externos.
O primeiro artigo, “O EMPREENDEDORISMO NO SEIO DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS:
ANÁLISE DA DISCUSSÃO SOBRE EMPREENDEDORISMO NO CONGRESSO USP DE
CONTABILIDADE”, de autoria de Silvia Cristina Neves Cavalcanti, Marcia Athayde Moreira
e Polyana Batista Silva, teve como objetivo realizar uma análise bibliométrica nos Anais dos
Congressos USP de Contabilidade, desde sua primeira edição no ano de 2001 até o ano de
2017, a fim de conhecer os principais temas que vêm relacionando a contabilidade ao
empreendedorismo, tendo como foco compreender como a contabilidade vem discutindo e
colaborando para o empreendedorismo e o desenvolvimento empreendedor no Brasil. Os
resultados evidenciam a necessidade de se aumentar as discussões sobre a contabilidade no
seu papel de auxílio aos empreendedores brasileiros, contribuindo assim para a geração de
emprego e renda no Brasil.
O segundo artigo, intitulado “CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADE: ANÁLISE DAS
ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR DE NUTRIÇÃO DE UM HOSPITAL PÚBLICO
UNIVERSITÁRIO”, foi escrito por Lorena de Souza Arruda e Antônio André Cunha Callado
e teve como objetivo analisar elementos associados aos custos incorridos do setor de Nutrição
de um hospital público universitário localizado do Estado de Pernambuco a partir da ótica do
Custeio ABC. Os resultados revelam que as atividades operacionais relativas à nutrição clínica
e ambulatorial se destacaram pelos elevados níveis de complexidade, enquanto as atividades
de produção se mostraram as mais frequentemente executadas, ressaltando que todas elas
indispensáveis ao funcionamento do setor de nutrição hospitalar investigado.
O terceiro artigo é de autoria de Daniela Fagundes Carnelós Nunes, Emanuelli Mariana
Maingué, Fernanda Mazzaro Mucillo e Romildo de Oliveira Moraes e é intitulado: “UM
ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DOCENTES DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ SOBRE AS CARACTERÍSTICAS
QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL DO CPC 00”. Teve como objetivo
identificar a percepção dos docentes na Universidade Estadual de Maringá a respeito de cada
característica qualitativa da informação contábil presente na estrutura do comitê de pronunciamentos
contábeis.

O artigo de autoria de Raul Gomes Pinheiro, Elenice Budng e Ronaldo Viana Silvestre foi
intitulado “CAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS NO
ESTADO DE SÃO PAULO: UMA PESQUISA JUNTO AOS GESTORES DAS EMPRESAS.”
e objetiva demonstrar como as empresas podem utilizar o crédito acumulado de ICMS para o
pagamento de matéria-prima, material de embalagem, bens adquiridos para o ativo
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imobilizado e energia elétrica, esclarecer o processo de apropriação e geração do crédito
acumulado do ICMS no estado de São Paulo por meio da Portaria CAT 207/99, reduzindo o
percentual de perda do capital de giro dos contribuinte e identificar como os gestores e as
empresas, captam, utilizam e negociam o crédito acumulado de ICMS.
O quinto e último artigo deste número é “RECONHECIMENTO E EVIDENCIAÇÃO DE
RECEITAS: O CONTEXTO OPERACIONAL DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
VINCULADAS AO GOVERNO FEDERAL” e foi escrito por Ana Beatriz Gonçalves de
Carvalho, Abimael de Jesus Barros Costa e Bruno Vinícius Ramos Fernandes. Seu objetivo foi
buscar o entendimento sobre as receitas auferidas pelas Organizações Sociais vinculadas à
União e avaliar como estão sendo reconhecidas e evidenciadas em seus demonstrativos
contábeis. Recomenda-se com o estudo a revisão dos critérios para elaboração de seus
demonstrativos contábeis, assim como a atualização dos profissionais que atuam nessas
entidades.

Tenham uma boa leitura,
Luiz Carlos Marques dos Anjos
Editor Adjunto da RIC
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