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A inserção de TI no processo de trabalho contábil e as competências individuais do 
contabilista 
(Rossana Guerra de Sousa, Aldacilene Sobreira de Medeiros Souza)  
  
A utilização de aparato informatizado (hardware e software), no âmbito dos serviços contábeis, não pode mais ser 
dissociada das atividades do dia-a-dia, fazendo com que o profissional contábil utilize-se dessas ferramentas para a 
realização de seu trabalho. Essa realidade traz em seu bojo a modificação das competências exigidas do 
profissional para operacionalização de suas atividades no ambiente informatizado. Nesse contexto, para que possa 
desenvolver as competências necessárias, visando operar no ambiente informatizado, é importante que se conheça 
quais conhecimentos, habilidades e atitudes serão necessárias nesse cenário. O objetivo deste estudo é analisar a 
relação existente entre a incorporação da Tecnologia da Informação (TI) no processo de trabalho do segmento 
contábil e seu impacto sobre as qualificações exigidas do contador, buscando identificar que competências serão 
necessárias para a realização de suas atividades em ambiente de TI. Foi utilizado como estratégia de pesquisa o 
estudo de caso de caráter prospectivo (Yin,2005) e metodologia de cunho qualitativo (Mayring, XX) para coleta e 
análise dos dados. Evidenciou, quando da inserção da TI no processo de trabalho contábil, a supressão da 
necessidade de qualificação do trabalhador, especialmente quanto à variável “conhecimento” e que novas 
qualificações, ligadas à esfera intelectiva, passam a ser exigidas, visando propiciar a otimização do uso dos bancos 
de dados existentes e potencializar a inovação requerida para a continuidade da organização.  
  
Adoção de Práticas de Governança Corporativa e Análise Econômico-Financeira em 
Bancos 
(Vanda Aparecida de Oliveria Dalfior, Vânia das Graças Rocha Simões Oliveira, Carlos Alberto de Souza)  
  
O presente trabalho aborda a Governança Corporativa e sua influência nos índices de liquidez, endividamento e 
rentabilidade, além do valor médio mensal das ações, quantidade de ações negociadas e volume de recursos 
financeiros negociados do Banco Bradesco S.A, Itaú Holding Financeira S.A e Unibanco Holding S.A inseridos no 
Nível 1 de Governança Corporativa, tendo como foco analisar o comportamento destas variáveis antes e após a 
adoção das práticas de governança corporativa no período de 1998 a 2005. Utilizou-se o Teste-t, com um grau de 
95% de confiabilidade. Das 3 empresas do N1GC pertencentes ao setor bancário, apenas o Bradesco apresentou a 
maioria das variáveis (62% ou 8 variáveis) como convergentes com a afirmação de que a entrada das empresas no 
Nível 1 de Governança Corporativa trouxe alterações significativas nas variáveis analisadas (Índice de Liquidez, 
Endividamento, Rentabilidade, Valor Médio das ações, Volume em R$ e Quantidade de ações negociadas), já 
para as demais empresas, Itaú e Unibanco, a maioria das hipóteses (77% ou 10 hipóteses) negaram a afirmação de 
que a entrada das empresas no Nível 1 de Governança Corporativa trouxe alterações significativas nas variáveis 
analisadas. 
  
Uma análise do grau de comprometimento dos profissionais em Contabilidade 
(Erivan Ferreira Borges, Carlos Alberto Freire Medeiros)  
  
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de caráter exploratório sobre os múltiplos elementos que 
compõem o comprometimento profissional dos contabilistas. Justifica-se pela indicação fomentada na literatura de 
que comprometimento não é um construto unidimensional (Meyer e Allen, 1993) e deve ser validado em novas 
culturas e contextos. Inicialmente é feita uma apresentação das abordagens sobre o comprometimento com enfoque 
nas organizações, carreiras e profissões. Nos aspectos metodológicos, indicados na segunda parte, apresenta o 
método e técnicas estatísticas e procedimentos de coleta aplicados sobre a amostra de profissionais, técnicos e 
contadores registrados no Conselho Regional de Contabilidade do RN que atuam na cidade de Natal/RN. A 
pesquisa utilizou 28 indicadores do comprometimento organizacional adaptados do instrumento de Medeiros (2003) 
para o comprometimento com a profissão, que foi aplicado a uma amostra composta por 187 (cento e oitenta e sete) 
profissionais, contadores e técnicos. Finaliza, apresentando os resultados da análise fatorial que identifica 06 
componentes do comprometimento, validando o modelo multidimensional e a interpretação de cada fator com base 
na literatura sobre o comprometimento organizacional e profissional. O estudo apresenta ainda a constatação de 
que o comprometimento não é diferenciado entre as categorias de profissionais estudadas. Finalmente são 
apresentadas as conclusões e recomendações para a pesquisa do comprometimento, enfatizando a necessidade 
de validar as constatações e outros contextos. 
  
 



Utilização dos conceitos “TIR” e “VPL” na análise da viabilidade econômica da conversão 
de motor de automóvel para Gás Natural Veicular (GNV) 
(Rodney Wernke)  
  
Com a difusão dos postos que abastecem veículos com o Gás Natural Veicular (GNV), cresceu o interesse dos 
proprietários de veículos (independentemente de serem empresas ou particulares) sobre a viabilidade econômica da 
conversão de motores para esse tipo de combustível. Porém, nessa situação surge uma dúvida sobre como 
averiguar se efetivamente é vantajoso efetuar essa conversão, quer para pessoas físicas, quer para pessoas 
jurídicas. Uma forma tecnicamente adequada para decidir a respeito é utilizar na avaliação os métodos 
de análise de investimentos mais conhecidos (como o Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de Retorno). Nessa 
direção, este artigo tem o intuito de contribuir para sanar tal dúvida mostrando como aplicar esses métodos de 
análise na referida situação. Para tanto, após uma revisão da literatura acerca dos conceitos inerentes, são 
relatadas as etapas necessárias para aplicação dos métodos citados num caso que utiliza valores reais. Ainda, são 
mencionadas as limitações relacionadas a alguns dados e informações que poderiam ser considerados, mas não 
o foram nesta pesquisa. Após demonstrar os cálculos aplicáveis nessa análise, concluiu-se que na realidade 
considerada é plenamente viável investir recursos na conversão para GNV. 
  
Modelo alternativo de Balanço Social (BS): uma contribuição para o debate da 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) no Brasil 
(Antonio Felipe de Paula Junior)  
  
O objetivo principal dessa pesquisa é apresentar um modelo de BS que identifique a natureza dos desembolsos 
sociais feitos pelas empresas e mostre seus impactos sobre o total. Parte-se do pressuposto de que tais 
desembolsos são de duas naturezas: a voluntária e a compulsória, tendo como referência o modelo de BS sugerido 
pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase, versão 2005, e como objeto de estudo empírico, 
a Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern. Modelos de BS foram pesquisados na fase de revisão 
de literatura, destacando-se os modelos norte-americano e francês, que serviram de matrizes para os modelos 
existentes atualmente. Percebeu-se, nessa fase, que o foco da discussão estava direcionado para a obrigatoriedade 
ou não da publicação do BS, sua composição e seu custo. Essa percepção foi fundamental para transferir o debate 
entre publicação voluntária versus compulsória do BS às informações monetárias que compõem o modelo de BS 
sugerido pelo Ibase e avaliar seus impactos no total de desembolsos sociais. A pesquisa concluiu que do total dos 
desembolsos sociais efetuados pela Cosern no período de 1998 a 2005, mais de 93% estavam relacionados a 
desembolsos compulsórios. 


