














Distorções na expressão  
do valor efetivo do capital



Razões fundamentais  
do conceito de fundo  
de comércio como  
“valor diferencial de capital”



Valor diferencial imaterial

Finalidades diversas  
na atribuição de valores



Conceitos credenciados 
sobre o fundo de comércio 
(valor diferencial do capital)



Elementos computáveis  
na determinação do capital 
atribuível ou negociável 



  
  
  
  

Atualizações e busca da 
realidade relativa do capital
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1  Problemática ambiental  
e o Protocolo de Kyoto



2  Mercado dos créditos  
de carbono



2.1  Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo 
(MDL) 2.2  Aspectos comerciais  

dos créditos de carbono



2.3 Negócios formalizados



3  Contabilização dos 
créditos de carbono





3.1  Tributação dos créditos 
de carbono



3.2  Créditos de carbono 
avaliados como títulos 
financeiros 



4  Classificação contábil  
dos créditos de carbono

4.1  Classificação como 
ativos intangíveis
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como um ativo

4.3  Classificação  
como um direito
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2.2  Metodologia Multicritério 
de Apoio à Decisão 
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3 Resultados 

3.1 Fase de estruturação



3.2 Fase de avaliação
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3.3  Simulação e 
recomendações
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Considerações iniciais



1 Conceitos pertinentes





1.1  Como mensurar  
o impacto dos prazos  
no resultado da venda?



2 Estudo de caso

2.1 O contexto da pesquisa
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2.2 Obtenção dos dados
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2.3  Aferição do resultado 
unitário da venda dos 
produtos considerando os 
prazos de recebimento, 
pagamento e estocagem
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2.4  Impacto dos prazos no 
resultado total de cada 
produto no período 
pesquisado
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2.5  Mensuração do impacto 
dos prazos no resultado 
final das linhas de 
mercadorias



2.6  Avaliação do resultado 
do período Conclusões e limitações 

da pesquisa
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1.1  Definição de 
controladoria



2  Controladoria na gestão 
governamental
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2.8  A controladoria  
e o controle interno

2.8.1  A função técnica  
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2.9  A controladoria e o 
sistema de custos



2.10  Governança 
corporativa, qualidade 
e controladoria
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1 Introdução

2  O desenvolvimento da 
legislação profissional



3  A Contabilidade como 
conhecimento, os PFCs 
e as NBCs na legislação 
profissional, até os anos 
oitenta do século XX





4  A institucionalização 
efetiva dos PFCs e  
das NBCs



5  O código de ética e o 
contexto em exame



6  O projeto de reformulação 
do Decreto-Lei nº 9.295





7 Palavras finais






