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Este número especial visa construir uma ponte entre pesquisadores internacionais e latino-

americanos interessados em investigar evidências e fornecer análise crítica de influências 

internacionais na contabilidade e finanças do setor público nos países latino-americanos. 

Devido à colonização latino-americana, Portugal e Espanha desempenharam um papel 

significativo na construção e desenvolvimento de instituições sociais nos países latino-

americanos, incluindo as primeiras práticas de contabilidade e finanças do setor público (C&F-

SP). Há evidências de que mais tarde outros países, como Itália, Reino Unido, Estados Unidos e 

Nova Zelândia, também influenciaram os desenvolvimentos da C&F-SP na América Latina (AL). 

No entanto, as "raízes" da C&F-SP na AL e os efeitos associados (por exemplo, inovações 

recentes) ainda são questões abertas. Essas "inovações recentes" incluem, mas não estão 

limitadas, à contabilidade por regime de competência ou à implementação de IPSAS. 

Portanto, esta chamada de artigos tem por objetivo concentrar em pesquisas que abordem 

influências vindas do exterior na construção, no desenvolvimento e na tentativa de implementar 

inovações na C&F-SP na América Latina. 

Reconhecemos que o termo "contabilidade e finanças do setor público" é bastante vago. 

Destacamos que C&F-SP é usado aqui com um sentido bastante amplo. Assim, as pesquisas 

podem analisar C&F-SP em qualquer uma das seguintes perspectivas: contabilidade patrimonial, 

orçamentária, fiscal, responsabilidade fiscal, auditoria, contabilidade de custos, consolidação de 

relatórios financeiros, contas nacionais, relatórios populares e uso de informações contábeis. 

 

 

 



 
 
 

As pesquisas devem buscar as raízes internacionais que influenciaram (e ainda influenciam) 

práticas locais, normativas e experiências. Além destas, também são bem-vindas pesquisas que 

investigam a influência cruzada entre os países latino-americanos. Considerando que qualquer 

estudo de influência entre países (ou intercultural) é naturalmente multifacetado, ambos os 

métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa são bem-vindos, que incluam análises 

comparativas e históricas. 

Os artigos completos devem ser submetidos até 6 de abril de 2018, em 

português, inglês ou espanhol. 

Aviso aos autores que não submeterem artigos em inglês: se o seu documento for aceito em 

desk review (decisão preliminar), você precisará enviar uma versão em inglês no prazo de 30 

dias após a notificação do resultado de desk review. 

Pretendemos publicar este Número Especial (após revisão às cegas pelos pares e análise pelos 

organizadores / editores convidados) em março-abril de 2019. 

Sobre a Revista de Administração Pública - RAP (Brazilian Journal of Public Administration): 

É uma revista de acesso aberto publicada pela Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV EBAPE) desde 1967. A RAP visa ser uma fonte 

indispensável de apoio a pesquisadores, professores, gestores do setor público e atores sociais 

e políticos preocupados com a eficácia e equidade da ação pública. 

O ISSN eletrônico é 1982-3134 e está classificada pelo sistema CAPES-Qualis como A2 em 

Administração, Administração Pública, Contabilidade e Turismo, e como A1 em Ciência Política 

e Relações Internacionais, e indexado no Scimago Journal & Country Rank (SJR) com índice H = 

9. Assim, confiamos que receberemos artigos de alto nível. 

Diretrizes 

Devido aos fatos de que (a) RAP recebe regularmente artigos escritos em português, espanhol 

ou inglês, e (b) trabalhos aprovados serão publicados em inglês e português (ou espanhol). As 

diretrizes específicas para este número especial são as seguintes: 

(1) Por um lado, os autores que submeterem artigos em português ou espanhol e cujos artigos 

sejam aceitos em desk review (decisão preliminar) deverão enviar uma versão em inglês no 

prazo de 30 dias após a notificação do resultado de desk review - sob pena de os artigos serem 

rejeitados. 

(2) Por outro lado, os autores que submeterem artigos em inglês e cujos artigos sejam aprovados 

para publicação (decisão final) serão solicitados a colaboração com a tradução do seu artigo para 

o idioma português ou espanhol - sob pena de rejeição do artigo. 

 

Os autores devem seguir as diretrizes para submeter artigos à RAP aqui. (Observe que o texto 

deve ter entre 4.000 e 8.000 palavras, incluindo resumos, palavras-chave, tabelas, ilustrações, 

notas, apêndices e referências). 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/pages/view/envio_artigos


 
 
 

Os trabalhos devem ser enviados aqui. 

O RAP não cobra qualquer taxa de submissão ou publicação. 

Nota: indique no campo "COMENTÁRIOS DO AUTOR" que seu artigo é para a edição especial: 

"Influências internacionais no desenvolvimento de C&F-SP na AL". 

Perguntas específicas sobre o número especial devem ser direcionadas diretamente ao editor 

convidado: Ricardo Lopes Cardoso (ricardo.cardoso@fgv.br) com cópia para rap@fgv.br, sob o 

assunto: RAP Special Issue. 

https://mc04.manuscriptcentral.com/rap-scielo

