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Introdução

1  Ativos imateriais:  
recursos intangíveis





2  Normatização dos  
ativos imateriais:  
recursos intangíveis

2.1  Orientação do FASB: 
SFAS nº 142



2.2  Orientação do IASB:  
NIC nº 38





3  Tratamento dos  
ativos imateriais:  
recursos intangíveis





Considerações finais



Lei Sarbanes-Oxley e 
Código Civil: os efeitos 
nos procedimentos de 
controle adotados por 
empresas localizadas 
no Brasil





1 Introdução

2 Referencial teórico

2.1 Controle Organizacional



2.2  Princípios de controle 
interno



2.3 Lei Sarbanes-Oxley



2.3.1  Seção 301 –  
Comitê de Auditoria

2.3.2  Seção 302 – 
Responsabilidades na 
emissão de relatórios 
financeiros

2.3.3  Seção 404 –  
Certificação dos 
controles internos

2.4 Código Civil 



3 Método de pesquisa



4 Análise de dados







Comitê de controle interno





5 Conclusão 





Gestão financeira 
de estoque fabril: 
estudo de caso em 
pequena indústria 
de máquinas





Introdução

1  Importância do  
controle de estoques





2 Estudo de caso

2.1 O contexto da pesquisa



2.2  Coleta de dados  
e informações



2.3 Relatórios elaborados

2.3.1  Relatório sobre  
o prazo de estocagem  
(em dias)





2.3.2 “ Custo financeiro”  
do estoque





2.3.3  Estoque excedente 
(em unidades e R$)



2.3.4  Custo financeiro do 
estoque excedente





3  Limitações associadas  
ao estudo realizado



Considerações finais





O Planejamento da 
carreira contábil: 
a chave para o sucesso





Introdução

1  Planejamento da carreira 
profissional







2  Atividades desenvolvidas 
pelos Contadores

2.1  Área de atuação  
do Contador



2.2  Gestão de um  
escritório de 
contabilidade

Consultoria contábil



Auditoria independente





2.3 Controladoria





2.4 Área acadêmica







Conclusão





O preço de transferência 
em estrutura organizacional 
baseada em centros de 
responsabilidade: o caso 
de uma agroindústria





Introdução



1  Conceitos e finalidades  
do preço de transferência



2  Métodos de determinação 
do preço de transferência

2.1  Preço de transferência 
com base no mercado



2.2  Preço de transferência 
com base em custos





2.3  Preço de transferência 
negociado

2.4  Preço de transferência 
administrado



3  Método e procedimentos 
da pesquisa



4  Aplicação do preço de 
transferência na Safra 
Alimentos S.A.

4.1  Preço de transferência 
no centro de 
responsabilidade 
negócio suíno –  
carne suína in natura



4.2  Preço de transferência 
no centro de 
responsabilidade 
negócio industrializado 
– produção de produtos 
acabados



4.3  Preço de transferência no centro de responsabilidade 
centro de distribuição



4.4  Demonstração do resultado por centro de 
responsabilidade realizando transferências com base  
no valor de mercado







Considerações finais



Sobre a lei atual das 
sociedades anônimas



 1. Considerações introdutórias 



2. Evolução do conteúdo da Lei das Sociedades Anônimas



4. As disposições normativas gerais

3.  A amplitude e  
o alcance da lei



5. Considerações finais
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