
   

Revista Universo Contábil

ISSN: 1809-3337

universocontabil@furb.br

Universidade Regional de Blumenau

Brasil

da Cunha, Paulo Roberto

Editorial

Revista Universo Contábil, vol. 11, núm. 4, octubre-diciembre, 2015

Universidade Regional de Blumenau

Blumenau, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117043928001

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1170
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1170
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117043928001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=117043928001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1170&numero=43928
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117043928001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1170
http://www.redalyc.org


 

Revista Universo Contábil, ISSN 1809-3337, FURB, Blumenau, v. 11, n. 4, p. 04-05, out./dez., 2015 

 
 

Editorial 

A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica trimestral sob responsabilidade 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de 

Blumenau, apresenta o número 4 do volume 11, ano de 2015. Buscando disseminar e fomentar 

o conhecimento na área de contabilidade, esta edição apresenta dez artigos de autores de 

instituições nacionais e internacionais. 

Na seção nacional, o artigo Folga organizacional: análise em uma perspectiva 

comportamental no campo empírico”, das autoras Franciele Beck e Ilse Maria Beuren, verifica 

como se apresenta a folga organizacional no campo empírico, concentrando-se nas 

características predominantemente subjetivas da folga, visando ao entendimento deste 

conceito sob a perspectiva comportamental. Realizou-se pesquisa indutiva e exploratória, com 

abordagem qualitativa mediante estudo de caso em uma indústria têxtil.  

O segundo artigo dos autores Paulo Roberto Reichelt Ayres e Marco Antonio de 

Souza, intitulado “Tecnologia como determinante de custo: estudo de caso em uma empresa 

televisiva”, analisa o impacto da tecnologia como fator determinante de custos em uma 

empresa televisa, sediada em Porto Alegre – RS, mediante mudança do sistema de transmissão 

analógica para o sistema digital. Utilizou-se do estudo de caso como estratégia metodológica, 

com abordagem descritiva e qualitativa. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas 

com gestores, análise documental e verificação in loco. 

No terceiro artigo intitulado “Responsabilidade social corporativa e a influência de 

aspectos do ambiente institucional: uma análise no setor bancário brasileiro”, os autores 

Tatiana Aquino Almeida, Jandeson Dantas da Silva e Marcelle Colares Oliveira investigam a 

influência de aspectos do ambiente institucional, no qual os bancos brasileiros se inserem, na 

divulgação de informações de Responsabilidade Social Corporativa (RSC). Analisou-se a 

influência do tipo de controle (público, privado nacional e privado estrangeiro), da listagem 

em bolsa (ser ou não listada) e do segmento de atuação (atacado, varejo e ambos), na 

divulgação de informações referentes à RSC tomando-se uma amostra de 25 instituições 

bancárias brasileiras. 

O quarto artigo, dos autores Carime Jabour de França, Valcemiro Nossa, Silvania 

Neris Nossa e Bruno Funchal, intitulado “Efeito heterogêneo da ISO 14001 no retorno 

anormal”, examinou se há um efeito heterogêneo da implantação da ISO 14001 no retorno 

anormal das empresas brasileiras, considerando os fundamentos contábil-financeiros a razão 

para tal heterogeneidade. A teoria de base pautou-se na teoria da sinalização e em trabalhos 

anteriores que contribuíram para a análise do dilema encontrado. Os dados utilizados foram 

obtidos na base de dados Economática® e no site de 620 empresas listadas na BM&FBovespa 

do período de 1996 a 2013. 

Andréa Lúcia Doná, Kelly Cristina Mucio Marques, Ademir Massahiro Moribe e 

José Braz Hercos Junior apresentam o artigo “Fatores determinantes do conteúdo divulgado 

no relatório de administração de empresas brasileiras” que teve como objetivo analisar fatores 

determinantes do conteúdo divulgado no Relatório da Administração de companhias com 

ações negociadas na BM&FBOVESPA, do setor consumo cíclico, subsetor comércio, no 
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período de 2008 a 2013. Os fatores analisados foram porte, participação acionária, segmento 

de governança, retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre o ativo. O estudo propôs a 

análise da frequência de itens categorizados em três dimensões: descrição geral da gestão, 

plano estratégico e performance da empresa e utilizou-se de um modelo de regressão linear 

agrupado para análise da influência dos fatores selecionados. 

O sexto artigo, “E se as normas internacionais fossem adotadas para fins fiscais? 

Evidências empíricas a partir dos ajustes do Regime Tributário de Transição (RTT), dos 

autores Marcus Vinicius Melo Moraes, Fernanda Filgueiras Sauerbronn e Marcelo Alvaro da 

Silva Macedo, analisaram o impacto das alterações no resultado fiscal das empresas, caso não 

houvesse sido instituído o RTT. Foram coletados dados das DIPJ dos anos de 2008 a 2011 das 

empresas optantes pelo lucro real que estavam submetidos ao acompanhamento diferenciado 

ou especial da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio de uma amostra de 

8.080 observações. 

No artigo “Previsão da despesa total com pessoal e encargos socais a partir das 

receitas do FUNDES e do SUS: um estudo dos municípios paraibanos” os autores Dimas 

Barrêto de Queiroz, Aneide Oliveira Araújo, Lívia Maria Freire de Morais e Vinícius Gomes 

Martins tiveram como objetivo prever o comportamento da despesa total com pessoal e 

encargos sociais a partir das receitas do Fundeb e do SUS nos municípios do Estado da Paraíba. 

Utilizaram como metodologia as técnicas de regressão com dados em painel com efeitos fixos 

e a regressão quantílica, compreendendo 221 municípios paraibanos nos anos de 2009 a 2012. 

O oitavo artigo, “Desempenho no ENADE em Ciências Contábeis: ensino a distância 

(EAD) versus presencial” dos autores Cleyde Cristina Rodrigues Caetano, Tatianne Aparecida 

de Oliveira Cardoso, Gilberto José Miranda e Sheizi Calheira de Freitas, verificou se existe 

diferença significativa entre as notas dos alunos dos cursos de Ciências Contábeis das 

modalidades de ensino a distância e presencial, resultantes do ENADE. Com uma amostra de 

5.360 referentes à modalidade de ensino a distância e 70.389 ao ensino presencial, foram 

aplicados testes de regressão simples e múltipla e o teste não paramétrico de Mann-Whitney 

para realizar a comparação das notas entre as duas modalidades. 

O artigo “Análise bibliométrica de trabalhos acadêmicos sobre Time-Driven 

Activity-Based Costing (TDABC) publicados em periódicos entre os anos de 2004 e 2013” 

dos autores Terence Machado Boina, Ewerton Alex Avelar, Antônio Artur de Souza e Lívia 

Maria de Pádua Ribeiro, analisaram as características de artigos científicos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais no período de 2004 a 2013 sobre o TDABC.  

Na seção internacional tem-se o artigo “Impacto da adoção das IPSAs em 

demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o POCP: o caso da CFP” dos 

autores Silvia Maria Cabaço dos Santos e Maria Teresa Venâncio Dores Alves, o qual 

verificou o impacto, no ano de transição, da adoção das IPSAS num balanço e numa 

demonstração dos resultados de um organismo público elaborados em conformidade com o 

Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP). 

Oportunamente, informamos a comunidade científica que, a partir deste número da 

Revista Universo Contábil, o Prof. Dr. Carlos Eduardo Facin Lavarda passará a contribuir 

com a Revista Universo Contábil como Editor Associado. Como Editor Chefe assume em seu 

lugar o Prof. Dr. Paulo Roberto da Cunha.  

Manifestamos nossa gratidão e reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido 

pelo Prof. Lavarda no período em que esteve à frente da Revista Universo Contábil como 

editor, contribuindo para seu aprimoramento e sua consolidação. A você nosso respeito e 

agradecimento pelas horas de trabalho dedicadas a Revista. Muito obrigado! 

Desejamos a todos uma excelente leitura e até o próximo número da Revista 

Universo Contábil. 

Saudações 

Paulo Roberto da Cunha 

Editor da Revista Universo Contábil 


