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A IMPORTANCIA DE ALGUNS INDICADORES NO PROCESSO DE GESTÃO 
 

SANDRA CRISTINA PELEGRINI GIACOMELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IRENE CAIRES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       RESUMO: As empresas estão constantemente em processo de tomada de decisão, seja 
administrativa ou financeira, buscando a consolidação no mercado em que atuam. Para extraírem 
informações precisas e confiáveis possuem à sua disposição indicadores capazes de traduzir em 
números e percentuais os resultados obtidos com suas atividades operacionais. A presente 
pesquisa tem como natureza bibliográfica, onde se buscou informações através de livros, artigos, 
periódicos entre outros. O presente artigo justifica-se pela necessidade de conhecer as 
ferramentas disponíveis para efetuar as análises financeiras e tem como objetivo identificar os 
índices mais utilizados nas análises contábeis para sanar possíveis erros que comprometam a 
saúde financeira da empresa e mensurar seus resultados a fim de tomar decisões assertivas 
quanto à sua permanência no mercado em que atua.  
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A PERÍCIA CONTÁBIL NO PROCESSO DO TRABALHO 
 

IRENE CAIRES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARI ANGELA PELEGRINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       RESUMO O artigo analisa a prova técnica contábil, como um dos meios de provas, utilizadas no 
processo do trabalho. O objetivo do artigo é identificar as provas existentes e qual a importância 
da prova pericial contábil e sua indispensabilidade, ou não, no auxílio para os magistrados 
trabalhistas no resultado efetivo da ação trabalhista. Demonstra que, havendo necessidade, o que 
ocorre em casos em que envolve planilha e resultados complexos, o juiz do trabalho deve se valer 
dos profissionais contadores, especialistas nesta profissão, únicos autorizados a realizar esta prova 
pericial. O artigo identifica, inicialmente, os demais meios de prova para focar na perícia contábil. 
Utilizou-se o método indutivo, partindo do geral, para o particular, com pesquisas bibliográficas. 
Conclui que o laudo pericial contábil é indispensável em ações trabalhistas complexas, a ser 
realizado por profissional habilitado.  
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CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO: FERRAMENTAS QUE AUXILIAM NA MANUTENÇÃO DAS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO MERCADO 

 
KAIO CALDEIRA DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MATHEUS HENRIQUE VINHA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Neste novo século a sociedade brasileira vem vivenciando transformações nunca vistas 
anteriormente, do ponto de vista empresarial, é possível notar o crescimento significativo de 
empresas disputando mercado, entre elas, as de micro e pequeno porte tem predominado. Apesar 
disso é inevitável constatar que na mesma rapidez que abrem muitas encerram suas atividades 
por dificuldades na gestão do negócio. Diante disso, se faz necessário trazer ferramentas contábeis 
e administrativas que auxiliem este tipo de negócio a reduzir os motivos que as levam ao 
fechamento, e esta é a justificativa para existência desta pesquisa. Que objetiva identificar 
ferramentas contábeis e administrativas podem ser aplicadas as micro e pequenas empresas com 
a finalidade de auxiliar na gestão e redução dos motivos que as levam ao encerramento de suas 
atividades. Quanto à metodologia, a investigação contou com abordagem qualitativa, tendo a 
pesquisa bibliográfica como instrumento de coleta de dados, e análise de conteúdo. Foi possível 
concluir que o diagrama de causa e efeito, o fluxograma, a DRE e o balanço patrimonial estão 
entre as ferramentas que podem auxiliar na redução dos motivos que levam as MPE's ao 
encerramento de suas atividades. 
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MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SUAS PRINCIPAIS CAUSAS DE 
MORTALIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
LUANA SANTOS MATEO - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO 

WILSON DE LUCES FORTES MACHADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP 

 
       Este artigo analisa e une informações a respeito da relevância econômica dessas Micro e 
Pequenas Empresas situadas no Estado de São Paulo, bem como as causas da mortalidade precoce 
desses Pequenos Negócios. A metodologia foi baseada em pesquisa bibliográfica. Os resultados 
encontrados foram o altíssimo grau de importância que essas Empresas concebem a economia 
brasileira. Concluímos que é necessária a adoção de medidas que colaborem com esse tipo de 
Negócio, como consultorias, potencializando sua permanência no mercado, dado a alto grau de 
mortalidade destas empresas. 
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SONEGAÇÃO FISCAL: UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DE SONEGAR NAS ORGANIZAÇÕES 
BRASILEIRAS. 

 
ALINE CRISTINA BUENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARINA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELI APARECIDA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JEANE DE MOURA ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LILIANE MACHADO NOGUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PEDRO TEÓFILO DE SÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O trabalho visa à sonegação fiscal nas organizações brasileiras, que deve ser vista pelo lado do 
governo que deixa de arrecadar os tributos e conseqüentemente tem sua receita diminuída e 
sobre os contribuintes que tem a obrigação de pagar os impostos corretamente e são 
sobrecarregados com uma carga tributária crescente. Diante dessa situação este estudo tem as 
seguintes problemáticas: Quais os motivos que levam as organizações brasileiras a praticar a 
sonegação Fiscal? E Quais as conseqüências da sonegação para o governo? Este estudo é realizado 
através de análise feita por pesquisa bibliográfica, documental e qualitativa, buscando justificar os 
fatores que levam a sonegar, beneficiando o governo com contribuições e informações. Conclui-se 
que as motivações que levam o contribuinte a sonegar são as mais variadas, existentes no sistema 
tributário brasileiro e às conseqüências é um crime que tem proporções prejudiciais, em vista que 
essa conduta prejudica a cobrança e arrecadação de recursos. 

 


