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A CONTABILIDADE GERENCIAL COMO IMPORTANTE FERRAMENTA DE GESTÃO: ESTUDO DE CASO 
DE EMPRESA VAREJISTA DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP  

 
GRACE CRISTINA DOS SANTOS PICCOLI  

ANTONIO FERNANDO COELHO  
IRENE CAIRES DA SILVA  

 
Com o objetivo de demonstrar e identificar a importância da Contabilidade Gerencial na gestão de 
uma organização empresarial, esse estudo buscou responder a seguinte pergunta: Qual a 
importância da Contabilidade Gerencial como ferramenta de gestão, em uma empresa varejista na 
cidade de Presidente Prudente/SP? A metodologia adotada foi segundo modelo exploratório de 
livros, artigos e web sites e através de levantamentos bibliográficos dos principais autores e 
estudiosos. Constatou-se que a ciência Contábil sofreu transformações ao longo dos anos, 
passando de um modelo estático e histórico, para um modelo dinâmico e avaliativo a gestão de 
negócios, utilizando se de um sistema de informações contábeis como ferramenta no suporte aos 
processos de tomadas de decisão. Além disso, verificou-se que a Contabilidade Gerencial permite 
um escopo de planejamento e controle adequado que deve ser alinhado a estratégias do negócio.  
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A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  
 

ANGÉLICA PEREIRA FERREIRA  
EDUARDO TERAOKA TOFOLI  

IRENE CAIRES DA SILVA  
 

Com a globalização, as empresas passam por mudanças constantes. A concorrência, cada dia mais 
acirrada e a economia exigindo maior eficiência das empresas. Com isso, as mesmas precisam ser 
mais dinâmicas e controladas, e encontramos no controle de fluxo de caixa uma ferramenta 
excelente para sua sobrevivência. Desta forma, o presente artigo provém de uma pesquisa 
bibliográfica e o seu estudo justifica - se pelo fato dos gestores deixarem de realizar um controle 
financeiro das micro e pequenas empresas pelo motivo destas estarem desobrigadas a elaboração 
da demonstração do fluxo de caixa. Assim, o objetivo da pesquisa é de verificar a importância do 
controle de fluxo de caixa para as micros e pequenas empresas. Contudo, percebe-se que, a 
empresa que se utiliza deste controle consegue ter uma visão melhor da movimentação de seu 
caixa e obtém informações relevantes que auxiliam no processo de gestão. 
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA O SUCESSO DAS MICROS E PEQUENAS 
EMPRESAS  

 
JULIANA DE ALMEIDA SANTOS  

EDUARDO TERAOKA TOFOLI  
IRENE CAIRES DA SILVA  

 
O planejamento financeiro ocupa uma posição de destaque dentro das organizações. Através dele 
é possível identificar os pontos fortes e fracos para a geração de recursos financeiros. Nas micro e 
pequenas empresas esse planejamento se faz ainda mais importante para o desenvolvimento e 
sobrevivência da organização, desde que muitos dos empresários não estão preparados para 
administrar o capital que possuem. Assim, o objetivo desse trabalho é verificar a importância do 
planejamento financeiro para o sucesso das micros e pequenas empresas, dando aos empresários 
maior aperfeiçoamento para a tomada de decisão. Para atingir esse objetivo foi realizado uma 
pesquisa qualitativa com profunda revisão bibliográfica, através de vários autores da área. Com a 
pesquisa conclui-se que, o planejamento financeiro é fundamental para todo setor empresarial, 
pois analisar e planejar a maneira correta em lidar com o dinheiro dentro da empresa faz com que 
melhore a tomada de decisão, trazendo retorno desejado, implicando no sucesso empresarial. 
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A IMPORTÂNCIA DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS NO PROCESSO DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES: 
UM ENSAIO TEÓRICO  

 
IRENE CAIRES DA SILVA  

THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  
LUIZ ROBERTO DARBEN  

NORRANE OLIVEIRA PRUDENTE  
LARISSA SILVA VIEIRA CARVALHO  

ALESSON NERES DE OLIVEIRA  
DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA  

LETÍCIA DA SILVA HOGERA  
 

Sobreviver sempre foi um desafio a qualquer tipo de negócio, porém nos últimos anos as 
dificuldades têm aumentado, devido principalmente a recessão econômica e ao aumento da 
concorrência, por isso as empresas precisam buscar diferenciação para manter-se competitivas no 
mercado. E a contabilidade pode ser muito útil para este fim, principalmente através da 
contabilidade gerencial, que fornece relatórios que possibilitam que a tomada de decisão seja 
assertiva. No entanto, grande maioria das empresas, principalmente as de micro porte apenas tem 
estes demonstrativos para cumprir com as obrigações legais, e não utilizam para seu verdadeiro 
fim, que é subsidiar a tomada de decisão. Justificando a importância deste estudo, que visa 
discutir esta questão, tendo em vista que tem como objetivo identificar quais demonstrativos 
contábeis devem ser utilizados para a tomada de decisões e como o mau uso destes pode 
prejudicar financeiramente qualquer negócio. E para alcança-lo utilizou abordagem qualitativa, 
tendo a pesquisa bibliográfica como único instrumento de coleta de dados. Os resultados 
mostram que a contabilidade gerencial é o apoio que qualquer empresário precisa para sobreviver 
no mercado, ao passo que possibilita planejamento baseado na realidade financeira do negócio. 
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A IMPORTÂNCIA E OS BENEFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NAS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 
LILIAN APARECIDA GUIOTOKU  

IRENE CAIRES DA SILVA  
 

Em um setor promissor, com uma concorrência acirrada e a constante busca por otimização de 
resultados, estão as microempresas e empresas de pequeno porte, que para se manterem 
competitivas no mercado precisam tomar decisões corretas. Estatísticas mostram que cerca de 
20% das empresas desse setor encerram as atividades antes de completar o segundo ano de vida, 
o que pode ser explicado pela falta de controle financeiro. Em virtude disto, o presente estudo é 
importante por demonstrar ao empresário os aspectos positivos de se ter uma administração 
financeira eficiente, sendo o objetivo deste artigo evidenciar a importância da administração 
financeira e apontar os benefícios. O estudo foi baseado em uma abordagem qualitativa, com 
dados coletados através de trabalhos já realizados, evidenciando as ideias relatadas por outros 
autores, afim de concluir que a gestão financeira reduz o risco de uma pequena empresa encerrar 
suas atividades por falta de equilíbrio e planejamento financeiro.  
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: UMA ANÁLISE EM CASO DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 

LUANA SANTOS MATEO  
FABIO IBANHEZ BERTUCHI  

 
Em tempos de crise econômica, é necessário que as empresas criem mecanismos de controle e 
avaliação que auxiliem no gerenciamento pessoal e das atividades organizacionais objetivando 
superar a crise. O objetivo deste estudo consiste em comparar dois métodos de avaliação de 
desempenho de empresas que entraram com pedido de recuperação judicial na região Oeste 
Paulista do estado de São Paulo. A metodologia constou de bibliografias, artigos relacionados ao 
tema e processos que tramitam nas comarcas da cidade de Presidente Prudente e região. Os 
resultados foram que em análise ao plano de recuperação judicial da empresa objeto de análise, 
dentre os meios previstos no art. 50 da lei, foram contemplados apenas dois itens, dos dez 
instrumentos a serem aplicados. Concluímos que não há implantação de modelos de avaliação de 
desempenho nas empresas em situação de crise que buscaram respaldo no judiciário, limitando-se 
apenas as ações e práticas simples contempladas na lei.  
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FLUXO DE CAIXA: FERRAMENTA INDISPENSÁVEL DE APOIO A GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO  
 

IRENE CAIRES DA SILVA  
EVANDRO MORALES DOS SANTOS  

 
O presente artigo tem por objetivo mostrar o fluxo de caixa como uma ferramenta indispensável 
de apoio a gestão do capital de giro em micro e pequenas, dentro do mercado competitivo em 
que estão inseridas. A falta de conhecimento contábil por parte dos gestores das micro e 
pequenas empresas favorece a má administração financeira do capital de giro, que, muitas vezes, 
acaba desencadeando um processo de declínio econômico e financeiro das empresas, 
proporcionando situações que desfavorecem o crescimento mercadológico e econômico dessas 
organizações. O presente artigo tem como metodologia um estudo bibliográfico de abordagem 
qualitativa. Atualmente, muitas empresas buscam uma ferramenta que possa auxiliar seus 
gestores no planejamento, controle e na tomada de decisão de maneira mais eficiente. Nesse 
sentido, a demonstração dos fluxos de caixa apresenta-se como instrumento capaz de suprir essa 
necessidade. Entretanto, sua utilização ainda é pouco praticada pelas micro e pequenas empresas, 
no que tange a sua administração financeira, podendo levar a sua descontinuidade. O que nos traz 
a seguinte questão: Como o fluxo de caixa pode contribuir na gestão do capital de giro de uma 
empresa? Sendo assim, o presente artigo tem sua relevância no sentido de contribuir com o apoio 
à administração de micro e pequenas empresas, uma vez que essas compõem a maior parte do 
mercado empresarial do país, mas que por falta de conhecimento de gestão financeira, não 
conseguem dar continuidade às suas atividades, chegando à mortalidade em apenas dois anos de 
existência. 
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OS BENEFÍCIOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 

ALEX DE OLIVEIRA QUERUBINO  
IRENE CAIRES DA SILVA  

 
O objetivo principal deste artigo foi relatar o surgimento, proporção e benefícios trazidos pela 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para o Fisco, contribuinte vendedor, contribuinte comprador e 
Sociedade, deixado o modo antigo, que era emissão da Nota Fiscal manual, de lado. Os resultados 
mostram a contribuição significativamente em relação à agilidade na emissão da NF-e comparado 
a sistemática anterior. A metodologia utilizada para o presente artigo foi a revisão bibliográfica. 
Visto que baseado nos estudos do tema proposto, fica evidente que, o uso da NF-e lista inúmeros 
benefícios, desta forma fazendo com que os usuários tenham um diferencial em suas mãos.  
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO: ANÁLISE DO PERFIL DOS INVESTIDORES  
 

LUCAS DE SOUZA MIRANDA  
CLAUDIO JOSE DONATO  

EDUARDO DE LIMA SILVA  
HUALACY GUILHERME ODILON DO NASCIMENTO  

IRENE CAIRES DA SILVA  
LETICIA MOREIRA DA SILVA  

LIÉGE XAVIER MARTINS  
MAISA FERREIRA VIEIRA  

TAIS MULLER  
TATIANA VEIGA UZELOTO  

VINICIUS DA SILVA SOARES  
 

Hoje, em virtude da instabilidade financeira do país, as pessoas precisam estar preparadas para 
situações adversas, com isso é preciso ter em mente que o planejamento financeiro é de suma 
importância para a estabilidade financeira, que precisam encontrar maneiras para obter 
crescimento econômico e crescer em um mercado globalizado e muito competitivo. Sendo assim, 
busca-se neste artigo realizar um estudo sobre o perfil dos investidores. Este trabalho adotou a 
linha de pesquisa bibliográfica, com consulta a diversos autores, periódicos e sites específicos. 
Conclui-se este trabalho ressaltando que, o planejamento financeiro é de suma importância para 
todos, não só para as pessoas físicas, como também para as empresas, uma vez que é preciso 
fazer uma boa gestão dos recursos financeiros, otimizando investimentos e resultados, de acordo 
com os planos e metas de cada um. 

 


