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EDITORIAL 

 

Prezados leitores 

 

A Revista ConTexto é um meio de divulgação de artigos acadêmicos das áreas de 

Contabilidade, Administração e Ciências Atuariais e, devido à necessidade de adaptação aos 

requisitos de avaliação da CAPES, está passando por mudanças que visam principalmente os 

itens referentes ao critério de normalização. Contudo, ainda precisamos superar 

adequadamente os quesitos de circulação e visibilidade e, dessa forma, buscar uma 

classificação adequada no Qualis. A partir desta edição passamos a adotar, também, o 

periódico eletrônico sob o ISSN 2175-8751. 

 

Esta edição, referente ao 2º Semestre de 2008, apresenta cinco artigos, chegando ao 

seu décimo quarto número com contribuições de diversos pesquisadores da área.  

 

O primeiro artigo, “Planejamento da localização de um centro regional de 

medicamentos de alto custo”, analisa a distribuição de medicamentos de alto custo, visando 

melhorar a qualidade da assistência médica hospitalar prestada na Região Noroeste do Rio 

Grande do Sul e foi escrito pelos pesquisadores Mário Luiz Santos Evangelista, Luis Carlos 

Zucatto, Clovis Tomasi e Edson Martins. 

 

O segundo artigo “A utilização de redes neurais artificiais para a estimação dos preços 

da Petrobrás PN na Bovespa” de autoria de Marco Antônio dos Santos Martins, Frederike 

Mette, Guilherme Ribeiro de Macedo trata de uma das abordagens que vem ganhando 

importância na modelagem de preços e de volatilidade: a de Redes Neurais Artificiais (RNA). 

Nesse contexto, este artigo tem por objetivo estimar, por meio de RNA, os preços para as 

ações da Petrobrás PN, utilizando uma série de preços diários compreendida no período de 2 

de janeiro de 2001 até 9 de maio de 2008. 

 

O terceiro artigo, “A importância do capital intelectual na sociedade do 

conhecimento”, de autoria dos pesquisadores José Luiz dos Santos, Paulo Schmidt, Luciane 
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Alves Fernandes, Paulo Roberto Pinheiro e Masayuki Nakagawa, tem como objetivo 

contribuir para a evidenciação da definição, natureza e mensuração do capital intelectual. 

 

O quarto artigo, “Perícia Contábil Trabalhista: um estudo multi-caso em processos 

lotados no Tribunal de Justiça do Trabalho da Comarca de Sorriso – MT”, analisa a perícia 

contábil no âmbito da Justiça do Trabalho e apresenta a onerosidade do processo judicial, 

destacando as causas que motivaram os ex-empregados a demandar contra seus ex-

empregadores, e foi elaborado pelos pesquisadores Jair Antonio Fagundes, Adriana 

Krasnievicz Possamai, Clébia Ciupak e Carlos Eduardo Facin Lavarda. 

 

O quinto e último artigo, intitulado “Responsabilidade social: evidenciação das 

práticas adotadas pelas indústrias de metais sanitários do Noroeste do Paraná”, tem como 

autores os pesquisadores Simone Letícia Raimundini, Emanuel Rodrigues Junqueira e Edmar 

Bonfim de Oliveira e apresenta um estudo nas modalidades pesquisa descritiva e de campo, 

cujo objetivo é investigar como e onde estão sendo evidenciadas as informações relacionadas 

com a Responsabilidade Social das empresas de metais sanitários da Região Noroeste do 

Estado do Paraná. 

 

 

Boa leitura a todos. 

 

Márcia Bianchi 

Editora 


