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Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina - UEL,
disponibiliza todas as suas edições, com acesso gratuito, livre e irrestrito, no
endereço eletrônico http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rec/index. Tratase de um Periódico de Natureza Científica, que emergiu das necessidades de
difusão do conhecimento contábil, ultrapassando as fronteiras do conhecimento de
natureza exclusivamente técnica. Iniciada no ano de 2010, temos o prazer de
apresentar a sua sétima edição, fruto da colaboração dos autores, que nos
encaminharam seus artigos, e corpo de avaliadores, a quem prestamos nossos
agradecimentos.
Nessa edição, a Revista de Estudos Contábeis apresenta a seus leitores
seis artigos inéditos. O primeiro artigo trata de um tema ainda pouco explorado
pela academia contábil, que é o patrimônio de afetação em atividades imobiliárias.
Constituindo-se em uma particularidade jurídica, o artigo visa analisar os aspectos
contábeis e tributários da adoção deste tipo de sociedade específica. Já o segundo
artigo apresenta um estudo de caso realizado mediante a aplicação do custeio
baseado por atividades em uma prestadora de serviços. Tendo em vista que as
prestadoras de serviço apresentam, via de regra, grande montante de custos
indiretos, acreditamos que o referido artigo possa ser útil para futuros usuários
dessa metodologia. O terceiro artigo, por sua vez, tem como foco o benchmarking
na análise de adoção de ferramentas de contabilidade gerencial por pousadas.
Considerando-se que o setor de turismo está em franca expansão, a utilização de
bases teóricas da administração, aplicadas a técnicas contábeis, permitem a
integração dessas áreas de conhecimento.
No quarto artigo, a utilização da pesquisa-ação, para a implementação e
estudo da viabilidade do Balanced Scorecard , apresenta-se como uma metodologia
inovadora, que permite conclusões a respeito de como o processo de tomada de
decisão pode ser afetado pelo modelo gerencial adotado. O quinto artigo apresenta
um estudo da área pública, especialmente da função gestão ambiental dos

EDITORIAL

municípios de Rondônia. Considerando-se as questões de sustentabilidade, o
presente estudo analisa as correlações entre a despesa ambiental e as receitas
municipais. O último artigo apresenta como objetivo verificar a relação entre as
informações relativas ao ativo intangível evidenciadas por empresas listadas na
BM&FBovespa, pertencentes ao setor de Utilidade Pública nos anos de 2010 e
2011, com as variáveis organizacionais tamanho, rentabilidade e intangível. Como
fonte de informação, as demonstrações contábeis devem apresentar diversas
informações, especialmente aquelas pertencentes ao setor de Utilidade Pública.
Todos os artigos foram submetidos avaliados pelos membros com Conselho
Editorial Científico, com a colaboração de avaliadores ad-hoc. Aproveitamos a
oportunidade para convidar a todos os nossos leitores que, observadas as normas
de submissão, enviem artigos para nosso periódico, com a intenção de ampliar os
conhecimentos da área contábil, bem como aprimorar as discussões sobre
assuntos relevantes, relembrando que, de acordo com a última edição do QualisCAPES, nossa Revista alcançou o estrato B4.
Uma excelente leitura e até a próxima edição!

Luciano Gomes dos Reis,
Editor Científico.

