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A mulher e o mercado de trabalho
Em homenagem ao mês das mães, o
Gente da FEA discute as conquistas da mulher no mercado de
trabalho nos últimos anos e
seus desafios remanescentes. A maternidade, inclusive, figura ainda como
fator determinante nas
escolhas da mulher – e
do próprio mercado –
sobre sua continuidade
ou não na vida profissional.
A decisão de ter filhos ao
invés de trabalhar, outrora vista como natural ou até imposta,
já não é mais tão óbvia. Na década de
1960, apenas 17% das brasileiras trabalhavam
fora de suas casas. Hoje, este número ultrapassa dois
terços da população. A inserção das mulheres no mercado de trabalho aumenta ao passo que
o número de filhos diminui. Há 50 anos,
eram cerca de seis por mulher. Hoje, são
1,9. Uma mudança de atitude com implicações demográficas, que serve de alerta para o mercado,

ANÁLISE & OPINIÃO
FEA X FEA
FEA FUNCIONÁRIOS
FEA ALUMNI
PAINEL
FEA PROFESSORES

pág.2
pág.3
pág.4
pág.6
pág.8
pág.12

para a sociedade e para as universidades.
E, no caso da opção pela maternidade, que políticas podem
ser adotadas por instituições
para reter os talentos femininos? Vale lembrar que
dois terços das vagas em
universidades brasileiras são hoje preenchidos por mulheres, mão
de obra qualificada, que
pode escorregar das mãos
de empresas que não souberem trabalhar esta importante
questão.
Apesar dos avanços, a mulher
ainda enfrenta dificuldades para atingir
posições de destaque, tem médias de salários
inferiores e concentra-se em áreas historicamente renegadas pelos homens. Especialistas citam o “glass
ceiling”, espécie de barreira invisível que
impede a mulher de ascender profissionalmente. São preconceitos não explicitados,
submersos na relação do dia a dia.
Continua na página 8
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ANÁLISE & OPINIÃO
“Os países que impedem suas empresas de contribuir
com campanhas eleitorais, além de terem um nível
de corrupção muito baixo, acabam contando com
benefícios importantes para seu sistema econômico”

Doações eleitorais
feitas por empresas

2

Temos

a

chance de acabar

com a corrup-

Basta regulamentar adequadamente uma decisão que está para ser
referendada pelo STF, que é a de considerar
inconstitucionais as contribuições eleitorais
de empresas. O STF analisou um pedido da
OAB nesse sentido e a maioria dos ministros
o aprovou . Resta apenas o pedido de vistas ao
processo pedido pelo Ministro Gilmar Mendes, o qual não altera essa aprovação, mas pode
retardar seu início. Com isso, apenas pessoas
físicas poderão fazer contribuições para os políticos candidatos. Caberá ao Congresso discutir, legislar e regulamentar esta medida. Os
críticos da mesma dizem que ela será inócua,
pois as doações continuarão acontecendo via
caixa 2. Acreditamos que a regulamentação
ção em nosso país.

possa impedir esse disfarce, na medida em que puna com rigor
as empresas infratoras.
Os países que impedem suas empresas de contribuir com
campanhas eleitorais, além de terem um nível de corrupção
muito baixo, acabam contando com benefícios importantes
para seu sistema econômico. Um exemplo é o da Alemanha.
Esse país, um dos mais saudáveis da Europa do ponto de vista econômico, é também o paraíso da pequena empresa. Enquanto no Brasil as pequenas empresas respondem por 20 %
do PIB, na Alemanha essa participação é de quase 60 %. A explicação é que lá existe uma legislação de proteção e amparo à
pequena empresa, ao contrário do Brasil. No caso brasileiro, a
melhor explicação para esse pouco caso crônico é a necessidade
do governante ou parlamentar retribuir a seus doadores da
fase da campanha. Como os doadores são quase sempre grandes empresas, os políticos eleitos sequer prestam atenção para
os problemas das pequenas. Segundo a Transparência Brasil www.transparencia.org.br , que possui e divulga os dados das
campanhas eleitorais, apenas 37 empresas foram responsáveis
por dois terços de todas as doações feitas para as campanhas
para presidente da República, na eleição de 2010. Vale a pena
percorrer o site e conhecer essa relação, pois ali estão as maiores
empreiteiras de obras, os maiores bancos , os maiores supermercados, enfim, empresas relevantes cuja doação média foi de 7,5
milhões de reais.
Empresas que doam dinheiro para campanhas eleitorais
evidentemente esperam um retorno do candidato, quando o
mesmo for eleito. Esse retorno – mesmo que não se trate de algo
ilícito – poderá não ser algo bom para o país, para o Estado ou
para o Município. A verdade é que não existe democracia quando o poder econômico pode agir livremente influenciando o
resultado das eleições.
Paulo Roberto Feldmann
Professor do Departamento de Adminsitração na FEAUSP

FEA X FEA
“Eu tenho uma grande expectativa de que num futuro
próximo a gente consiga estimular outros colegas a
ações similares”

Fundo Patrimonial
Cacilda Luna

Wagner Toyama Cassimiro, Edgard Bruno Cornacchione Junior,
Reinaldo Guerreiro, Ailton Brandão, Prof. Shyam Sunder, Luis Herrmann Jr e Andson Braga de Aguiar
O Fundo Patrimonial (endowment

fund) da

dar apoio financeiro às atividades e ações da

FEA,

criado para

Faculdade acaba

de receber uma importante ajuda. No último dia 3 de abril, o pro-

fessor Shyam Sunder, da universidade de Yale, nos EUA, formalizou a cessão de 50% dos direitos autorais da versão portuguesa
do livro “Theory of Accounting and Control”, com previsão de
lançamento em julho pela Atlas. É a primeira iniciativa envolvendo cessão de direitos autorais por parte dos professores.
Em março, o indiano Shyam Sunder começou a dar aulas
na FEA, após ser convidado a ajudar no processo de revisão do
programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade.
“Oferecemos algumas disciplinas e uma delas tinha a ver com o
livro. A gente pensou, então, que seria interessante ter o livro dele
traduzido para o português para que os alunos tivessem acesso a
esse material”, lembra o Prof. Andson Braga de Aguiar, coordenador da pós-graduação em Contabilidade.
A ideia da doação partiu do Prof. Edgard Cornacchione, chefe do departamento de Contabilidade e Atuária da FEA. “Nós
temos um Fundo e o professor Shyam Sunder é muito experiente
com essa questão. A ideia foi muito espontânea, cresceu naturalmente. Eu tenho uma grande expectativa de que num futuro
próximo a gente consiga estimular outros colegas a ações similares”, afirmou.

O diretor da FEA, Prof. Reinaldo Guerreiro,
recebeu a iniciativa do Prof. Shyam Sunder como
uma “surpresa positiva” que poderá estimular
outros professores. Durante a assinatura do termo de doação, Guerreiro agradeceu o gesto do
professor. “Muito obrigado por sua gentileza e
colaboração. É o primeiro evento nesses termos”,
afirmou. Sunder respondeu que era “apenas um
gesto” e agradeceu a oportunidade de traduzir o
livro para o português e poder dar aulas na USP.
Até o final do semestre, o Fundo Patrimonial
será formalizado como Fundação, quando será
então implementado o modelo de governança
e terá início a campanha para a captação de recursos. A ideia é captar nos próximos três anos
pelo menos R$ 5 milhões. “A minha visão do
Fundo é de longo prazo, estratégica. Podemos
dar bolsas a alunos mais carentes que às vezes
não conseguem desenvolver seu potencial por
falta de recursos, além de apoiar com mais facilidade a ida de professores e alunos ao exterior, e
melhorar as condições de pesquisa aqui dentro”,
concluiu o Prof. Reinaldo.
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Parceria entre Seção de Estágios
e Feamais é um sucesso
4

Nicolas Gunkel

Corrêa

Neto,

coordenador
do

Feamais,

Orsola

Bo-

niotti,

chefe

administrativa da Seção
de Estágios, o
professor Reinaldo Guerreiro, diretor da
FEA, e a professora

Tania

Casado, então
responsável

Tiago Luis Cesquim, Mario Lúcio Corrêa Neto,
Orsola Boniotti e Rose Mary dos Santos

pelos estágios,
as vagas para

Há

quatro anos , teve início um importan -

alunos passaram a ser divulgadas diretamente no site

de

do Feamais. “Em primeiro lugar, foi uma questão ope-

programa

racional. Quando migramos, passamos a resolver as coi-

de relacionamento com alumni , por meio

sas diretamente com o Feamais, o que facilitou bastante

te processo de sinergia entre a

Estágios

da

FEA

de seu portal .

e o

Feamais,

Seção

E, como em toda sinergia,

nosso trabalho”, conta Orsola.

o resultado da ação conjunta dos envolvi-

Para ela, as vantagens da parceria foram muitas.

dos foi maior que a soma simples de suas

“Tudo mudou. A visualização do site ficou mais clara e

iniciativas individuais. Em outras pala-

completa para nós e para os alunos. Reduzimos o gasto

vras, dois mais dois somaram mais que

de papel com anúncios no mural e acabamos com as in-

quatro.

formações duplicadas”. O novo sistema também mudou

Em 2010, o Feamais foi reestruturado

o modelo de cadastro de vagas por parte das empresas.

e uma das novas diretrizes foi a de apro-

“As próprias empresas começaram a preencher o cadas-

ximar mais o aluno de graduação dos an-

tro no portal antes de nossa liberação para os alunos.

tigos alunos e da própria Faculdade. Na

Antes, nós que cadastrávamos tudo. Eles mandavam o

mesma época, a Seção de Estágios pen-

anúncio e nós divulgávamos a vaga a partir dos dados”,

sava em aperfeiçoar o processo de divul-

explica. “Se faltava alguma informação da empresa, nós

gação de vagas para os estudantes em sua

tínhamos que ligar para ela e correr atrás, o que nos ti-

página.

rava tempo”.

Após conversas entre Mário Lúcio

De acordo com Orsola. a agilidade adquirida com o

“No fim do segundo semestre, por ser época de
contratação, batemos normalmente a marca de 300
vagas”

novo sistema foi fundamental por causa do volume de

maneiras de aplicar seus conhecimentos.

vagas diárias oferecidas aos alunos. “O acesso é grande e

Muitas vezes, o aluno fica curioso e quer

nós abastecemos com vagas a toda hora. São, em média,

saber mais sobre como aliar sua formação

dez vagas por dia”, conta. “Atendemos melhor agora tan-

a outras áreas”, destaca. “E isso cria laços

to os estudantes quanto as empresas”, considera a chefe

não só entre alunos, mas também com a

administrativa.

instituição”.

Para Mário, o Feamais também foi muito beneficia-

Mário ainda ressalta a importância do

do com a unificação das vagas para alunos e ex-alunos

trabalho do Feamais e da Seção de Está-

em uma só plataforma. “Foi uma maneira de atrair os

gios para a seleção de vagas que tenham

alunos para o site e familiarizá-los com o termo alum-

o perfil dos feanos. “Só aceitamos vagas

ni, que abrange tanto alunos quanto ex-alunos”, explica.

específicas que estejam diretamente liga-

“Unindo estudantes novos e antigos, queremos mostrar

das aos cursos da FEA, à nossa área de

que o aluno da FEA será sempre aluno. São todos feanos,

atuação. Recebemos muitas vagas que di-

que podem manter sempre o vínculo com a Faculdade”.

recionamos para outras unidades, como a

Segundo Mário, o Feamais divulga em média 250 va-

Poli. Aqui somos ligados à área de negó-

gas por mês, número que varia de acordo com a época

cios e são essas vagas que queremos ofe-

do ano. “No fim do segundo semestre, por ser época de

recer aos alumni”.

contratação, batemos normalmente a marca de 300 va-

Adaptação

gas”, destaca.

Segundo Orsola, os alunos de gradu-

O sucesso da parceria entre Feamais e Seção de Es-

ação se adaptaram rapidamente à mu-

tágios se traduz em números. Desde que o novo site do

dança de portal e à redução de anúncios

Feamais foi elaborado e incluiu as vagas de estágio, os

no mural da Faculdade. “Nunca tivemos

acessos vêm crescendo gradualmente. Em 2013, atingiu

nenhuma reclamação”, afirma. Para ela,

pela primeira vez 6 mil visualizações em apenas um mês.

a parceria com o Feamais é um modelo

“O portal ficou mais fácil de ser encontrado e mais práti-

interessante a ser seguido e mostra a im-

co para o aluno. E, entre alunos e ex-alunos, são todos fe-

portância da integração entre os setores

anos procurando vagas de emprego. Por que separá-los?”,

da FEA. “Não existe a Seção de Estágios

pergunta Mário. A busca por vagas, segundo ele, vem de

dissociada de outras áreas. Assim como

feanos do mundo todo. “Apenas 75% de nossos acessos

não existe Feamais dissociado de outros

são do Brasil. Cerca de 20% vêm dos Estados Unidos”,

projetos. Fazemos todos parte de núcleos

conta.

que formam a FEA, que faz parte de uma

O aluno que busca o Feamais para encontrar oportu-

instituição maior que é a Universidade”,

nidades de estágio também descobre, por meio das no-

considera. “É sempre importante haver

tícias, o que outros feanos estão fazendo em suas carrei-

essa interação e conhecer o que os outros

ras. “As reportagens sobre os projetos de feanos mostram

fazem, porque, em algum momento, todos

para o aluno que procura estágio que existem diversas

se conectam”.
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FEA Consulting Club
em permanente renovação
6

Tiago Cesquim

que voltou à Faculdade em abril, a convite do Clube,
cio de maio seus 17 novos membros , que
para contar aos alunos sobre sua experiência em duas
serão integrados à atual equipe do clube
das maiores companhias da área, a Bain e a McKinsey.
para , a partir do próximo ano , assumirem
Victor Viana, responsável pelo atual grupo de estudos
os cargos de direção . “Os novos membros
da entidade, explicou as linhas de atuação do FEA Consão como trainees. Nós vamos transmi- sulting Club: “No momento, temos duas formas de atuar:
tindo expertise para eles. Assim, quando a externa, que são os eventos públicos, e a interna, em
sairmos, eles estarão prontos para dar seguimento às atividades do grupo”, explica Christian Walter, atual presidente do
Consulting Club. “Todos os membros da
diretoria têm paixão pela carreira e pelo
clube, e essa é uma forma de consolidar
a gestão”.
A entidade estudantil, que ajuda a
preparar os feanos para os processos
seletivos das principais consultorias do
mercado, irá completar em agosto sete
anos de atividades, e tem diversos casos
de êxito nesse período. “Estamos entranVictor Viana, Christian W
do em contato com as antigas diretorias
O FEA C onsulting C lub

anunciou no iní -

para montar um histórico mais claro. Por
enquanto, podemos afirmar que ela nasceu como um grupo de estudos, e que aos
poucos foi se transformando em uma entidade”, contou Christian.
“Acreditamos que todos os membros
da FEA que entraram em consultorias
nos últimos anos tiverem algum contato
com o Consulting Club”, enfatizou João
Tanganelli, atual vice-presidente da entidade. “Dada a grande dificuldade de ser
aprovado nos processos seletivos de tais
empresas, quem se interessa pela área
logo procura o grupo para poder se desenvolver”. Um dos alumni da FEA que
fizeram carreira na área é Ricardo Mello,

que nos reunimos, trocamos material, resolvemos casos,
trazemos consultorias para nos treinar, enfim, desenvolvemos as principais competências necessárias para ingressar na área”.
O consultor e a carreira
Victor Viana estava ainda no primeiro ano da faculdade, quando chegou à fase final de uma simulação de
processos seletivos de consultorias, organizada pelo FEA
Consulting Club. A última etapa foi realizada no escritório da McKinsey, em São Paulo, e, dos seis que chegaram
a essa fase, três receberam propostas de emprego no Boston Consulting Group. “Foi uma experiência muito gratificante conseguir, ainda no primeiro ano, ter contato
e competir com pessoas mais experientes, colegas mais

“Todos os membros da diretoria têm paixão pela carreira
e pelo clube, e essa é uma forma de consolidar a gestão”

velhos da Faculdade, além de aprender com consultores”,
contou Viana, que no início do processo, competia com
mais de 50 inscritos.
Praticamente em uníssono, os membros da diretoria
do FEA Consulting Club contaram que existe uma combinação importante entre salários interessantes, atuação
em diversos setores e trabalhos em diferentes localida-

Walter, João Tanganelli, William Fujiwara e Danilo Mariotti
des, aliados a uma rápida ascensão profissional, que fazem com que a carreira de consultor estratégico seja bastante cobiçada. “Adquirir experiência para entrar num
MBA em Harvard, no MIT ou em Wharton, e pago pela
consultoria na qual você trabalha, é mais regra que exceção nesse mercado”, acrescentou Danilo Mariotti, um
dos diretores do Clube.
Para entrar nessa área é necessário, principalmente,
um raciocínio bastante bem estruturado. Como as empresas precisam resolver problemas complexos rapidamente e em equipe, é necessário estar bem qualificado
para interagir e transmitir as ideias de uma maneira clara, rápida e coerente.
As seleções para estágio ou vagas efetivas, em geral,
são compostas de três fases. Na primeira, é realizada uma

prova de matemática, inglês e raciocínio
lógico. A segunda etapa consta de uma
dinâmica, para avaliar o caráter comportamental do candidato. O último estágio
é composto por diversas “entrevistas de
casos”, nas quais o entrevistador procura
avaliar como o candidato irá estruturar a
resolução de um problema proposto.
Eventos
Trazer consultorias para apresentar
sua expertise em segmentos específicos
é o objetivo do próximo evento da entidade, que está sendo organizado por
William Fujiwara. “São três palestras com
consultorias sobre as características dos
mercados em que elas têm mais experiência, que é uma forma de entendermos
o perfil de atuação em cada segmento”.
As palestras visam a ajudar os alunos a
“descobrir quais as melhores práticas em
cada área, entendendo as diferentes abordagens aplicadas em cada setor”, explica
Fujiwara.
O FEA Consulting Club promove diversos eventos ao longo do ano. Em geral,
existe um período de processos seletivos
de consultorias por semestre, além de diversas palestras e cursos. Em uma rápida estimativa, os participantes do clube
calculam que já ajudaram cerca de 100
alunos da FEA a entrarem nesse mercado. Em sete anos de atividades, foram realizados 13 processos seletivos com uma
média de quatro consultorias participantes, tendo cerca de dois aprovados para
cada uma. Quem quer ser o próximo?
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A evolução da mulher
no mercado de trabalho
8

Quem

Nicolas Gunkel

observa o histórico recente da in-

serção da mulher no mercado de trabalho
encontra motivos para comemorar e ou-

Apesar dos inegáveis
avanços na luta por reconhecimento profissional, as disparidades em relação aos
homens e o preconceito ainda se manifestam de diversas maneiras no cotidiano feminino. Desde atos de violência no metrô,
amplamente divulgados pela mídia, às diferenças salariais entre os dois sexos.
Dados do PNAD revelam que a renda
das mulheres em 2012 no Brasil correspondia a apenas 58,3% da renda dos homens.
O índice assusta, apesar de mostrar uma
evolução de 10 pontos percentuais em relação a 2002 (48,2%). “Em geral, a mulher
tem mais anos de estudo que o homem e,
mesmo assim, ocupa posições hierarquicamente inferiores ou iguais, ganhando menos”, destaca Silvia Pereira de Castro Casa
tros para lamentar.

Profa. Silvia Pereira de
Castro Casa Nova

Nova, professora do Departamento de Contabilidade da
FEA e criadora do Genera, núcleo de Pesquisa em Gênero e Raça da Faculdade. “As mudanças estão acontecendo,
mas a pergunta é: por que estão demorando tanto?”
Para o professor José Paulo Zeetano Chahad, do Departamento de Economia, a velocidade com que os avanços têm ocorrido é positiva, dado o acúmulo histórico das
diferenças de gênero no mercado de trabalho. “É preciso reconhecer que há uma discriminação, que a mulher
participa menos que os homens, mas que, historicamente,
isso está se revertendo em todas as regiões do mundo, e o
Brasil não é exceção”, considera.
Assim como a presença da mulher no mercado, as diferenças salariais estão vinculadas à maternidade, fator determinante na dedicação ou não da mulher à carreira. Nos
últimos 50 anos, de acordo com dados do IBGE, a média
de filhos por mulher no Brasil caiu de 6 para 1,9, número
abaixo da taxa de reposição. Para a professora Silvia, a decisão de não ter filhos é “uma mensagem clara da mulher
de que precisará haver uma renegociação dos cuidados
com a casa e a família”.
Em outras palavras, antes de ter filhos, as mulheres estão pensando se haverá uma divisão mais justa dos cuidados com as crianças. “Isso vai pressionar não só os companheiros dessas mulheres, mas governos e toda a sociedade,
a criar estruturas para elas terem qualidade de vida. Passa
por uma discussão da própria lógica do trabalho e da educação”, ressalta. Segundo a professora, as escolas também
precisarão oferecer horários mais flexíveis e compatíveis
com o período de trabalho dos pais.
E não é apenas a mulher que busca o mercado de trabalho. No outro lado da cadeia, empresas e universidades
têm procurado maneiras de reter os talentos femininos.
“Estão crescendo as políticas para que a mulher continue trabalhando e tendo filhos. Ou seja, busca-se maiores
oportunidades para que ela concilie simultaneamente as
duas coisas”, afirma o professor Chahad.

“É preciso reconhecer que há uma discriminação,
que a mulher participa menos que os homens, mas
que, historicamente, isso está se revertendo em todas
as regiões do mundo, e o Brasil não é exceção”
9

Para a professora Silvia, é necessário imaginar que, entre os gêneros, o talento está igualmente distribuído e que
quanto mais diverso é um grupo, mais as empresas se beneficiam. “As empresas querem a percepção de problemas
de maneiras diferentes. Temos visto diversas empresas de
auditoria modificando políticas internas para não abrir
mão das mulheres. Órgãos de fomento como a FAPESP e
o CNPq já instituíram para bolsistas a licença maternidade, para que depois retomem suas atividades”.
Recentemente, uma pesquisa feita com alunas do curso
de Contabilidade constatou que as estudantes avaliam a
maternidade como um conflito com a vida profissional.
“A empresa que recebe essa informação, de que a mulher
vai deixar o emprego, começa a se preocupar”, ressalta Silvia. O professor Chahad complementa: “Há também uma
questão de atitude. Pesquisas recentes tem mostrado que
cerca de 60% das mulheres brasileiras jovens se declaram
muito ambiciosas em relação ao mercado de trabalho”.
A aluna do curso de Contabilidade, Itali Collini, que
estuda para seu TCC a situação das mulheres no mercado
financeiro, acredita que a participação da mulher na área
ainda é baixa por resistência de empresas. “O preconceito
de gênero muitas vezes começa na própria seleção de candidatos. Essa postura segue o raciocínio de que o ambiente de mercado não é adequado para as mulheres porque é
agressivo, competitivo e objetivo, características que não
são consideradas comumente femininas”, destaca.
Apesar das leis que estabelecem a igualdade de direitos entre os sexos, Itali afirma que as diferenças de tratamento decorrem de “pilares sociais mais complexos” que
tornam a legislação insuficiente. “O caminho para uma
maior igualdade de gênero deve necessariamente passar
por uma mudança cultural, no ambiente de trabalho e
no seu entorno”. A estudante aposta nas chamadas top-down policies (políticas “de cima para baixo”), medidas
tomadas pelo alto escalão de empresas para promover
mudanças. “Quando um banco tem um CEO que percebe

Prof. José Paulo
Zeetano Chahad

Itali Collini
a perda de talentos devido à discriminação
de gênero e determina que a contratação
de mulheres e gays deve ser ampliada, por
exemplo, o impacto é muito mais rápido e
direcionado”.
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Revista Contabilidade &
Finanças comemora 25 anos
10

Cacilda Luna

A mais antiga publicação
brasileira na área de contabilidade está comemo-

Criada
em 1989 pelo EAC (Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA),
com o apoio financeiro da
Fipecafi, a Revista Contabilidade & Finanças USP
(RC&F) é o único periódico brasileiro, especializado em ciências contábeis, indexado ao banco
de dados do programa
SciELO (Scientific Eletronic Library Online).
A publicação também é
reconhecida pelo sistema
Qualis, da Capes, com
conceito A2.
Com a missão de divulgar a produção científica relevante nas áreas
de contabilidade, controladoria, atuária e finanças,
a RC&F evoluiu ao longo
dos últimos anos, conquistando visibilidade e
reconhecimento no mundo acadêmico nacional e
internacional. De alguns
anos para cá, mudou o
projeto gráfico, implantou
um novo modelo de gestão corporativa, tornou-se
exclusivamente online e
passou a publicar seus artigos concomitantemente
em português e inglês.

rando

Homenageada:
Profa. Marcelle C. de Oliveira

Homenageado:
Prof. Sérgio de Iudícibus

Homenageado:
Prof. Gilberto Martins

Homenageado:
Prof. Rubens Famá

Homenageado:
Prof. Lucas Ayres B. de C. Barros

Homenageado:
Prof. Eliseu Martins

25

anos.

No dia 25 de abril, o aniversário da revista foi comemorado
com um evento na Sala da Congregação, com a participação remota do editor do Journal of Management Control (JoMaC), Utz
Schäeffer, da Alemanha. Responsável pela edição da RC&F desde
setembro de 2011, o professor Fabio Frezatti falou sobre o papel
do editor associado e a importância do avaliador de artigos. O
chefe do EAC e presidente do Conselho Editorial da revista, Prof.
Edgard Cornacchione, destacou a importância da visibilidade externa da publicação para a estratégia do departamento.
Entre os editores associados presentes, o Prof. Eliseu Martins
chamou a atenção para a importância da “aplicabilidade” dos artigos científicos. Participaram, ainda, os editores Rubens Famá,
Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli, Jacqueline Veneroso Alves
da Cunha e Vitor Augusto Ozaki.
O EAC premiou como melhores avaliadores os professores Luiz
Nelson Guedes de Carvalho, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros e Ilse Maria Beuren. Também foram agraciados os professores
Sérgio de Iudícibus, pela postura incentivadora à criação da RC&F,
e os professores Lázaro Plácido Lisboa e Gilberto de Andrade Martins pelos esforços e resultados alcançados na gestão da revista.
Ao final da cerimônia, foram homenageados os autores dos artigos mais citados no Google Acadêmico ao longo dos 25 anos da
revista. O primeiro da lista foi o Prof. Eliseu Martins, seguido por
Maisa de Souza Ribeiro, Marcelle Colares Oliveira, Rubens Famá
e Nilton Cano Martin.
Seleção de papers
A Revista Contabilidade & Finanças USP publica artigos não
apenas de pesquisadores brasileiros. Há uma seção reservada para

“Estar no SciELO garante visibilidade, legitimidade
na comunidade e ajuda no fundraising”

trabalhos de autores estrangeiros. Além de tornar conhecidos os
trabalhos mais relevantes, o periódico tem por objetivo “instigar”
a pesquisa nas áreas relacionadas ao escopo da revista, segundo o
editor-chefe Fabio Frezatti. Em 2013, a revista recebeu 171 artigos,
dos quais 18 foram selecionados e publicados nas três edições ao
longo do ano.
Os papers foram escolhidos a dedo por 57 avaliadores, com
base em quesitos como qualidade e efetiva contribuição ao desenvolvimento do conhecimento. A seleção é bem rígida. Frezatti
afirma que muitos artigos são rejeitados logo que chegam por falta de adequação. Geralmente não têm bibliografia, estão fora do
escopo ou não apresentam nada de novo. Somente no ano passado, 62 trabalhos tiveram o que o professor chama de “rejeição
desk”, ou seja, não passaram pelo primeiro crivo. Contudo, se o
artigo não está adequado, mas apresenta achados importantes, o
autor recebe sugestões de ajuste e pode entrar na fila.
Visibilidade cresceu a partir do SciELO
A revista Contabilidade & Finanças nasceu como “Caderno de
Estudos”, até que em 2001 o professor Lázaro Lisboa decidiu pela
mudança do nome. Responsável pela edição da revista por oito
anos e meio, o professor montou o Conselho Editorial e foi melhorando a qualidade dos artigos. Hoje ele carrega o mérito de, em
sua gestão, a publicação ter sido reconhecida pelo sistema Qualis-Capes e ter passado a integrar o banco de dados SciELO.
“Essa é uma das conquistas mais relevantes do ponto de vista de impacto. Estar no SciELO garante visibilidade, legitimidade
na comunidade e ajuda no fundraising, pois conseguimos buscar
mais facilmente recursos no SIBi e no CNPq”, ressalta o editor-chefe

Evento de Comemoração

Fabio Frezatti. Ele ressalta
que a indexação ao SciELO
garantiu vínculo à “Web of
Knowledge” (Thomson
Reuters), a mais abrangente base internacional de informações científicas.
Em 2009, o Prof. Gilberto Martins assumiu
a edição da revista e mudou o seu projeto gráfico. No início de 2012, já
sob os cuidados do Prof.
Fabio Frezatti, a RC&F
inaugurou uma nova etapa. A revista passou a ser
veiculada exclusivamente
na versão online e trouxe,
pela primeira vez, todos
os artigos escritos simultaneamente em português
e inglês. Com isso, o periódico deu um importante
passo em seu processo de
internacionalização.
Mas as conquistas não
param por aí. O desafio,
agora, de acordo com Frezatti, é conseguir a indexação no Scopus, uma base
de dados internacional
que abrange quase 20 mil
títulos, além de introduzir
o sistema de gestão Scholar One possibilitado pelo
SciELO, e tentar mudar o
hábito dos autores brasileiros de citarem basicamente em seus artigos periódicos estrangeiros.
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Homenageada:
Profa. Dra. Ilse M. Beuren

Homenageada:
Profa. Jacqueline V. A. da Cunha

Homenageado:
Lázaro Plácido Lisboa

Homenageado:
Prof. Dr. Vitor Augusto Ozaki

Homenageado:
Nelson Carvalho

Homenageada:
Profa. Dra. Fernanda Perobelli
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Títulos de Doutor Honoris Causa foram os primeiros
recebidos pelos professores Ariovaldo dos Santos e
Nelson Carvalho

FECAP concede título a dois
docentes da Contabilidade
Os

professores

Ariovaldo

dos

Santos

e

Luiz

Nelson Guedes de Carvalho, do departamento
de Contabilidade da FEA, receberam o título de

Doutor Honoris Causa da FECAP – Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado, uma das
mais antigas escolas de contabilidade do país. A

solenidade, presidida pelo reitor Edison Simoni,
foi realizada no último dia 10 de março, no teatro da faculdade. Foi o primeiro título honorífico deste tipo recebido pelos docentes. Os títulos
foram concedidos devido ao conjunto da obra.
A FECAP já havia concedido o título de
Doutor Honoris Causa aos professores Eliseu
Martins e Sérgio de Iudícibus, da FEA. A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e
a FEA têm vínculos bastante antigos. Segundo
os professores Ariovaldo e Nelson, grande parte
dos professores da FECAP fez seu doutorado na
USP, porque até pouco tempo atrás somente a
FEA tinha curso de doutorado em Contabilidade. “Todos os doutores de cursos existentes fora
da USP foram alunos nossos”.
Durante a solenidade na FECAP, Ariovaldo
dos Santos e Nelson Carvalho proferiram uma
palestra sobre “Normas Internacionais de Relatórios Contábil-Financeiros e a Convergência
Brasileira”, numa espécie de Aula Magna para
os novos calouros. Apesar de praticamente im-

Gente da FEA
Uma publicação mensal da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo
Assistência de Comunicação e Desenvolvimento
Maio 2014_tiragem 2.000 exemplares
Av. Prof. Luciano Gualberto, 908
Cidade Universitária - CEP 05508-010

plantada no Brasil, a convergência das normas contábeis internacionais é um processo que nunca termina. “Na verdade, nunca estará pronta, porque sempre haverá novos pronunciamentos, novas
normas que teremos de internacionalizar”, explica o Prof. Nelson
Carvalho, lembrando que a convergência foi gestada no EAC, antes de resultar na lei nº 11.638/2007.
Nelson Carvalho disse que a palestra na FECAP foi uma oportunidade para a doutrinação dos futuros profissionais de contabilidade. “A gente aproveita essas reuniões para tentar instigar os
alunos no sentido de que cobrem de seus professores que sigam
uma linha na direção que achamos correta, como seguimos aqui
no EAC. A gente tenta passar valores e convicções, tais como porque se deve prezar a contabilidade societária e porque ela não deve
ser confundida com a contabilidade tributária, já que são gomos
diferentes de uma mesma laranja”.
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