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A prática pedagógica do “bom” professor de Contabilidade na percepção discente
(Vilma Vieira Mião Oliveira, Maria Cristina da Silveira Galan Fernandes)

O objetivo deste artigo consiste em apresentar parte dos resultados de uma pesquisa de Mestrado na qual se anali-
sou a prática docente em um curso superior de Ciências Contábeis, na perspectiva dos alunos, procurando compre-
ender em que medida a prática pedagógica se relaciona com a qualidade do ensino. A pesquisa se fundamenta em 
estudos críticos de educação e se caracteriza como descritiva e de campo. A coleta de dados foi realizada por meio 
de entrevistas semiestruturadas com doze estudantes do curso. Concluiu-se que os alunos valorizam as característi-
cas afetivas e o bom relacionamento interpessoal estabelecidos pelos professores. Quando o professor sabe ouvir e 
estabelece uma relação de respeito com o aluno, a aprendizagem flui com mais qualidade. Assim, o “bom” professor 
de Contabilidade está relacionado aos aspectos afetivos e à forma como o docente desenvolve os conteúdos de sua 
disciplina. Ter amor à profissão, ter paixão, gostar do que faz, ter vocação, saber contextualizar, valorizar as potenciali-
dades dos alunos e ter um relacionamento mais humano são características marcantes que contribuem para a quali-
dade do ensino desse professor na percepção dos alunos. 
 
Aplicação e comparação dos métodos de custeio baseado em Atividades e Variável: Um 
estudo de caso na produção de radiofármacos
(Joselfina Maria da Silva Esteves, Désirée M. Zouain, Tânia Regina Sordi Relvas)

Esta pesquisa tem por objetivo comparar os resultados obtidos com a aplicação dos métodos de Custeio Baseado 
em Atividades e do método de Custeio Variável na Instalação de Radiofarmácia do Instituto de Pesquisas Energéti-
cas e Nucleares (IPEN), sendo esta uma unidade de produção de radiofármacos e de pesquisas.  Diante da neces-
sidade de se adotar uma visão mais econômica e gerencial da administração pública, a investigação proporcionou 
informações que permitem avaliar qual dos dois métodos de custeio se mostra mais adequado para a gestão de 
custos naquela unidade. A pesquisa realizada é de natureza exploratória, bibliográfica e estudo de caso único. Fo-
ram rastreados 80% dos custos relevantes por observação in loco de todo o processo de fabricação do gerador de 
tecnécio, por ser este o principal produto. Pelo fato de que a produção é sob demanda, o resultado operacional não 
se altera com a utilização de um ou outro método de custeio. A pesquisa revelou, contudo, que ambos os métodos 
propiciam informações úteis para gestão e otimização dos custos e dos resultados dos processos/atividades, e que 
os dois métodos podem ser utilizados de forma integrada, permitindo que se utilize o melhor conteúdo informativo 
de ambos.
 
Aplicação comparativa de indicadores para gestão de contas a receber e a pagar: 
estudo de caso em empresa fabril
(Rodney Wernke, Marluce Lembeck, Adriana Mendes) 
 
Relata estudo de caso que teve por objetivo verificar a aplicabilidade de indicadores para gestão de contas a 
receber e a pagar em uma fábrica de molduras. Utilizou-se metodologia do tipo descritiva, no formato de estudo 
de caso, com abordagem qualitativa. Inicialmente, foi efetuada uma revisão da literatura, enfocando os conceitos 
envolvidos na pesquisa, como Prazo Médio, Prazo Médio Linear e Duration, mostrando seus principais aspectos, 
como calculá-los e interpretá-los. Na sequência, foram descritas as etapas percorridas para apurar os indicadores 
citados no ambiente administrativo da empresa em tela e foram comentados os resultados apurados. Concluiu-se 
pela aplicabilidade desses parâmetros no contexto dessa organização, bem como ficou evidente a importância do 
conhecimento desses indicadores para melhorar o desempenho da gestão financeira da entidade.

Análise do potencial de geração e manutenção do Valor Econômico Agregado no setor 
petrolífero mundial   
(Julio Henrique Machado, Rubens Famá, Carlos Roberto de Godoy)
 
O fato de as reservas restantes de petróleo estarem em águas profundas faz com que o setor petrolífero 
demande investimentos consideráveis em atividades de exploração e produção (E&P). Aliada à 
necessidade de captação de recursos está o objetivo das companhias de maximizar o valor econômico 
dos acionistas, fazendo com que as petrolíferas precisem ter um desempenho satisfatório. Nesse 
contexto, o trabalho desenvolveu-se com o objetivo de analisar a capacidade das empresas deste setor 
em criar valor econômico e mantê-los consistentes no longo prazo. A amostra estudada é composta por 7 
companhias integradas listadas na New York Stock Exchange  (NYSE). Efetuou-se um estudo de correlação, 
considerando as atividades de E&P como variável independente e o Valor Econômico Agregado (EVA) 



RESUMOS RBC - 2011

como variável dependente no período de 2003 a 2007. Observou-se que não há uma tendência relevante de 
correlação entre as variáveis, pois o EVA recebeu forte influência do preço de mercado do óleo. Nota-se que 
as reservas do óleo estão em declínio devido à dificuldade em sua reposição, o que representa incerteza 
quanto à geração de valor econômico neste setor, considerando o longo prazo.

A importância da disciplina Mercado de Capitais na visão dos egressos do curso de 
Ciências Contábeis
(Ananias Francisco dos Santos, Marcos Alexandre Greuel, Orientador: Professor Doutor Jorge Ribeiro de Toledo Filho)

Ao Bacharel em Ciências Contábeis, no exercício de suas inúmeras funções, cabe acompanhar a evolução do mercado 
financeiro para atuar nessa área de conhecimento bastante concorrida. Na atuação como analista de mercado, o profis-
sional precisa conhecer toda a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, além de acompanhar todo o processo de glo-
balização que envolve esse mercado. É com essa preocupação que os cursos de graduação em Ciências Contábeis in-
cluíram na sua grade curricular a disciplina Mercado de Capitais. Essa pesquisa teve por objetivo analisar a importância 
da disciplina Mercado de Capitais do curso de Ciências Contábeis na visão dos egressos da Faculdade Metropolitana 
de Blumenau (Fameblu) do Grupo Uniasselvi. A metodologia adotada nessa pesquisa foi desenvolvida em três etapas: 
a primeira foi relativa aos procedimentos exploratórios; em seguida, foi definido o instrumento de coleta de dados; e, por 
último, o trabalho empírico. Os dados coletados foram avaliados por meio de técnicas estatísticas, tais como: análise 
descritiva, análise de regressão e análise de cluster. Pelo resultado das médias apresentadas, é possível perceber, com 
maior clareza, o posicionamento dos egressos do curso de Ciências Contábeis em relação aos construtos de referência 
do estudo. É possível entender que, nessa avaliação, a disciplina Mercado de Capitais é tida como importante para o 
curso e para a atuação profissional.  Outro aspecto importante é com relação aos autores que abordam o tema em es-
tudo. Na visão dos egressos, é importante conhecê-los para que possam aproveitar melhor a disciplina. Conclui-se que 
os resultados do estudo indicaram que a área de Mercado de Capitais agradou uma boa parte dos egressos do curso 
de Ciências Contábeis. Os mais entusiasmados com a área não possuem um domínio consistente das habilidades de 
analisar o Mercado de Capitais, demonstrando que o processo de ensino da disciplina precisa ser revisto e que os atuais 
graduandos precisam obter mais segurança em utilizar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Contabilidade Ambiental: a realização e a evidenciação contábil de ações ambientais 
pelas empresas moveleiras associadas à Simovale/Amoesc
(Ana Lucister Welter, Prof. Orientador Ms. Alex Fabiano Bertollo Santana)

Com a industrialização do século XVIII, as empresas iniciaram um processo de produção acelerado, com o objetivo 
de produzir cada vez mais e mais. Com isso, a necessidade de recursos naturais começou a aumentar, e o que antes 
significava matéria-prima abundante e barata, hoje vê-se extinguindo. Surge uma conscientização universal de preser-
vação ambiental para evitar a degradação integral do planeta. Nesse contexto, a Contabilidade alia-se a este objeti-
vo, colaborando como ferramenta de mensuração e evidenciação das responsabilidades ambientais de cada ente. Ao 
preocuparem-se com o meio em que a sociedade e ela própria estão inseridas, as empresas poluidoras apoiam-se nos 
demonstrativos contábeis para prestar contas de suas obrigações e para divulgar sua responsabilidade socioambiental. 
O trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa quali-quantitativa com as empresas moveleiras associadas à 
Simovale/Amoesc, com o intuito de analisar se elas realizam ações voltadas à preservação ambiental e as evidenciam 
nos demonstrativos contábeis. Percebeu-se que apenas uma pequena parcela da amostra possui políticas ambientais 
implantadas e as divulga nos demonstrativos, principalmente pelo fato de ainda perceberem esses gastos como despe-
sas, sem a visão de investimento.


