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A percepção dos atacadistas de produtos alimentícios de Florianópolis sobre a utilização das Notas Fiscais 
Eletrônicas (NF-e)
(Bianca dos Santos, Maria Denize Henrique Casagrande, Neri Muller)

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um subprojeto do Governo que visa substituir a maneira como são documenta-
das as transações comerciais com mercadorias. A pesquisa descritiva desenvolvida neste artigo tem como objetivo 
conhecer e analisar as percepções dos responsáveis pela emissão das NF-e, em empresas estabelecidas no Mu-
nicípio de Florianópolis (SC), e necessariamente enquadradas no ramo de comércio atacadista de produtos alimen-
tícios em geral. Esta pesquisa encontra-se fundamentada em um estudo sistematizado de pesquisas realizadas 
sobre o assunto para complementar o referencial teórico, o qual é baseado essencialmente na legislação sobre a 
NF-e. Para a abordagem e percepção dos fatos, foram utilizados o método da pesquisa qualitativa e a análise inter-
pretativa para facilitar a avaliação dos dados coletados. Como técnica de coleta de dados, foi aplicado um questio-
nário para avaliar a opinião desses contribuintes que são obrigados a emitir notas fiscais de maneira eletrônica. Os 
resultados alcançados por esta pesquisa indicam que a implantação da NF-e pelas empresas, cuja atividade seja 
comércio atacadista de produtos alimentícios, proporcionou benefícios reais para esses estabelecimentos, além de 
revelar um apanhado de perspectivas positivas para o futuro.

 
Reflexão sobre controles gerenciais em face da fraude contábil no Banco Panamericano
(Juliano Almeida de Faria, Aramis Góis de Matos, Carine Rosendo da Mata, Raimundo Rosário de Jesus Júnior)

A ocorrência de fraude no Banco PanAmericano colocou em evidência as questões referentes aos controles geren-
ciais utilizados nas empresas. Esse assunto é atual e evidencia a importância da boa administração dos controles 
internos, questão esta comum a todas as empresas. Neste artigo, objetivou-se explorar as falhas no gerenciamen-
to dos controles internos do Banco PanAmericano que levaram à ocorrência de fraude contábil, após dezesseis 
anos sem acontecimento semelhante no setor bancário do País. Utilizou-se de pesquisas bibliográficas em artigos 
científicos, revistas e sites relacionados à Contabilidade. Embasados nas pesquisas e análises, conclui-se que, 
mesmo com os controles internos vigentes, os sócios do Banco PanAmericano deveriam ter participado mais efeti-
vamente da administração e da auditoria externa realizada na empresa, pois, dessa forma, poderiam ter percebido 
as atitudes por parte dos funcionários que resultaram na ocorrência da fraude.

 
Educação Empreendedora em Contabilidade
(Márcia Athayde Matias, Gilberto de Andrade Martins) 
 
David McClelland dedicou sua vida ao estudo dos empreendedores e suas características, imbuído da convicção 
do papel deles no desenvolvimento das nações. A partir de suas pesquisas, surgiram programas que visam ao 
desenvolvimento empreendedor no mundo inteiro. Assim, esta pesquisa tem como objetivo resgatar a evolução 
das pesquisas de David McClelland, as quais versam sobre o empreendedorismo e a importância deste para o 
desenvolvimento, pretendendo levar a uma reflexão sobre o papel dos contadores nesse processo. É uma pes-
quisa exploratória quanto aos objetivos, materializada por meio da pesquisa bibliográfica. Na trajetória teórica, são 
resgatados os estudos de McClelland e os fundamentos que o levou a identificar as características empreendedo-
ras, suas definições e aspectos ligados a cada característica. A partir da base teórica é feita uma reflexão sobre a 
importância do ensino do empreendedorismo aos alunos do curso de Ciências Contábeis e conclui-se pela neces-
sidade de se implantar uma metodologia que considere a forma de atuação característica da Contabilidade e como 
este profissional da Contabilidade se relaciona com o universo de empresas para as quais presta serviços.

Tratamento do Ativo Imobilizado conforme as Normas Internacionais de Contabilidade e os impactos da utili-
zação do deemed cost
(Alfredo Dirceu da Rosa)

Com as alterações trazidas às normas brasileiras pelas normas internacionais de contabilidade, torna-se de 
suma importância o estudo de suas alterações e impactos. O presente trabalho consiste de uma pesquisa 
descritiva que tem por objetivo abordar com praticidade o foco principal das alterações realizadas na forma de 
contabilização de ativos imobilizados, bem como avaliar os impactos mais relevantes. Com base numa revi-
são literária e legislativa sobre o assunto, demonstram-se exemplos práticos de aplicação das normas para o 
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ativo imobilizado. Faz-se, também, um estudo de caso a fim de verificar os impactos da aplicação do conceito 
de custo atribuído (deemed cost), elegendo-o como a principal alteração, ou seja, a que mais tem reflexos nas 
Demonstrações Financeiras neste primeiro momento. Segundo as normas internacionais, a Contabilidade deve 
espelhar a essência econômica das empresas, em se tratando de ativos imobilizados; será necessário calcular 
a depreciação conforme o seu uso efetivo. Isso significa estimar por quanto tempo se espera utilizálo, ou seja, 
sua vida útil e por quanto ele poderá ser negociado ao fim desta, bem como revisar esta estimativa periodica-
mente. Contudo, na adoção inicial, as empresas em geral podem verificar bens que estejam demasiadamente 
desvalorizados; deve-se atribuir como custo inicial o valor justo do bem. Esta prática é conhecida internacional-
mente como deemed cost e tem impacto relevante no caso estudado.


