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Uso de artefatos contábeis e desempenho empresarial: um estudo com graduandos em Contabilidade da
Universidade Federal da Bahia
(Christian Mascarenhas Andrade, Adriano Leal Bruni, Francisco Gaudêncio Mendonça Freires)
Esse artigo teve como objetivo geral estudar a percepção dos alunos de Ciências Contábeis da Universidade Federal da
Bahia (UFBa), em relação à associação entre o uso de artefatos contábeis e desempenho. O primeiro objetivo específico
tratou de capturar a percepção sobre a contribuição de artefatos contábeis específicos para o desempenho empresarial. O
segundo objetivo investigou a percepção dos respondentes sobre a importância de medidas específicas para a mensuração do desempenho empresarial de uma organização. A metodologia utilizada envolveu um estudo de caso realizado com
104 graduandos em Ciências Contábeis. Os questionários foram divididos em quatro seções, correspondendo a cenário,
artefatos contábeis, medidas de desempenho e características demográficas do respondente. Os resultados indicaram que
a utilização de artefatos contábeis não está claramente relacionada ao desempenho empresarial. Além disso, os respondentes elegeram Planejamento Estratégico, Orçamento Empresarial e Planejamento Tributário como os melhores artefatos
para aumentar o desempenho empresarial. Por último, os alunos elegeram o crescimento das vendas, o ROE e IML, como
as mais eficientes medidas para mensurar o desempenho empresarial. No entanto, a diferença entre as médias não foi
significativa, corroborando a literatura que indica a dificuldade de se elegerem as melhores medidas de desempenho.
Avaliação econômico-financeira por índices contábeis em processos licitatórios: aplicação de Modelo de
Análise Discriminante
(Adailson Evangelista Sobreira, João Carlos H. B. do Nascimento, Juliana da Silva Reis, Wellington D. de Sousa)
O trabalho teve por objetivo discutir a avaliação econômico-financeira praticada pela Administração Pública Federal
para habilitação de empresas para participarem de licitações públicas. Atualmente, considera-se empresa financeiramente apta para cumprir as obrigações requeridas se ostentar índices de liquidez corrente, liquidez geral e solvência geral maiores que 1 (um). Com a amostra de 20 empresas que foram habilitadas em 2009, tendo por objeto a
participação de licitações para construção de Agências da Previdência Social, dentro do Programa de Expansão da
Rede de Atendimento (PEX), aplicou-se a análise discriminante, com o objetivo de evidenciar se os índices contábeis
utilizados para habilitação de empresas em processos de licitação pública são capazes de discriminar empresas
“boas” de “más”. O modelo de avaliação aplicado apenas conseguiu habilitar 20% das empresas que não concluíram
as obras. O alto grau de assertividade alcançado, combinado com a facilidade de aplicação e análise dos resultados,
demonstra que dados contábeis tratados por modelo de Previsão de Falência baseado em Análise Discriminante podem ser estimadores consistentes da futura situação econômico-financeira de empresas e, portanto, eficientes para
seleção (habilitação) de empresas potencialmente insolventes.
Um estudo da adequação ao Pronunciamento Técnico CPC 12 – Ajuste a Valor Presente de empresas brasileiras
listadas no segmento nível 1 (n1) de Governança Corporativa da BM&Bovespa
(Romeu Carneiro da Silva, Tiago de Moura Soeiro, João Gabriel Nascimento de Araújo)
Esta pesquisa tem por objetivo investigar o nível de aderência do Pronunciamento Técnico CPC 12 – Ajuste a Valor Presente no processo de mensuração de informações contábil-financeiras de empresas brasileiras, listadas na
Bovespa. Quanto aos seus fins, a pesquisa foi classificada como indutiva descritiva e exploratória. Utilizou a técnica
de análise de conteúdo C de dados secundários. A população da pesquisa são as empresas listadas na Bovespa e
sua amostra é composta por 32 empresas selecionadas do nível 1 de governança corporativa, por ser parte de uma
pesquisa maior que visa investigar os demais segmentos. A análise trabalhou com as 32 empresas de um modo geral
e também com a exclusão das que não apresentaram AVP para melhor evidenciar a situação que as empresas se
encontram. Constatou-se um baixo grau de aderência das empresas estudadas ao CPC 12 – Ajuste a Valor Presente,
comprometendo a qualidade da informação contábil-financeira, bem como a transparência de suas práticas contábeis.
Contudo, não se pode generalizar tal achado por ser uma pesquisa exploratória, de amostragem não probabilística.
Recomendam-se trabalhos futuros nessa área para evidenciar a importância de sua correta aplicação e evidenciação.
Auditoria Ambiental: um estudo investigativo de investimentos destinados ao reparo de danos ambientais
causados pela cultura de algodão em Rondonópolis (MT)
(Aloísio Rodrigues da Silva, Pâmela Jordana de Menezes, Sofia Inés Niveiros)
O propósito central deste estudo consiste na investigação dos investimentos realizados pelas empresas que mantêm
a cultura de algodão no âmbito do Município de Rondonópolis (MT), com o intuito de fazer frente aos danos causados
ao meio ambiente. A maior apreciação desta pesquisa foi identificar os tipos de investimentos que as citadas organiza-
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ções realizam e quanto representam em relação aos seus faturamentos totais. Dessa forma, almejou-se demonstrar a
importância da utilização da auditoria ambiental por parte das mencionadas empresas, uma vez que estas necessitam
conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Assim, a auditoria ambiental atua como um
indispensável instrumento de gestão. A pesquisa é realizada por meio de um estudo descritivo exploratório, utilizando como método o estudo de casos e como instrumento do método a pesquisa bibliográfica e de campo por meio da
abordagem qualitativa. Constatou-se que a maioria das empresas, dentro do universo pesquisado, realiza algum tipo
de investimento na área ambiental, porém, ainda estão aquém do esperado para fazer frente aos danos que esse tipo
de cultura agrícola pode provocar ao meio ambiente, o que revela a necessidade de maior conscientização ambiental
por parte das mencionadas organizações.
Remuneração de executivos e desempenho das companhias abertas brasileiras: uma visão empírica após a
publicação da Instrução Normativa CVM 480
(Juliano Augusto Orsi Araujo, Cláudio Parisi, Aldy Fernandes da Silva, Wilson Toshiro Nakamura)
A presente pesquisa visou responder à seguinte questão: Existe relação entre remuneração de executivos e o desempenho de companhias abertas brasileiras? O objetivo da pesquisa foi verificar se a remuneração dos executivos
de companhias abertas brasileiras é influenciada pelo seu desempenho. Foi utilizada estimação por dados em painel
com a observação de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Os achados da pesquisa corroboram a teoria da Agência, pois
há relação estatisticamente positiva e significante entre remuneração e desempenho da empresa. Apontou-se que há
aumento na remuneração variável paga aos executivos quando há aumento do retorno para o acionista no exercício,
no exercício imediatamente anterior e no segundo exercício anterior.
A informação contábil da aeronáutica: o entendimento de suas características qualitativas pelos oficiais intendentes
(Helder Alexandre de Avila Farias, Mauro Pires C. da Silveira)
Esta pesquisa tem por objetivo analisar se o tempo de experiência em cargos administrativos influencia o grau de entendimento da informação contábil, no que tange a suas características qualitativas, pelos oficiais intendentes matriculados
nos cursos de Aperfeiçoamento, Comando e Estado-Maior e Política e Estratégia Aeroespaciais da Aeronáutica no ano
de 2013. A pesquisa é de levantamento, por meio de questionário, que foi respondido por 47 oficiais intendentes. A maioria dos participantes possui significativa experiência administrativa nos cargos de gestor ou agente de controle interno,
sendo que sete militares foram, além de gestores, também comandantes. A grande parte desses militares usa os dados
do Subsistema Orçamentário como suporte maior para suas decisões. Apesar de também utilizarem o Subsistema de
Informações de Custos, de caráter mais gerencial, para o planejamento, o controle e o apoio às decisões tomadas, os
oficiais o fazem com menos frequência. A análise quantitativa dos graus de entendimento atribuídos demonstra que as
características qualitativas encontram-se muito presentes nas informações contábeis da Aeronáutica. Quanto à influência da variável “tempo de experiência funcional” no grau de entendimento das características qualitativas da informação
contábil, testes estatísticos não paramétricos evidenciaram forte correlação para compreensibilidade, tempestividade,
fidedignidade, imparcialidade e verificabilidade, bem como uma correlação substancial para valor preditivo, valor de retorno, integridade e comparabilidade.

