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PROGRAMA OFICIAL IFC 2018 
  

Día 1: MIÉRCOLES  12 de septiembre 

  
14:00 - 
17:30 ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES ENTREGA DE CREDENCIALES 

17:30 - 
18:30 CEREMONIA DE APERTURA 

18:30 - 
19:30  

CONFERENCIA INAUGURAL                                                                                                                               
DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA CRISIS FINANCIERA GLOBAL                                                                   

Dr. Otaviano Canuto - Director Ejecutivo de World Bank Group                                       
Auditório Francisco Machado Carrion 

19:30 CÓCTEL  

  
Día 2: JUEVES 13 de septiembre 

  
08:30- 
09:00 RECEPCIÓN PARTICIPANTES 

09:00-10:30 

PRESENTACIONES POR SALA 
SALA 1  

Generative multi-factor structure of returns and underlying systematic risk factors 
estimated by statistical and computational techniques: A continuation of a comparative 
empirical study. 
Valuación financiera de marcas, una aplicación a las universidades chilenas  

Modelo comparativo de las distintas modalidades de retiro del sistema de pensiones 
chileno 

SALA 2  
Dependencia en el modelo colectivo de riesgo en el mercado asegurador. 

Factores determinantes en las elecciones de riesgo, para las inversiones financieras de los 
individuos en Chile 

Does matching contribution incentive informal workers to participate in retirement saving 
plans? A randomized evaluation in Peru. 

SALA 3  

Gestão de Risco Baseada no Conceito de Value-at-Risk (VaR): Uma Aplicação em 
Criptomoedas: Bitcoin  

Gestão de risco em entidades fechadas de previdência complementar - EFPC -  value at risk 
(VaR) Estocástico 
Model risk adjusted risk forecasting 

SALA 4  
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Controle financeiro pessoal: mudanças de hábitos com educação financeira sustentável 
Responsabilidade financeira: como a educação e a alfabetização financeira influenciam a 
inadimplência? Uma análise da classe C brasileira 

Uma análise bibliométrica dos estudos em educação financeira no Brasil e no mundo 

SALA 5 

Comportamento e conhecimento financeiro dos adolescentes no brasil: Um estudo 
preliminar 

Indicador de educação financeira: Proposição de um instrumento a partir da teoria da 
resposta ao item 
Análise da alfabetização financeira do Vale do Caí - RS. 

10:30 - 
11:00 COFFEE BREAK 

11:00 - 
12:30 

Plenaria 1 - EL PAPEL DEL ÓRGANO REGULADOR EN LA EDUCACIÓN FINANCIERA 
                           Sr. Marcos Brandão de Andrade - Jefe de la División de Educación 

Financiera del Departamento de Promoción de la Ciudadanía Financiera del Banco Central 
do Brasil - BACEN                                                                                                                        

Auditório Francisco Machado Carrion 
12:30 - 
14:00 COMIDA MEDIO DÍA 

14:00 - 
15:30 

PRESENTACIONES POR SALA 
SALA 1 

Diversification benefits of commodities in portfolio allocation: A dynamic factor copula 
approach 

Patrón de dependencia en el índice de morosidad del crédito al consumo en México: Un 
enfoque de teoría de cópulas dinámicas, 2000-2017. 
Cryptocurrency Financial Career Concern 

SALA 2  
Mathematics-Statistics-Computation-Finance, a Relationship beyond Present Values 

Caracterizacion de los estudiantes de la facultad de economia y administracion de la 
Universidad Surcolombiana, en el manejo de sus finanzas en la vida personal  
Modelos contabilometricos aplicados al informe de auditoría y su relación con el Mercado 
Integrado Latinoamericano MILA en 2011 al 2017 

SALA 3  

Conhecimento financeiro de estudantes universitários do primeiro e último ano: avaliação 
através da Teoria de Resposta ao Item 
Análise da educação financeira dos estudantes do ensino de jovens e adultos (EJA) 
Family Office como instrumento de educação financeira 

SALA 4  

Educação financeira em escolas públicas: atuação da estratégia nacional de educação 
financeira 
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Evidências da relação entre planejamento financeiro e a propensão para o endividamento 
pessoal  
A relação entre educação, renda e felicidade em três cidades do Vale do Caí - RS 

SALA 5  
Demystifying financial literacy: a behavioral perspective analysis 
Mudou o perfil e agora? Uma análise da mensuração da alfabetização financeira 

Envelhecimento e finanças: um estudo sobre endividamento de idosos do Rio Grande do 
Sul 

15:30 - 
16:00 COFFEE BREAK 

16:00 - 
17:30 

PRESENTACIONES POR SALA 
SALA 1 

Educacion financiera para competir: intervenciones profesionales comparadas 
Estilos de liderazgo docente y el rendimiento académico en estudiantes de Finanzas. Un 
caso empírico en una Institución de Educación Superior 

Logística como factor determinante de la competitividad en empresas productoras de café 
especial  

SALA 2  
Sostenibilidad financiera y conservación de biodiversidad en el Perú: el caso del Parque 
Nacional del Manu 

Medición del nivel de inclusión financiera y su relación con el PIB: Caso Regiones de Chile 

Análise do perfil de gestão financeira pessoal do aluno de ciências contábeis da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

SALA 3 

Análise da influência da inflação e do Produto Interno Bruto sobre o mercado de 
capitalização no Brasil entre os anos de 1986 e 2016 
Financial wellbeing and quality of work life in brazilian government organization 

Adequação dos perfis de risco às alocações dos ativos financeiros dos investidores goianos, 
do segmento private 

SALA 4  
Determinantes do endividamento e política de dividendos das companhias abertas 
brasileiras listadas nos diferentes níveis de governança corporativa 

One class and dual class: efeitos da restrição financeira sobre a relação entre o valor das 
empresas e as classes de ações 

Análise do comportamento assimétrico de custos por setor de mercado das empresas 
listadas na B3 

SALA 5 
Influência não linear da estrutura de capital no desempenho econômico de empresas 
industriais brasileiras 
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Financial debt as a determinant of capital structure in the brazilian stock exchange since 
the 2008 financial crisis 

Relação de variáveis contábeis e o índice book-to-market de empresas brasileiras: um 
estudo aplicado a regressão com dados em painel  

17:30 - 
19:00 

 Plenaria 2 - EL MERCADO DE ACCIONES COMO INSTRUMENTO DE AHORRO E INVERSIÓN   
Sr. José Junior Oliveira - Presidente da la Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais  -APIMEC-SUL  con la participación de la Liga do 
Mercado de Capitais da UFRGS                                                                                                              

Auditório Francisco Machado Carrion 

  
Día 3: VIERNES 14 de septiembre 

  

09:00-10:30 

PRESENTACIONES POR SALA 
SALA 1  

Determinants of entrepreneur's fear to start a business in Latin America  
La apertura comercial y su efecto sobre el crecimiento y desarrollo, en México 

Asimetría de la información: Ruptura epistemológica en el Paradigma de la Utilidad de la 
información 

SALA 2  

Macroeconomía y su efecto sobre el desempeño financiero de las empresas de Colombia 
2010-2016 
Trasmisión de tasas sobre las principales variables macroeconómicas chilenas. 

Transmisión de la tasa de política monetaria sobre las principales variables 
macroeconómicas chilenas 

SALA 3 

Determinantes da estrutura de capital de empresas industriais brasileiras nos períodos de 
prosperidade e crise econômica 

Estrutura de capital e financial distress em empresas familiares e não familiares brasileiras 

Influência dos ciclos econômicos no nível ótimo de endividamento financeiro: um estudo 
das companhias abertas brasileiras 

SALA 4  
Grau de intangibilidade e inovação: análise das companhias brasileiras de capital aberto 
pós IFRS 

Estudo do grau de aderência das notas explicativas de empresas listadas no segmento do 
novo mercado (BM&FBOVESPA) ao CPC 04 (R1) entre 2013 e 2016 
A dupla listagem e o custo de capital: uma análise das empresas brasileiras emitentes de 
depositary receipts em tempos de crise financeira internacional 

SALA 5  
Causas da dolarização financeira numa perspectiva keynesiana 
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A macrofinance approach to exchange rate forecasting applied to the brazilian real 
Does pump and dump schemes affect cryptomarkets ? Evidence from cryptoexchanges 

10:30 - 
11:00 COFFEE BREAK 

11:00 - 
12:30 

PRESENTACIONES POR SALA 
SALA 1 

Análisis de la situación financiera del sector automotriz de Cuenca del 2010 al 2016 
Dinámica del CAPM en el mercado accionario Mexicano: Índices sectoriales invertibles de la 
BMV 

Impacto del cambio de calificación de riesgo país en los precios de cotización de los activos 
de renta variable en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) 

SALA 2  
Hipótesis de mercado eficiente: Una aplicación al mercado bursátil  chileno 
Análisis de la evolución del coeficiente beta de acciones de empresas listadas en el 
mercado de capitales argentino en el período 2014-2017 

Modelo predictivo para variaciones del precio del oro. Optimización de ARIMA utilizando 
fuerza bruta operacional 

SALA 3 
Uma análise dos limites da firma: Integração vertical e investimento externo direto em 
ambientes com rigidez ambiental 
Decisão de investimento: efeitos da restrição financeira e das crises econômicas 

Relationship between Cash Holdings, Risk and Expected Equity Return in Pacific Alliance 
countries 

SALA 4 

Bancos comunitários como ferramenta de educação financeira sustentável: o caso do 
banco esmeralda em minas gerais 
Reformas da previdência social no brasil: uma análise comparativa do período 1995-2018 

Sustainability of unemployment insurance policy in brazil:  Contribution of Human Resource 
Management and Accounting 

SALA 5  

Determinantes del poder de mercado en el sector regulado de las microfinanzas peruanas 

O fluxo de caixa como indício de risco de insolvência: um exame a partir de empresas 
brasileiras listadas na Bolsa, Brasil, Balcão (b3) 
Evidencias empíricas de La Ley de Thirlwall para los países del MCCA-RD 

SESIÓN DE POSTERS - SAGUÃO del 3º ANDAR del PRÉDIO CENTENÁRIO 
12:30 -
14:00 COMIDA MEDIO DÍA 



 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
E ATUARIAIS E PPG CONT 
e-mail: ifc2018@ufrgs.br 

 
 

14:00 - 
15:30 

Plenaria 3 - LA ECONOMÍA BRASILEÑA Y LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA                                            
Profª Drª Patrícia Palermo - Economista jefe Fecomércio                                                  

Auditório Nascente - Prédio Centenário  
15:30 - 
16:00 COFFEE BREAK 

16:00 - 
17:00 

Plenária 4 - EDUCACIÓN FINANCIERA BAJO LA ÓPTICA DE LAS FINANZAS 
COMPORTAMENTALES                                                                                                                                

Profª Pós-Dra. Frederike Monika Budiner Mette                                                                                         
Auditório Nascente - Prédio Centenário  

17:00 -
18:00 

Conferencia de clausura - EDUCACIÓN FINANCIERA Y PREVISIÓN COMPLEMENTARIA 
Rodrigo Sisnandes Pereira - Presidente de la Fundación CEEE de Previsión 

Complementaria                                                                                              
PREMIACIÓN Y DISTINCIONES                                                                                                    

Auditório Nascente - Prédio Centenário  
18:30  CÓCTEL  

  
Día 4: SÁBADO  15 de septiembre 

  
07:00 Salida de la Facultad de Ciencias Económicas para el  Tour "Vale dos Vinhedos" 

09:45 Visita técnica y degustación en la Vinícola Miolo - Valle de los Viñedos  -  Bento Gonçalves 
12:00 COMIDA MEDIO DÍA - CASA DI PAOLO - BENTO GONÇALVES 
14:30 Visita a Vínícola Salton - Vale do Rio das Antas - Bento Gonçalves 

  
14/set Trabalhos de Iniciação Científica - Pôsters 

11:00 -
12:30 

A auditoria contábil: uma análise da aplicação da lei de newcomb-benford nas 
demonstrações contábeis de empresas do setor de construção civil - edificações 

Análise da aplicação do sistema PEARLS nas cooperativas do Sicredi no Rio Grande do Sul 

Análise da relação entre o perfil do conselho de administração e o risco das companhias 
brasileiras 

Nível de disclosure: uma análise das notas explicativas das empresas listadas nos 
segmentos tradicional e novo mercado da BM&FBovespa  

Análise do grau de aderência ao CPC 29 (IAS 41) na evidenciação contábil de ativos 
biológicos 

Determinantes das finanças comportamentais: Um estudo de caso em um município do Rio 
Grande do Sul 

Otimização de carteiras com a medida ômega: estudo comparativo com downside 
deviation, conditional var, variância e o Índice de Sharpe 
Operações de drawback: um estudo para commodities agrícolas 
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Impacto das oscilações da bolsa de valores nos preços das commodities: o caso do algodão 
em pluma 

Fatores determinantes do conservadorismo: análise comparativa das empresas listadas na 
B3 nos segmentos Midlarge Cap e Small Cap 

Perfil de pesquisa em contabilidade para usuários externos em congressos nacionais 
realizados em 2015 e 2016 
Estudo de caso do retorno das ações da Petrobrás sob a ótica da Eficiência de Mercado 
Como planejar uma aposentadoria privada através de investimentos? 
Análise da evolução dos níveis de geração de valor econômico: um estudo empírico das 
empresas de água e saneamento 

O impacto dos processos de fusão e aquisição no clima organizacional das empresas 
brasileiras 

 


