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Editorial

Este décimo segundo número da Revista Contemporânea de Contabilidade 

(RCC) completa o segundo triênio da existência deste periódico. A Editora Científi ca, 

juntamente com o Comitê de Política Editorial e o Conselho Editorial Científi co sentem-se 

honrados por terem possibilitado à comunidade científi ca este veículo de disseminação 

de pesquisa na área de Ciências Contábeis, que pretende continuar sua função de fórum 

legítimo para discussões e refl exões acadêmicas. 

Este número da Revista Contemporânea de Contabilidade oferece 08 (oito) 

artigos, de orientação mais prática. 

O primeiro artigo, intitulado “O impacto da estratégia de crédito na liquidez e 

rentabilidade: uma análise das lojas de departamentos do setor de comércio varejista”, 

de autoria de Fernanda Tavares Rezende Lobato, Ana Paula Silva e Kárem Cristina de 

Sousa Ribeiro, discute a questão do impacto da estratégia de concessão de crédito na 

liquidez e na rentabilidade das lojas de departamentos - Globex Utilidades S.A., das 

Lojas Americanas S.A. e da Cia. Brasileira de Distribuição - do comércio varejista, no 

período de 2001 a 2008.

 O segundo artigo, “Análise de Sustentabilidade Ambiental em uma indústria de 

bebidas: um enfoque no processo produtivo”, é de autoria de Fernando Richartz, Cláudio 

Luiz de Freitas e Elisete Dahmer Pfi tscher. O trabalho analisa o comportamento da susten-

tabilidade ambiental de uma indústria de bebidas, evidenciando seu processo produtivo, 

a fi m de verifi car os impactos causados por esse processo por meio das ferramentas de 

gestão ambiental: Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA) e  Gerenciamento 

dos Aspectos e Impactos Ambientais (GAIA).

O terceiro artigo, “Infl uências da Remuneração de Executivos na Congruência 

de Metas”, é de autoria de José Carlos Tiomatsu Oyadomari, Ana Maria Roux Valentini 

Coelho Cesar, Eliane Ferreira de Souza e Magda Aline de Oliveira. Confi gura-se como 

um estudo exploratório e tem por objetivo identifi car quais são as práticas de remunera-

ção variável adotadas pelas empresas e como as metas de remuneração estão atreladas 

às metas oriundas do Sistema de Controle Gerencial e, também, se há congruência entre 

as metas individuais e organizacionais.  

O artigo que se segue, “Convergência entre a Contabilidade Pública e a Conta-

bilidade Nacional: os encargos assumidos e não pagos”, de Paula Gomes dos Santos e  

Manuela Sarmento investiga o critério que serve de base ao cálculo dos encargos assu-

midos e não pagos no âmbito da Contabilidade Pública e da Nacional, em Portugal.

O quinto artigo, intitulado “Performance de agências bancárias: aplicando DEA 

a múltiplas perspectivas do desempenho”, de autoria de Marcelo Alvaro da Silva Macedo 

e Glaydson Teixeira Cavalcante, busca analisar o desempenho multicriterial de agências 
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bancárias, de um grande banco brasileiro, aplicando a ferramenta multicritério Análise 

Envoltória de Dados (DEA) às informações do primeiro semestre de 2008.

O sexto artigo do presente volume, de autoria de Orion Augusto Platt Neto e 

Flávio da Cruz, intitulado “Proposta de um Painel de Informações Sintéticas sobre as 

Universidades: Aplicação do “Raio-X” na Universidade Federal de Santa Catarina”, tem 

por objetivo apresentar a proposta de um painel de informações institucionais básicas 

de universidades brasileiras, a partir de uma concepção sintética e ilustrada na estudo de 

caso na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

O penúltimo artigo deste volume tem como título “Um Recorte da Produção 

Científi ca dos Egressos de um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Conta-

bilidade”, é de autoria de Orleans Silva Martins e Paulo Aguiar do Monte. O trabalho 

investiga a infl uência do título de mestre em Ciências Contábeis na produção científi ca 

dos mestres egressos do Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação 

em Ciências Contábeis da UnB/UFPB/UFPE/UFRN.

O trabalho que fecha este volume, de autoria de Romualdo Douglas Colauto, 

Laura Edith Taboada Pinheiro e Juliano Lima Pinheiro – “Información Contable en la 

Predicción de Insolvencia: estudio inferencial univariante aplicado a empresas españolas” 

– tem como objetivo realizar estimativas que permitam estabelecer relações signifi cativas 

entre determinadas taxas fi nanceiras e a insolvência empresarial. 

Na seqüência, informações sobre as Normas para apresentação dos trabalhos são 

apresentadas, seguidas da relação dos avaliadores ad hoc deste volume, e, fi nalmente, 

são apresentadas informações editoriais.

Esta edição da RCC foi viabilizada com os recursos da Fundação de Estudos e 

Pesquisas Sócio-Econômicos - FEPESE. 

Considerando o presente número como um marco na história da RCC, por con-

fi gurar o fechamento bem sucedido do triênio 2007-2009, a editora científi ca utiliza este 

espaço para agradecer, em caráter ofi cial, todas as contribuições feitas aos 06 (seis) volu-

mes publicados neste triênio, estendendo seus agradecimentos à colaboração voluntária 

dos avaliadores ad hoc cuja leitura criteriosa foi fundamental para garantir a qualidade 

dos artigos veiculados por meio da RCC.

Boas leituras !

Sandra Rolim Ensslin

Editora


