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Reflexão sobre controles gerenciais em face da fraude contábil no Banco Panamericano
(Ana Maria Bernes Pereira, José César de faria)

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 gerenciamento 
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 cien-
tíficos, 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 efetivamente 
da administração e da auditoria externa realizada na empresa, pois, dessa forma, poderiam ter percebido as atitu-
des por parte dos funcionários que resultaram na ocorrência da fraude.

 
Relação entre cultura organizacional e qualidade dos serviços prestados por escritórios de contabilidade
(Rodrigo Fernandes Malaquias)

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo geral de analisar uma possível associação entre cultura orga-
nizacional e a qualidade dos serviços prestados por escritórios de contabilidade. Estudos sugerem que a cultura 
organizacional pode apresentar impacto no desempenho das empresas, e o estudo desse impacto no desempenho 
de empresas prestadoras de serviço já foi alvo também de outros trabalhos, mas, não, em específico de escritórios 
de contabilidade. Para se atingir o citado objetivo, realizou-se um estudo descritivo com abordagem quantitativa 
em que o instrumento de coleta de dados foi um questionário adaptado de pesquisas anteriores. Tal questionário 
é composto de 60 questões, avaliadas de acordo com a escala no formato Likert de cinco pontos. As estatísticas 
utilizadas na análise foram basicamente: Alfa de Cronbach, teste t, correlação de Spearman e regressão linear 
simples. Os resultados sugerem que fatores como a satisfação, o bem-estar dos funcionários, as práticas de inte-
gração externas e o relacionamento interpessoal apresentamse associados à qualidade na prestação de serviços 
nas empresas em questão, sendo tal relação representada por um coeficiente de correlação positivo e estatistica-
mente significativo.

 
Benefícios a empregados: um estudo acerca das práticas de evidenciação contábil adotadas por empresas 
brasileiras em 2009 quanto aos planos de previdência complementar patrocinados
(Rodrigo Luz e Silva, Joanília Neide de Sales Cia) 
 
No contexto do processo de harmonização contábil às normas internacionais de contabilidade, destacam-se as 
normas que regem a evidenciação de informações atinentes aos planos de previdência complementar adminis-
trados por entidades fechadas de previdência complementar nas demonstrações contábeis de suas respectivas 
entidades patrocinadoras, dada a complexidade e relevância apresentada por tal matéria. Esse estudo teve por 
objetivo analisar, com referência a 2009, a aderência apresentada por determinadas entidades patrocinadoras, 
conforme grade amostral previamente selecionada, quanto ao estipulado no quadrante normativo nacional, ex-
pressando-se, por conseguinte, considerações quanto às principais diferenças e similaridades verificadas entre as 
normas brasileiras e as normas internacionais. Os resultados apurados pelo presente estudo sinalizam que, em 
geral, as entidades analisadas preocuparam-se em evidenciar as informações requeridas pela CVM 371/00, apre-
sentando um bom índice de observância, observandose, contudo, falta de uniformidade e clareza nas informações 
apresentadas, bem como uma omissão generalizada quanto a determinados quesitos.

Custo Total de Propriedade: análise da utilização nas decisões de investimentos em bens de capital
(Rodrigo Costa Mendes, João Estevão Barbosa Neto, Warley de Oliveira Dias)

O sucesso que as empresas pretendem alcançar em seus negócios pode ser definido nas estratégias para 
criar vantagens competitivas. As empresas que almejam manter-se no nível do mercado devem sempre se dire-
cionar em busca de eficiência e criação de valor nas cadeias produtivas, devendo considerar tais ações como 
estratégias competitivas. Nesse contexto, o Custo Total de Propriedade (TCO) pode se configurar uma impor-
tante ferramenta estratégica para a tomada de decisão dos gestores, baseada na continuidade e no retorno do 
investimento realizado. Assim, o presente trabalho teve como objetivo verificar se empresas do setor industrial 
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utilizam o TCO nas decisões de investimentos em bens de capital. Para atingir o objetivo, realizou-se um estu-
do descritivo por meio de questionário, aplicado aos controllers de compras de quatro empresas. Constatou-se 
que as empresas analisadas utilizam vários elementos do TCO como ferramenta estratégica de custos, embo-
ra, parte delas afirme desconhecer o referido modelo conceitual.

O espaço do meio ambiente na Ciência Contábil: um diagnóstico entre futuros contadores e principais periódi-
cos acadêmicos no Brasil
(Juliano Almeida de Faria, Aramis Góis de Matos, Carine Rosendo da Mata, Raimundo Rosário de Jesus Júnior)

A Contabilidade é uma ciência social e o seu objetivo envolve o estudo do patrimônio das entidades, no qual, 
na atualidade, deve levar em consideração os aspectos socioambientais. O objetivo desta pesquisa é identifi-
car como vem sendo tratado o tema “meio ambiente” pelos estudantes do curso de Ciências Contábeis e nos 
principais periódicos nacionais. Especificamente, busca-se verificar a quantidade de pesquisas sobre o meio 
ambiente publicadas nos principais periódicos e congressos nacionais e identificar a importância dada ao tema 
pelos estudantes de Ciências Contábeis no ambiente acadêmico. Com enquadramento metodológico quantita-
tivo e descritivo, faz-se também o uso de um levantamento bibliométrico e de coleta de dados na amostra. Os 
dados coletados na pesquisa bibliométrica permitem inferir que os artigos publicados na amostra nos últimos 
cinco anos abordam de alguma forma o tema. Os congressos abriram espaço e tema específicos que contribu-
íram para o aumento dos estudos e publicações, demonstrando que a classe contábil está atenta e buscando 
respostas para as necessidades atuais da sociedade, sobretudo no que tange aos aspectos socioambientais. 
Os estudantes valorizam a contabilidade socioambiental, considerando-a importante para a sua formação e 
atuação profissional, manifestam interesse em participar de eventos e de cursar uma disciplina que trate do 
assunto no curso.

Educação Superior Contábil e Produção Científica: um estudo sobre a área de concentração das monografias 
dos formandos da Facape no período de 2006 a 2010
(Wellington Dantas de Sousa, João Carlos Hipólito Bernardes do Nascimento, Juliana da Silva Reis, Wilson Rolim dos Santos)

A presente pesquisa teve como objetivo identificar as áreas de estudo nas quais os alunos formandos em 
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (Facape) desenvolveram suas 
monografias no período de 2006 a 2010. A monografia é um dos requisitos para obtenção do título de Bacharel 
em Ciências Contábeis na Facape. Para melhor investigar as linhas de pesquisas utilizadas pelos alunos for-
mandos, tornou-se necessário apresentar o cenário da educação superior com enfoque no curso de Ciências 
Contábeis e a importância do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para o desenvolvimento das habilidades 
técnicas, científicas e intelectuais do discente/formando/profissional, além de realizar estudos anteriores sobre 
a produção científica na área temática. O estudo utilizou a metodologia exploratória e os procedimentos biblio-
gráficos e documental. Como resultados da pesquisa, foram evidenciados que os temas que mais receberam 
monografias têm relação com o dia a dia do aluno (ambiente de trabalho) e que temas novos, pouco explora-
dos e inéditos não são atrativos para os formandos desenvolverem suas pesquisas.


