1

Nome do Laboratório

Coordenadores do Laboratório

Sigla do Laboratório

Objetivos

Laboratório Centro de Estudos e Pesquisas em Mercado
Financeiro – CMF

Prof. Dr. Gerlando A.S.F. de Lima

CMF

O CMF tem o objetivo de fornecer serviços de informação e promover o intercâmbio de conhecimento e experiências entre profissionais do mercado, pesquisadores e demais interessados em Finanças e Mercado
Financeiro. Além de promover pesquisas voltadas para Mercados Financeiro, de Créditos e de Capitais; Behavioral Accounting e Tomada de Decisão; Contabilidade e Finanças; e previsão e monitoramento de Analistas
Financeiros.

Site
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Laboratório de Controladoria e Gestão Tributária - CGT

Prof. Dr. Carlos Alberto Pereira

CGT

O Laboratório de Controladoria e Gestão Tributária (CGT) tem como principal objetivo contribuir para o fomento das pesquisas tributárias na área de controladoria e contabilidade. Com esse propósito, o laboratório
procura estabelecer um ambiente favorável às iniciativas de pesquisa, ensino e extensão, que visam: (i) reunir e promover a interação entre professores, pesquisadores, estudantes e profissionais que atuam ou possuem
interesse na área tributária; (ii) integrar conhecimentos de áreas afins e/ou correlatas que tratam de temas tributários; (iii) promover a ampliação, inovação e aprofundamento das pesquisas tributárias; (iv) estimular o
desenvolvimento acadêmico, profissional e de organizações e instituições interessadas em temas tributários; (v) desafiar as fronteiras do conhecimento existente na área, de modo a romper com os paradigmas
dominantes da teoria e prática ligadas a temas atuais e relevantes. Alguns temas de interesse do laboratório: planejamento tributário; mensuração da carga tributária de empresas e setores; práticas de gestão tributária e
os seus efeitos sobre a carga tributária das empresas; práticas de planejamento tributário e fatores que influenciam os comportamentos elisivos e evasivos dos contribuintes; impactos de alterações na legislação
tributária sobre os resultados e a competitividade das empresas; custos explícitos, implícitos e de conformidade tributária; efeitos dos tributos sobre preços, custos e resultados; incentivos fiscais; guerra fiscal;
substituição tributária; riscos tributários; decisões sobre escolha de regimes tributários (lucro real, presumido, arbitrado, simples), localização, reorganizações societárias, juros sobre capital próprio e tributação
internacional (BEPS, transfer pricing etc.).
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Laboratório de Controladoria e Gestão Econômica - CGE

Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro

CGE

Estudo de modelos organizacionais de controladoria envolvendo a caracterização de missão, filosofia de atuação, atividades e instrumentos dessa área. Desenvolvimento de metodologias para concepção de sistemas de
informações gerenciais voltados à mensuração econômica de resultados e desempenhos das atividades empresariais. Apoio na instrumentalização das organizações para desenvolvimento da gestão econômica eficaz que
contribua para o cumprimento da sua missão.

• Sobre a gestão da Tecnologia de Informação e dos Sistemas de Informação em Instituições públicas, privadas e na sociedade em geral, incluindo políticas públicas utilizadas atualmente.
• Sobre as diversas formas de utilização das Tecnologias e dos Sistemas de Informação pelas Instituições Transnacionais sob a perspectiva das diferentes dimensões culturais.
• Para avaliar a inovação tecnológica em TI e SI tais como XBRL, ERPs, COBIT, ITIL, Inteligência Competitiva, Governança Corporativa, Auditoria Contínua, entre outros.
• Em colaboração com laboratórios e instituições dentro e fora da USP em temas multidisciplinares.
• Divulgar os conhecimentos adquiridos em cada área chave para a comunidade acadêmica e empresarial por meio da Revista JISTEM, cursos, publicações, eventos científicos e palestras.
• Promover Seminários e Conferências sobre Tecnologia e Sistemas de Informação, Contabilidade e Gestão, que contribuam para a difusão do conhecimento e das pesquisas desenvolvidas por acadêmicos e profissionais
brasileiros.
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Laboratório TECSI

Prof. Edson Luiz Riccio

TECSI

http://www.tecsi.fea.usp.br/
Atividades desenvolvidas:
• Seminários e cursos – O laboratório oferece seminários e cursos de diversos temas relacionados com a contabilidade e gestão de sistemas de informações.
• CONTECSI - é um evento inovador com foco em Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e Ciência da Informação sob uma visão multidisciplinar. CONTECSI visa reunir acadêmicos e profissionais envolvidos
na gestão e questões de pesquisa para uma discussão enriquecedora.
• Revista JISTEM - A Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação (JISTEM) é uma revista eletrônica de acesso aberto. Foi criada em 2004 com a finalidade de ocupar uma lacuna existente entre acadêmicos
e profissionais da área de Gestão da Tecnologia de Informação. A JISTEM tem publicação quadrimestral, é eletrônica e de acesso aberto. Classificada pela Qualis Capes.

Geral:
Contribuir para a geração de conhecimento sobre a produção e utilização de
informações contábeis na gestão de políticas e entidades públicas e na promoção da transparência e accountability, com o intuito de apoiar os gestores das entidades públicas brasileiras.
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Laboratório de Controladoria e Contabilidade Pública

Prof. Dr. Valmor Slomski

Laboratório de Contabilidade Internacional - LABIN

Prof. Dr. Bruno Meirelles Salotti e Prof. Dr.
Fernando Dal-Ri Múrcia

--

LABIN

Específicos:
• Desenvolver estudos sobre o processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público aos padrões internacionais.
• Estudar a contabilidade e sua inter-relação com outras áreas de conhecimento enquanto instrumento de tomada de decisão dos usuários internos e externos no processo de planejamento, controle, avaliação e
prestação de contas das políticas públicas e ações desenvolvidas pelas entidades públicas governamentais.
• Desenvolver pesquisas em colaboração com laboratórios, grupos de pesquisa e instituições dentro e fora da Universidade de São Paulo;
• Disseminar o conhecimento oriundo das pesquisas para a comunidade acadêmica e para profissionais que atuam em entidades governamentais e do terceiro setor por meio de publicações, palestras, cursos,
seminários, workshops etc.
• Reunir e promover o intercâmbio entre acadêmicos e profissionais, do setor público estatal e não estatal, interessados no processo de convergência das normas brasileiras aos padrões internacionais e no uso de
informações contábeis na gestão de políticas e entidades públicas.
• Ofertar cursos de aperfeiçoamento e treinamento para os profissionais do setor público estatal e não-estatal.
• Contribuir para o aprimoramento da gestão de políticas públicas no setor público, tais como fiscal, saúde, educação e assistência social.
• Realizar consultorias relativas ao processo de gestão de políticas públicas e dos programas sociais em organizações e órgãos do setor público.

Criado em 2007, o laboratório de contabilidade internacional visa o constante acompanhamento das normas contábeis brasileiras e das normas internacionais emitidas pelo International Accounting Standards Board –
IASB. O objetivo principal de tal acompanhamento é o de desenvolver pesquisas a fim de detectar e estudar semelhanças, diferenças e tendências relevantes em função de aspectos econômicos e institucionais. O
processo de elaboração de normas emitidas pelo IASB é acompanhado e suas normas são constantemente estudadas e discutidas, em face, principalmente, da decisão tomada pelo país no sentido da convergência
contábil internacional. As pesquisas do Laboratório, que é coordenado pelos Professores Doutores Nelson Carvalho, Bruno Salotti e Fernando Dal Ri Murcia, têm gerado livros, teses, dissertações e artigos publicados em
periódicos e congressos nacionais e internacionais de reconhecida qualidade.
Atividades desenvolvidas:
Produção de livros e artigos, bem como, estímulo a participações em eventos e palestras visando fomentar discussões acerca dos tópicos de contabilidade internacional.

• Identificar, coletar e registrar de forma ordenada e eficaz os conhecimentos pertinentes às atividades de auditoria e perícia contábil;
• Analisar e promover reflexões nos meios acadêmicos e profissionais sobre os conhecimentos pesquisados;
• Desenvolver e propagar conceitos e técnicas de auditoria e perícia contábil;
• Proporcionar oportunidades de experimentações práticas para os alunos de graduação e pós-graduação da FEA-USP;
• Subsidiar com material didático, incluindo casos práticos, as disciplinas pertinentes dos programas de graduação e pós-graduação da FEA-USP e de eventuais outras universidades e faculdades requerentes, mediante
parcerias;
• Estimular o desenvolvimento e ampliação destes campos de conhecimento humano no âmbito da FEA-USP e de outras comunidades acadêmicas, consolidando-os como vertente relevante das Ciências Contábeis.

7

Laboratório de Auditoria e Perícia Contábil

Prof. Dr. Nelson Carvalho, Prof. Dr. Jerônimo
Antunes e Prof. Dr. Joshua Imoniana

Dentre outros objetivos secundários, a criação deste centro de estudos e pesquisas proporcionará oportunidades de geração de serviços profissionais de orientação em auditoria e em perícia contábil para os docentes e
discentes interessados do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP, assim como poderá atrair mais visibilidade institucional à FIPECAFI e à própria FEA-USP, como centros de excelência neste segmento
contábil no Brasil. Também é relevante destacar a potencialidade que este projeto pode oferecer para os elementos componentes de Comitês de Auditoria, de Conselhos Fiscais, do Poder Judiciário, de Câmaras de
Arbitragem e outros profissionais carentes desses tipos de serviços e orientações profissionais.
Atividades desenvolvidas:
Diversas atividades estão sendo desenvolvidas ao longo desses anos pelos professores participantes e coordenadores do Laboratório, podendo ser divididas em duas naturezas: atividades acadêmicas e atividades
profissionais.

--

As principais atividades de natureza acadêmica desenvolvidas pelos professores são as seguintes:
• Pesquisas do estado da arte da auditoria e perícia contábil no Brasil e no exterior, com disseminação de novas técnicas, normas e interpretações nas disciplinas lecionadas na FEA-USP, no curso de graduação e de pósgraduação, nas orientações de Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado, bem como em trabalhos científicos destinados à publicação e submissão em eventos científicos;
• Elaboração de capítulos de livros;
• Elaboração de artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais
• As principais atividades de natureza profissionais desenvolvidas são:
• Atuação como peritos-contadores ou assistentes técnicos de perícia contábil em diversas ações no Poder Judiciário ou em Câmaras de Mediação e Arbitragem;
• Atuação como árbitros em litígios sediados em Câmaras de Mediação e Arbitragem;
• Atuação como auditores independentes de demonstrações financeiras de diversas empresas brasileiras;
• Elaboração de pareceres técnicos versando sobre auditoria, perícia contábil e assuntos correlatos para diversos contratantes;
• Atuação como coordenadores ou membros de Comitês de Auditoria em companhias abertas brasileiras, inclusive listadas na NYSE, e em bancos e agência de fomento;
• Atuação como conselheiros de administração independente e conselheiros fiscais em companhias abertas brasileiras, inclusive listadas na NYSE.
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Laboratório de Finanças e Risco - RiskFinLab

Profa. Dra. Tatiana Albanez e Prof. Dr. Luiz J.
Corrar
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Laboratório de Contabilidade Societária

Prof. Dr. Ariovaldo dos Santos

RiskFinLab

--

www.tatianaalbanez.com/

O objetivo do laboratório é gerar conhecimento nas áreas de finanças corporativas, contabilidade financeira e atuária. Atualmente, o laboratório se dedica a geração de três produtos principais, podendo ser agrupados
em: 1) Artigos científicos, artigos técnicos e livros didáticos; 2) Bases de dados para pesquisa; e 3) Workshops de temas variados em finanças para alunos da FEA/USP e de outras universidades.
Os produtos gerados pelo laboratório no formato de artigos científicos são publicados em Congressos e Revistas renomadas da área. Os artigos técnicos são publicados na página do laboratório no facebook (@riskfinlab).
Além de livros e artigos, o grupo de pesquisa se dedica a geração de bases de dados que são disponibilizadas gratuitamente no portal www.tatianaalbanez.com/ com o intuito de auxiliar pesquisadores de todo país,
suprindo dados para pesquisa, cumprindo a sua missão de gerar conhecimento na área.

Desenvolvimento de pesquisa na área Contabilidade Societária envolvendo trabalhos científicos bem como técnicos (Projeto Exame - Melhores e Maiores e Projeto Prêmio Transparência - ANEFAC, FIPECAFI).

Geral:
Dedicar-se à pesquisa e ao desenvolvimento de sistemas, métodos e critérios de gestão e mensuração de custos e da sua divulgação por meio de livros, artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, cursos,
seminários, simpósios e conferências.
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Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas de Informação para Gestão Prof. Dr. Welington Rocha e Prof. Dr. Márcio
Estratégica de Custos – CMS-Lab
Borinelli

11

Laboratório de Pesquisas em Práticas Gerenciais

12

Laboratório Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente do EAC
Prof. Dr.José Roberto Kassai
- NECMA/USP

Prof. Dr. Fábio Frezatti

CMS-Lab

--

NECMA

Específicos:
• Desenvolvimento de pesquisas sobre gestão de custos;
• Desenvolvimento do livro Gestão Estratégica de Custos;
• Reuniões periódicas com acadêmicos e executivos de empresas e organizações públicas e do terceiro setor, para reflexão e debates sobre temas relacionados à gestão e mensuração de custos;
• Provimento de suporte prático aos docentes e alunos participantes da disciplina EAC5736 - Gestão Estratégica de Custos, tanto em nível de mestrado como de doutorado;
• Provimento de suporte prático docentes e alunos participantes das disciplinas EAC0206 – Contabilidade de Custos, EAC0314 – Análise de Custos – EAC0205 – Contabilidade de Custos para Administração, EAC0540 –
Gestão Estratégica de Custos e EAC0226 – Tomada de Decisão em Contabilidade, em nível de graduação;
• Apresentação de palestras e seminários em empresas, organizações públicas e do terceiro setor, bem como em entidades de classe e em instituições de ensino;
• Produção e apresentação de trabalhos em congressos nacionais e internacionais;
• Produção e publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais (journals);
• Apoio à FEA Júnior, orientando os alunos de graduação nas suas atividades de consultoria;
• Apoio à FEA Júnior, ministrando treinamento em matéria de mensuração e gestão de custos;
• Orientação e co-orientação de dissertações de mestrado e teses de doutorado envolvendo as temáticas de custos, contabilidade gerencial e controladoria;
• Extensão de serviços à comunidade empresarial, entidades públicas e do terceiro setor, em termos de treinamento, consultoria, emissão de pareceres técnicos etc., por intermédio e com o apoio da Fipecafi.

Proporcionar conhecimento sobre o desenvolvimento do controle gerencial, tanto no que se refere aos artefatos como atuação das pessoas nas entidades estruturadas.

Este grupo de pesquisas apoia-se na Contabilidade como método milenar para registrar o meio ambiente como uma nova entidade distinta das pessoas jurídicas, das pessoas físicas e dos governos e envida esforços para
mensurar e avaliar os serviços socioambientais e as externalidades. Por envolver aspectos multidisciplinares, é composto de pesquisadores de diversas áreas e com um propósito comum: contribuir para o
desenvolvimento sustentável, da comunidade civil, dos governos e do planeta como um todo, por meio de ações economicamente viáveis, socialmente justas, ambientalmente corretas e culturalmente compartilhadas.
Contribui com a comunidade científica por adotar uma linguagem padrão na atualidade (econômico) integrada com as demais áreas de conhecimento que envolvem as questões de sustentabilidade e mudanças
climáticas. E tem como principais públicos alvos os grandes atores (empresas e governos) que poderão promover mudanças significativas e grande escala nos atuais modelos de extração.
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Laboratório Grupo de Estudos de Tecnologias da Educação em
Prof. Dr. Edgard B. Cornacchione Jr.
Contabilidade - GETEC
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Laboratório Centro de Estudos em Contabilidade e Governo - ContGov

Prof. Dr. Gilberto Martins e Profa. Dra. Patrícia
Siqueira Varela
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Laboratório Núcleo FEA de Pesquisa em Gênero, Raça e Sexualidade
Profa. Dra. Silvia Pereira de Castro Casa Nova
(GENERAS)
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Laboratório de Pesquisa Sobre Incentivos em Sistemas de Controle
Prof. Dr. Andson Braga de Aguiar
Gerencial
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Laboratório Centro de Estudos em Finanças - CEFIN

Prof. Dr. Francisco Henrique Figueiredo de
Castro Junior e Prof. Dr. Lucas Ayres Barreira
de Campos Barros

GETEC

Busca revisar, compilar e criticar conhecimentos acerca de tecnologias de educação para serem experimentados em aplicações em Ciências Contabeis.
Integração com a linha de pesquisa do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP: "PESQUISA E ENSINO DA CONTABILIDADE." Ambiente para desenvolvimento de pesquisas de graduação e pós-graduação
com a geração de trabalhos, artigos e soluções aplicadas relativas as tecnologias educacionais e suas aplicações no ensino de contabilidade. Reuniões semanais para acompanhamento de periódicos relacionados ao tema
central do grupo (Literature Scanning). Oferecimento de subsídios à disciplina "TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO" no Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da FEA/USP (Mestrado e Doutorado).
Suporte a internacionalização dos Programas de Pós-Graduação e de Graduação do EAC/FEA/USP, por meio de intercâmbios (e.g., projeto FIPSE/CAPES com UIUC/USA, UMN/USA e UnB/BR de 2008 a 2013). Abriga
pesquisadores envolvidos com o Projeto UNIVERSAL CNPq 479393/2012 "Agentes não-biológicos de ensino: Características e aplicações na área de contabilidade."

ContGov

Desenvolver projetos pesquisas relacionadas às áreas de pesquisas 1 e 2 do EAC relacionadas aos primeiro e terceiro setores.

GENERAS

Incentivar discussões sobre gênero, raça e sexualidade, bem como fomentar reflexões, pesquisas, publicações e propostas para o desenvolvimento humano, dentro do ambiente acadêmico.
O que é o GENERA:
O Núcleo FEA de Pesquisa em Gênero e Raça surgiu em 2013 como uma iniciativa de estudantes da graduação, pós-graduação e docentes da FEA com objetivo de incentivar, através de fóruns permanentes de discussões,
iniciativas para reduzir as desigualdades de gênero e raça. Para tanto atua na promoção de palestras com convidado(a)s de empresas e da academia; bate-papos temáticos para fomentar pesquisas, publicações e
propostas para o desenvolvimento humano, dentro do ambiente acadêmico.
Histórico: A ideia da criação de um Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Raça na FEA nasceu com as primeiras turmas das Disciplinas, pioneiras no Programa de Pós-Graduação da Contabilidade, Gênero no
Ensino Superior e Feminismo: Teoria, Política, Filosofia e Vida, ministradas pelos professores Rebecca Ropers-Huilman, do College of Education and Human Development, University of Minnesota, e David Carter, do
Department of Accounting, Finance and Banking, da University of Canberra, cujo incentivo foi fundamental para a composição do novo grupo.
O Genera atua em três frentes:
Acadêmica: - Organização de encontros para discussão de publicações que possam gerar propostas de pesquisa e de soluções para os diversos desafios em relação a gênero e raça. Estreitamento das relações com outros
grupos de estudos do gênero e raça.
Estrutural: - Estabelecimento e manutenção de uma estrutura física do grupo, uma sala com computadores e acervo de estudo sobre a temática para que seus participantes tenham um local de pesquisa especializado
nos temas.
Atividades de extensão: - Organização de eventos para promover reflexões mediante a exibição de filmes, debates acadêmicos, palestras de pesquisadore(a)s, técnico(a)s e/ou especialistas que possam trazer novos
pontos de vista para o grupo e para o(a)s participantes.

--

Geral:
O objetivo principal do grupo de Pesquisa sobre Incentivos em Sistemas de Controle Gerencial é congregar pesquisadores interessados em desenvolver estudos, teóricos ou empíricos, que contribuam para o
desenvolvimento desse tema de pesquisa em Controle Gerencial.
Objetivos Específicos:
• Criar um ambiente acadêmico para discutir pesquisas sobre incentivos no contexto de sistemas de controle gerencial por meio de encontros periódicos entre os participantes do grupo;
• Realizar pesquisas, predominantemente empíricas e quantitativas, sobre incentivos no contexto de sistemas de controle gerencial;
• Disseminar os principais resultados obtidos nas pesquisas desenvolvidas sobre o tema no ambiente empresarial brasileiro.

CEFIN

Estudar temas de pesquisa em Finanças que estejam alinhados aos interesses dos membros do grupo, manter os pesquisadores atualizados quanto às publicações mais recentes nos periódicos de primeira linha, conduzir
projetos de pesquisa, e desenvolvimento de parcerias para pesquisas em coautoria.

