EDITORIAL

com satisfação que colocamos à disposição de nossos leitores o 5º
número da Revista de Estudos Contábeis, editada pelo Departamento de Ciências
Contábeis da UEL.
Nesse número, tivemos a colaboração de diversos autores, que abordaram
uma temática da Contabilidade, a Contabilidade de Custos, sob diversos enfoques,
permitindo uma visualização de como a Ciência Contábil pode interferir, de modo
positivo, no quotidiano empresarial.
O primeiro e o segundo artigos tratam da implantação do método UEP
(Unidade de Esforço de Produção) e do método TDABC (Custeio Baseado em
Atividades e Tempo) em pequenas empresas. Pesquisas desse tipo permitem a
análise da viabilidade de transportar técnicas utilizadas em grandes organizações
para pequenos empreendimentos.
O terceiro artigo apresenta como tema rentabilidade e lucratividade, no
ramo de energia elétrica. Considerando-se a complexidade dessa atividade e as
constantes mudanças na regulamentação, o estudo contribui para um pensamento
reflexivo da mudança do processo de gestão, sob a ótica contábil, do modelo
monopolista para um modelo concorrencial.
O quarto artigo, por sua vez, realiza um ensaio teórico sobre os desafios que
se apresentam na área da gestão pública, quando o assunto é o controle de custos.
Em um país que possui recursos escassos e muitas necessidades, a aplicação de
modernas técnicas gerenciais pode melhorar a performance e a efetividade dos
gastos públicos.
No quinto e no sexto artigo, temos duas realidades distintas, que permitem
vivenciar as diferenças existentes nas regiões brasileiras. Um artigo busca
identificar o ciclo de vida organizacional de escritórios contábeis, uma das
atividades profissionais mais buscadas pelos graduados em Ciências Contábeis,
após a obtenção do registro profissional. O outro artigo, por sua vez, realiza um
estudo por intermédio da simulação de custos no uso de fontes alternativas de
energia nas indústrias ceramistas de Manacapuru e Iranduba, no estado do
Amazonas. Pode-se verificar a Contabilidade contribuindo para perpetuidade de
atividades regionais, que possuem sua importância econômica.
O último artigo apresenta um modelo de gestão de custos e processos
baseado em atividades e tempo aplicado em uma radiodifusora, utilizando-se do
método da pesquisa-ação, avaliando-se a efetividade da implementação de novas
metodologias de custeio.
Agradecemos aos autores que nos enviaram seus trabalhos, esperando que
todos tenham uma proveitosa aquisição de conhecimentos.
Uma excelente leitura e até a próxima edição!

Luciano Gomes dos Reis,
Editor Chefe.

