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REVISTA UNIVERSO CONTÁBIL 

Editorial 

___________________________________________________________________________ 

 
A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica trimestral, sob a responsabilidade 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), apresenta o número 2 do volume 6, ano 2010. Buscando disseminar e 
fomentar o conhecimento na área de Contabilidade, esta edição segue a estrutura dos números 
anteriores, compondo-se de: seção nacional, com cinco artigos de autores de instituições 
nacionais; seção internacional, com quatro artigos de autores de instituições internacionais. 

Na seção nacional, o primeiro artigo, intitulado “Sistemas de controle gerencial em 
empresas brasileiras internacionalizadas: o caso de uma empresa de material elétrico”, 
identifica o grau de afastamento ou proximidade que o controle gerencial da empresa estudada 
tem em relação à literatura trabalhada acerca das características dos sistemas de controle 
gerencial em empresas internacionalizadas, a partir das respostas a um questionário 
direcionado às pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão da empresa. O intuito foi 
o de captar a essência das características da internacionalização nos sistemas de controle 
gerencial da empresa.  

O segundo artigo, “Clima organizacional e desempenho financeiro”, verifica se as 
empresas brasileiras que possuem os maiores índices de satisfação no trabalho, expresso 
através do clima organizacional, também apresentaram melhores indicadores de desempenho 
financeiro. Associa índices de clima organizacional das empresas classificadas pelo guia Você 
S/A - Exame da Editora Abril como excelentes para se trabalhar a diferentes indicadores de 
desempenho financeiro: Taxa de Retorno sobre o Ativo Total, Retorno sobre o Patrimônio 
Líquido, Margem líquida, Margem Operacional, Crescimento de Vendas, Giro do Ativo e 
Vendas por Empregado. 

O terceiro artigo, “A ilusão monetária e a informação contábil e financeira”, analisa os 
resultados de um experimento realizado para avaliar o impacto do fenômeno conhecido como 
ilusão monetária no campo das informações contábeis. O experimento replica parcialmente a 
pesquisa de Shafir, Diamond e Tversky (1997), com uma amostra de pessoas em princípio 
familiarizadas a raciocinar em termos reais, estudantes de Ciências Contábeis e 
Administração, e que vivem em um país que em passado recente conheceu taxas 
inflacionárias muito elevadas.  

O quarto artigo, “O seguro ambiental como mecanismo de minimização do passivo 
ambiental das empresas”, investiga o funcionamento do seguro de riscos ambientais como 
mecanismo de redução ou eliminação de passivos ambientais, bem como a sua aplicabilidade 
mercadológica no Brasil. O método de pesquisa utilizado foi o empírico-analítico, que 
privilegia abordagem de estudos práticos. Para a coleta de dados foram enviados questionários 
para 71 empresas de seguros que atuam no Brasil e que são filiadas à Federação Nacional das 
Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (FENASEG). 

O quinto artigo, “Dívida pública: um estudo de indicadores dos estados nordestinos”, 
analisa o comportamento do endividamento público dos estados nordestinos no período de 
2000 a 2007, tendo com referência a Lei de Responsabilidade Fiscal, juntamente com as 
Resoluções do Senado Federal nº 40 e 43/2001 que vieram reforçar os limites e restrições no 
que diz respeito ao endividamento público.. Pesquisa documental, exploratória e descritiva, 
foi realizada com uma abordagem quantitativa. Os dados foram coletados no site do Tesouro 
Nacional e analisados por meio de ferramentas estatísticas descritivas. 
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Na seção internacional, o primeiro artigo, intitulado “O modelo das demonstrações 
financeiras de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC)”, compara as 
Demonstrações Financeiras (DF) elaboradas em conformidade com a proposta do Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC), apresentada pela Comissão de Normalização 
Contabilística (CNC), com as Demonstrações Financeiras (DF) preparadas em conformidade 
com o Plano Oficial de Contabilidade (POC), em vigor em Portugal por imposição do 
Decreto-Lei nº 410, de 21 de novembro 1989, no sentido de mostrar as suas diferenças em 
relação à essência, forma e finalidade. 

O segundo artigo internacional, “El análisis de los estados contables en un entorno 
dinámico y gerencial de la empresa”, apresenta uma forma de análise das demonstrações 
contábeis, considerando a empresa como uma entidade dinâmica, em que a cada momento a 
realidade do negócio, a concorrência e as circunstâncias mudam. Nesta perspectiva destaca 
uma série de ajustes que devem ser realizados para garantir que as demonstrações representem 
a realidade da empresa a qualquer momento. Também relaciona a análise de índices com a 
capacidade da empresa de gerar liquidez, solvência e rentabilidade,  principalmente,  quanto 
aos elementos produtivos a longo prazo.  

O terceiro artigo internacional, “Gestión de costos medioambientales y costos de 
salidas no-producto”, discorre sobre a importância e o significado dos custos ambientais, 
enfocando os aspectos relacionados à gestão e avaliação dos custos dos resíduos ou da não 
qualidade. Expõe o conceito de resíduos (não qualidade), a forma de identificação, 
classificação, processamento e avaliação, considerando que estes sejam custos ocultos dentro 
da empresa e uma oportunidade importante para a consecução de economias favoráveis à 
eficiência da gestão, além de contribuir à melhoria da competitividade.  

O quarto artigo internacional, “Revision de una experiencia de la enseñanza de la 
contabilidad bajo la modalidad a distancia, utilizando las TICs”, descreve os principais 
aspectos relativos à implementação de um programa de ensino universitário de contabilidade 
em ambiente virtual. Examina como a utilização das TICs afetou a forma de ensino deste 
curso, as interações entre os diferentes agentes no processo de ensino e aprendizagem e o 
desenho dos materiais didáticos. A partir do relato do coordenador responsável pela área de 
contabilidade, desenvolve cada um dos eixos de análise: o contexto educacional, a interação, 
as estratégias de apoio, materiais didáticos e a presença ou ausência de tendências e 
controvérsias entre ensino presencial e ensino à distância. 

Até o próximo número da Revista Universo Contábil e boa leitura a todos. 
 
 
 
 

Profa. Dra. Ilse Maria Beuren 
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