RMC

RMC, Revista Mineira de Contabilidade, Belo Horizonte, v. 20, n. 2, maio/agosto 2019
Disponível online em http://revista.crcmg.org.br/index.php?journal=rmc

ISSN: 2446-9114

Editorial
Prezados Leitores,
Com satisfação, apresentamos a terceira edição de 2019 da Revista Mineira de Contabilidade, cuja missão é divulgar a produção de
conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos na área contábil. Assim, espera-se contribuir para o avanço e aprimoramento do conhecimento científico, com publicações de pesquisas de qualidade.
O primeiro artigo da revista, intitulado Conformidade inicial das Normas de Contabilidade aplicadas ao setor público no
Brasil, escrito por Otávio Gomes Cabello, Marcos Vinício Bilancieri e Ricardo Rocha de Azevedo, busca identificar o nível de conformidade inicial das normas contábeis das capitais e estados brasileiros.
Os autores do segundo trabalho, Paulo Sérgio Torres da Silva, Danilo Soares Monte-mor e Victor Rangel dos Santos Rodrigues, verificaram o efeito do nível de transparência da gestão pública sobre a quantidade de disclosure entregue pelos gestores municipais no artigo A
influência do nível de transparência da gestão pública na quantidade de disclosure informacional dos municípios capixabas.
Caio Cesar Violin de Alcântara, Matheus Henrique Delmonaco, Reinaldo Rodrigues Camacho e Katia Abbas são autores do artigo
Motivação dos mestrandos em Ciências Contábeis para a realização do doutorado: uma análise a partir da Escala de Motivação Acadêmica (Ema), cujo objetivo foi verificar o nível motivacional dos mestrandos em Ciências Contábeis com relação ao ingresso
em um programa de doutorado.
O quarto trabalho, intitulado Enterprise Risk Management e o desempenho empresarial: uma perspectiva contingencial, de
autoria de Fellipe Jacomossi, Micheli Aparecida Lunardi e Márcia Zanievicz da Silva, verificou a relação entre Enterprise Risk Management
(ERM) e as variáveis contingenciais mediante o desempenho empresarial da organização.
Letícia Jaqueline Hartz, Marcos Antônio de Souza e Débora Gomes de Gomes investigaram a utilização de práticas de Contabilidade
Gerencial (CG) na gestão de uma subsidiária brasileira de indústria alemã de grande porte, identificando os benefícios esperados em determinadas decisões operacionais, no artigo Práticas de Contabilidade Gerencial adotadas por subsidiária brasileira de indústria
alemã de grande porte.
O artigo intitulado Política de dividendos e desempenho econômico-financeiro: um estudo nas companhias do Estado de
Minas Gerais, de autoria de Altieres Frances Silva, Guilherme Freitas Cardoso, Rainer Silva de Oliveira e Kárem Cristina de Sousa Ribeiro,
analisou a relação entre política de dividendos e desempenho econômico-financeiro, para as companhias listadas na Bolsa de Valores do
Brasil (B3) e sediadas no Estado de Minas Gerais.
Por fim, com o propósito de identificar o efeito da motivação sobre as estratégias de estudo adotadas pelos acadêmicos de Ciências
Contábeis, Franciele do Prado Daciê e Marcielle Anzilago desenvolveram o artigo Efeito da motivação dos acadêmicos de Ciências
Contábeis sobre as estratégias de aprendizagem adotadas por eles: estudar ou compreender?
Parabenizamos os autores que tiveram os artigos aprovados e agradecemos pela escolha da Revista Mineira de Contabilidade para a
publicação de suas pesquisas. Com certeza, todos estão contribuindo para o aprimoramento da pesquisa científica!
Agradecemos, também, aos avaliadores pelo cuidadoso e dedicado trabalho realizado e desejamos a todos uma excelente leitura!

Profa. Dra. Edvalda Araujo Leal
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