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A UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE GERENCIAL NAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 
IRENE CAIRES DA SILVA

DÉBORA REGINA DE OLIVEIRA
MAURICIO JOSÉ NUNES

       Este artigo descreve a origem, objetivos e a importância da contabilidade; o conceito e
classificação das micro e pequenas empresas de acordo com a legislação vigente; e como a
contabilidade gerencial, como instrumento de auxilio no desenvolvimento das micro e pequenas
empresas, pode ajudar os empresários na tomada de decisões sobre investimentos futuros; temos a
intenção de identificar sua visão sobre essas informações contábeis gerenciais e sugerir ações que
possam auxiliá-lo no controle de sua empresa. Identificando a visão do empresário prudentino sobre
os relatórios contábeis gerados pela Contabilidade Gerencial. Conscientizando os micro e pequenos 
empresários da importância da Contabilidade Gerencial na geração de informações para tomada de
decisão. Identificar as possíveis causas da mortalidade das micro e pequenas empresas nos
primeiros anos de atividade é um dos aspectos essenciais para o sucesso do empreendimento.  
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A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS BÁSICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE ÍNDICES-PADRÃO, AGREGANDO CONFIABILIDADE NA 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

ANDRÉ JUNIOR SILVA WIEZZEL

       O artigo apresenta uma explanação não exaustiva acerca da utilização de ferramentas básicas da
estatística no processo de análise das Demonstrações Contábeis. Compreendendo a análise como
processo indispensável para a tomada de decisões, se faz relevante estabelecer índices-padrão que 
possam atender de forma realística a necessidade de cada analista, haja vista que a comparação dos 
dados de determinada entidade com empresas esparsas, ainda que do mesmo setor, nem sempre
produzem informações confiáveis, dadas as particularidades que diferenciam cada modelo de
negócio. Este artigo demonstrou que as empresas podem desenvolver índices-padrão próprios, 
consoante uma realidade social mais próxima, a partir de comparativos entre empresas
assemelhadas e pertencentes a uma área geográfica que exponha todas às mesmas variáveis
exógenas. Por meio do auxílio da Mediana e da medida de posição relativa (Quartil), foi possível 
criar tabelas de dados essenciais para a análise de empresas que envolvem a tríade Liquidez-
Endividamento-Rentabilidade. Palavras-chave: análise econômico-financeira, índices-padrão, 
ferramentas estatísticas.  
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ASPECTOS DAS SOCIEDADES ANÔNIMA E LIMITADA 
 

AMANDA DOS SANTOS SARAIVA
JÚLIO CÉSAR CAMPIONI LIMA
TATIANA VIEIRA DOS SANTOS

PEDRO TEÓFILO DE SÁ

       Este artigo tem como objetivo levantar algumas diferenças básicas na constituição e na
administração das sociedades anônimas e limitadas para identificar as formas de administração de
cada tipo societário. Para atingir tais objetivos, foram estudadas algumas características das duas
espécies de sociedades: a anônima e a limitada, passando pela constituição e administração de
ambas. Com isso, traz alguns esclarecimentos para auxiliar, os possíveis sócios no momento do
investimento do capital social criando uma organização empresarial.  
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CONTABILIDADE SOCIAL: O BALANÇO SOCIAL EVIDENCIANDO A 
RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES. 

 
IRENE CAIRES DA SILVA

ALICE SILVA
IZA CAROL CABRERA

       O cenário empresarial esta mudando! A maximização dos lucros não é mais o principal
objetivo de uma empresa, ao invés disso está cedendo lugar a uma visão mais abrangente da 
organização, onde a lucratividade não é mais a única razão de ser, é necessário levar em conta os
aspectos humanos, éticos e ambientais das entidades como um ser vivo, que tem responsabilidade
social para com o ambiente em que esta inserida. Assim, o trabalho em questão tem o objetivo
principal de apresentar o balanço social e estudar as informações que ele fornece. Os aspectos
metodológicos do presente estudo se deram através de um estudo de caso de um balanço social da
empresa Petrobrás Distribuidora S.A. Onde foi possível concluir que tal documento é uma
ferramenta fundamental para evidenciar e quantificar a responsabilidade social de uma empresa. 
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FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA NA MICRO E PEQUENA EMPRESA 
 

DAYANE CRISTINA DA SILVA
CÁSSIA MATOS RAMOS

NATHANA ADRIANI PIOVESANA
IRENE CAIRES DA SILVA

       RESUMO Calcular os custos e formar corretamente o preço de venda é um dos pontos 
fundamentais para qualquer negócio, porém para as Micro e Pequenas Empresas, estes processos
acabam sendo um pouco mais complicados dado a dificuldade dos empresários e empreendedores
em fazer a contabilização de seus custos. Os objetivos desta pesquisa consistem em analisar o
processo de formação do preço de venda; identificar qual a melhor forma aplicável em uma micro e
pequena empresa tornando possível a tomada de decisão; estudar os custos e identificar quais os
métodos existentes de apropriação de custos; identificar as principais estratégias que as pequenas
empresas usam para a formação do preço de venda. Explorando a vasta área da Contabilidade de
Custo pode-se chegar a métodos que auxiliam as empresas terem um maior controle de seus custos. 
Primeiramente deve ser identificado o método existente, mesmo que simples, para daí então partir
para um novo método. A partir da abordagem qualitativa de análise dos dados, chegamos a
conclusão que o melhor método dentre os vistos, com melhor resultado seria Método de Custeio 
Variável/Direto, pois assim a pequena Empresa melhora a qualidade de informação, na tomada de
decisão mais precisa, dando assim a oportunidade de as Micro e Pe-quenas Empresas continuarem 
no mercado.  

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 795

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Ciências Contábeis  

 

LICITAÇÃO 
 

MATHEUS TAROCCHI DA SILVEIRA
JACKSON VICENTE MACEDO

MURILO LUIS MONZANI TOMAZIN

       Este artigo tem como objetivo levantar as modalidades de licitação e as principais
características da licitação, partindo de algumas noções conceituais, passando primeiro pelo Direito
Administração e Atos Administrativos, mostrando o conceito de cada um e suas características e 
também por licitação até chegar na modalidade pregão como forma de mostrar a sua utilidade na
sociedade atual. Para tanto este estudo, esta pautado em revisão bibliográfica utilizando alguns
autores, artigos científicos e sites, buscando mostrar o que é o pregão, como ele funciona, qual suas 
vantagens para com a sociedade, permitindo uma nova visão reflexiva sobre Direito
Administrativos, Atos Administrativos e a licitação. 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 796

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 
 

A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED EM 

UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE .....................................................................................797 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 

797

 
Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Ciências Contábeis  

 

A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED EM 
UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
IRENE CAIRES DA SILVA
DENISE NATEL PEREIRA

MARTA ANDRE GRILLO SANTOS

Atualmente, as empresas estão sendo obrigadas a atender as inúmeras exigências impostas pelas 
esferas Federal, Estadual e Municipal na implantação da Nota Fiscal Eletrônica - NFe, Nota Fiscal 
de Serviços - NFs, Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe , Sped Contábil, Sped Fiscal e 
Sped Contribuições. Quem tem mais dificuldades são as micro e pequenas empresas, que muitas
vezes não têm recursos tecnológicos e financeiros, para atender as necessidades de implantação dos
procedimentos que são de custos elevados. Neste sentido, justifica-se de fundamental importância 
desenvolver-se um estudo teórico, para descrever as etapas utilizadas no sistema de implementação
do Sped.  Esse relato tem como objetivos: Conhecer a implantação do Sped contábil, fiscal e
contribuições; Verificar prazos para a sua implantação; Descrever os procedimentos utilizados no 
processo de implementação.     E, por fim, estaremos acompanhando o detalhamento do desafio
enfrentado por essa empresa, nessa jornada de implantação, destacando, também, a necessidade de
possuir pessoas atualizadas e aptas para a geração e entrega desses programas.      O Fisco 
disponibilizou no site do Posto Fiscal Eletrônico, uma lista das empresas obrigadas a entregar o
Sped Fiscal. Algumas empresas já começam a entregar a escrituração fiscal digital em
outubro/2012, outras começarão em janeiro/2013 e assim por diante, estipula-se que até 2014 todas 
as empresa estarão enquadradas, ficando de fora somente as empresas optantes pelo simples.
Acompanhamos a implantação numa pequena empresa no ramo de Comércio varejista de Cal, Areia
e Pedra, observamos as dificuldades enfrentadas, e percebemos a complexidade da elaboração
inicial e final de implementação. Em um primeiro momento fizemos as entregas de NFe, NFS, CTe,
Sped Contábil e Sped Contribuições. Em um segundo momento, estamos iniciando os testes, para a 
elaboração do sped fiscal, pois o governo estadual está exigindo que as primeiras empresas deverão
entrega-la no mês de Outubro de 2012.    

 


