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EDITORIAL
Editorial da RACEF - Volume 9, Número 1, 2018
Caros leitores, autores e comunidade de pesquisadores,
Temos o prazer de apresentar os artigos do primeiro número da edição de 2018 da RACEF –
Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FUNDACE. No primeiro artigo, intitulado
“Persistência da Book-tax Differences em países legalistas e não legalistas: o caso do Brasil e dos
Estados Unidos da América”, as autoras Débora Maria Dias Resende, Patrícia de Souza Costa e Tatianne
Aparecida de Oliveira Cardoso fazem uso da persistência de resultados contábeis e tributários como
proxy para comparar a qualidade dos informes contábeis entre Brasil e Estados Unidos.
No segundo artigo deste número, de autoria de Bruno Rodrigues Teixeira de Lima, Térsio
Arcúrio Júnior, André Luiz Marques Serrano e Marcelo Driemeyer Wilbert, intitulado “A influência
das multas fiscais na arrecadação do estado à luz da Teoria da Utilidade Esperada e da concepção
da curva de Laffer”, tem-se uma discussão e análise sobre as melhores estratégias tributárias para o
estado. O estudo leva em conta dois modelos teóricos tradicionais e busca prever o comportamento
dos contribuintes.
O terceiro artigo, de Ingrid Beatriz Barbosa e Daniel Ramos Nogueira, intitulado “Impacto dos
indicadores macroeconômicos nos índices de rentabilidade das empresas brasileiras: uma análise
no setor alimentício de 2010 a 2016”, os autores utilizam dados do Ipeadata para verificar o nível de
impacto de diferentes variáveis do ambiente econômico na rentabilidade das três maiores empresas
do ramo alimentício.
Já o quarto artigo, intitulado “Fatores direcionadores à ecoinovação empresarial: uma revisão
da literatura”, os autores Renata Barbieri e David Ferreira Lopes Santos buscaram avaliar quais
são as principais variáveis que pesquisadores identificam como sendo fomentadoras de inovação
organizacional categorizada como benéfica para a sustentabilidade. Para tal proposta, utilizaram
cinquenta estudos empíricos que foram publicados na plataforma científica Scopus.
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O quinto e último artigo, “Análise da relação entre níveis diferenciados de governança
corporativa e inconformidades dos relatórios dos auditores independentes”, de Nayana Oliveira
Alexandre e Elias Pereira Lopes Junior, relaciona as notificações emitidas em relatórios, os chamados
“parágrafos de ênfase”, como indicadores de problemas relacionados às regras da IFRS. Estes
indicadores foram avaliados para uma amostragem de empresas listadas como sendo do mais alto
padrão em termos de governança pela classificação da Bovespa.
Desejamos a todos uma excelente leitura dos importantes temas de gestão abordadas nos
artigos deste número.
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