
 
 

Chamada Especial para o 21º USP International Conference in Accounting  

 

 Os Efeitos da Pandemia do Covid-19 na Contabilidade 

 

Razões e objetivos desta Chamada Especial 

É fato notório que os efeitos da Pandemia do Covid-19 têm se alastrado por todos 

os segmentos da sociedade de forma global. De acordo com a Organização das Nações 

Unidas (ONU)1, a pandemia do Covid-19 tem o potencial de lançar as nações em uma 

das maiores, senão a maior, crise econômica e social dos últimos anos. 

Não obstante os desafios financeiros que a Pandemia vem impondo às empresas, 

famílias e governos, a necessidade de lidar com novos formatos de trabalho, bem como 

atributos da acessibilidade digital, desnudam graves desníveis socioeconômicos que 

podem, ao fim e ao cabo, lançar centenas de milhões de pessoas em acentuadas faixas de 

pobreza.  

Em virtude do desafio contemporâneo de se apresentar respostas para os 

problemas gerados pela pandemia do Covid-19, diferentes segmentos da academia têm 

se lançado na produção de estudos e pesquisas que possam em alguma medida atenuar os 

efeitos desta crise. Referido empreendimento não tem sido diferente na Contabilidade 

enquanto área do conhecimento humano. 

Renomados periódicos contábeis2 têm realizado chamadas para formação de 

editais que versem sobre a pandemia do Covid-19. Tais chamadas listam no rol de suas 

justificativas a busca por artigos que visem contribuir para o direcionamento da 

elaboração de políticas públicas, auxílio nas tomadas de decisões entre agentes privados, 

dentre outros relevantes aspectos utilitaristas da pesquisa contábil. 

                                                             
1 Para maiores informações consulte: https://www.un.org/en/coronavirus/financing-development 

 
2 Para maiores detalhes fineza consultar: 
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/aaaj/expedited-special-issue-accounting-

management-finance-and-accountability-times-crisis 

 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01559982.2020.1778873?src=recsys 
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Tendo em vista que a crise instaurada pela pandemia do Covid-19 tem dado 

mostras de que comprometerá em alguma medida também o exercício de 2021, a 

organização da 21º USP International Conference in Accounting decidiu, uma vez mais, 

abrir espaço para uma chamada especial denominada de: Os Efeitos da Pandemia do 

Covid-19 na Contabilidade, cujos principais propósitos residem no recepcionamento de 

artigos e ensaios de elevada qualidade técnica e metodológica, os quais analisem as 

implicações, sobretudo as de natureza sociológica, da atual Pandemia nos variados 

segmentos da Contabilidade. 

Ratificamos o nosso entendimento de que o papel da pesquisa contábil em meio 

a pandemia do Covid-19 é de caráter vanguardista, especialmente na formulação de 

soluções às dificuldades que se apresentam. Dessa feita, compreendemos que é nosso 

dever permitir que pesquisas de elevada qualidade, desenvolvidas na temática da 

pandemia do Covid-19, sejam recepcionadas em nosso Congresso para que haja a 

formulação de um ambiente diverso e plural, cujas ideias possam nutrir e inspirar distintos 

agentes na condução de suas atividades. 

 

Diretrizes para Submissão 

 

(i) Esta chamada especial é parte do 21º USP International Conference in 

Accounting, portanto todas as diretrizes aplicáveis a submissões de trabalhos 

para linhas tradicionais do Congresso se estendem para esta chamada.  

 

(ii) O prazo final para submissão de trabalhos que visem atender esta chamada é 

21 de fevereiro de 2021. 

 

(iii) Os artigos deverão ser submetidos por meio do site do Congresso USP - 

https://congressousp.fipecafi.org/ - selecionando a seguinte área temática no 

sistema: Chamada Especial Covid-19. 

 

Importante: Esta Chamada Especial não rivaliza com as demais áreas temáticas do 

Congresso. No momento da submissão de um artigo que envolva a pandemia do Covid-
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19, os 

pesquisadores deverão analisar se o material se encaixa melhor nesta chamada 

especial ou em alguma área temática e realizar a submissão de acordo com a sua 

escolha. Os coordenadores poderão realocar trabalhos para outras áreas e não poderá 

haver a submissão de um mesmo trabalho mais de uma vez. 

A título exemplificativo suponha-se que haja um trabalho cuja finalidade 

precípua seja analisar a qualidade das notas explicativas que versam sobre a Covid-19 das 

maiores empresas brasileiras de capital aberto no ano de 2020. Referido trabalho se 

encaixa de forma mais adequada na linha de Contabilidade Financeira do que nesta 

chamada especial, posto que o mote da pandemia do Covid-19 é tão somente um atributo 

de filtragem do ponto focal do estudo. 

Contudo, uma pesquisa, por exemplo, que vise analisar implicações da pandemia 

do Covid-19 sobre profissionais contábeis e suas relações de trabalho, bem como estude 

recortes específicos de indivíduos como gênero e diversidade, se encaixaria 

adequadamente para esta Chamada Especial. 

Posto isso, é fundamental ressaltar que um dos propósitos centrais desta 

Chamada Especial é permitir que sejam contemplados em nosso Congresso estudos que 

analisem o fenômeno da pandemia do Covid-19 por meio de abordagens metodológicas 

e recortes temáticos menos usuais em nosso ambiente de pesquisa3. 

Cordialmente. 
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3 Bons exemplos de abordagens metodológicas e recortes temáticos esperados para esta chamada especial 

podem ser extraídas do Critical Perspective on Accounting - https://www.journals.elsevier.com/critical-

perspectives-on-accounting. 

 

https://www.journals.elsevier.com/critical-perspectives-on-accounting
https://www.journals.elsevier.com/critical-perspectives-on-accounting

