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Prezada comunidade ANPCont,

Esta é a primeira edição da Newsle�er da ANPCont de 

2022 e mais uma vez é uma oportunidade de 

compar�lharmos com cada membro dessa comunidade 

informações que possam tornar o nosso ano acadêmico e 

profissional ainda mais produ�vo e rico. 

O ano de 2022 tende a ser um ano imagino que histórico 

para a sociedade mundial, pelo menos na minha 

perspec�va, principalmente porque estamos diante de 

um cenário pandêmico mais controlado, o que inclusive 

tende a permi�r que nos encontremos presencialmente 

para eventos e fes�vidades, sejam estas acadêmicas ou 

não. É ano de copa do mundo e de eleições presidenciais 

aqui no Brasil. É claro que boa parte dessa expecta�va 

também paira sobre o nosso encontro em Dezembro no 

congresso ANPCont em Foz do Iguaçu – PR.

Antes de nos vermos presencialmente em Foz do Iguaçu 

cabe a oportunidade de olharmos para o nosso 2021, 

com muito carinho e aprendizado.  Assim, 2021 foi um 

ano marcado pelo uso elevado da tecnologia que colocou 

em voga as competências e habilidades dos par�cipantes 

dos espaços contábeis, sejam estes profissionais, 

pesquisadores, professores e/ou estudantes. Dessa 

forma, que possamos u�lizar essa experiência que nos 

for forçada para tornar 2022 um ano ainda mais humano 

e justo para a nossa comunidade.

Dessa forma, espera-se que com as informações trazidas 

nesta newsle�er possamos somar a este cenário de 

aprendizado e luta, o qual fomos expostos nos úl�mos 

anos e de alguma forma contribuir para a construção de 

uma comunidade contábil cada vez mais humanizadora.

Nessa direção, apresentamos alguns números do 

Congresso ANPCont 2021, falamos um pouco do Hall da 

fama. Trazemos também uma entrevista com a autora do 
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melhor trabalho do congresso em 2021. A edição conta 

com o lançamento de livro, resenha crí�ca, espaço ASAA, 

Linguagem Execu�va de um Ar�go Cien�fico e 

oportunidade de eventos futuros para submissões de 

pesquisas. Além disso, nessa Newsle�er vamos ter a 

oportunidade de acolher oficialmente a nova diretoria da 

ANPCont (2022- 2023). A atual Diretoria é composta pelo 

Prof. Edilson Paulo (UFSC), pela Profa. Delci Grapégia Dal 

Vesco (Unioeste), pela Profa. Simone Le�cia Raimundini 

Sanches (UEM) e pelo Prof. Marcelo Botelho da Costa 

Moraes (USP-RP).

Abaixo você encontra o guia completo dos conteúdos da 

nossa newsle�er:

- Mensagem do Presidente da ANPCont;

- ANPCONT 2021; 

- Hall da Fama;

- Entrevista Melhor Trabalho ANPCont 2021;

- Lançamento de Livro;

- Resenha Livro;

- Espaço ASAA;

- A Linguagem Execu�va de um Ar�go Cien�fico;

- Oportunidades de Eventos, Edições Especiais de 

Revistas, Prêmios e Processos Sele�vos;

Boa Leitura comunidade ANPCont! Que 2022 seja 

iluminado, incrível, perfeito e cheio de realizações para 

todos, todas e todes! 

Iago França Lopes 
Professor Doutor na FIPECAFI | 
Fundação Ins�tuto de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais e Financeiras
h�ps://fipecafi.org/Cursos/Mestrado 
iago.fipecafi@org.br

Franciele Beck 
Professora Doutora na FURB | 
Fundação Universidade Regional 
de Blumenau
h�ps://www.furb.br/web/3364/
cursos/programa-pos-graduacao/
ciencias-contabeis/no�cias/
pos-graduacao/7740 
�eck@furb.br
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Forte Abraço
Prof. Dr. Edilson Paulo

Diretor Presidente 
Biênio 2022/2023

Prezada Comunidade Acadêmica e Profissional da 

Anpcont e Colaboradores,

Esta é a primeira mensagem que eu, Prof Dr Edilson 

Paulo, faço como Presidente da nossa Anpcont - 

Associação de Programas de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis. Juntamente com a Profa. Delci 

Grapégia Dal Vesco (Unioeste) - Diretora Cien�fica, 

Profa. Simone Le�cia Raimundini Sanches (UEM) – 

Diretora Administra�vo-Financeira e Prof. Marcelo 

Botelho da Costa Moraes (USP-RP) - Diretor de 

Relações Ins�tucionais, assumimos o compromisso 

com a comunidade ANPCont de gerenciar esta 

associação por dois anos (2022 e 2023). Que o nosso 

mandato seja pautado na construção de relações 

transparentes, justas e saudáveis. 
Considerando os estágios de vacinação tudo indica 

que o Congresso ANPCont 2022 será presencial e 

poderemos contar com os encontros que a 

comunidade contábil valoriza, para a realização de 

network e trocas de experiências. Estes por sua vez 

contribuem para a manutenção dos espaços 

contábeis em termos de contribuição que a área 

oferece para a manutenção do bem-estar da 

sociedade. 
Para o ano de 2022 iremos manter o contrato com a 

Plataforma Oxford®️, considerando o seu 

desempenho e permeabilidade junto a comunidade 

contábil no Congresso ANPCont 2021. Assim, a 

gestão dos trabalhos e comunicação cien�fica entre 

pesquisadores e responsáveis pelas áreas temá�ca 

do congresso dar-se-á de forma ainda mais segura.  
Com muita coragem e esforço esperamos atender as 

expecta�vas da comunidade ANPCont nesta gestão 

(2022-2023), conto com a parceria e apoio de toda a 

equipe que se disponibilizou e se disponibiliza para a 

m a n u t e n ç ã o  d e s t a  c o m u n i d a d e .  A s s i m , 

reafirmamos o compromisso de contribuir com uma 

associação que visa atuar na área de educação e 

pesquisa, congregando e representando as 

ins�tuições brasileiras que mantêm cursos de 

mestrado e/ou doutorado em Ciências Contábeis. 

Sigam a ANPCont nas redes sociais e sintam-se a 

vontade de demandar desta associação pautas que 

contribuam cada vez mais com os  cursos de 

mestrado e/ou doutorado em Ciências Contábeis do 

Brasil. 
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O Congresso ANPCONT 2021 ocorreu na sua modalidade online e apresentou números muito interessantes para a 

academia contábil. É claro que quando encerramos o congresso em 2020 a expectativa era que em 2021 

pudéssemos nos encontrar pessoalmente, mas ainda não foi possível. No entanto, como bons brasileiros não 

deixamos a peteca cair e o congresso ANPCONT 2021 mesmo online foi um sucesso. Como bons contadores, os 

números provam. A Tabela 1 apresenta a síntese Geral dos participantes por área temática no ANPCONT 2021.

Com base na Tabela é possível identificar os participantes por área temática e a participação dos congressistas 

por área temática em termos de quantidade de sessão e média por sessão. A Tabela 2 evidencia a descrição do 

fluxo de participantes por área temática no ANPCONT 2021.

Identifica-se a descrição dos participantes por dia de evento. Além disso, é observado o mínimo e máximo por 

sessão temática.
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No final dos anos 70, ele idealizou um modelo inovador 

de mensuração de custos baseado em gestão por 

resultados econômicos, o Sistema de Gestão Econômica, 

conhecido por GECON, um modelo gerencial cuja visão ia 

além do lucro. Classificado por seus colegas do 

departamento de Contabilidade e Atuária (EAC) da 

FEAUSP como um “gênio”, o professor Armando Catelli 

faleceu em novembro passado, aos 83 anos, deixando 

órfãs pelo menos três gerações de mestres e doutores. 

Gerações essas que contribuíram e contribuem até hoje 

para o desenvolvimento das ciências contábeis no Brasil. 
Armando Catelli, que estava aposentado, foi professor 

�tular do EAC, onde atuou por mais de 40 anos. No dia 19 

de fevereiro, a FEA prestou uma homenagem a este 

mestre que tanto se dedicou à capacitação de centenas 

de contabilistas, controllers e execu�vos.  O tributo, uma 

inicia�va do chefe do departamento de Contabilidade e 

Atuária, Ariovaldo dos Santos, foi realizado dentro da 

programação da aula inaugural do Programa de Pós-

Graduação em Controladoria e Contabilidade (PPGCC), 

coordenado pelo professor Lucas Ayres, e contou com a 

presença de familiares. Dona Miriam, viúva do 

homenageado, recebeu flores das mãos da professora 

Cecília Akemi Kobata Chinen.
O professor Reinaldo Guerreiro,  que fez uma 

apresentação sobre as “ideias geniais por trás do Sistema 

Armando
Cateli
in memorian

Cesar 
Augusto
Tibúrcio
Silva

de Gestão Econômica”, se arriscou a dizer que “todos os 

livros de controladoria lançados no Brasil beberam na 

fonte do professor Armando Catelli”. Guerreiro, que 

escreveu diversos trabalhos cien�ficos junto com o 

mestre, citou que um de seus primeiros papers 

internacionais versou sobre um achado genial de Catelli, 

inédito na literatura mundial: “como calcular o grau de 

acabamento”. O Gente da FEA traz nessa edição um 

ar�go do professor Reinaldo Guerreiro no qual ele explica 

de que forma o Sistema de Gestão Econômica criado por 

Catelli inovou a área de controladoria das organizações. 

Possui graduação em Administração pela Universidade 

de Brasília (1983) e em contabilidade pela Unieuro 

(2006). É mestre em Administração pela Universidade de 

Bras í l ia  (1988)  e  doutor  em Controlador ia  e 

Contabilidade pela Universidade de São Paulo (1996). 

Professor �tular da Universidade de Brasília, atuando no 

mestrado e doutorado de Contabilidade (PPGCont). 

Também atua no programa de Contabilidade da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGCC). 

Foi diretor da Faculdade de Economia, Administração, 

Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação 

(FACE) da UnB. Foi Decano de Planejamento e Orçamento 

da Universidade de Brasília entre 2014 e 2016. Possui 

livros, ar�gos e trabalhos em congressos nos seguintes 
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temas: mensuração contábil, finanças de empresas, 

demonstrações contábeis, avaliação de empresas e 

custos no setor público.

Possui graduação em Contabilidade pela Fundação 

Getúlio Vargas (1973), graduação em Economia pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (1972), mestrado 

em Administração pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (1978) e doutorado em Administração pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (1983). Possui 

Pós-Doutorado na Universidad Carlos III de Madrid, na 

Espanha e curso de especialização na Harvard Business 

School.Atualmente é professor Adjunto no Programa de 

Mestrado e Doutorado em Administração da 

Universidade Unigranrio. Tem experiência na área de 

Administração e Contabilidade,, atuando principalmente 

nos seguintes temas: controle gerencial, controle de 

gestao, orcamento publico, contabilidade gerencial, 

globalizacao e metodologia do ensino superior.

HALL DA FAMA

Josir
Simeone
Gomes

Maísa de
Souza
Ribeiro

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Pon��cia 

Universidade Católica de São Paulo (1986), mestrado 

(1992) e doutorado (1998) em Controladoria e 

Contabilidade Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo. Obteve o 

�tulo de livre docente (2005) na Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, onde é professora �tular do 

Departamento de Contabilidade, em regime RDIDP, 

desde 2010. Em 2019, foi agraciada pelo Conselho 

Regionald e Contabilidade do Estado de São Paulo com a 

medalha Horácio Berlinck por dis�nção na área 

acadêmica. Foi presidente da comissão de pós-

graduação da FEA-RP/USP e coordenadora do programa 

de pós-graduação de controladoria e contabilidade da 

FEA-RP/USP. Foi diretora cien�fica, no ano de 2017, da 

ANPCont - Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação. Foi designada pela Capes como assessora na 

avaliação de programas de pós-graduação. Co-editora da 

edição especial RCO 2018-2019 sobre Fraudes e 

Corrupção. Visitou o Center for Sustainable Enterprise 

and Regional Compe��veness e o Transna�onal Brazilian 

Project do The Mauricio Gastón Ins�tute for Community 

Development and Public Policy, ambas da University of 

Massachuse�s -UMass, Boston/EUA em 2019. É líder do 
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grupo de pesquisa Estudos Socioambientais em 

Contabilidade; par�cipa do grupo de pesquisa 

Informações Contábeis - Incont. É co-organizadora da 

Conferência Sulamericana de Contabilidade Ambiental, 

em conjunto com professores da UFRJ, UFBA, UnB e 

UFSC. Atua na área de contabilidade financeira, com 

ênfase em temas relacionados com sustentabilidade, 

como contabilidade ambiental, responsabilidade 

socioambiental, créditos de carbono, relato integrado e 

obje�vos do desenvolvimento sustentável.

Nelson Carvalho (nome completo: Luiz Nelson Guedes de 

Carvalho) Mestre e Doutor (Strictu Sensu) em 

Contabilidade e Controladoria pela Faculdade de 

Economia,  Administração e Contabi l idade da 

Universidade de São Paulo (FEA-USP); Bacharel em 

Economia pela FEA-USP e em Ciências Contábeis pelas 

Faculdades São Judas Tadeu - SP. Professor Sênior no 

Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP, 

campus da capital,  pesquisando e lecionando 

Contabilidade Internacional, Auditoria e Perícia, Relatos 

Corpora�vos Integrados (Finanças e Sustentabilidade), 

Teoria da Contabilidade, Governança Corpora�va e 

Tópicos de Contabilidade Societária (Divulgação de 

Informações Financeiro-Contábeis). Agraciado com o 

�tulo "Doutor Honoris Causa" honraria concedida pela 

Nelson
Carvalho

FECAP (2014). Membro do Conselho de Administração da 

SENDAS Distribuidora S.A. e Coordenador de seu Comitê 

de Auditoria. Membro da Academia Brasileira de Ciências 

Contábeis (ABRACICON). Coordenador Geral da edição 

das ?Melhores e Maiores? empresas do Brasil, 

publicação anual da Revista EXAME até dezembro/2020 e 

publicação pela FIPECAFI a par�r de 2021. Assessor de 

empresas e escritórios de advocacia e parecerista 

especializado em li�gios envolvendo questões: do 

sistema financeiro, do mercado de capitais, de auditoria 

d e  d e m o n st ra çõ e s  fi n a n c e i ra s ,  q u e stõ e s  d e 

contabilidade societária e questões de fusões e 

aquisições. Árbitro com experiência perante a Corte de 

Arbitragem da Câmara Internacional de Comércio (ICC) 

sediada em Paris, e perante o Centro de Mediação e 

Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 

(CCBC), em São Paulo. Ex-Membro do Conselho de 

Administração do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e Ex-

Coordenador do seu Comitê de Auditoria; Ex-Presidente 

do Conselho Fiscal da ONG Fundação Amazônia 

Sustentável (FAS); Ex-Vice-presidente do Conselho de 

Administração da B3 S.A. (ex-BMF BOVESPA); Ex-Membro 

dos Comitês de Riscos e Finanças e de Sustentabilidade; 

Ex-Presidente do Conselho de Administração de 

Petrobrás; Ex-Membro do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) ? Brasil e ex-Vice-Coordenador de seu 

Comitê de Relações Internacionais, atualmente membro 

convidado desse CPC. (Resumo atualizado em 

Abril/2021)

HALL DA FAMA
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Bacharel em Ciências Contábeis, mestre e doutor em 

Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de 

Economia  Admin ist ração  e  Contabi l idade da 

Universidade de São Paulo. Professor Titular da FEA-USP 

ministrando aulas nos cursos de graduação e de pós-

graduação, foi Chefe do Departamento de Contabilidade 

da FEA-USP em duas gestões e Diretor dessa faculdade na 

gestão julho/2010 - julho/2014. Como formação 

complementar atendeu o curso LAFT - Facilitators 

Training Program for La�n America, desenvolvido pela 

AOTS - The Associa�on For Overseas Technical 

Scholarships, no Japão em 1998. Atendeu o curso CPCL - 

Global Colloquium on Par�cipant-Centered Learning, 

treinamento nas técnicas do ensino baseado no estudo 

de caso na Harvard Business School nos Estados Unidos 

em 2002. Tem desenvolvido diversas pesquisas na área 

de contabilidade gerencial financiadas pelo CNPq desde 

2005 até o momento atual (Bolsista Produ�vidade ? PQ2) 

é autor dos livros: A meta da empresa, seu alcance sem 

mistérios / Gestão do Lucro / Estruturação de Sistemas de 

Custos para Gestão da Rentabilidade. Publicou diversos 

ar�gos cien�ficos em revistas nacionais e nas revistas 

internacionais: American Business Review, Business 

Process Management Journal, Interna�onal Journal of 

Business and Commerce, Interna�onal Journal of 

Logis�cs Management, Interna�onal Journal of 

Organiza�onal Analysis, Journal of Accoun�ng & 

Organiza�onal Change, Journal of Applied Management 

Accoun�ng Research, Journal of Business Research, 

Managerial Audi�ng Journal, Journal do Business and 

Industrial Marke�ng, Interna�onal Review of Economics. 

É membro do conselho editorial de diversas revistas 

acadêmicas nacionais e internacionais. É membro do 

Conselho de Administração da Cia. de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo - SABESP desde 2007. 

Membro Independente do Comitê de Auditoria da 

SABESP no período de maio de 2007 a maio 2017 e 

novamente a par�r de maio de 2020. Membro do 

Conselho de Administração da Petrobrás Distribuidora 

S.A. de junho de 2016 até maio de 2018. Membro do 

Comitê Estratégico da Petrobrás Distribuidora S.A. de 

junho 2016 até maio de 2018. Membro do Comitê 

Estratégico do Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras de 

junho 2016 até junho de 2018. Membro Nato e atual 

Presidente do Conselho Curador da FIPECAFI - Fundação 

Ins�tuto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. 

Membro Suplente do Conselho Fiscal da empresa Itaú-

Unibanco Holding desde maio de 2016. Presidente do 

Conselho Fiscal da Fundação Fundo Patrimonial da FEA-

USP desde 2020. Tem exper�se em governança 

corpora�va e na condução de projetos de consultoria em 

empresas de grande porte com foco nos assuntos de 

custos, preços, gestão de rentabilidade e concepção de 

sistemas de informações gerenciais. Coordenou projetos 

tendo como objeto a implantação da área de 

controladoria e/ou desenvolvimento de modelos 

conceituais dos sistemas de informações gerenciais, no 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Previ, Correios 

em diversas empresas privadas. Foi responsável pela 

concepção do modelo de controladoria da Universidade 

de São Paulo e pela modelagem do projeto Sistema de 

Custos do Estado de São Paulo.

HALL DA FAMA

Reinaldo
Guerreiro
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Nesta sessão de entrevista, �ve o prazer de entrevistar a 
Professora Doutora Myrna Modolon Lima. Tive o prazer 
de conhecer a Myrna no mestrado, estudamos juntas na 
Universidade Federal de Santa Catarina e fomos para o 
doutorado em ins�tuições diferentes, ela na USP e eu na 
UFPR. No entanto, con�nuamos a regar essa amizade e 
parceria de trabalho. Encontrar a Myrna nesse espaço na 
Newsle�er é uma oportunidade ímpar. De antemão, 
Parabéns pelo reconhecimento do seu trabalho no 
Congresso ANPCont 2021, o melhor trabalho do 
congresso todo. Acredito que este ápice é o sonho de 
todo e qualquer pesquisador brasileiro, também. 
Obrigado Myrna pela disponibilidade e cuidado com a 
nossa entrevista. Sem mais delongas, vamos conhecer os 
segredos dessa pesquisa. 

PROF DR IAGO: Como surgiu a ideia de pesquisa?

PROF DRA MYRNA: Primeiramente, a ideia de pesquisa 
surgiu como um follow up  de um trabalho que o 
professor Andson desenvolveu no período de pós-
doutorado (atualmente publicado no volume 32, edição 
86 da Revista Contabilidade e Finanças da USP) que 
tratava da temá�ca de declaração de valores como 
controles informais. Também conversávamos bastante 
sobre pesquisas que focavam em controles informais 
como direcionadores de comportamento e do papel do 
método experimental nessa inves�gação. A ideia 
avançou bastante de lá para cá (nossa primeira conversa 
sobre o tema foi no primeiro semestre de 2020), 
principalmente durante a procura de explicações teóricas 
que pautassem os efeitos esperados, mas a preocupação 
foi sempre focada em analisar o efeito de controles 
informais em comportamentos pró-ambientais. O que 
observávamos na prá�ca também influenciou muito a 
ideia de pesquisa, visto que, nos úl�mos anos, houve 
uma mudança bastante significa�va das empresas 
quanto ao estabelecimento e divulgação de elementos 
de controle (missão, visão, valores, etc) focados na 
preocupação ambiental. Todavia, a literatura de 
contabilidade gerencial não acompanhou essa mudança, 
já que a pesquisa sobre o efeito desses controles 
i n fo r m a i s  c o m  fo c o  e m  s u s t e n t a b i l i d a d e  – 

principalmente a combinação desses controles, como no 
caso do nosso estudo - ainda é incipiente. 

PROF DR IAGO: Quais os próximos passos da pesquisa?

PROF DRA MYRNA:  Primordialmente, almejamos uma 
publicação em um periódico de alto impacto, então ainda 
estamos par�cipando de eventos nos quais possamos 
apresentar e debater o trabalho. 

PROF DR IAGO: Quais as principais dificuldades na 
execução da pesquisa?

PROF DRA MYRNA:  A pesquisa experimental, por si só, já 
é bem desafiadora, visto que requer muita abstração e 
trabalho anterior à coleta de dados (experimento), Uma 
vez coletados os dados, não teríamos possibilidade de 
modificar o desenho experimental e acrescentar mais 
variáveis que poderiam complementar o estudo. Essa 
impossibilidade implica no cuidado de construir, 
previamente, uma teoria muito sólida, com explicações 
alterna�vas já formadas, para o caso de os resultados 
serem diferentes dos efeitos esperados.  Uma outra 
dificuldade na execução é a própria coleta de dados. 
Como não temos laboratórios experimentais na 
Universidade de São Paulo e estávamos no pior período 
da pandemia, optamos por u�lizar um sistema de 
crowdsourcing para o recrutamento de par�cipantes, 
que é custoso e limita a par�cipação de brasileiros. 

PROF DR IAGO: Quais as principais contribuições para 
área que você avalia a par�r da pesquisa?

PROF DRA MYRNA:  Para a prá�ca, creio que a maior 
contribuição seja a necessidade de avaliação das 
empresas quanto às combinações de controles informais 
e o reflexo dessas combinações nos resultados 
almejados. Nós encontramos que a combinação de uma 
declaração de valores ambientais e de um modelo (na 
figura do CEO da empresa) pró-ambiental reduzem a 
intenção de comportamento pró-ambiental dos 
gerentes. Nós atribuímos esses resultados ao fato dos 
gerentes não acreditarem na figura do CEO como um 
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ambiental dos gerentes. Nós atribuímos esses resultados 
ao fato dos gerentes não acreditarem na figura do CEO 
como um modelo pró-ambiental, o que prejudica a 
atuação dos valores ambientais como direcionadores de 
comportamento pró-ambiental. Na prá�ca, vemos várias 
empresas que adotam ambos os controles e que, 
possivelmente, podem estar na mesma situação. 
Para a literatura, acredito que trazemos contribuições ao 
abordar a temá�ca ambiental, principalmente quando 
focamos na decisão do/a gerente, que possui os seus 
conflitos quanto à decisão ambiental versus financeira. 
Outra contribuição é o que trazemos para a discussão de 
combinação de controles, principalmente com a 
u�lização do experimento, já que, com outros métodos 
de pesquisa, provavelmente não conseguiríamos 
dissociar o efeito de um controle do outro.

PROF DR IAGO: Quais são suas recomendações para 
quem quer seguir nessa temá�ca de pesquisa?

PROF DRA MYRNA: Acredito que há um gap bem 
interessante na literatura e uma busca das empresas por 
evidências de como melhorar decisões gerenciais no 
âmbito da sustentabilidade ambiental. Então eu 
recomendaria que os/as pesquisadores/as que quiserem 
inves�gar essa temá�ca focassem nos efeitos dos 
controles gerenciais  como direcionadores de 
comportamento pró-ambiental no tocante à decisão 
gerencial ou de colaboradores que não estão no alto-
escalão. Há bastante pesquisas sobre comportamento 
pró-ambiental na literatura organizacional, mas ainda há 
pouco foco na tomada de decisão pró-ambiental, 
principalmente quando existem conflitos na decisão. 
Outra recomendação seria que os/as pesquisadores/as 
olhassem a combinação de controles gerenciais e os 
efeitos desses controles com mais atenção. Há bastante 
pesquisas sobre os efeitos de como a empresa se 
apresenta (nas suas missão, visão e valores, por exemplo) 
para seus diversos stakeholders na literatura de 
marke�ng, mas na área de contabilidade gerencial isso é 
ainda pouco explorado.
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Paraibano Felipe Pontes e Orleans Mar�ns 
lançam livro para ajudar inves�dores na análise 
de dividendos
Lançamento aconteceu na UFPB, em João Pessoa, e contou com 
palestras sobre estratégias de inves�mentos dos dois autores

O paraibano Felipe Pontes e o carioca Orleans Mar�ns acabam 
de lançar um livro para ajudar os inves�dores na análise de 
dividendos. Pontes, que é diretor educacional e de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) do TC, ao lado de Mar�ns, head das 
áreas TC School e do TC Labs, compar�lham parte da 
experiência adquirida na academia e nos mais de dez anos 
inves�ndo no mercado de capitais em uma obra que explora 
todo o processo de análise de empresas pagadoras de 
dividendos.
O lançamento do livro ocorreu no fim de fevereiro na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa, onde 
os dois autores foram professores. A noite contou com 
autógrafos, perguntas aos autores e palestras sobre 
estratégias de inves�mento com os especialistas que, além de 
atuar na academia, trabalham diariamente no dia a dia da 
Bolsa de Valores.
“A análise de dividendos é uma das áreas de estudo mais 
procuradas quando o assunto são inves�mentos, mas é muito 
di�cil encontrar um material que realmente ajude os 
inves�dores a realizarem a pesquisa e tomarem uma decisão. 
Montamos o livro para auxiliá-los nessa questão. Ele foi 
pensado de uma forma simples e didá�ca, que vai atender a 
diversos perfis, desde o inves�dor iniciante até o avançado. 
Esperamos que mais pessoas entendam e desmis�fiquem esse 
tema”, comenta Felipe Pontes.
O livro “O Inves�dor em Ações de Dividendos” (602 páginas), 
com 18 capítulos divididos em seis seções temá�cas, mostra 
como iden�ficar e avaliar uma empresa pagadora de 
dividendos, de modo que o inves�dor tenha autonomia e 
possa tomar suas decisões de inves�mento com maior 

segurança. Disponível na Amazon, a obra obteve sucesso na 
estreia e alcançou a primeira posição em dois rankings dos 
mais vendidos da plataforma: “Finanças em Teoria da 
Educação” e “Avaliação da Educação”. Além disso, também 
conquistou a quarta posição na categoria “Educação”.

PERFIS
Felipe Pontes - Diretor educacional e de P&D do TC
Doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília 
(UnB/UFPB/UFRN), Felipe Pontes sempre direcionou sua 
pesquisa para o uso da contabilidade no mercado de capitais. 
Inves�dor desde 2010, é sócio do TC, diretor estatutário (áreas 
de Educação e Pesquisa & Desenvolvimento) e membro do 
Comitê de Compliance & Risco da empresa, bem como 
membro do Comitê de Inves�mentos do TC Matrix. Também 
produz análises e comentários sobre as principais 
demonstrações contábeis das empresas listadas em bolsa. 
Além disso, Pontes é sócio e CEO do TC Matrix Ltda. e gestor de 
ações do Azure Clube de Inves�mentos. Como professor, 
lecionou no Departamento de Finanças e Contabilidade da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para graduação, 
mestrado e doutorado, entre 2012 e 2019. Tem experiência 
com avaliação de empresas, análise fundamentalista e gestão 
de clube de inves�mentos. Hoje se dedica a ajudar o TC a 
ampliar as ações de educação financeira dentro da plataforma, 
por meio do TC School, com foco em inovação e na 
disseminação de conhecimentos sobre finanças.

Orleans Mar�ns - Head do TC School e do TC Labs
Professor de Contabilidade, Valua�on e Governança 
Corpora�va e pesquisador de Contabilidade da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), Orleans Mar�ns possui graduação, 
mestrado, doutorado, pós-doutorado em Contabilidade, com 
ênfase em mercado de capitais. É autor e coautor de mais de 
80 ar�gos cien�ficos publicados em congressos nacionais e 
internacionais. Ao longo de sua carreira, acumulou 
experiências como contador, consultor financeiro, perito 
judicial, conselheiro fiscal, professor, pesquisador, editor 
cien�fico, inves�dor individual e cogestor de clube de 
inves�mentos em ações.

SERVIÇO
Livro: O inves�dor em ações de dividendos: o Dividend 
Inves�ng como estratégia de inves�mentos para criar riqueza 
com empresas que crescem e pagam dividendos
Autores: Felipe Pontes e Orleans Mar�ns
Preço: R$ 24,99
Disponível na Amazon (e-book):
 www.amazon.com.br/dp/B09NC6YGG1/

Da esquerda para direita: Felipe Pontes e Orleans Mar�ns
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O INVESTIDOR EM AÇÕES DE DIVIDENDOS 
Por Thiago Bruno de Jesus Silva

Trechos que destaco: 

O livro aborda o dividend inves�ng como uma estratégia 

de inves�mentos focada em ações de boas empresas 

pagadoras de dividendos. Essa é uma estratégia que se 

apresenta como intermediária às famosas estratégias de 

value inves�ng (inves�mento em valor) e growth 

inves�ng (inves�mento em crescimento). 
O dividend inves�ng não apresenta apenas empresas de 

valor, “descontadas” ou “baratas”, mas também 

empresas que têm potencial de crescimento. O foco está 

em empresas com fundamentos financeiros sólidos, que 

pagam bons dividendos no presente e que tenham boas 

perspec�vas de crescimento no futuro.
O livro foi dividido em capítulos, distribuídos em 

temá�cas, o que pode ser lido por inves�dor com 

qualquer nível de experiência. Com conhecimento 

c ien�ficos sól idos e técnicas  de anál ise bem 

fundamentada, sem se afastar da realidade vivenciada 

por um inves�dor de pequeno porte no dia a dia da bolsa 

de valores, o livro mostra que é possível tomar decisões 

“compre quando houver sangue nas ruas, mesmo que o 
sangue seja seu”

“crises podem abrir janelas de oportunidades para 
comprar boas ações por preços descontados.”

“Para conseguir uma renda passiva de maneira 
confiável e permanente, o inves�dor precisa dedicar 
tempo e conhecimento na análise de suas alterna�vas 
de inves�mento”

“vamos analisar o caso da Itaúsa. Para isso, vamos 
considerar um pequeno inves�dor que tenha mil reais 
para inves�mento inicial e que possa fazer aportes 
mensais de 10% do seu salário”

“o mais importante para a escolha de empresas para 
dividendos não é iden�ficar a empresa que paga o 
maior dividendo, mas sim aquela que paga dividendos 
persistentes e crescentes”

“é normalmente nos estágios de maturidade e de 
declínio que aparecem as armadilhas dos dividendos”

“as demonstrações contábeis são a materialização do 
resultado das a�vidades de uma empresa”

“os múl�plos de lucro são especialmente importantes 
para a análise e a avaliação das empresas para o fim de 
inves�mento por dividendos.”

“agora vamos colocar em prá�ca, tendo em vista a 
escolha de empresas com bons fundamentos para a 
nossa estratégia de inves�mentos por 
dividendos”“Malkiel (2003, 2005) popularizou a ideia 
de que o mercado não é totalmente eficiente como 
pressupunha Fama”

“para fazer o valua�on de uma empresa você deve 
conhecer a dinâmica e as perspec�vas do seu setor e as 

11



New s l e t t e r

RESENHA LIVRO

J A N
A B R
2022

principais empresas concorrentes, conhecer o modelo de 
negócio e o modelo contábil”

“se você �vesse a ação e desejasse saber em que 
momento ela poderia estar cara e se tornar uma venda 
interessante, teria de observar o preço de R$ 39.”

“ a p r e s e n t a n d o  p o r  G r a h a m ,  a n a l i s a n d o 
me�culosamente as empresas para tomar suas decisões 
de inves�mento com base em fundamentos, não em 
no�cias”

“as técnicas são muitas – neste livro, apresentamos 
algumas delas, mas o elemento diferencial na análise 
será você.”

Acredito que o diferencial do livro é por interligar o 

mundo acadêmico e profissional. O seu propósito é 

aproximar a teoria (literatura e evidências cien�ficas) e a 

prá�ca de inves�r no mercado de ações (ao u�lizar a 

exper�ses, experiências e contatos profissionais de 

mercado dos autores). Ou seja, os autores usam suas 

bagagens de mais de uma década nos papéis de 

professores, pesquisadores e inves�dores. E por isso, 

permi�u transitar nas estradas da academia e do 

mercado, o que é, ainda, vista por algumas pessoas como 

mundo separados. De fato, o livro vai te ensinar a inves�r 

com embasamento teórico, com didá�ca e com casos 

reais.
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O v. 15, n. 1 jan-abri (2022) 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

SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL E EFICÁCIA DE EQUIPE: OS EFEITOS INTERVENIENTES DO 
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO ORGANIZACIONAL
·
Edicreia Andrade dos Santos, Iago França Lopes, Sérgio Luiz Herder Silva, Januário José Monteiro, Rogério 
João Lunkes

USO CORPORATIVO DE MÍDIAS SOCIAIS E A RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL
· 
Mikaéli da Giordani, Roberto Carlos Klann

HERITAGE ASSETS: RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO EM MUSEUS
· 
Charline Pires, Jorge Katsumi Niyama, Ilse Maria Beuren, Ernani Ott

RELAÇÃO ENTRE CONSERVADORISMO E SUAVIZAÇÃO DOS RESULTADOS APÓS A ADOÇÃO DAS IFRS EM 
EMPRESAS BRASILEIRAS
· 
Daiani Schlup, Caroline Keidann Soschinski, Roberto Carlos Klann, Raquel Serrão Rodrigues Silva

O FENÔMENO USE IT OR LOSE IT NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS E A 
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
· 
Jaqueline Gomes Rodrigues de Araújo, Thales Spinelli Maximo Lins, Josedilton Alvez Dinz
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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/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
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A LINGUAGEM EXECUTIVA DE UM ARTIGO CIENTÍFICO 

Trabalho: SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL E 
EFICÁCIA DE EQUIPE: OS EFEITOS INTERVENIENTES DO 
C O M PA R T I L H A M E N T O  D E  I N F O R M A Ç Õ E S  E 
IDENTIFICAÇÃO ORGANIZACIONAL

Autores: Edicreia Andrade dos Santos, Iago França Lopes, 
Sérgio Luiz Herder Silva, Januário José Monteiro, Rogério 
João Lunkes

Aplicação Prá�ca/Execu�va do ar�go: O trabalho buscou 
verificar a influência dos Sistemas de Controle Gerencial 
(SCG's) na eficácia de equipe, moderados pela 
iden�ficação organizacional  e  mediados pelo 
compar�lhamento de informações. Esta   pesquisa   
também   tem   implicações   prá�cas,  pois   mostra que 
as caracterís�cas formais e informais dos SCG têm  uma  
influência  posi�va  e  significa�va  na  eficácia  de  
equipe.  Dessa forma, se os execu�vos desejam que 
tarefas sejam executadas em equipe e isso resulte em 
eficácia para a empresa, um dos ar��cios que pode 
contribuir com esse processo é o uso de sistemas de 
controle gerencial inscritos em perspec�vas formais e 
informais.

Trabalho: USO CORPORATIVO DE MÍDIAS SOCIAIS E A 
RELEVÂNCIA DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL

Autores: Mikaéli da Silva Giordani, Roberto Carlos Klann.

Aplicação Prá�ca/Execu�va do ar�go: O estudo 
examinou a influência do uso corpora�vo de mídias 
sociais, como um sinal enviado ao mercado, sobre a 
relevância da informação contábil em empresas 
brasileiras. Os resultados apontam que as informações 
contábeis divulgadas no Facebook e Twi�er são 
relevantes, o que permite inferir que as mídias sociais 
podem ser um canal de comunicação importante das 
empresas com o mercado. Esses resultados são úteis para 
gestores, ao constatar, que mídias sociais podem trazer 
bene�cios para as organizações. Para os inves�dores, 
contribui ao indicar que as mídias sociais podem ser fonte 
importante de informação para alimentar seus modelos 
de decisão.
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Trabalho: HERITAGE ASSETS: RECONHECIMENTO, 
MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO EM MUSEUS

Autores: Charline Barbosa Pires, Jorge Katsumi Niyama, 
Ilse Maria Beuren e Ernani O�

Aplicação Prá�ca/Execu�va do ar�go: O estudo 
inves�gou a forma como os heritage assets são 
reconhecidos, mensurados e evidenciados por museus 
australianos, ingleses e neozelandeses. Baseado em uma 
pesquisa com 238 en�dades, o estudo revelou que 
enquanto museus australianos, em sua maioria, 
capitalizam os heritage assets de forma plena, museus do 
Reino Unido e da Nova Zelândia optam pela capitalização 
parcial ou não capitalização desses a�vos. Os resultados 
revelam os limites de aplicação dos padrões vigentes na 
contabilização de a�vos com caracterís�cas especiais, 
fornecendo subsídios aos órgãos norma�zadores que 
podem contribuir para a definição de orientações mais 
adequadas ao contexto das organizações inves�gadas.

Trabalho: O FENÔMENO USE IT OR LOSE IT NA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS E A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

Autores: Jaqueline Gomes Rodrigues de Araújo; Thales 
Spinelli Maximo Lins;Josedilton Alvez Diniz

Aplicação Prá�ca/Execu�va do ar�go: O ar�go lança à luz 
sobre a problemá�ca dos restos a pagar, inves�gando a 
influência do fenômeno “use ou perca” imbuído no 
processo de execução orçamentária das Universidades 
Federais brasileiras. Os resultados confirmam a 
influência posi�va do fenômeno, denotando que os 
restos a pagar podem ser u�lizados como resposta às 
pressões por gastos inerentes ao processo de execução 
orçamentária. Com isso, explica-se o seu crescimento 
expressivo, um dos grandes problemas da execução 
orçamentário-financeira brasileira. A pesquisa também 
incita reflexões sobre as implicações do fenômeno na 
esfera cogni�va e comportamental, visto que pode 
conduzir os gestores a comportamentos menos 
estratégicos ou até mesmo disfuncionais.
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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: h�ps://qrca-net.org/en/home/ 
Prazo (deadline) para a submissão de ar�gos:  21-Ago

Nome do Evento: XXXIII Conferencia Académica Permanente de Inves�gación Contable (CAPIC)
Local do Evento: Chile 
Data do Evento: 16-18-Nov
Site do Evento: h�ps://www.capic.cl/content/files/Convocatoria%20XXXIII%20CAPIC%202022.pdf 
Prazo (deadline) para a submissão de ar�gos: 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: h�ps://semead.com.br/25/ 
Prazo (deadline) para a submissão de ar�gos: 25-jul

Nome do Evento: XVI Congresso ANPCont
Local do Evento: Foz do Iguaçu/PR
Data do Evento: 3-6-Dez
Site do Evento: h�ps://ANPCont.org.br/xv-congresso/submissao/ 
Prazo (deadline) para a submissão de ar�gos: 10-Ago

Nome do Evento: 12º Congresso UFSC de Controladoria e Finanças
12º Congresso UFSC de Iniciação Cien�fica em Contabilidade
5º UFSC Interna�onal Accoun�ng Congress
Local do Evento: Florianópolis/SC
Data do Evento: 19-20-set
Site do Evento: h�ps://congressocontroladoriaefinancas.ufsc.br/ 
Prazo (deadline) para a submissão de ar�gos: 5-Ago

Edições Especiais Revista 
Revista Prosppectus
A Revista Prosppectus convida pesquisadores para submissão de ar�gos para a chamada especial sobre “Mudanças 
tecnológicas e de governança em tempos de crise e retomada”.
Prazo limite para submissão: 15/09/2022       Previsão de Publicação: 10/12/2022



New s l e t t e r

OPORTUNIDADES DE EVENTOS, EDIÇÕES ESPECIAIS DE 
REVISTAS, PRÊMIOS E PROCESSOS SELETIVOS

16

J A N
A B R
2022

A COVID-19 trouxe grandes desafios para uma geração em 
todos os lugares do mundo, e no Brasil se encontram 
evidências de que os danos teriam sido mais graves, em 
virtude de condições pré-existentes e da gestão do 
enfrentamento a pandemia (Boullosa et al., 2021). Esses 
danos precisam ser analisados e mensurados para que a 
sociedade possa estabelecer estratégias para a reparação e 
retomada quando for o momento oportuno, seja no campo de 
trabalho contábil ou tendo a contabilidade como instrumento 
de promoção do desenvolvimento social e econômico.

Em algumas a�vidades e empreendimentos se percebe 
mudanças drás�cas desde o início da pandemia de COVID-19, 
para execução de serviços essenciais ou para o suporte das 
demais a�vidades (Souza et al., 2021). A contabilidade mudou 
sua forma de atuar, mas não parou. Bens e serviços foram 
contratados, inventariados, agregados aos custos, 
transformados em novos bens e serviços, e entregues à 
sociedade (Lima Filho et al., 2021). A ro�na do profissional 
contábil passou a incluir máscaras, álcool-gel, distanciamento, 
muita tecnologia, e trabalho remoto. Enquanto alguns desses 
hábitos serão descon�nuados no futuro, outros serão 
man�dos e o�mizados, como já vinha lentamente evoluindo 
nos úl�mos anos – a o�mização tecnológica (Santos et al., 
2021).

Além dos efeitos na ro�na contábil, os demais negócios podem 
aproveitar melhor a governança implementada pela 
contabilidade para enfrentar os desafios da COVID-19 e de 
outras con�ngências (Andrade, 2020; Santos et al., 2021). A 
contabilidade é uma ferramenta muito ú�l na mensuração e 
recuperação de prejuízos do fechamento de muitos negócios, 
importante para o controle de gastos e dos desvios de 
recursos, e fundamental para a retomada de novos negócios e 
projetos (Oliveira et al., 2021). Nesta chamada, espera-se 
publicar manuscritos com abordagem qualita�va desses 
problemas que incorporem mudanças tecnológicas e de 
governança para o enfrentamento da crise e a retomada da 
vida social e econômica.
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A Prosppectus por meio da chamada especial busca pesquisas 
qualita�vas em suas linhas temá�cas:
Contabilidade e Controle de Gestão;
Inovação e Sistemas de Informações Contábeis e Gerenciais;
Estudos Crí�cos e Interpreta�vos em Contabilidade;
Interfaces entre Contabilidade, Diversidade e (Des)Igualdades 
sociais;
Pesquisa e Ensino em Contabilidade;
Outros Temas Contábeis;
Orientações para submissão
Ar�gos qualita�vos teóricos e empíricos, com no máximo 5 
autores e limite de 13.000 palavras, em formatação APA. A 
edição especial segue fluxo con�nuo, com limite de submissão 
até 15 de setembro de 2022, para publicação na edição 
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especial, do volume 2 (dezembro de 2022). Os primeiros 
pareceres devolu�vos ocorrerão em até 40 dias após 
submissão. Os autores deverão se cadastrar e submeter seus 
manuscritos no site da revista, em:

h�ps://periodicos.ufpb.br/index.php/prosp/about. 

Ao submeter, escolher a seção “Mudanças tecnológicas e de 
governança em tempos de crise e retomada”.
Os editores oferecerão análise e sugestões prévias para 
propostas (de até 2 páginas) enviadas até 30/04/2022, no e-
mail edicreiaandrade@ufpr.br, cujo feedback ocorrerá até 
10/05/2022.
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