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Prezada comunidade Anpcont,

 

Nós estamos vivendo um presente que foi plantado no 

ano de 2006, ano de fundação da Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis – Anpcont, a qual teve os seguintes 

diretores: Diretor Presidente, Prof. Dr. Fabio Frezatti; 

Diretor Científico, Profa. Dra. Ilse Maria Beuren e 

Diretor Administrativo Financeiro, Prof. Dr. Jorge 

Katsumi Niyama. Viver esse presente é uma dádiva 

para nós, uma vez que somos testemunhas de esforços 

que foram se consolidando ao longo do tempo. Hoje a 

Anpcont representa uma das maiores instituições de 

representatividade da área acadêmica e profissional 

no Brasil e essa consolidação não pode ser vista 

apenas como uma data, muito pelo contrário. É preciso 

celebrar!! Celebrar as conquistas, os erros e os acertos 

de tanta gente, que tem se dedicado com amor e 

atenção para a manutenção de uma área de 

conhecimento.

Celebrar!!! Celebrar como se amanhã o mundo fosse 

acabar, tanta coisa boa a vida tem pra te dar, o 

pensamento leve faz a gente mudar (Jammil). E como a 

gente tem mudado ao longo do tempo. A ANPCONT 

mudou, as áreas dos congressos têm recebido cada 

vez mais trabalhos, áreas novas tem se consolidado à 

exemplo da Área de Diversidade e Inclusão, muitos 

foram os programas de pós-graduação que se 

associaram e contribuem efetivamente para a área 

contábil hoje. É preciso celebrar! É preciso celebrar o 

ano de 2021, que foi marcado por inúmeros desafios 

para a área contábil no Brasil e no Mundo. Fomos 

obrigados a nos organizar e enfrentar situações de 

readaptação no trabalho, na vida e na carreira. O 

último quadrimestre do ano de 2021 foi marcado 

também por esperança e pelo desejo cada vez maior 

de construir uma área contábil mais sólida perante a 

sociedade. Assim, com vistas a resgatar essa 

consolidação na sociedade nesta edição da Newsletter 

nós buscamos oferecer um olhar especial para a 

comemoração dos 15 anos da Anpcont trazendo 

registros históricos que explicam um pouco como a 

associação vem se consolidando na área contábil e na 

sociedade.

Abaixo você encontra o guia completo dos conteúdos 

da nossa newsletter:

- Mensagem do Presidente da Anpcont;

- Boas-Vindas – Nova Diretoria;

- Anpcont – Memórias;

- Espaço ASAA;

- A Linguagem Executiva de um Artigo Científico;

- Oportunidades de Eventos, Edições Especiais de 

Revistas, Prêmios e Processos Seletivos.

Boa Leitura comunidade Anpcont! Que em 2022 

possamos nos encontrar PRESENCIALMENTE e 

CELEBRAR ainda mais!!

Iago França Lopes

Prof. Dr. na Universidade Estadual do Centro Oeste

https://www3.unicentro.br/cursos/ciencias-contabeis-

guarapuava/

iagofrancalopes@gmail.com

Franciele Beck

Profª Dra. na Fundação Universidade Regional de 

Blumenau

https://www.furb.br/web/3364/cursos/programa-pos-

g raduacao/ c i en c i a s - c on t abe i s /no t i c i a s /pos -

graduacao/7740

�beck@furb.br
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Carta de até breve...

Olá,  Comunidade da Anpcont!

Por dois anos estive à frente da Anpcont com a Diretoria 

2020-2021, praticamente tudo feito de modo 

integrado, compartilhado e decidido em conjunto, com 

a seguinte composição:

Diretor Presidente:  José Elias Feres de Almeida  (UFES)

Diretor Científico: Edilson Paulo (UFSC)

Diretor Administrativo-Financeiro: Marcelo Botelho da 

Costa Moraes (USP-RP)

Diretora de Relações Institucionais: Delci Grapegia Dal 

Vesco (Unioeste)  

Despeço-me da Diretoria da Anpcont com muito 

aprendizado, muita energia direcionada para darmos 

respostas aos muitos desafios trazidos para e pela 

comunidade por conta da pandemia, o que mudou 

totalmente os planos iniciais e muita adaptação para o 

mundo online, desde as atividades administrativas, 

passando por palestras, workshops, Assembleias e até 

o Congresso Anpcont. Agradeço imensamente à 

contribuição e paciência de todas e todos! 

Nada seria possível de ter sido realizado se não fosse 

pela contribuição voluntária da Diretoria, Comitê 

Executivo, Conselho Fiscal, membros das diversas 

comissões, editores-chefe e associados do  ASAA 

Journal e da Newsletter da Anpcont, coordenações dos 

eventos e de áreas, discentes dos PPGs que 

r e c e p c i o n a m  o  c o n g r e s s o  q u e  a j u d a m , 

substancialmente,  e muitos outros colaboradores. 

Agradeço imensamente por toda parceria, apoio e 

atenção dentro e fora das atividades da Anpcont (Profa. 

Delci, Prof. Edilson e Prof. Marcelo, que foram eleitos 

para a Diretoria 2022-2023 com a Profa. Simone 

Sanches da UEM), ao suporte da Amanda na secretaria 

da Associação, aos Diretores anteriores que sempre 

colaboraram com as demandas e compartilhamento 

de suas experiências sempre que demandados, às 

coordenações dos Programas de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis extensivo aos seus docentes e 

discentes, que sempre estiveram com as mãos 

estendidas para colaborar nas atividades da 

Associação e aos fornecedores da Anpcont. Sem essa 

sinergia entre todas essas pessoas seria impossível 

realizar a maior parte das atividades da Anpcont. Muito 

obrigado em nome da Diretoria!

Tenho a sensação que esse período de pandemia 

aumentou o “espírito de comunidade” da área contábil 

e afins, que se fortaleceu e ampliou, construindo 

pontes entre docentes, discentes, parceiros, enfim 

entre os PPGs de Contabilidade no Brasil. 

Estimo sucesso à Diretoria eleita na sua gestão, pois 

competência e disposição não faltam! 

Convido o Prof. Edilson Paulo, Presidente da Diretoria 

para manifestar suas palavras de boas-vindas e 

apresentação.
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Prezada Comunidade Acadêmica e Profissional da 
Anpcont e Colaboradores, 

Primeiramente, gostaríamos de parabenizar e 
agradecer o Prof. Dr. Jose ́ Elias Feres de Almeida 
(conhecido simplesmente por Zé) pelo trabalho 
realizado como Presidente da Anpcont. Foram muitos 
desafios nesses dois anos frente a Diretoria, tendo 
uma gestão dificultada pelo surgimento da Pandemia 
da COVID-19 no início do mandato. Com muito trabalho 
e zelo, sua gestão trouxe mudanças significativas para 
a melhoria das atividades desempenhadas pela nossa 
Associação. 
Também, parabenizamos e agradecemos os diretores 
de todas as gestões anteriores da Anpcont, que ao 
longo desses anos,  cada Diretor ia real izou 
contribuições importantes, apesar das limitações que 
todos noś  temos com nossas atividades profissionais e 
particulares. Hoje a Anpcont é reconhecida por toda a 
c o m u n i d a d e  a c a d ê m i c a  e  p ro fi s s i o n a l  d a 
Contabilidade e área afins, por conta do trabalho 
conjunto e uniaõ  do grupo - programas, docentes, 
pesquisadores, discentes, entidades parceiras e 
colaboradores.
A atual Diretoria da Anpcont está composta por mim 
(Edilson Paulo-UFSC), pela Profa. Delci Grapégia Dal 
Vesco (Unioeste) - Diretora Científica, Profa. Simone 
Leticia Raimundini Sanches (UEM) - Diretora 
Administrativo-Financeira e Prof. Marcelo Botelho da 
Costa Moraes (USP-RP) - Diretor de Relações 
Institucionais. Esperamos que ao final do nosso 
mandato, entregar uma Associação ainda mais forte, 
unida e sustentav́ el.
Temos muitos desafios para esses próximos dois anos 
(2022 e 2023), em especial, aquelas questões 
relacionadas ao retorno de várias atividades 
presenciais.
Existem várias frentes de trabalho que nós, enquanto 
Associação, precisamos dar maior atenção, como por 
exemplo, intensificar a aproximação com organizações 
r e p r e s e n t a t i v a s  e  e m p r e s a s ,  a m p l i a r  o 
compartilhamento de boas práticas de gestão e 
pesquisas entre os PPGs afiliados, aprimorar as 
práticas de governança corporativa da Anpcont, 

incentivar a produção científica e técnica/tecnológica 
dos discentes e docentes dos PPGs afiliados, ampliar a 
visibilidade da ASAA Journal e dos periódicos mantidos 
pelos PPGs afiliados, e incentivar a diversidade dentro 
das atividades da Anpcont e de seus associados.
Para tanto, convidamos toda a Comunidade a 
aumentar sua participação nas diversas atividades 
realizadas pela Associação, através dos PPGs afiliados 
e dos diversos Grupos de Trabalho (GT) da Anpcont.
Cabe ressaltar que, por enquanto, ate ́ abril de 2022, 
diversas decisoẽs estaõ sendo tomadas no âmbito da 
Anpcont, especialmente ao que se refere ao XVI 
Congresso Anpcont considerando um retorno gradativo 
das atividades presenciais. 
Agradeco̧ , em nome da Diretoria atual, a toda equipe 
de colaboradores da Anpcont pelo suporte no processo 
de transiçaõ , em especial, a Amanda Russo Chirotto da 
Secretaria Executiva. Tambeḿ  agradeço ao apoio do 
atual Comitê Executivo composto pelos Prof. Paulo 
Roberto da Cunha (FURB) e Carlos Alberto Diehl 
(UNISINOS), bem como ao atual Conselho Fiscal 
formado pelos Prof. Antônio André Cunha Callado 
(UFRPE), Prof. Clóvis Antônio Kronbauer (UNISINOS) e 
Prof. Jomar Miranda Rodrigues (UnB), que têm nos 
apoiado no processo de tomada de decisoẽ s. 
Contamos com o apoio de todos durante nosso 
mandato e colocamo-nos a ̀ disposica̧ õ  para eventuais 
esclarecimentos ou mesmo para recebermos 
sugestoẽ s e crit́ icas. 
Por fim, pedimos que continuem tomando todos os 
cuidados recomendados pelos o ́rga ̃os de sau ́de. 
E s p e r a m o s  e m  b r e v e ,  n o s  e n c o n t r a r m o s 
pessoalmente nos diversos eventos de nossa área.
Saudaco̧ ẽ s, e um grande abraço, em nome da Diretoria 
2022-2023, 
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A FUNDAÇÃO

Os primeiros movimentos formais em direção à criação 
da Associação Nacional dos Programas de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis – Anpcont 
ocorreram em julho de 2005 durante a realização do V 
Congresso USP de Controladoria e Contabilidade. Na 
ocasião, os coordenadores dos Programas de Pós 
Graduação em Ciências Contábeis então presentes se 
reuniram sob a liderança do Prof. Dr. Fabio Frezatti para 
discutir acerca da criação de uma associação que 
pudesse congregar e representar os Programas nas 
mais diversas instâncias.

Em novembro de 2005, durante a realização do XII 
Congresso Brasileiro de Custos e IX Congresso 
Internacional de Custos, em Itapema – SC, os 
coordenadores dos Programas voltaram a se reunir 
para discutir uma primeira versão do Estatuto da 
associação. Esta foi repassada aos coordenadores 
para que pudessem revisar e apresentar sugestões.

Em 30 de janeiro de 2006, nas dependências da 
Fucape Business School, em Vitória – ES, reuniram-se 
em Assembleia Geral Extraordinária os coordenadores 
dos 14 Programas existentes à época para aprovar o 
Estatuto e assim constituir formalmente a Associação 
Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis – Anpcont, tendo sido eleitos os seguintes 
diretores: Diretor Presidente, Prof. Dr. Fabio Frezatti; 
Diretor Científico, Profa. Dra. Ilse Maria Beuren e 
Diretor Administrativo-Financeiro, Prof. Dr. Jorge 
Katsumi Niyama.

A Associação Nacional de Programas de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis – Anpcont, fundada 
em 30 de janeiro de 2006, é uma associação sem fins 
lucrativos e apartidária e tem por objetivo atuar na área 
de educação, congregando e representando as 
instituições brasileiras que mantêm cursos de 
mestrado e/ou doutorado em Ciências Contábeis.

A Associação Nacional de Programas de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis – Anpcont completa 
em 2021 15 anos. Para comemorar esta data a 
Newsletter Anpcont resgata algumas memórias dessa 

Associação que tem feito elevada diferença no 
desenvolvimento da área contábil no Brasil. Confira 
com a gente!

Memórias Anpcont - PRÓ-MEMÓRIA DA REUNIÃO 
DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

CONTABILIDADE, REALIZADA NO DIA 30/01/2006 
– Vitória (ES)

Horário:   8:30 –12:30h 
                13:30  -17:30h   
 

1.Estatuto para a Associação

A reunião foi aberta e presidida por Fábio Frezatti e 
secretaria por Rosana Carmen de Meiroz Grillo 
Gonçalves. Foi feita a leitura dos estatutos, 
aprovação posse da diretoria executiva. O quorum 
considerado levou em conta a representação de 13 
programas dos 14 participantes da fundação da 
Associação. A diretoria ora empossada para um 
mandato de 2 anos é a seguinte: Diretor Presidente: 
Fábio Frezatti, Diretor Administrativo-Financeiro: 
Jorge Katsumi Niyama e Diretora Científica, Ilse 
Maria Beuren.

2.Conselho Fiscal

Foi feita a eleição do conselho fiscal por meio da 
candidatura  e votação em três nomes. Foram 
eleitos como membros efetivos Ernani Ott, Anísio 
Candido Pereira, Sandra Maria dos Santos.
Foram eleitos como membros suplentes José 
Ricardo Maia de Siqueira,  Rosana Carmen de 
Meiroz Grillo Gonçalves e Mariano Yoshitake

3.Comitê executivo

Para compor o comitê executivo, além dos três 
diretores executivos, foram eleitos dois membros 
da associação, que são Aridelmo José Campanharo 
Teixeira e  José Alonso Borba, também com 
mandato de 2 anos.

4.Diretoria Administrativo-financeira 
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Prioridades para o período

O diretor administrativo-financeiro falou sobre as 
prioridades de sua gestão:

· Tesouraria (conta corrente) e contabilidade da 
associação e relatórios

· Site: funções, grau de complexidade e questões 
operacionais

· Base de dados inter-programa

5.Diretoria Científica
Prioridades para o período

Workshop de editores de periódicos
Data: 20/02/2006
Local: São Paulo
Custo por Programa/Editor (esclarecer): 
Responsável pela coordenação: Ilse

Logo para a Associação

6.Definições de linhas de ação 

6.1. Perante ANPAD: curto, médio e longo prazos
Que espaços queremos? 

6.2. Perante CNPq
Que atitude devemos tomar?

6.3. Perante CAPES
Especificidades: produção técnica, por exemplo

6.4. Perante o CFC

6.5. Comunidade

7. Plano de trabalho para o período 2006-2007

7.1. Missão da Associação
Ser o interlocutor dos Programas de Pós-Graduação 
em Ciências Contábeis perante os agentes com os 
quais se relaciona, contribuindo para o fortalecimento 
do ensino e a pesquisa nas suas várias áreas.

7.2. Cenário para o horizonte

Período de estruturação da associação, divulgação e 
obtenção de associados
Gastos controlados em termos de projetos e estrutura 
administrativa 

7.3. Objetivos de longo prazo

a. Contribuir para o aumento do número de programas 
com avaliação CAPES superior a 3
b. Contribuir para o aumento do número de doutorados 
da área
c. Contribuir para a internacionalização dos Programas

7.4. Estratégias

a. Disponibilizar eventos que permitam o intercâmbio 
de conhecimentos
b. Disponibilizar periódico acadêmico que permita 
divulgação de conhecimentos na área
c. Aproximação com os agentes (CNPq, CAPES, CFC, 
etc)
d. Estabelecer parcerias com agentes  (CFC, ANPAD, 
etc )  tanto  para  obtenção de  fundos  como 
complementação de atividades
e. Estimular projetos conjuntos inter-programas

7.5. Contribuição anual de cada programa: R$ 980

8.Próximos passos

Ações demandadas pela discussão, datas e 
responsáveis.

Próximas reuniões: 

1. No congresso USP – Reunião extraordinária

Pauta:
I Congresso da Anpcont – apresentação do projeto
Estratégias de expansão de programas de mestrado 
e doutorado
Periódico da Anpcont – Linhas gerais
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Projeto treinamento de avaliadores de trabalhos
Prêmio Anpcont
Plano de captação de associados
Apresentação do site 
Prestação parcial de contas
Estrutura de suporte

2.No congresso Brasileiro de Custos

Dia: aceito sugestões
Reunião ordinária
Pauta:
Apresentação do orçamento para 2007
I Congresso Anpcont
Detalhamento do projeto periódico
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Memórias Anpcont - I CONGRESSO Anpcont

Discurso de abertura do I Congresso Anpcont, 
17/06/2007

Gostaria saudar a mesa e dessa forma, cumprimentar 

individualmente cada um dos presentes  neste I 

Congresso Anpcont que tem como lema “A pesquisa na 

evolução das ciências contábeis”.

Fechem os olhos. Imaginem que estamos num 

momento futuro.

“Quero saudar todos os presentes nesta abertura do 

20º. congresso Anpcont. Depois de tanto tempo 

podemos nos orgulhar das coisas que estão feitas e 

planejar aquelas que desejamos fazer. Temos mais de 

30 cursos com doutorado e o interesse pelo pós-

graduação aumentou muito. Com isso a relação alunos  

/docentes melhorou muito nos últimos 20 anos. 

Também é importante o fato de que temos 15 

periódicos internacionais ligados aos programas de 

pós-graduação brasileiros. Nas últimas reuniões 

científicas das áreas de física, química e medicina, 

docentes dos nossos programas de contabilidade tem 

sido chamados a participar, o que muito nos orgulha. 

Finalmente, numa pesquisa recente, a carreira melhor 

avaliada pelo mercado foi a contabilidade.”

Não riam nem desdenhem dessas minhas palavras. 

Tudo isso é um sonho? Sim hoje é, mas pode ser 

realidade no futuro, se nós desejarmos e trabalharmos 

para isso. Se nada fizermos, vai ser difícil ter algo do 

que se orgulhar.

A verdade é que estamos em 2007 e este é um 

momento importante para a contabilidade no Brasil. É 

um momento histórico para nós.

Durante muito tempo a contabilidade sonhou com uma 

associação que pudesse representar a pesquisa 

contábil brasileira, com a sua cara e personalidade. 

Agora tem. Não significa que os nossos problemas 

acabaram; na verdade, apenas começaram a ser 

tratados de uma maneira conjunta pelos atores mais 

interessados na pesquisa e ensino de contabilidade no 

país. Temos muito para aprender e muito também a 

fazer, mas a ocorrência deste congresso é o início de 

uma longa trajetória. Realizações como esta só 

ocorrem a partir de sonhos coletivos. O nosso sonho 

começa a se tornar realidade. Sonhar é preciso, como 

dizia o poeta, realizar também é preciso.

Nosso campo é muito vasto em termos de 

oportunidades e desafios. A pesquisa contábil no Brasil 

é  m u i t o  n e c e s s á r i a  m a s  n e m  s e m p r e  é 

adequadamente entendida e valorizada tendo que 

brigar por espaço mais condizente e adequado na 

nossa sociedade. No que se refere à inserção da 

mesma no cenário internacional, as perspectivas são 

ainda mais complexas, demandando direção, 

recursos, inclusive financeiros, energia e muito 

criatividade por parte da comunidade acadêmica. 

Embora o primeiro mestrado da área date da década 

de 70, assim como o doutorado, na década de 90 não 

passávamos de 3 programas. No início do milênio 

éramos 8, na fundação da Anpcont 13 e agora 17, 

sendo um único doutorado. Crescimento é importante 

e qualidade é fundamental. Temos um grande desafio. 

A comunidade está observando os nossos passos e 
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cobrando nossas ações. Temos muito trabalho pela 

frente e vamos desenvolvê-lo. No fundo isso tudo 

depende de nós, da nossa vontade, disposição e 

criatividade.

Um congresso é um espaço de convívio pessoal e 

intelectual para os membros de uma área. Serve para 

fazer novos amigos, encontrar pessoas queridas, 

conhecer lugares geniais e apresentar trabalhos, 

nessa ordem de importância. O nosso começa bem, 

sendo classificado na última reunião do Qualis como 

nacional A, o que, ao mesmo tempo que nos traz 

orgulho, nos traz também obrigações e compromissos 

dos quais jamais nos furtaremos. Espero que todos 

possam atingir os seus objetivos neste congresso, mas 

se isso não acontecer, lembrem-se que é o nosso 

primeiro, tal qual um recém-nascido, que precisa de 

uma chance para melhorar e aprender. Nesse sentido, 

quero convidá-los a serem cúmplices, apoiadores, 

tutores dessa criança promissora e bela.

Gostaria de gastar algum tempo com agradecimentos, 

com a certeza de que serei injusto esquecendo de 

alguém, o que me permite ser redimido por desculpas 

antecipadas.

Começo agradecendo a Deus pela oportunidade que 

tivemos de nos associarmos.

Devemos agradecer e parabenizar o povo gaúcho 

pela recepção e carinho neste local agradável e 

propício. Em especial a Unisinos, institucionalmente 

representada pelo seu Reitor de Administração o 

prof. Célio Pedro Wolfarth e pelo coordenador do 

Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis, 

prof.Dr. Ernani Ott. O prof.Ernani garantiu que o 

friozinho seria acompanhado de neve. Vamos ver.

Quero agradecer ao CFC, na pessoa da sua presidente, 

Sra. Maria Clara, bem como PW&C, na pessoa de seu 

presidente, Sr. Fernando Lima, parcerias da primeira 

hora, aquela que a gente não se esquece.  Elas 

permitiram o desenvolvimento do projeto do 

congresso. Devem ser lembrados os patrocínios do 

CNPq, Capes, Itaú, Deloitte, Atlas, bem como os apoios 

da Unisinos, Furb, UnB e USP relevantes para que 

chegássemos aqui.

Quero também agradecer aos nossos palestrantes: 

Lee Radenbaugh, Clóvis Machado-da-Silva, Piotr 

Trzesniak, Tomás de Aquino Guimarães, Carlos Alberto 

de Mello e Souza, Josir Simeone e José Alonso Borba. A 

aceitação e doação do seu tempo na participação 

deste congresso nos traz muito prestígio.

Não podemos nos esquecer do apoio de tantos 

companheiros e companheiras que colaboraram na 

coordenação das linhas de pesquisa, avaliação de 

trabalhos, coordenadores de mesa, debatedores, 

autores, apresentadores e o pessoal de apoio da 

Unisinos, UnB, Furb e USP e da Pegatur. Muito 

obrigado.

Quero aqui também agradecer a ANPAD, associação 

que tem apoiado a contabilidade e foi o referencial 

para a o desenvolvimento da massa crítica da Anpcont. 

Um ninho de aprendizagem é muito importante para o 

desenvolvimento de um projeto como este. Clóvis, 

muito obrigado.

Quero agradecer aos meus companheiros de diretoria 

Ilse e Jorge e comitê executivo Aridelmo e Alonso. Ilse e 

Jorge são dois guerreiros incansáveis. Não dá para 

avaliar o tempo que eles dedicaram a cada uma das 

at iv idades desenvolv idas,  não apenas com 

profissionalismo e ética mas com muito carinho e 

entusiasmo, eu diria quase juvenis, o que nos permitiu 

encarar as dificuldades com um astral muito bom.

Quero agradecer a cada um de vocês que vierem 
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participar deste evento, pelo apoio e consideração 

para com a nossa ainda jovem associação, trazendo 

com a sua presença muito prestígio. Anpcont é jovem 

mas consciente do seu potencial e força. 
o oEspero que os nossos filhos e netos, lá pelo 20  ou 30  

congresso, possam se orgulhar quando, olhando para 

trás se lembrem de vocês que aqui estiveram para 

proporcionar condições de fortalecer a área de 

contabilidade no Brasil.  Nós vamos fazer história. Na 

verdade nós já estamos fazendo a História. Parabéns!

Gurias e Guris, muito obrigado Thê.

Fábio Frezatti 
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Eduardo Lavarda  - Fui Diretor-Presidente da Anpcont 

no Biênio 2018-2019, junto com meus colegas de 

Diretoria, Profa. Jacqueline (UFMG), Prof. Claudio 

Wanderlei (UFPE) e Prof. Aldy (FECAP). Tivemos vários 

desafios, como organizar os Congressos de João 

Pessoa e São Paulo, presenciais (quanta saudade), 

junto com as comissões locais, apoiar o Editor da 

Revista ASAA, Prof. Paulo Cunha (FURB), e as 

atividades de representação na comunidade 

acadêmica. Estar à frente de uma entidade tão cara e 

querida pela comunidade da Contabilidade brasileira é 

uma honra, e particularmente, empreendemos todos 

os esforços para mantê-la viva na mente e corações 

dos associados. Afinal, a pesquisa em Contabilidade é 

recente no Brasil, e somos conscientes das nossas 

dificuldades para alcançar o reconhecimento nacional 

e internacional. Vivenciamos parte desta história, com 

o acordo de cooperação com European Accounting 

Association (EAA) e American Accounting Association 

(AAA). Em 2019, por exemplo, na FECAP em São Paulo, 

tivemos a presença do Presidente da EAA, Prof. Philip 

Joos, da Holanda, assim como a Anpcont teve uma 

vaga para um doutorando no Doctoral Colloquium da 

EAA, oportunidade ímpar para desenvolver um 

excelente projeto de tese. Creio que temos um campo 

enorme para crescer e as pessoas certas para levar 

este projeto adiante, que sempre atendem aos 

chamados da Anpcont e deixam sua parcela de 

contribuição para a comunidade. Serei sempre grato 

pela oportunidade que tive de compartilhar o comando 

por um biênio e sigo à disposição para contribuir com o 

crescimento da nossa associação.

Ernani Ott Ernani Ott – Diretor Presidente de 2014 a 

2017, Valcemiro Nossa – Diretor Científico: 

2014/2015, Claudio Parisi – Diretor Administrativo-

Financeiro: 2014/2017, Marcelo Álvaro Macedo -  

Diretor Científico: 2016 Maísa de Souza Ribeiro -

Diretora Científica: 2017 Gerlando Augusto Sampaio 

Franco de Lima - Diretor Institucional: 2016/2017. 

Algumas realizações: 

1. Planejamento Estratégico para 10 anos elaborado 

com a contribuição dos coordenadores dos Programas 

associados e aprovado em Assembleia. 

2. Realização de Congressos Anpcont no Rio de 

Janeiro; Ribeirão Preto; Curitiba e Belo Horizonte. 

3. Criação de site próprio e material gráfico 

(logomarca). 

4. Criação da Diretoria Institucional. 

5. Elaboração de Relatórios Anuais das atividades 

desenvolvidas. 

6. Criação no Menu do site do Link “Governança” 

destinado a dar publicidade as Atas das Assembleias, 

Relatórios Anuais e Demonstrações Contábeis. 

7. Aprovação em Assembleia do Regulamento Eleitoral.

OLHAR DOS PRESIDENTES ANTERIORES



O v. 14, n. 2 mai-ago (2021) e n.3 Set-Dez (2021) da Advances in Scientific and Applied Accounting (ASAA 
Journal) oferece inúmeras discussões dos mais plurais assuntos da Contabilidade, o que envolve as questões 
financeiras, gerenciais e os espaços contábeis. Confira as discussões no link

ARTIGOS

O EFEITO MODERADOR DA CONCENTRAÇÃO DE INVESTIDORES INSTITUCINAIS NA RELAÇÃO SURPRESA NOS 
LUCROS E RETORNOS ANORMAIS
Éverton Galhoti Coelho, Romualdo Douglas Colauto

DETERMINANTES HIERÁRQUICOS DA INADIMPLÊNCIA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DE PESSOA FÍSICA
Renata Barreto Lima, Ricardo Goulart Serra, Luiz Paulo Lopes Fávero

O CONTÁGIO FINANCEIRO E INTERDEPENDÊNCIA ENTRE MERCADOS DA AMÉRICA LATINA E ESTADOS UNIDOS
Paulo Fernando Marschner, Paulo Sergio Ceretta, Adriano Mendonça Souza, Leonardo Gress de Lima

O FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS À LUZ DAS TEORIAS PECKING ORDER E MARKET TIMING: 
EVIDÊNCIAS DA REGIONALIDADE
Thayla Machado Guimarães Iglesias, Thayse Machado Guimarães, Vinícius Silva Pereira, Antônio Sérgio Torres 
Penedo

A FALÁCIA DO PARADOXO: UMA ANÁLISE DO BINÔMIO RISCO-RETORNO NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO
Vagner Antônio Marques, Bethânia Mara Lima Família Costa, Mariana Borges Lopes, Sarah Waichert Ramos

PERFORMANCE DE ANALISTAS BUY-SIDE E SELL-SIDE NO ATINGIMENTO DE PREÇOS-ALVO NO BRASIL
Fabio Renato Leite Colares, Fernando Caio Galdi

INFLUÊNCIA DA CAPACIDADE DE REDE E DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E DE CONHECIMENTO 
NA INOVAÇÃO ABERTA
Silvana Mannes, Ilse Maria Beuren
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https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/718
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/750
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/740
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/570
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/753
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/722
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/667
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/733/483
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/733/483
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/735/487
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/735/487
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/791/494
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/791/494
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/790/492
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/790/492
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/749/487
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/749/487
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/799/498
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/799/498
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/811/500
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/811/500


REPUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CUSTO DA DÍVIDA 
E RETONO DAS AÇÕES: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BRASIL E EUA
Paula Carolina Ciampaglia Nardi, Ricardo Luiz Menezes da Silva

A SUSTENTABILIDADE E A COVID-19 AFETAM O DESEMPENHO, O VALOR E O RISCO DE FIRMAS NO BRASIL?
Thaissa De Oliveira, Duterval Jesuka, Fernanda Maciel Peixoto, Catarine Palmieri Pitangui Tizziotti

LIDERANÇA, ESTILO DE PENSAMENTO CRIATIVO E INCENTIVOS PARA O DESEMPENHO NO TRABALHO EM 
STARTUPS
Ricardo Suave, Andson Braga de Aguiar

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E VALORES DE EMPRESAS LISTADAS NA B3
Gabriel de Amorim, Nilton César Lima, Antônio Carlos Brunozi Júnior

DETERMINANTES ORÇAMENTÁRIOS, POLÍTICOS E SOCIOECONÔMICOS DA SUCESSÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA: 
EVIDÊNCIAS SOBRE O COMPORTAMENTO ELEITORAL EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Tiago Carneiro da Rocha, Juliana Maria de Araújo, Antônio Carlos Brunozi Júnior

ALÉM DA AUDITORIA FINANCEIRA: FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR A PRESENÇA DAS GRANDES FIRMAS DE 
AUDITORIA CONTÁBIL NO MERCADO DE ASSEGURAÇÃO EXTERNA DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE NO 
BRASIL
Gabriela Borges Silveira, Hans Michael Van Bellen, Alex Mussoi Ribeiro

EFEITO MODERADOR DA ALAVANCAGEM OPERACIONAL NA RELAÇÃO ENTRE INVESTIMENTO CORPORATIVO E 
RENTABILIDADE DA FIRMA
Kelly Cristina Mucio Marques, José Braz Hercos Junior, Hélio Masaru Fujihara

AVALIAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS: SISTEMÁTICA E VALIDAÇÃO CIENTÍFICA NO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU 
BRASIL PTI BRASIL
Osni Hoss

New s l e t t e r

ACESSE

ACESSE

ACESSE

ACESSE

ACESSE

ACESSE

ACESSE

ACESSE

ESPAÇO ASAA

9

S E T
D E Z
2021

https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/718
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/718
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/750
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/740
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/570
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/753
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/722
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/667
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/815/505
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/815/505
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/804/503
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/804/503
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/782/507
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/782/507
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/831/514
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/831/514
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/803/512
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/803/512
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/754/510
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/754/510
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/834/516
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/834/516
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/838/518
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/838/518


MODELO BASEADO EM AGENTES E CONTABILIDADE GERENCIAL: COMPORTAMENTO GERENCIAL DEPENDENTE 
DA CULTURA À LUZ DERESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Edgard Cornacchione, Luciane Reginato

EMPRESAS GERENCIAM LUCROS TRIBUTÁVEIS E CONTÁBEIS SIMULTANEAMENTE EM TEMPOS DE CRISE?
Neyla Tardin , Wilson Luis de Oliveira

TAX MORALE AS PERCEIVED BY ACCOUNTING PROFESSIONALS
Antonio Lopo Martinez, Ivan Rafael Fassarela Pereira

ORÇAMENTO E SUCESSÃO INTERGERACIONAL EM EMPRESA FAMILIAR
Cristina Hillen, Carlos Eduardo Facin Lavarda

EFEITO DA LIBERDADE ECONÔMICA NA DIVULGAÇÃO DE CARBONO:  UMA INVESTIGAÇÃO INTERNACIONAL
Alan Bandeira Pinheiro, Cintia de Melo de Albuquerque Ribeiro, Sady Mazzioni, Ana Júlia Batistella
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https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/798/521
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/763/520
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/763/520
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/832/522
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/832/522
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/836/524
https://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa/article/view/836/524
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Trabalho: A SUSTENTABILIDADE E A COVID-19 AFETAM 
O DESEMPENHO, O VALOR E O RISCO DE FIRMAS NO 
BRASIL?
Autores: Thaissa de Oliveira, Duterval Jesuka, 
Fernanda Maciel Peixoto, Catarine Palmieri Pitangui 
Tizziotti
Aplicação Prática/Executiva do artigo: Em um 
contexto de incertezas, para proporcionar retorno aos 
acionistas, os gestores têm de lidar com as 
adversidades do mercado que podem prejudicar a 
efetividade de suas ações. Publicado recentemente na 
Advances in Scientific and Applied Accounting Journal, 
o artigo “A Sustentabilidade e a Covid-19 afetam o 
Desempenho, o Valor e o Risco de Firmas no Brasil?” 
mostra aos executivos os benefícios que a adoção de 
práticas sustentáveis da B3 pode trazer às empresas e, 
ao mesmo tempo, levanta a necessidade de adotar 
estratégias corporativas eficientes para proteger seus 
negócios contra os efeitos deletérios das crises 
sanitárias considerando as consequências da Covid-
19.

Trabalho: A FALÁCIA DO PARADOXO: UMA ANÁLISE DO 
BINÔMIO RISCO- RETORNO NO MERCADO DE CAPITAIS 
BRASILEIRO
Autores: Vagner Antônio Marques, Bethânia Mara Lima 
Família Costa, Mariana Borges Lopes, Sarah Waichert 
Ramos
Aplicação Prática/Executiva do artigo: O estudo 
analisou a existência do Paradoxo de Bowman (PB) no 
contexto das empresas brasileiras listadas na Brasil, 
Bolsa, Balcão (B3). Utilizando uma amostra de dados 
trimestrais de 292 empresas ao longo de 10 anos, o 
estudo observou que o binômio risco/retorno se 
confirma, tanto para dados contábeis, quanto de 
mercado. Contudo, fatores que dificultam a 
preditividade dos lucros, por exemplo, mudanças 
regulatórias, incerteza econômica, podem resultar em 
reações espúrias sugerindo a existência do Paradoxo 
de Bowman. Esses resultados contribuem com 

investidores e analistas reforçando o papel dos 
números contábeis e do binômio risco/retorno na 
análise de investimentos.

Trabalho: LIDERANÇA, ESTILO DE PENSAMENTO 
CRIATIVO E INCENTIVOS PARA O DESEMPENHO NO 
TRABALHO EM STARTUPS
Autores: Ricardo Suave, Andson Braga de Aguiar
Aplicação Prática/Executiva do artigo: O estudo 
aponta que organizações interessadas em estimular 
um pensamento criativo mais flexível, para resultados 
mais surpreendentes, tendem a se beneficiar de uma 
liderança mais inspiradora e que busca transformar os 
valores dos liderados. Se o interesse for um 
pensamento criativo menos flexível, para a solução de 
problemas bem definidos, pode ser desejável um estilo 
de liderança que deixa claro suas expectativas e que 
premia com base no alcance dessas expectativas. 
Ambos os estilos de pensamento criativo contribuem 
positivamente para o desempenho no trabalho, sendo 
que incentivos melhoram o desempenho no caso do 
estilo de pensamento criativo menos flexível.

Trabalho: DETERMINANTES HIERÁRQUICOS DA 
INADIMPLÊNCIA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DE 
PESSOA FÍSICA
Autores: Renata Barreto Lima, Ricardo Goulart Serra, 
Luiz Paulo Lopes Fávero
Aplicação Prática/Executiva do artigo: O estudo 
examinou a existência de influência do contexto do 
indivíduo (agência bancária) na inadimplência de 
financiamento imobiliário. Foram estudados 5.113 
contratos de financiamento imobiliário de pessoas 
físicas pertencentes a 1.448 agências de uma 
instituição financeira de abrangência nacional, 
vigentes em 30 de setembro de 2019. Os resultados 
indicam que indivíduos com as mesmas características 
(por exemplo: renda ou estado civil), porém, 
provenientes de agências diferentes, têm diferentes 
probabilidades de inadimplir. Portanto, incentiva-se o 
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uso de modelagem multinível (ou hierárquica) para 
análise de crédito imobiliário.

Trabalho: INFLUÊNCIA DA CAPACIDADE DE REDE E DO 
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E DE 
C O N H E C I M E N T O  N A  I N O V A Ç Ã O  A B E R T A
Autores: Silvana Mannes e Ilse Maria Beuren
Aplicação Prática/Executiva do artigo: O estudo 
analisou a influência da capacidade de rede e do 
compartilhamento de informações e de conhecimento 
na inovação aberta em startups que se relacionam 
com grandes empresas. A pesquisa com 144 com 
gestores de startups ranqueadas na plataforma 100 
Open Startups revelou que o compartilhamento de 
in formações e  de conhec imento  influenc ia 
diretamente a inovação aberta, enquanto que a 
capacidade de rede parece ser um importante 
antecedente da inovação aberta e a impacta de 
maneira indireta. Esses resultados instigam maior 
atenção dos gestores de startups para as variáveis 
investigadas, visto que são importantes propulsoras do 
desempenho da inovação aberta.

Trabalho: PERFORMANCE DE ANALISTAS BUY-SIDE E 
SELL-SIDE NO ATINGIMENTO DE PREÇOS-ALVO NO 
BRASIL
Autores: Fábio Renato Leite Colares, Fernando Caio 
Galdi
Aplicação Prática/Executiva do artigo: Apesar de 
todos os conflitos de interesse, os preços-alvo 
estipulados pelos analistas sell-side são melhores que 
aqueles estipulados pelos analistas buy-side, o que 
reforça a credibilidade da análise do analista sell-side, 
ainda que não se deva perder de vista que eles são 
predominantemente otimistas, possuem pouca 
acurácia quanto aos preços-alvo estipulados e 
acertam em média (em períodos favoráveis) 68% dos 
preços-alvo estipulados. Sendo assim, os usuários 
dessas análises e relatórios devem buscar averiguar o 
quão prováveis são as premissas e o valores utilizados 

nos modelos de Valuation desses analistas a fim de 
fazer as melhores alocações de seus recursos 
financeiros.

Trabalho: ALÉM DA AUDITORIA FINANCEIRA: FATORES 
QUE PODEM INFLUENCIAR A PRESENÇA DAS GRANDES 
FIRMAS DE AUDITORIA CONTÁBIL NO MERCADO DE 
ASSEGURAÇÃO EXTERNA DOS RELATÓRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE NO BRASIL
Autores: Gabriela Borges Silveira, Alex Mussoi Ribeiro, 
Hans Michael van Bellen
Aplicação Prática/Executiva do artigo: O artigo 
analisou os fatores que influenciam a presença das 
grandes firmas de auditoria contábil no mercado de 
a s s e g u r a ç ã o  e x t e r n a  d o s  r e l a t ó r i o s  d e 
sustentabilidade (RS). Baseado em uma amostra de 47 
companhias que asseguraram seus RS, o estudo 
constatou que a prestação conjunta de auditoria 
contábil e a asseguração externa das informações de 
sustentabilidade e capital reputacional das firmas Big-
4 influenciam a inserção desses profissionais nesse 
mercado. Dessa forma, o reconhecimento das firmas 
de auditoria contábil no mercado de asseguração 
externa dos RS deve promover o interesse de 
profissionais e reguladores da área contábil em 
desenvolver apoio institucional a essa prática.

Trabalho: DETERMINANTES ORÇAMENTÁRIOS, 
POLÍTICOS E SOCIOECONÔMICOS DA SUCESSÃO 
POLÍTICO-PARTIDÁRIA: EVIDÊNCIAS SOBRE O 
COMPORTAMENTO ELEITORAL EM MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS
Autores: Tiago Carneiro da Rocha, Juliana Maria de 
Araújo, Antônio Carlos Brunozi Júnior
Aplicação Prática/Executiva do artigo: Este artigo 
investigou aspectos que podem influenciar na 
probabilidade de reeleição, recondução do partido de 
prefeitos ao cargo nos municípios com população 
superior a 100 mil habitantes, considerando-se os 
ciclos eleitorais a partir de 2004. Os resultados 
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evidenciaram que há uma tendência de premiação por 
meio do voto àqueles prefeitos mais preocupados com 
o bem-estar social, em uma tentativa de proporcionar 
maior qualidade de vida aos cidadãos. Porém, tal 
comportamento obtido nos resultados pode ser 
oportunista por parte dos prefeitos, pois eles podem 
visar ao benefício próprio ou de seu partido, utilizando-
se de estratégias para influenciar os votos dos 
eleitores.

Trabalho: DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E VALOR DE 
EMPRESAS LISTADAS NA B3
Autores: Gabriel de Amorim, Nilton César Lima e 
Antônio Carlos Brunozi Júnior
Aplicação Prática/Executiva do artigo: O estudo 
analisou a relação entre dividendos e valor de 
empresas listadas na B3, dividindo a amostra em 6 
grupos, sendo o primeiro grupo composto de empresas 
não pagadoras de div idendos e os demais
grupos divididos pelo dividendo distribuído. Os 
resultados demonstraram que o grupo de empresas 
não pagadoras de dividendos foi pior avaliado pelo 
mercado, enquanto os valores de medianas dos grupos 
se elevaram concomitantemente ao lucro distribuído. 
Assim, inferiu-se que o investidor do mercado brasileiro 
apresenta um comportamento de aversão ao risco, 
preferindo o dividendo à incerteza futura, divergindo do 
observado em outros mercados.

Trabalho: AVALIAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS: 
SISTEMÁTICA E VALIDAÇÃO CIENTÍFICA NO PARQUE 
TECNOLÓGICO ITAIPU BRASIL – PTI  BRASIL
Autores: Osni Hoss
Aplicação Prática/Executiva do artigo: O estudo 
transpõe a barreira do conhecimento científico ao 
sistematizar a quantificação dos ativos intangíveis das 
organizações. A validação científica foi realizada no 
Parque Tecnológico Itaipu – PTI. Os resultados 
revelaram onde e quando a riqueza foi gerada, 

mostrando o quê e quanto, servindo como ferramenta 
de gestão para agregar valor em organizações sem fins 
lucrativos. A principal contribuição foi a sistematização 
da avaliação dos ativos intangíveis não registrados 
pela contabilidade tradicional, permitindo revelar a 
riqueza gerada pela organização, em termos 
qualitativos e quantitativos, para os mantenedores, 
investidores e para a sociedade.

Trabalho: EFEITO MODERADOR DA ALAVANCAGEM 
OPERACIONAL NA RELAÇÃO ENTRE INVESTIMENTO 
CORPORATIVO E  RENTABIL IDADE DA F IRMA
Autores: Kelly Cristina Mucio Marques , José Braz 
H e r c o s  J u n i o r  ,  H e l i o  M a s a r u  F u j i h a r a
Aplicação Prática/Executiva do artigo: O estudo 
analisou de que forma a alavancagem operacional 
modera a relação entre investimento corporativo e 
rentabilidade de 114 empresas da B3. Verificou-se que 
a alavancagem operacional modera a relação entre 
investimento e rentabilidade, de forma que quanto 
maior alavancagem operacional e maior investimento, 
maior rentabilidade. Os resultados evidenciam 
empiricamente que uma maior alavancagem 
operacional tem potencial de aumentar a rentabilidade 
não apenas quando aumentam as vendas, mas 
também dependendo do nível de investimento no 
período anterior.  A impl icação é que maior 
alavancagem operacional é vantagem para empresas 
com oportunidade de crescimento que não atingiram o 
ponto de superinvestimentos.

A LINGUAGEM EXECUTIVA DE UM ARTIGO CIENTÍFICO 
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Eventos Internacionais

Nome do Evento: QRCA Conference
Local do Evento: Colombia Hybrid / Híbrido
Data do Evento: 17-18-Nov
Site do Evento:  https://qrca-net.org/en/home/
Prazo (deadline) para a submissão de artigos:  21-Ago

Nome do Evento: XXXIII Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC)
Local do Evento: Chile 
Data do Evento: 16-18-Nov
Site do Evento:  https://www.capic.cl/content/files/Convocatoria%20XXXIII%20CAPIC%202022.pdf
Prazo (deadline) para a submissão de artigos: 30-jun

Eventos Nacionais 

Nome do Evento: XXV SemeAd 
Local do Evento: Online
Data do Evento: 09, 10 e 11 de nov
Site do Evento:  https://semead.com.br/25/
Prazo (deadline) para a submissão de artigos: 25-jul

Nome do Evento: XVI Congresso ANPCont
Local do Evento: Foz do Iguaçu/PR
Data do Evento: 3-6-Dez
Site do Evento:  https://anpcont.org.br/xv-congresso/submissao/
Prazo (deadline) para a submissão de artigos: 3-Ago

Nome do Evento: 12º Congresso UFSC de Controladoria e Finanças
12º Congresso UFSC de Iniciação Científica em Contabilidade
5º UFSC International Accounting Congress
Local do Evento: Florianópolis/SC
Data do Evento: 19-20-set
Site do Evento:  http://www.ppgc.ufsc.br/congresso-ufsc-de-controladoria-e-financas/
Prazo (deadline) para a submissão de artigos: Em breve.
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