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REVISTA UNIVERSO CONTÁBIL 

Editorial 

___________________________________________________________________________ 

 
A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica quadrimestral, sob a 

responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da 
Universidade Regional de Blumenau (FURB), apresenta o 1º número do volume 2, ano 2006. 
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 um artigo de autores de instituição 
internacional; e divulgação de trabalho, com um trabalho submetido por autores de 
instituição nacional em evento nacional. 

Na seção nacional, o primeiro artigo, intitulado “Minimizando a variabilidade dos 
resultados contábeis: estudo empírico do income smoothing no Brasil”, apresenta os 
resultados de pesquisa que investiga se as companhias abertas brasileiras gerenciam os 
resultados com o propósito de reduzir a sua variabilidade, tendo como referência os impactos 
de algumas contas específicas (despesas de depreciação, provisão para devedores duvidosos e 
resultados não-operacionais) sobre a variabilidade dos resultados, no período de 1995 a 1999, 
com base em dados coletados do sistema Economática e submetidos a análises estatísticas. 

O segundo artigo, “Análise da aderência ao modelo Beyond Budgeting Round Table: o 
caso Sadia S.A.”, descreve um estudo de caso realizado em 2003, na Sadia S.A., empresa 
brasileira do ramo de alimentos: Por meio de um questionário respondido por 18 executivos 
da empresa, utiliza os mesmos procedimentos de coleta e análise dos dados de pesquisas 
desenvolvidas pelo Beyond Budgeting Round Table (BBRT), as quais têm, como proposta 
básica, um conjunto de princípios orientado à flexibilização da gestão e descentralização, que 
deve ser absorvido pelos modelos de gestão das empresas para torná-los mais adaptados ao 
ambiente empresarial, com o abandono do orçamento como instrumento de gestão. 

O terceiro artigo, “Análise das relações entre a gestão de custos e a gestão do preço de 
venda: um estudo das práticas adotadas por empresas industriais conserveiras estabelecidas no 
RS”, identifica as práticas de contabilidade gerencial que estão sendo adotadas pelas 
empresas, sob um enfoque sistêmico, na gestão do preço de venda e dos custos demandados 
pelas operações, com base em pesquisa exploratória e descritiva, cujos dados foram obtidos 
por meio de entrevistas presenciais, realizadas com executivos de nove das onze empresas 
industriais conserveiras de médio e grande porte, localizadas no RS, selecionadas a partir do 
cadastro da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. 

 O quarto artigo, “Diferenciais de custos em culturas de arroz: a experiência do Rio 
Grande do Sul”, demonstra os principais diferenciais no que se refere aos custos de plantio 
dos sistemas de cultivos de arroz, com destaque ao sistema de plantio convencional, ao 
sistema de plantio direto e ao sistema de plantio pré-germinado, utilizando-se da metodologia 
do estudo de caso, mas ressalvando que a escolha do método mais adequado também está 
relacionada às condições climáticas e ao relevo regional, bem como a fatores de análise mais 
específicos pelo produtor, especialmente no tocante a investimentos para implantação do 
negócio. 

O quinto artigo, “A influência da cultura organizacional no desenvolvimento de um 
sistema de informações analisado pelos números áureos”, aborda uma metodologia de 
desenvolvimento e implantação de um Sistema de Iinformações e sua relação com a cultura 
organizacional, com aplicação da análise áurea, fundamentada em um estudo de caso em uma 
universidade, tendo, como elementos de análise, programadores e analistas de sistemas, cujos 
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resultados servem de referencial a procedimentos utilizados no desenvolvimento e 
implantação de sistemas de informação para explicar como as pessoas se comportam diante de 
uma Tecnologia de Informação e da adoção de um SI. 

Na seção internacional, o artigo intitulado “Propuesta de indicadores de 
responsabilidad social preventiva”, que se desenvolve com base no marco conceitual de 
responsabilidade social corporativa e analisa um dos elementos ou fatores da maior 
relevância: a segurança e saúde no trabalho. Parte da necessidade de identificação e 
classificação dos grupos de interesse, suas demandas particulares de prevenção e as ações ou 
metas que as organizações, com base nestas demandas, devem manter. Além disso, propõe 
como ferramenta de acompanhamento e de resultados um quadro de indicadores que permite 
apresentar, em um formato único, variáveis financeiras, não-financeiras quantitativas e não-
financeiras qualitativas, fornecendo uma imagem detalhada do comportamento social da 
empresa em matéria preventiva. 

Na divulgação de trabalho, consta um trabalho intitulado “Um estudo aplicado sobre o 
impacto da interdisciplinaridade no processo de pesquisa dos doutores em contabilidade no 
Brasil”, que examina se doutores em Contabilidade no Brasil, que apresentam um currículo 
interdisciplinar, ou seja, que possuem formação não somente em Contabilidade, mas também 
em outras áreas de conhecimento (Economia, Administração, Sociologia etc.), vivenciam com 
mais intensidade o processo de pesquisa que os doutores formados somente em Contabilidade 
(graduação, mestrado e doutorado), tendo como referência à produção científica dos doutores, 
relatada na Plataforma dos Currículos Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 
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