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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 4 do volume 7, ano 2011. 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 e 
nacionais. 

Na seção nacional, o primeiro artigo, intitulado “Orientação Temporal dos Gestores: 
potenciais dimensões e significados”, destaca evidências da literatura baseada em economia 
que contribuem para um entendimento mais amplo de OTG. De forma específica, demonstra 
que miopia gerencial representa apenas uma dimensão de um conceito mais amplo 
denominado de escolhas intertemporais. Propõe também uma estrutura conceitual 
(framework) para identificar a consistência do comportamento e o momento de ocorrência dos 
benefícios decorrentes das escolhas realizadas pelos indivíduos. Com base nesses dois 
critérios, sugere a existência de quatro dimensões para OTG: miopia gerencial, hiperopia 
gerencial, procrastinação e antecipação. 

O segundo artigo, “Comportamento dos custos em hospitais administrados pela 
secretaria de estado da saúde de Santa Catarina”, analisa o comportamento dos custos das 
instituições administradas pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, segundo as 
diversas categorias hospitalares. Os dados relativos ao número de atendimentos foram 
correlacionados de forma individual com os diversos tipos de custos para quatro grupos 
distintos de especialidades médicas: hospitais gerais, hospitais gerais com maternidade, 
maternidades, e hospitais com outras especialidades. Posteriormente, de modo conjunto, o 
número de atendimentos totais dos hospitais foi correlacionado com os seus custos totais. 

O terceiro artigo, “Revista Contabilidade & Finanças - USP: uma análise do perfil da 
produção científica de 1989 a 2009”, investiga a distribuição, características metodológicas, 
evolução e temática das publicações científicas em periódico de contabilidade e finanças, bem 
como a produção de seus autores. O período pesquisado na Revista de Contabilidade & 
Finanças da Universidade de São Paulo foi de 1989 a 2009. A análise compreendeu 354 
artigos publicados nos 20 anos de existência do periódico. Para melhor identificação das 
características propostas, foram considerados dois períodos: 1989 a 2002 e 2003 a 2009. 

O quarto artigo, “Percepção de docentes de cursos de graduação em ciências contábeis 
sobre a função e atuação do comitê de pronunciamentos contábeis”, analisa a percepção de 
docentes que lecionam nos cursos de graduação em Ciências Contábeis do Brasil em relação à 
função e atuação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O levantamento da 
percepção dos docentes deu-se em relação à função do CPC e sua atuação (Estudo I) e sobre a 
importância do CPC para a profissão contábil (Estudo II). Também foi verificado se variáveis 
categóricas como região, titulação, idade, gênero, instituição em que trabalha, disciplina que 
leciona, ser docente de dedicação exclusiva ou compartilhar a docência com outra profissão 
influenciaram nos padrões de respostas observados. 

O quinto artigo, “A influência da adesão às práticas de governança corporativa no 
risco das ações de empresas de capital aberto”, investiga se existem diferenças entre as 
empresas que aderiram às práticas de governança corporativa antes e após a efetiva adesão 
aos níveis diferenciados. O estudo empírico-analítico avalia sob a ótica do investidor, se o 
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risco de uma carteira de ações otimizadas pelo método de Markowitz não sofreu mudanças 
estatisticamente significativas após o evento de adesão, ou seja, visa avaliar se as variâncias 
amostrais, antes e após a adesão das empresas de capital aberto aos níveis diferenciados de 
governança corporativa da BOVESPA, diferem estatisticamente 

Na seção internacional, o primeiro artigo, intitulado “Do corporate governance 
special listing segments and auditing curb real and accrual-based earnings management? 
Evidence from Brazil”, examina como a listagem em segmentos especiais de governança 
corporativa, o tipo de auditoria e o parecer dos auditores estão associados com a propensão ao 
gerenciamento de resultados por escolhas contábeis e por decisões operacionais. De modo a 
inferir o gerenciamento de resultados por escolhas contábeis e por decisões operacionais, 
investiga se as empresas que gerenciam ganhos através de acumulações discricionárias 
também tomam decisões operacionais para a mesma finalidade. 

O segundo artigo internacional, “Construção de um indicador econômico e financeiro 
de grau de investimento corporativo: abordagem integrada”, analisa as correlações e os 
modelos de regressão oriundos dos índices econômicos e financerios provindos da 
lucratividade, rentabilidade, liquidez e endividamento, tendo como base as corporações que 
detinham em 2008 certificação de grau de investimento emitida pelas certificadoras 
internacionais Standard & Poor's, Moody's e Fitch Ratings. O propósito é demonstrar que as 
variáveis estudadas podem servir de base para a construção de um indicador econômico e 
financeiro de grau de invetimento corporativo. 

O terceiro artigo internacional, “Relato da responsabilidade social, ambiente e 
competitividade: enquadramento teórico”, apresenta as ligações existentes entre o 
desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade dos negócios, levados à prática pelas 
organizações socialmente responsáveis, e os modelos de relato da responsabilidade social das 
empresas mais conhecidos. Busca contribuir para que os gestores conduzam as organizações 
com tomada de decisões éticas e responsáveis, que lhes tragam benefícios como o bem-estar 
social e interno da organização. 

O quarto artigo internacional, “Contabilidade pública autárquica em Portugal e a 
informação divulgada em regime de caixa e de competência: o caso de um município do 
distrito de Coimbra”, coteja a informação proporcionada pelo anuário financeiro português 
com aquela apresentada por um município em particular, Oliveira do Hospital. O anuário 
financeiro dos municípios portugueses, baseado nas contas de todas as autarquias nacionais, 
configura-se como um importante documento para análise da informação agregada dos 
municípios sobre a sua situação orçamental, financeira, econômica e patrimonial. 

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

Profa. Dra. Ilse Maria Beuren 
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