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PROJETO DE PESQUISA 

 

 

ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUAS IMPLICAÇÕES COM OS 
STAKEHOLDERS. 

Área de Concentração: CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Linha de Pesquisa: FINANÇAS, REGULAÇÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA 

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 01/01/2015 

 
Descrição: Em decorrência da universalização dos negócios, houve uma necessidade de 
harmonização das normas contábeis. Na União Europeia a adoção das Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS), nas demonstrações financeiras consolidadas, deu-se a partir de 2005. No Brasil, 
foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em 2005, encarregado de emitir pronunciamentos 
técnicos em consonância com as normas internacionais (IFRS). Entretanto, a harmonização contábil 
ocorreu com a publicação da Lei 11.638/07, com vigor a partir de 2008, que alterou a lei das sociedades 
anônimas, Lei 6.404/76. As informações contábeis são úteis para uma série de usuários, internos e 
externos, que as utilizam para tomada de decisão econômico-financeira. O objetivo deste projeto é 
verificar A regulamentação contábil e as práticas adotadas pelos gestores na elaboração das 
demonstrações financeiras e quais são as suas implicações econômico-financeiras para os 
stakeholders. Como principais produtos gerados de 01/01/2015 a 31/12/2017, têm-se: 1) Artigos 
publicados em periódicos: Concentração de controle acionário e as decisões de estrutura de capital das 
empresas abertas brasileiras (Revista de Governança Corporativa - RGC); 2) Artigos publicados em 
anais de eventos: a) Design and use of management control systems focused on the customer: a study 
of Brazilian companies from the perspective of Contingency Theory (EAA 38th Annual Congress); b) 
Ethics and fraud on e-banking services (10a. Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 
Informação); c) Relatório contábil-financeiro: Instrumento fundamental para qualidade da gestão (VIII 
Workshop EmpreenderSur); 3) Exames de Qualificação de Dissertações de Mestrado Profissional: a) 
Mauri José Alberti. O impacto do sistema público de escrituração digital nos gastos administrativos das 
empresas do setor têxtil e de confecção; b) Gilson Cabeleira Alves. Análise de alternativas para o 
reconhecimento de receita em contratos de curto prazo; 4) Exames de Defesa de Trabalhos de 
Conclusão de Curso da Graduação: a) SANTOS, A.P.; MOREIRA, B.A.R.; NAMBU, V.M.: Pagamento 
baseado em ações e desempenho econômico das empresas listadas na BM&FBOVESPA; b) HAN, 
A.P.; LEMOS, M.A.M.; REMESSO, V.O.: Receita de subvenção governamental: um estudo sobre as 
principais bases de mensuração; c) SOUZA, J.M.B.S.; LIMA, R.S.: Análise sobre o conhecimento do 
contador após a convergência das normas brasileiras de contabilidade ao padrão internacional - IFRS. 
 



CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais 

 Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930    Consolação    São Paulo - SP    CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8836   www.mackenzie.br   e-mail: cont.pos@mackenzie.br 
 

 

EQUIPE: 

Nome Categoria 

HENRIQUE FORMIGONI (Responsável) Docente 

LILIANE CRISTINA SEGURA Docente 

RUTE MARIA GOMES ABREU TEIXEIRA DE MATOS Participante Externo 

  

 


