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                                                  Editorial
 

 
Inicia-se o décimo primeiro ano da Revista Contemporânea de Contabilidade (RCC), 

publicação eletrônica quadrimestral, sob a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação 
em Contabilidade e do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa 
Catarina. O presente volume oferece 08 (oito) artigos, todos de cunho empírico. 

O primeiro artigo, intitulado Associação das medidas de desempenho para pagamento 
de bônus aos executivos com dependência de capital humano, de autoria de Ilse Maria 
Beuren, Itzhak David Simão Kaveski e Vitor Paulo Rigo, inspira-se no estudo de Widener 
(2006) realizado nos Estados Unidos e o replica no cenário brasileiro, objetivando verificar a 
associação das medidas de desempenho utilizadas no pagamento de bônus aos executivos com 
a dependência de capital humano e o efeito moderador da estrutura de remuneração em 
empresas listadas na BM&FBovespa. 

O segundo artigo, A iniciação científica na formação dos graduandos em ciências 
contábeis: um estudo em uma instituição pública do triângulo mineiro, é de autoria de Cassius 
Klay Silva Santos e Edvalda Araújo Leal. Na expectativa de que os resultados deste estudo 
incentivem a pesquisa como procedimento de ensino na graduação os autores buscaram 
investigar, a partir da visão dos estudantes e professores orientadores de iniciação científica 
do curso quais os fatores que motivam a iniciação científica no curso de graduação em 
Ciências Contábeis de uma instituição pública localizada no triângulo mineiro. 

 O terceiro artigo do presente volume, de autoria de Ramon Kael Benassi Bachmann, 
Joyce Menezes da Fonseca Tonin, Romualdo Douglas Colauto e Luciano Márcio Scherer, 
intitulado Reflexos do desempenho financeiro nas boas notícias: análise linguística em 
companhias brasileiras transparentes, analisa a associação entre o grau de otimismo da 
mensagem da alta administração contida nos RAs e o desempenho reportado em índices 
financeiros das empresas ganhadoras do Prêmio Anefac-Fipecafi-Serasa Experian 2011.  

O quarto artigo, Reconhecimento contábil da degeneração de ativos biológicos para a 
produção no cultivo de árvores frutíferas, é de autoria de Allana Souza Martins e Deyvison de 
Lima Oliveira. A investigação, por meio da análise de estudo de casos múltiplos de 
empreendimento rurais de cultivo de árvores frutíferas, localizados no Cone Sul do estado de 
Rondônia, evidenciou a contabilização da degeneração na fruticultura por meio de um 
comparativo entre os métodos de custo e valor justo adotando os procedimentos normatizados 
CPC 27 e CPC 29 no que se refere à mensuração de ativos biológicos.  

O quinto artigo, intitulado Efeitos do processo de convergência às normas 
internacionais de contabilidade no value relevance das demonstrações contábeis de 
organizações brasileiras, é de autoria de Alexandre Corrêa dos Santos, Loriberto Starosky 
Filho e Roberto Carlos Klann. O objetivo deste estudo é identificar de que forma o processo 
de convergência às normas contábeis internacionais impactou o value relevance das 
informações contábeis evidenciadas pelas 118 empresas brasileiras listadas na 
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BM&FBovespa, que apresentaram informações para todas as variáveis de pesquisa, nos anos 
de 2006 a 2011. 

O sexto artigo do presente volume, de autoria de Patrícia Celestino Gonçalves, 
Michele Rílany Rodrigues Machado, Lúcio de Souza Machado e Ercílio Zanolla, intitulado 
Características do perito-contador: perspectiva segundo juízes da Justiça Federal, advogados 
da União e peritos-contadores no contexto goiano, tem por objetivo identificar as qualidades e 
habilidades fundamentais e essenciais do perito contábil na opinião dos usuários da 
informação pericial, dos magistrados da Justiça Federal e dos advogados da União e do 
próprio produtor da informação, o perito contábil, que atuam no contexto goiano. 

O penúltimo artigo deste volume tem como título As práticas de governança 
corporativa diminuem o gerenciamento de resultados? Evidências a partir da aversão na 
divulgação de prejuízos e de queda nos lucros e tem Pedro Guilherme Ribeiro Piccoli, Alceu 
Souza e Wesley Vieira Da Silva como autores. O artigo propõe verificar se as práticas 
preconizadas pelo Novo Mercado de fato diminuem a ocorrência do gerenciamento de 
resultados por parte dos gestores, inibindo, assim os conflitos de agência. 

O trabalho que fecha este volume, de autoria de Vinícius Gomes Martins, Márcio 
André Veras Machado e Aldo Leonardo Cunha Callado, Relevância e representação fidedigna 
na mensuração de ativos biológicos a valor justo por empresas listadas na BM&FBovespa, no 
contexto da relevância versus a confiabilidade da mensuração, “analisa se as informações 
contábeis referentes a ativos biológicos mensurados a valor justo  possuem value relevance e 
apresentam evidências de representação fidedigna na perspectiva interna das empresas 
(contábil) e do mercado brasileiro de capitais”. 

 
 

              Desejo a todos, boas leituras ! 
 

 
Sandra Rolim Ensslin 

Editora 
 
 
 


