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Análise das demonstrações contábeis das companhias listadas na Bovespa: uma abordagem 
sobre os impactos decorrentes das modificações introduzidas pela Lei n.º 11.638/07
(Rafael Levi Amaral Santos, Jorge Katsumi Niyama, Jomar Miranda Rodrigues)

O surgimento de normas internacionais na contabilidade tem como finalidade a harmonização dos padrões contábeis, 
mitigando as disparidades apresentadas nas demonstrações financeiras. No Brasil, a criação do CPC e a aprovação de 
leis, como as de n.ºs 11.368/07 e 11.941/09, introduziram a Contabilidade brasileira em uma nova fase. Dessa forma, o 
objetivo desse trabalho é averiguar o grau de evidenciação das companhias abertas brasileiras quanto ao destino dos 
saldos do Ativo Diferido e da reserva de reavaliação ao reconhecimento de perdas pelo Teste de impairment; verificar se 
as corporações evidenciaram os contratos de leasing financeiro no ativo e no passivo; e se há esclarecimentos quanto 
à política de tratamento contábil da remuneração baseada em stock options nos exercícios anteriores. Para a pesquisa, 
foram avaliadas 50 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Quanto aos resultados alcançados, cerca de 
70% das companhias optaram por estornar ou manter os saldos do Ativo Diferido. Na reserva de reavaliação, 55% das 
instituições preferiram continuar a amortização dos saldos e 45% optaram pelo estorno. No teste de impairment, apenas 
8 companhias reconheceram perdas em seus ativos em torno de 77,27%, quanto aos contratos de leasing financeiro, e 
22 empresas evidenciaram esses contratos no balanço. 
 
O analfabetismo funcional e seu impacto à utilização das informações contábeis
(João Carlos Hipólito Bernardes do Nascimento, Romério Pereira Galvão, Juliana da Silva Reis)

O analfabetismo funcional é um custo intangível que acarreta em obstáculos ao desenvolvimento tecnológico, inibin-
do a inovação. Pesquisas recentes indicam sua ocorrência em cerca de 20% do quadro funcional das organizações, 
acarretando em perdas anuais de 6 bilhões de dólares em todo o mundo. No Brasil, cerca de 75% da população eco-
nomicamente ativa apresenta problemas de alfabetização o que acarreta, por exemplo, nos constantes “problemas 
inesperados” na linha de produção ou recalls. Diante dessa realidade, o desafio da pesquisa foi elucidar até que ponto 
os empresários do Município de Casa Nova-BA são plenamente alfabetizados, estando aptos à efetiva utilização das 
informações contábeis no processo decisório. Por meio de um estudo de caso com os empresários clientes dos es-
critórios de contabilidade, e utilizando-se da análise discriminante para mensurar o grau de analfabetismo funcional, 
constatou-se que, embora os empreendedores, na sua maioria (88%), apresentem formação educacional suficiente 
aos processos de leitura, análise e utilização das informações, apenas 43% detêm, efetivamente, a competência. 
Essa realidade exige uma imediata mudança de postura e, principalmente, o pronto delineamento de estratégias a 
fim de assegurar a efetiva utilização das informações contábeis.
 
Tratamento contabilístico das licenças de emissão de gases com efeito de estufa: o 
caso português
(Maria do Céu Almeida, Fábio de Albuquerque, Ana Raquel Fernando) 
 
A problemática das alterações climáticas tem sido considerada por alguns especialistas como um dos maiores de-
safios de carácter ambiental dos últimos anos. A emissão de gases com efeito de estufa insere-se nesse contexto 
como um factor de particular agravamento das alterações climáticas. Numa primeira fase, esta pesquisa passará 
por identificar, através da análise dos normativos contabilísticos aplicáveis em Portugal, a problemática da compa-
rabilidade relativamente ao tratamento contabilístico das licenças de emissão. Na sequência, através de uma pes-
quisa de carácter exploratória e qualitativa, serão analisados os Relatórios de Gestão, Demonstrações Financeiras 
(incluindo uma análise ao Anexo) e Relatórios de Sustentabilidade relativos ao período de 2004 a 2008 no sentido 
de analisar o grau de divulgação relacionado com tais matérias por parte das entidades que compõem o universo 
deste estudo, nomeadamente, as entidades com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regula-
mentado português. Através da análise de conteúdo da informação divulgada, e com recurso a medidas descritivas, 
obtiveram-se indícios da existência de um grau ainda incipiente de divulgação por parte de tais entidades relativa-
mente às licenças de emissão.

Análise da adequação das empresas brasileiras à Lei Sarbanes-Oxley   
(Cristiane Braida Gelatti, Daniela Meneghetti, Profª. Tania Moura da Silva)
 
A  Lei Sarbanes-Oxley (SOX) surgiu nos Estados Unidos da América com o intuito de recuperar a credibilidade do 
Mercado de Capitais norte-americano após vários escândalos contábeis, envolvendo empresas bem conceituadas. 
Além das empresas norte-americanas, tal regulamentação aplica-se a todas as empresas com ações negociadas no 
Mercado de Capitais dos EUA. Diante do exposto, o presente trabalho analisa o processo e as vantagens de adequa-
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ção das empresas brasileiras às regras estabelecidas pela referida Lei. Este estudo trata de uma pesquisa descritiva 
e exploratória com a finalidade de apresentar essa legislação, tema pouco discutido no Brasil, apesar de todas as 
empresas brasileiras com ações negociadas no mercado norte-americano já estarem adequadas à Lei. Para a ob-
tenção dos resultados, foi submetido um questionário às empresas adequadas à SOX e, em seguida, as respostas 
da pesquisa foram analisadas comparativamente. A partir dos resultados obtidos, pôde-se concluir que a Sarbanes-
Oxley, além de ser uma exigência a ser cumprida, proporciona benefícios para as companhias com a valorização de 
suas ações e o prestígio dos investidores e da sociedade sobre a melhoria de Governança Corporativa. Além disso, 
a sociedade e, em especial, os acionistas ficarão mais resguardados de possíveis ações fraudulentas. 

Proposição de técnicas de perícia contábil para a identificação de crimes de lavagem
de dinheiro
(Idalberto José das Neves Júnior, Paula Matozinho Miranda)

A  lavagem de dinheiro constitui uma ameaça para todos os países integrados ao sistema financeiro internacional, 
causando impactos devastadores para a economia e para a sociedade. Nesse contexto, faz-se necessários, cada vez 
mais, instrumentos de controle e combate a tais crimes. No Brasil, a Perícia Federal Criminal Contábil é a área de estudo 
capaz de oferecer instrumentos para combater esses crimes financeiros e econômicos por meio de investigações que 
se materializam em laudos contábeis. Para combater esses crimes, a perícia contábil recebe auxílio do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão responsável em denunciar movimentações financeiras suspeitas. Em 
vista disso, o objetivo deste trabalho é propor técnicas que podem ser utilizadas por peritos contadores para a descober-
ta de crimes de lavagem de dinheiro. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica no intuito de identificar as principais 
técnicas utilizadas por peritos contadores na elaboração da prova pericial. Foram analisados 100 casos de lavagem 
de dinheiro divulgados pelo COAF, determinando os principais tipos de crimes financeiros e elaborada proposição de 
técnicas para a identificação de crimes de lavagem de dinheiro. Como resultados, são enumeradas as cinco principais 
técnicas utilizadas nos respectivos exemplos de casos analisados. 


