RMC

RMC, Revista Mineira de Contabilidade, Belo Horizonte, v. 23, n. 2, maio/agosto de 2022
Disponível online em https://revista.crcmg.org.br/rmc

ISSN: 2446-9114

Palavra da Editora
Prezados Leitores,
Apresentamos a segunda edição do quadrimestre de 2022 da Revista Mineira de Contabilidade (RMC), que publica artigos relevantes
relativos as suas linhas editoriais. Assim, a RMC cumpre com a sua missão de divulgar a produção de conhecimentos científicos, técnicos
e tecnológicos na área contábil.
Iniciamos esta edição com a seção de Editorial, intitulado “Algumas considerações sobre a afetividade e o ensino de contabilidade”,
elaborado pelo autor convidado pelos editores da RMC, o Professor Romualdo Douglas Colauto. O editorial aborda a relação entre a afetividade e a cognição e a relação no processo de ensino-aprendizagem no contexto das Ciências Contábeis.
Após o Editorial, na linha de Contabilidade Governamental e do Terceiro Setor, apresenta-se o artigo intitulado como “Subvenções governamentais e gerenciamento de resultados: uma análise nas empresas componentes do IBrX100”, cujo objetivo é analisar
a possível relação entre as subvenções governamentais e o gerenciamento de resultados de empresas componentes do Índice Brasil
100 (IBrX100) da [B]3. Os autores são João Antônio da Costa Neto, Thales Spinelli Máximo Lins, Francisco José da Silva Júnior e
Rena Paes de Barros Câmara.
Os próximos artigos são da linha editorial de Mercados Financeiro, de Créditos e de Capitais. Assim, o estudo de Verônica Rosa Tempesta e Gilberto José Miranda tem o objetivo de identificar se o Retorno do Investimento (ROCE) setorial no Brasil guarda relação com as
fases dos ciclos econômicos entre os anos 2000 e 2018, sendo que seu título é “Variações cíclicas na economia brasileira são refletidas nos
indicadores setoriais?”. Com o objetivo de investigar como estão representadas as estratégias de gerenciamento de impressão de dissimulação nas narrativas contábeis na comunicação corporativa, quando do rompimento da barragem de Brumadinho (ocorrido em 25 de janeiro
de 2019), pertencente à empresa Vale S.A., foi realizada a pesquisa “Gerenciamento de impressão das narrativas contábeis da Vale S.A. em
detrimento do rompimento da barragem de brumadinho”, cuja autoria é de Jonas Rosso Cadorin e Viviane Theiss.
Na linha editorial de Ensino e Pesquisa em Contabilidade, o estudo intitulado “Pensamento crítico como uma competência nos mestrandos de contabilidade: análise sob a ótica de Bloom” tem o objetivo de demonstrar como o pensamento crítico é desenvolvido dentro da
disciplina de Controladoria, nos programas de mestrado em Contabilidade, à luz da Taxonomia de Bloom revisada. Os autores são Simone
Boruck Klein, Pâmila Eduarda Balsan Colla, Thiago Cesar Bezerra Moreno e Silvana Anita Walter. O artigo “Ensino remoto na contabilidade: dificuldades e adaptações dos professores e estudantes na pandemia”, de autoria de Cleber Augusto Pereira, Walter Saraiva Lopes, Pablo
Francisco Sousa Carvalho, Maria Daniela Alves Bezerra e Bárbara Alencar da Silva Mota, avalia a percepção dos professores e estudantes
do curso de Ciências Contábeis em uma universidade pública do Nordeste.
Dentro da linha editorial de Contabilidade Societária, tem-se um artigo cujo objetivo é identificar o que motivou as empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3 a divulgarem informações voluntárias sobre a pandemia, sendo intitulado de “Impactos da pandemia:
fatores que explicam a divulgação voluntária no contexto do Covid-19.”. Os autores são Clarissa Gonçalves de Almeida e Thiago Costa
de Abreu. Por fim, apresenta-se a resenha desenvolvida por Geovane Camilo Santos, que tem como objetivo apresentar uma síntese das
principais ideias discutidas no artigo científico intitulado “Investigating international differences in financial reporting: Data problems and some
proposed solutions”, dos professores Christopher Nobes e Christian Stadler, publicado em 2018, pela The British Accounting Review. Esse
paper contém pontos relevantes sobre pesquisas desenvolvidas a respeito do tema de contabilidade internacional.
Assim, felicitamos os autores que tiveram os artigos aprovados e a publicação de seus estudos na Revista Mineira de Contabilidade
(RMC) - pesquisas 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 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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