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Palavra da Editora
Prezados Leitores,
Iniciamos este quadrimestre de 2022 com a primeira edição da Revista Mineira de Contabilidade (RMC), lembrando que o Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG) faz 75 anos de existência. É um ano comemorativo para o CRCMG, mas, também,
será um ano para refletir sobre os caminhos a serem seguidos para seu futuro promissor.
Além disso, é possível visualizar a desaceleração dos casos de Covid-19, especialmente no Brasil. Todavia outros desafios surgem no
cenário mundial e no contexto brasileiro que impõem aos pesquisadores da área contábil a busca por soluções inovadoras. Por exemplo,
temos algumas questões: “Será que os padrões contábeis estão preparados para o reconhecimento e a divulgação das demonstrações
contábeis no contexto de alta volatilidade dos preços e alta de inflação?”; “Quais serão os desafios para empresas transnacionais diante do
novo sistema de preços de transferência para o Brasil - sistema que é derivado de um acordo para o Brasil tornar-se membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)?”; “Quais serão os próximos desafios pós Covid para o ensino em contabilidade?”, entre outras. Portanto cabe aos periódicos, como a RMC, a divulgação dessa produção de conhecimentos científicos, técnicos
e tecnológicos da área contábil.
Assim, com o objetivo de cumprir a missão da RMC, iniciamos esta edição com o Editorial intitulado “Ativos intangíveis e geração
de valor na Nova Economia”, que, a convite de nossos editores, foi desenvolvido pela professora Joyce Mariella Medeiros Cavalcanti. O
editorial apresenta uma breve evolução da literatura, com o intuito de reunir elementos teóricos e práticos introdutórios, para relacioná-los
a casos reais e atuais de forma crítica.
Posteriormente, na linha de Contabilidade Societária, o primeiro artigo busca avaliar os julgamentos dos Processos Administrativos
Sancionadores (PAS) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de ativos contingentes que não foram originados na esfera judicial. Os
seus autores são Gilberto Santiago Silva Santos, Rayla dos Santos Oliveira Dias, Michel de Matos Tosta e Natan Szuster e é intitulado “Reconhecimento de Ativos Contingentes: uma análise dos Processos Administrativos Sancionadores (PAS) da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM)”. O estudo “Provisões e passivos contingentes: características e reconfiguração das demonstrações contábeis das empresas de capital aberto brasileiras”, cujo objetivo é analisar as características das provisões e dos passivos contingentes e o reflexo da reconfiguração
das contingências nas companhias abertas brasileiras listadas na Brasil, Bolsa e Balcão (B3), tem como autores Bárbara Carvalho Borges
e Suliani Rover.
O próximo artigo é o “Análise da menção dos instrumentos financeiros derivativos nos relatórios dos auditores independentes”, da
linha editorial de Mercados Financeiro, de Créditos e de Capitais, que tem o objetivo de verificar se há relação entre a relevância dos instrumentos financeiros derivativos para as principais instituições financeiras brasileiras e sua menção nos relatórios dos auditores independentes. Este artigo tem como autores Camila Rodrigues Makiuchi, Paulo César de Melo Mendes e José Alves Dantas.
Dentro do tema central de Perícia, o estudo intitulado “Aspectos técnicos adotadas por peritos judiciais em contratos de crédito bancários”, cuja autoria é de Matheus Gonçalves Marques Coutinho e Lucas Martins Dias Maragno, tem o objetivo de evidenciar os aspectos
técnicos tratados por peritos judiciais legalmente habilitados nas diversas comarcas espalhadas pelo judiciário brasileiro, com o enfoque
em processos de ações revisionais, sendo que o objeto da lide foram cédulas de créditos bancárias. Outro estudo, cujo objetivo é analisar
qual é a percepção dos discentes quanto aos benefícios e dificuldades encontradas na aplicação dos Mapas Conceituais como uma forma
de consolidar o conhecimento adquirido na disciplina de Perícia Contábil, é intitulado de “Mapas conceituais: proposta de consolidação do
conhecimento na disciplina de perícia contábil” e seus autores são Caritsa Scartaty Moreira, Annandy Raquel Pereira da Silva, Jocykleber
Meireles de Souza, Ítalo Carlos Soares do Nascimento e Geison Calyo Varela de Melo.
O artigo intitulado “Desenvolvimento de competências pela Iniciação Científica (IC): capacidades de agir na vida estudantil e para
o exercício da profissão contábil”, da linha editorial de Ensino e Pesquisa em Contabilidade, cuja autoria é de Marcelo Marchine Ferreira,
Andreza Paterno da Silva, Rafael Henrique de Oliveira Silva e Romildo de Oliveira Moraes, tem o objetivo de compreender as contribuições
da realização de IC, para a construção de competências de estudantes de Ciências Contábeis.
Antônio Zanin, Cristian Baú Dal Macro, Yves Levant e Paulo Sérgio Lima Pereira Afonso são autores do artigo intitulado “Potencialidades gerenciais do método UEP (Unidade de Esforço de Produção)”, da linha editorial de Controladoria e Contabilidade Gerencial. Esse
trabalho tem como objetivo investigar as principais caraterísticas e elementos potenciadores do método UEP enquanto ferramenta de
suporte à decisão, destacando as potencialidades gerenciais desse método.
Assim, parabenizamos os autores que tiveram os artigos aprovados e as suas pesquisas publicadas na RMC - estudos que trazem
contribuições para o conhecimento da área de Ciências Contábeis. Agradecemos aos autores pelo voto de confiança por submeterem seus
artigos à RMC e por acreditarem na qualidade do seu processo de avaliação e aos avaliadores pela dedicação na realização de um trabalho
prestimoso.
Desejamos a todos uma excelente leitura!
Profa. Dra. Nálbia de Araújo Santos
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