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Editorial
Prezados leitores,
Apresentamos a segunda edição de 2016 da Revista Mineira de Contabilidade, cuja missão é divulgar a produção de
conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos na área contábil. Neste número da RMC são apresentados seis artigos
originais distribuídos nas linhas de pesquisa: a) Ensino e Pesquisa em Contabilidade; b) Controladoria e Contabilidade
Gerencial; c) Contabilidade Governamental e do Terceiro Setor; e d) Contabilidade para Usuários Externos.
No primeiro artigo, intitulado Reconhecimento e Divulgação de Receitas: uma análise da aderência ao
CPC 30 pelas empresas pertencentes aos setores de maior representatividade no índice Bovespa, Rodrigo
Toledo, Márcia Bianchi e Romina Batista de Lucena de Souza analisam o cumprimento dos critérios para reconhecimento de receitas estabelecidos pelo CPC 30 em empresas de capital aberto no Brasil.
Marcela Silva de Melo e Vagner Alves Arantes avaliam os conteúdos sobre Contabilidade Aplicada ao Setor Público
presentes nas edições 2011 a 2015 do Exame de Suficiência por meio do artigo Exame de Suficiência do Conselho
Federal de Contabilidade: uma análise do conteúdo de contabilidade aplicável ao setor público.
No artigo Estratégia de Formação de Preços em Academias de Ginástica da Região Metropolitana do
Recife, Nadielli Maria dos Santos Galvão e Marco Tullio Vasconcelos avaliam, entre outros aspectos, as contribuições
da contabilidade para o processo decisório nas academias de ginástica.
Na mesma direção, Miguel Hernandes Júnior, com foco no comércio eletrônico, avalia resultados de estratégias
nesse segmento, por meio do artigo A Utilização do Custeio Variável para a Gestão de Resultados: um estudo
baseado em empresas que aderiram aos sites de compras coletivas.
João José Austríaco Moraes, Alexandre de Freitas Carneiro, José Moreira da Silva Neto e José Arilson de Souza são
os autores do artigo Sistema de Custos Público Municipal: Análise da Percepção dos Auditores de Controle
Externo no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que teve o propósito de aferir a percepção de servidores
em relação à importância da concretização do Sistema de Custos Público Municipal.
Por fim, no artigo Desempenho nas Disciplinas Introdutórias de Contabilidade: base para o sucesso do
estudante no curso de Ciências Contábeis, os autores Luana Aparecida de Oliveira, Patrícia de Souza Costa, Reiner
Alves Botinha e Marcelo Tavares avaliam as relações entre o rendimento dos alunos e os respectivos desempenhos
anteriores no curso.

Deixamos nossos agradecimentos aos autores e avaliadores pelo cuidadoso e dedicado trabalho realizado e desejamos a todos excelente leitura!

Prof. Dr. Gilberto José Miranda

RMC - Revista Mineira de Contabilidade, ISSN 2446-9114, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 17, n. 2, Maio/Ago. de 2016

3

