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Editorial
___________________________________________________________________________
A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica trimestral, sob a responsabilidade
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de
Blumenau, apresenta o número 2 do volume 10, ano 2014. Buscando disseminar e fomentar o
conhecimento na área de Contabilidade, esta edição apresenta oito artigos de autores de
instituições nacionais.
O artigo dos autores Crisley do Carmo Dalto, Valcemiro Nossa e Antonio Lopo
Martinez, intitulado “Recursos de convênio entre fundações de apoio e universidades federais
no brasil: um estudo dos acórdãos do tribunal de contas da união (TCU)” estuda a tipologia de
irregularidades que ocorreram nos contratos administrativos entre as Universidades Federais e
Fundações de Apoio no Brasil no período de 2006 a 2010. O levantamento documental foi
realizado com base nos Acórdãos de auditoria de regularidade no Portal do TCU, das
irregularidades que envolveram as prestações de contas anual das Universidades Federais do
Brasil registradas no Ministério da Educação e Ciência (MEC) que executaram contratos com
as Fundações de Apoio com recursos de convênio.
O segundo artigo, “A interferência da emoção na tomada de decisão de risco: um
estudo experimental com profissionais da controladoria” dos autores Tamar Klein Alvarenga,
Ricardo Lopes Cardoso, Jandira Sandra Ferreira e Andson Braga de Aguiar, investigam a
interferência da emoção no comportamento de risco de profissionais, pós-graduados e pósgraduandos, nas áreas de controladoria e afins, mediante abordagem experimental. Para isto,
foi aplicada aos participantes a tarefa Risk Task, composta por 100 apostas, a qual em cada
aposta o decisor tinha a escolha de decidir por um retorno maior vinculado a um risco maior,
ou por um retorno menor vinculado a um risco menor.
Sonia Raifur Kos, Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo e Leo Raifur, autores
do terceiro artigo, intitulado “O conteúdo informacional do relatório da administração e o
desempenho das empresas brasileiras do IBOVESPA”, verificam a alteração no enfoque das
informações apresentadas no Relatório da Administração (RA) em virtude da variação no
desempenho da empresa. A pesquisa utiliza como teoria que sustenta o estudo tanto a Teoria
da Divulgação, quanto a Teoria dos Jogos, uma vez que a análise de conteúdo realizada nos
Relatórios de Administração procurou identificar se o principal enfoque desse documento é
influenciado pelo desempenho da empresa.
O quarto artigo intitulado “Impactos da adoção das IFRS nas demonstrações
consolidadas dos bancos listados na BM&Fbovespa”, dos autores José Barbosa de Farias,
Vera Maria Rodrigues Ponte, Marcelle Colares Oliveira e Márcia Martins Mendes De Luca
investigou os impactos da adoção das IFRS na representação da situação patrimonial,
econômica e financeira dos bancos listados na BM&FBovespa. A amostra reuniu 18 bancos
que divulgaram suas demonstrações consolidadas de 2010 nos padrões IFRS e BR GAAP. Os
dados que serviram de base para o presente estudo foram extraídos das demonstrações
contábeis disponibilizadas nos portais eletrônicos da CVM e dos próprios bancos. Em
seguida, foram calculados indicadores econômico-financeiros e extraídos os respectivos
valores de Lucro Líquido e Patrimônio Líquido referentes aos exercícios de 2010 e 2009.
O quinto artigo, dos autores Denise Maria Ribeiro, Elizio Marcos dos Reis e Laura
Edith Taboada Pinheiro, intitulado “Impacto da mudança contábil no reconhecimento de
ativos nas operações de arrendamento mercantil” verifica se houve impacto da mudança
contábil no interesse por este tipo de financiamento. A partir dos valores contábeis registrados
__________________________________________________________________________________________
Revista Universo Contábil, ISSN 1809-3337, FURB, Blumenau, v. 10, n. 2, p. 04-05, abr../jun., 2014

Editorial

nas instituições financeiras autorizadas a operar com leasing no Brasil, buscou-se modelar
uma equação relacionando o volume de operações de leasing financeiro e variáveis
relacionadas ao crescimento do arrendamento mercantil, como operações de crédito em geral,
indicadores de crescimento econômico e volume total de veículos produzidos e licenciados.
No sexto artigo intitulado “Percepção dos impactos da adoção das IFRS na
contabilidade gerencial sob a ótica dos professores de programas de pós-graduação stricto
sensu em contabilidade”, os autores Kleber Domingos de Araújo, Edgard Bruno
Cornacchione Jr., Luciane Reginato Cornacchione e Janilson Antônio da Silva Suzart
procuraram dimensionar, através de uma amostra não probabilística em três grandes regiões
brasileiras, a percepção dos professores de pós-graduação acerca dos impactos das IFRS na
contabilidade gerencial e o modo pelo qual esses impactos devem ser orquestrados na prática
docente. Utilizou-se a pesquisa qualitativa exploratória, com entrevistas compostas por
questões abertas e semiestruturadas. Após a coleta e organização dos dados, foi utilizada a
técnica de análise de conteúdo por meio da análise categorial de palavras, díades e tríades,
comparando as declarações dos professores da área financeira com as dos professores da área
gerencial.
Os autores Silvana Dalmutt Kruger e Sérgio Murilo Petri apresentam no artigo “Novas
evidências da relação entre medidas tradicionais de desempenho e aquelas baseadas na
geração de valor a partir do custo de capital” uma análise da relação entre os indicadores
tradicionais de desempenho LPA, VM, ROE, ROA, com o EVA e o MVA que consideram o
custo do capital investido para medir a geração de valor aos investidores. O estudo tem como
amostra 196 empresas listadas na BM&FBovespa, com dados do período de 2000 a 2010. De
posse dos dados, foi utilizada uma estimativa econométrica de painel dinâmico, por meio do
estimador Método dos Momentos Generalizados – GMM.
No último artigo da edição, intitulado “Sustentabilidade da indústria mineral no
município de pedra lavrada - pb: um estudo a partir do uso do ISM-Índice de Sustentabilidade
da Mineração”, os autores Heline Fernanda Silva de Assis Dantas e Lúcia Santana de Freitas
analisam o nível de sustentabilidade da indústria mineral do município de Pedra Lavrada –
PB, a partir do Índice de Sustentabilidade da Mineração - ISM, com o uso de indicadores nas
dimensões econômicas, sociais e ambientais em três empresas de mineração de maior
representatividade para o município, como também analisam a percepção das comunidades no
entorno.
Boa leitura a todos e até o próximo número da Revista Universo Contábil.

Prof. Dr. Carlos Eduardo Facin Lavarda
Editor
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