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AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 
 
 
 
Google meet: http://meet.google.com/epc-kjyp-gcj 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Raquel Prediger Anjos, Leandro Batista e 
Lidiane Alves Rodrigues. 
 
 
1. PROCESSO LICITATÓRIO E A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NA LEI Nº 
8.666/93 
 
Fernanda Lisboa Olguin; Leonice Damado de Souza 
 
RESUMO 
O tema deste trabalho é sobre processo licitatório com enfoque em seus atos de acordo com cada 
modalidade, bem como a necessidade de se adequar a atualidade em que vivemos. Serão analisados 
os princípios administrativos que regem a licitação, sua definição e as suas modalidade, as suas 
dispensas, as suas e inexigibilidades; após, será analisado algumas fraudes no certame licitatório, e 
dentro dela os possíveis crimes contra a Administração Pública; os principais crimes previstos no 
Código Penal Brasileiro e as sanções previstas nesses tipos penais. Demonstrando que são muitos os 
meios de burlar o processo licitatório e desviar o dinheiro público, ainda mais por conta das brechas 
que há na lei que rege o processo licitatório, já que se trata de uma lei antiga e não condiz com a 
atualidade no que diz respeito aos atos de leis suplementar, bem como a tecnologia nos dias de hoje, 
merecendo, pois, passar por uma reforma a lei em questão, para que assim possa facilitar os servidores 
e administradores públicos nos atos do processo licitatório. Os danos causados pelas fraudes contra a 
Administração Pública custam ao município prejuízos financeiros, e quem acaba perdendo com estas 
fraudes é a própria população local, que é deficiente de infraestrutura, saúde e educação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: licitação; fraudes; administração pública; prejuízo financeiro. 

 
 
2. A COMERCIALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO E SEU IMPACTO 
MUNDIAL 
 
Carolina Garcia; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O objetivo deste estudo está em demostrar como ocorre a comercialização de créditos de carbono e 
suas possíveis inter-relações com os aspectos econômicos e sociais. Para isto foi realizado um 
levantamento de dados encontrados na literatura existente através de pesquisas bibliográficas, 
procurando ressaltar principalmente o avanço dos mercados de carbono no Brasil e no mundo e de que 
forma a sociedade como um todo pode interagir para evoluir de forma sustentável. Esse mecanismo 
de desenvolvimento limpo que surge a figura jurídica econômica dos créditos de carbono, que nada 
mais são do que certificados passíveis de comercialização entre os países. O Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) nasceu de uma proposta brasileira à Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC). Trata-se do comércio de créditos de carbono baseado 
em projetos de sequestro ou mitigação. A pesquisa foi expositiva, de natureza qualitativa, realizada 
através de uma revisão de literaturas tendo como base essencial a revisão bibliográfica de livros, 
artigos, teses e sites. esse modelo de mercado oferece dupla vantagem: (i) para o comprador, é mais 
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barato pagar por um projeto de MDL do que alterar seu próprio processo produtivo; (ii) para o vendedor, 
é uma fonte de recursos para investimentos. Em menos de uma década, uma atividade inexistente 
transformou-se em um mercado que movimentou US$118 bilhões em 2008, um aumento de 84% em 
relação ao ano anterior. 
 
PALAVRAS-CHAVES: créditos de carbono; protocolo de Quioto; comercialização; contabilização; 
ambiental. 

 
 
3. CUSTOS EM AUTARQUIA MUNICIAL: Análise de Custos Aplicados em 
Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental em Guaraçaí-SP  
 
Renan Melem Golfeto; Pâmela Cristina Pereira Perussi; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
No primeiros meses do ano de 2020, foi elaborado um estudo juntamente com a autarquia de 
saneamento ambiental na cidade de Guaraçaí, (SAG ), onde buscou-se aprofundar nos custos e 
despesas do ano anterior (2019) com intuito de contabilizar o custo da extração, tratamento e 
distribuição da água na cidade por metros cúbicos (m³), e também contabilizar o custo do tratamento 
do esgoto desde sua captação até a devolução da agua já tratada aos afluentes do município também 
contabilizados em m³. Todo o trabalho realizado foi um conjunto com os funcionários da autarquia e 
acompanhado pelo diretor da mesma por ser de utilidade mútua. Contabilizando custos, despesas, 
investimentos, direta e/ou indiretamente ligados a água e esgoto, também valores de receitas geradas, 
aplicamos esses valores aos valores em m³ capitados em poços, armazenados, distribuídos, 
novamente capitados tratados e devolvidos a natureza, pretendemos chegar à quantia exata gasta pela 
autarquia por m³. Concluímos então com um relatório demonstrando essa contabilização e o trabalho 
realizado na autarquia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contabilização; Custos; Despesas; Saneamento; Ambiental 

 
 
4. COMPLIANCE COMO INSTRUMENTO DE REDUÇÃO E CONTROLE DE 
FRAUDES FISCAIS 
 
Fabiana Gomes Alves; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O aumento nas arrecadações resultou em uma crescente nos casos de fraudes no Brasil, e o impacto 
que essas ações negativas provocam na economia atingem o desenvolvimento do país causando 
ineficiência e direcionamento errado dos incentivos de investimento, como consequência a sociedade 
se sente desestimulada, o que aumenta os custos sociais e políticos. Para que haja um efetivo combate 
as mesmas, ferramentas de prevenção e controle tem sido empregada. Neste contexto o programa 
Compliance tem se destacado. Fraude refere-se a ato intencional de omissão ou manipulação de 
transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis. Compliance pode ser 
compreendido como um conjunto de normas legais e disciplinas ou diretrizes estabelecidas para o 
negócio e para as atividades de uma organização, que atuam na prevenção, detecção e tratamento de 
desvios ou inconformidades que possam ocorrer. O presente trabalho tem por finalidade analisar a 
atuação do compliance, em consonância com o ordenamento jurídico como ferramenta para controlar 
e prevenir as fraudes fiscais, bem como elencar sua importância para as organizações, aprofundando 
o conhecimento de fatores que influenciam na ocorrência de fraude. A metodologia da pesquisa 
consistiu na realização de uma revisão bibliográfica, através do amplo levantamento de fontes teóricas, 
tais como livros, artigos científicos, monografias, dissertações, teses, dentre outros documentos 
relativos ao tema, com o intuito de contextualizar a pesquisa e seu embasamento teórico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: compliance; fraude; prevenção e controle. 
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5. VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DE UM EMPREENDIMENTO DE 
EVENTOS: Um Estudo de Caso de Um Buffet de Três Lagoas 
 
Rosilaine Souto Martins dos Santos; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
Um plano de negócios é um documento em que uma oportunidade de negócio, ou um negócio já em 
andamento, é identificada, descrita e analisada, examinando sua técnica, viabilidade econômica e 
financeira. O Plano desenvolve todos os procedimentos e estratégias necessárias para converter a 
oportunidade de negócio em um real projeto de negócios. É uma ferramenta indispensável para o 
arranque de um projeto empresarial, independentemente da dimensão do projeto e / ou quantidade de 
experiência empresarial do empreendedor. O presente trabalho apresenta como objetivo verificar a 
viabilidade econômico-financeira de um empreendimento de eventos no município de Três Lagoas - 
MS, numa situação estruturada, segundo os meios legais e administrativos. Serão abordados os 
aspectos financeiros e plano financeiro. A pesquisa se classifica quanto aos fins, em exploratória, 
descritiva e explicativa e em relação aos meios se trata de uma pesquisa bibliográfica, documental e 
pesquisa de campo. O trabalho possibilitou verificar a viabilidade econômico-financeira de um 
empreendimento de eventos localizado no município de Três Lagoas/MS, numa situação estruturada, 
segundo os meios legais e administrativos. Ao realizar as análises por meio dos métodos financeiros 
de valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback, chegou-se à conclusão de que o buffet 
organizado e formalizado, é viável, do ponto de vista econômico e financeiro.  
 
PALAVRAS-CHAVE: viabilidade; estruturação; oportunidade. 
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SALA 2 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 
 
 
 
Google meet: http://meet.google.com/aze-bfui-gpw 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Vanessa Franchin, Leonice Damando e 
Ronaldo Pereira. 
 
 
6. TRABALHO INFORMAL E SEU IMPACTO NA ECONOMIA BRASILEIRA 
 
Érica Carla de Vergilio; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O objetivo do artigo é refletir sobre o trabalho informal e os seus impactos na economia brasileira. Que 
vem crescendo gradativamente por anos, onde que se é umas das alternativa para sustento da família, 
pelo trabalhador não conseguir se recolocar no mercado de trabalho por não se atualizar, por falta de 
escolarização ou por migração de estados e com ela o preconceito, no cenário atual muitos não veem 
saída sendo a única opção é o trabalho informal. Trazendo a realidade que o COVID 19 ocasionou na 
economia do Brasil e no mundo, e com o destino incerto e até onde irá nos afeta economicamente, pois 
o mundo parou de uma certa forma. Além disso, o texto mostra que a realidade do trabalho informal e 
o formal pois é um fenômeno que se avança para os países centrais do capitalismo, quais são as suas 
vantagens e desvantagem, pois mostra cada ponto do trabalho formal e do trabalho informal, onde 
pode impacta economicamente, e com esse estudo mostra que a pais só perde com o trabalho informal 
mesmo sendo “vantajoso” para o trabalhador. Busca analisar essas questões a partir de discussões 
pontuais a respeito da flexibilização do trabalho, e a empregabilidade que não só o Brasil, mas o mundo 
vem sofrendo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: economia; flexibilização; COVID 19; informalidade. 

 
 
7. FATORES MOTIVACIONAIS PARA ABERTURA DE PEQUENOS NEGÓCIOS: 
Um Estudo dos Microempreendedores Individuais em Três Lagoas/MS 
 
Luana Nunes Ferreira dos Santos; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO  
Este trabalho é uma pequena pesquisa realizada para somar à conclusão de curso, tendo como objetivo 
apresentar as principais motivações para abertura do próprio negócio, em específico, na cidade de Três 
Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso, resultado 
de uma entrevista em forma de questionário aplicado aos Microempreendedores Individuais (MEIs) de 
Três Lagoas/MS, somada a teóricos que abordam a temática em estudo. Assim, apresenta-se as 
abordagens e motivações do empreendedorismo, levantados a partir da coleta de dados discriminada 
em materiais e métodos. Dessa forma, os resultados demonstram os fatores motivacionais para se 
empreender, como recurso em assessorar para decisões assertivas nestes novos negócios, bem como 
em caráter orientador nos aspectos de suas estratégias de expansão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: contabilidade; fatores motivacionais; microempreendedores individuais.   
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8. APOSENTADORIA, POR IDADE E POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, E SUAS 
MUDANÇAS 
 
Micheline Corrêa Nogueira Pinheiro de Carvalho; Raquel Prediger Anjos 
 
RESUMO 
O envelhecimento afeta a todos, e numa certa etapa da vida os trabalhadores deixam de conseguir 
exercer seu trabalho como antes, nesses casos o trabalhador busca suporte do INSS, sendo o benefício 
mais procurado a aposentadoria o principal, mas também havendo outras possibilidades. O objetivo 
deste artigo, é mostrar as mudanças que ocorreram na legislação, para os trabalhadores que ainda não 
entraram com o pedido de aposentadoria e irão se enquadrar nas novas normas. O INSS é socialmente 
importante pois garante ao segurado uma determinada “Proteção Financeira” em formas de benefícios 
elegíveis de acordo com o momento ou demanda do segurado garantindo e assegurando dignidade ao 
contribuinte. Para se aposentar pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), é necessário um tempo 
de contribuição mínimo que dependerá de cada tipo de aposentadoria e do benefício requerido, sendo 
que o pagamento de trabalhadores com carteira assinada é feito pela empresa contratante, enquanto 
outros contribuintes, como autônomos, podem fazer o pagamento por carnês. Atualmente no Brasil há 
4 (quatro) formas de aposentadorias que são: I – Aposentadoria por invalidez; II – Aposentadoria por 
idade; III – Aposentadoria por tempo de contribuição e IV – Aposentadorias especiais. Conclui-se que 
a PEC nº 287/2016 possui efeitos relevantes na economia. Comparando a situação sem reforma e com 
a reforma proposta pela PEC 287/2016, pode-se observar que as variáveis macroeconômicas 
apresentam melhor desempenho com a reforma, com produto, consumo e emprego atingindo 
patamares mais elevados ao longo da trajetória. 
 
PALAVRAS-CHAVE: aposentadoria; trabalho; previdência social; benefício. 

 
 
9. INCENTIVOS FISCAIS: O Brasil Tem Política de Crédito ao Produtor Rural 
 
Henrique Bonifácio Pereira; Vanessa Cristina Franchin 
 
RESUMO 
Os incentivos fiscais são instrumentos de grande importância para o desenvolvimento nacional e 
geração de empregos. As políticas de governo possuem um olhar diferenciado ao setor primário em 
comparação aos demais, uma vez que considera a base econômica brasileira como sendo o 
agronegócio, mas a Revolução Industrial provoca uma corrida às grandes cidades gerando dois 
problemas estruturais que é o inchaço dos grandes centros e o esvaziamento da terra. O presente 
estudo objetiva trazer a informação a conhecimento, de maneira que, os interessados tornem-se 
elegíveis e consigam  se beneficiar do crédito rural. Para tanto foi realizado a pesquisa bibliográfica 
exploratória e que apresenta o contexto histórico em que este sistema surgiu, suas características e 
exigências básicas, além de breve descrição dos principais programas que o constitui atualmente, 
levando em consideração seu público mais frágil – o pequeno e médio produtor. Os resultados 
trouxeram à tona que, quando se trata do meio rural, a instituição do Sistema Nacional de Crédito Rural 
surge como um divisor de águas na história do agronegócio brasileiro, porque traz possibilidades de 
financiamentos a  taxas de juros de 4% a 8 % ao ano, oportunizado ao produtor rural contratar um 
empréstimo , investir em sua propriedade e com seus resultados, expandir.  Apesar de não atingir em 
sua totalidade o objetivo para o qual foi criado, vêm sendo aprimorado ao longo do tempo com o intuito 
de incluir cada vez mais os produtores em seu rol de beneficiários, gerando crescimento e 
desenvolvimento da atividade rural no Brasil.  
 
PALAVRAS-CHAVE: rural; crédito; incentivo; tributos. 
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10. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E O DESAFIO NA OBTENÇÃO DO 
MICROCRÉDITO 
 
Dayse Graciele Ramos Camacho; Vanessa Cristina Franchin 
 
RESUMO  
Este artigo tem por objetivo realizar uma exposição histórica a respeito do nascimento da forma jurídica 
MEI, que tem oportunizado a formalização de muitos empreendedores por conta dos benefícios que 
vão desde a abertura do CNPJ sem taxas até a possibilidade de atender os órgãos públicos mediante 
participação em licitação. A problemática abordada é no que tange a obtenção de capital de giro junto 
às instituições financeiras, visto que este em pequenos empreendimentos por muitas vezes é 
inexistente. Na mídia muito tem se publicado que  há mecanismos criados pelo Governo Federal para 
auxiliar financeiramente este regime de tributação a conquistar a expansão, visto que este é um dos 
objetivos pretendidos, afim de que no futuro contribuam de forma significativa e gerem emprego. 
Metodologicamente, a pesquisa detém um caráter descritivo, explicitando as principais características 
que compõe esta tipologia empresarial. Como conclusão, há uma evidenciação das condicionalidades 
que restringem a elegibilidade para a aprovação do microcrédito, neste sentido, mediante os estudos 
apontados pelo SEBRAE, há uma demonstração sobre a falta de organização de uma parcela de 
empreendedores que no tempo de pandemia foram buscar o microcrédito, elucidando que no momento 
de formalização, a flexibilização que trouxe grande facilidade, também trouxe o contingente de 
precarização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: contabilidade; economia; crédito; gestão; forma jurídica; microempreendedor 
individual. 
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