Miranda, L. C.

Editorial

Editorial
Caro Leitor,
Este é o Número 2 do Volume 7 (Abr-Jun/2013) da RIC – Revista de Informação Contábil.
Estamos com boas novidades. A RIC está recebendo reforços no seu corpo editorial, com
uma pequena alteração sua a estrutura administrativa. A partir de agora passaremos a
contar com um Editor Chefe (equivalente ao cargo de Editor-in-Chief existente em muitos
periódicos internacionais), e três Editores Associados, com a função de apoiar o Editor
Chefe na condução das atividades necessárias para o bom funcionamento da RIC.
A partir deste número passo a exercer a função de Editor Chefe (Editor-in-Chief) da RIC.
O Prof. Aldemar de Araújo Santos, além da função de Editor Associado, continuará na
função de Editor de Web (Web Editor), responsável por criar e manter atualizado o meio
eletrônico que divulga a RIC e os instrumentos para comunicação entre os membros dos
vários órgãos da Revista e destes para com o público externo. A Profa. Juliana Matos de
Meira e o Prof. Daniel Cardoso da Silva completam o time como Editores Associados
(Associate Editors). Uma das funções dos editores (Editor Chefe e Editores Associados) é a
de analisar os pareceres dos referees e definir os artigos que serão publicados na RIC.
No resto, a estrutura é mantida a mesma. Continuamos a contar com um Conselho
Editorial e um Comitê Executivo. O primeiro tem funções consultivas e de apoio na
definição das estratégias da RIC, apoiando o Editor Chefe na definição da linha editorial,
dos critérios de avaliação, plano de ação, bem como outros assuntos que se refiram às
características gerais da revista. É o órgão responsável pela orientação editorial da
publicação, manifestando-se periodicamente sobre as questões relativas ao formato, ao
conteúdo, o direcionamento e à periodicidade da Revista. Mantendo a idéia original,
quando da criação da RIC, o Conselho Editorial será composto por pelo menos um
professor membro de cada um dos programas de pós-graduação stricto sensu em
contabilidade e controladoria do Brasil, além de outros professores e pesquisadores de
destaque em áreas relacionadas com a produção e utilização da informação contábil, do
Brasil e do Exterior.
O Comitê Executivo tem a função de apoiar o corpo editorial na implementação das ações
operacionais da RIC. Tendo em vista que se este comitê desempenha ações executivas, que
precisam de uma maior celeridade na tomada de decisões, o mesmo será composto por
professores que atuam no Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Ciências
Contábeis da UFPE, além de outros professores da UFPE que possam contribuir com sua
expertise para termos um periódico científico de padrão internacional.
Uma outra mudança que estamos implementando na RIC é a ampliação do seu escopo,
que passará a incluir as ciências atuariais como área de interesse para publicação. No
Brasil, as ciências atuariais estão umbelicalmente atreladas às ciências contábeis, o que
justifica essa decisão.
Este número contém cinco artigos. O primeiro artigo - ANÁLISE DOS IMPACTOS DAS
NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E O
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS DO SETOR TÊXTIL – de autoria de Adolfo
Henrique Coutinho e Silva, Luiz da Costa Laurencel, Sidmar Roberto Vieira Almeida,
Silvestre de Mello de Souza, e Thiago de Abreu Costa investiga a possível existência de
diferenças significativas entre o valor do patrimônio líquido, lucro líquido e retorno sobre
o patrimônio líquido (ROE) das empresas de capital aberto do setor têxtil, listadas na Bolsa
de Valores de São Paulo e evidenciados nos anos de 2007, 2008 e 2009, sob normas
distintas (IFRS e BRGAAP).
O segundo artigo - ¿QUÉ DETERMINA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN CONTABLE EN LAS PYMES? ANÁLISIS DEL CASO ARGENTINO – de
autoria de Anahí Eugenia Briozzo, Sergio Ceferino Ielmini, María Carolina Speroni e
Hernán Pedro Vigier, apresenta as características diferenciadoras existentes entre as
pequenas e médias empresas (PMEs) argentinas, com relação aos seus sistemas contábeis.
O estudo revela que o grau de desenvolvimento dos Sistemas de Informaão Contábil
desses empresas se relaciona com aspectos como a forma jurídica, o tamanho e as fontes de
financimento, dentre outros.
O terceiro artigo - O IMPACTO DA RETENÇÃO DE LUCROS NO VALOR DE
EMPRESAS LISTADAS NO IBOVESPA – de autoria de Luiz Carlos Marques dos Anjos e
Paulo Aguiar do Monte, investiga a relação entre a retenção do lucro e o valor de
mercado das empresas. O estudo revela que os lucros retidos estão diretamente
relacionados com o valor da empresa, enquanto que os dividendos por ação não
apresentaram relação estatisticamente significativa.
O quarto artigo - VALUATION APÓS A ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS
DE RELATÓRIO FINANCEIRO NO BRASIL - Emilio Maltez Alves Filho, Robson Braga,
Edmilson Patrocínio de Sousa, e Raimundo Nonato Lima Filho, investiga possíveis
mudanças no protocolo de avaliação de empresas (Valuation) no Brasil e,
consequentemente, em seus resultados devido à adoção das Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS). O estudo revela alterações estatisticamente significativas para
as avaliações pós-IFRS, permitindo concluiur que a adoção das IFRS propiciou melhorias
na qualidade, comparabilidade e relevância do processo contábil.
Finalmente, o último artigo - Utilização de Informação Gerencial na Gestão de Custos em
Empresas do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – de autoria de
Antônio
André
Cunha
Callado,
Aldo
Leonardo
Cunha
Callado,
Moisés Araújo Almeida, e Alessandra Carla Ceolin, investiga possíveis relações entre
aspectos da gestão de custos e a operacionalização do planejamento financeiro em
empresas do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) localizadas no Porto
Digital da Cidade de Recife/PE.
Tenham uma boa leitura.
Luiz Carlos Miranda, Ph.D.
Editor Chefe da RIC
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