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1. DIFICULDADES PARA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL NOS ESCRITÓRIOS DE
CONTABILIDADE
José Ribeiro Torres Junior; Raquel Prediger Anjos
RESUMO
O eSocial é definido como uma ação conjunta de vários órgãos do governo federal, com o objetivo de
unificar o envio de informações dos colaboradores e centralizá-las em um ambiente que possa ser
consultado por todos os órgãos governamentais que utilizam esses dados. Ele objetiva a promoção
mais simples e ágil no processamento de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas pelas
organizações brasileiras, facilitando o seu encaminhamento aos órgãos governamentais. O objetivo
deste artigo foi analisar as dificuldades para implantação do eSocial nos escritórios de contabilidade.
Para a metodologia utilizou-se a pesquisa descritiva e bibliográfica, com abordagem qualitativa.
Conclui-se que os profissionais da área contábil precisam estar mais qualificados para trabalhar com o
eSocial. Ressalta-se que não existe conhecimento necessário sobre esta nova obrigação acessória e
até mesmo sobre a dimensão deste tema no dia a dia dos escritórios, portanto, os profissionais
precisam se aperfeiçoar ao máximo para enfrentar as dificuldades na implantação do eSocial.
PALAVRAS-CHAVE: eSocial; obrigação acessória; escritório contábil; departamento pessoal.

2. A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DA CLASSE CONTÁBIL NA INCLUSÃO DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
Julia Gabriele de Castro Barros; Raquel Prediger Anjos
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a importância da classe contábil na inclusão de pessoas
com deficiência nas organizações e como estes profissionais podem auxiliar na empregabilidade destas
pessoas. Como método utilizou-se uma revisão bibliográfica, com análise de livros e artigos de
pesquisadores de renome na área. O profissional Contábil pode ser de grande auxílio no apoio a luta
por uma sociedade para todos e sem exclusão, implica em manter em foco que a pessoa com
deficiência deve ser inserida no mercado de trabalho e incentivar para que o contexto se ajuste para
que este tenha acesso às vagas. O bem-estar desses trabalhadores deverá ser implantado não apenas
em decorrência da força de lei, mas também e principalmente visando o aspecto humanitário da
inclusão de cidadãos com uma menor capacidade física e/ou intelectual, para que assim as
organizações não tomem decisões apenas pautadas em suas obrigações legais, mas também em seus
deveres sociais.
Palavras-chave: pessoas com deficiência. inclusão. organizações.
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3. PAPEL DAS MULHERES EMPREENDEDORAS NO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Letícia Ramos de Frias; Raquel Prediger Anjos
RESUMO
O presente trabalho apresenta como objetivo discutir um dos desenvolvimentos econômicos e sociais
mais significativos do mundo: a ascensão do fenômeno do empreendedorismo feminino. O
empreendedorismo feminino é uma fonte importante de crescimento econômico na criação de novos
empregos e por ser geneticamente diferente, as mulheres fornecem soluções diferentes para questões
de gestão e negócios. A contribuição das mulheres empreendedoras ainda precisa ser devidamente
investigada. O objetivo geral deste trabalho é analisar o empreendedorismo feminino estudando suas
habilidades que possibilitem auxiliar nos desafios e visualizar as oportunidades do mercado econômico.
A pesquisa se classifica quanto aos fins em exploratória, descritiva e explicativa e em relação aos
meios, se trata de uma pesquisa bibliográfica. Embora a igualdade de oportunidades para homens e
mulheres no campo empresarial não seja uma realidade a curto prazo, o progresso em direção a sua
realização poderia ser facilitado por uma melhor compreensão do impacto do empreendedorismo
feminino na sociedade e sua contribuição para o crescimento econômico.
PALAVRAS-CHAVE: empreendedorismo feminino; oportunidades; desafios; negócios.

4. ANÁLISE SOBRE A FORMALIZAÇÃO DE STARTUPS COM BASE NO REGIME
TRIBUTÁRIO INOVA SIMPLES
Kelvin Willian Garcia Barros; Raquel Prediger Anjos
RESUMO
As startups são pequenas empresas, que captam oportunidades de negócio inovadora, visando
empaticamente solucionar problemas apontados pela sociedade. Normalmente inseridas num mercado
volátil, torna-se necessário que as startups atinjam um crescimento rápido, mas para isso o processo
de formalização/abertura destas empresas seja realizado de modo rápido, desburocratizado e
tecnológico, o que têm tornando-se um grande desafio, considerando-se os morosos históricos de
abertura de empresas no Brasil. Normatizado pela Lei Complementar 167/2019, o Inova Simples
passou a ser regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, possibilitando a inclusão das
startups no Simples Nacional – regime tributário simplificado e diferenciado destinado aos sujeitos
qualificados como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). Assim, o Inova Simples
revogou a Lei Complementar 123/2006, que outrora excluía a startup do regime jurídico tributário
relativo ao Simples Nacional. (BRASIL, 2019). O Inova Simples tornou-se uma importante alternativa
legal de incentivo ao ecossistema empreendedor no Brasil, ao estimular a criação, formalização,
desenvolvimento e consolidação das startups brasileiras. Diante disto, este trabalho tem como objetivo
geral fazer uma análise sobre a formalização de startups com base no regime tributário Inova Simples.
PALAVRAS-CHAVE: startups; formalização; Inova Simples.

5. A IMPORTÂNCIA DO USO DA TECNOLOGIA PARA AS PMEs ENFRENTAREM
A PANDEMIA
Vanessa Cristina Bernardi Garcia Nogueira; Raquel Prediger Anjos
RESUMO
O impacto do COVID-19 para a economia mundial foi devastador, já que encolheu no primeiro trimestre
em 1,2%, seu maior declínio desde a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo,
governos em todo o mundo estão emitindo políticas e implementar planos de ação, incluindo restrições
(ou seja, bloqueios de países, fechamento temporário das operações físicas das empresas) para
prevenir a propagação do surto Covid-19. Neste estudo será abordado a realidade das PMEs dentro
do cenário pandêmico, construindo possibilidades situacionais para uma melhoria em sua
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sustentabilidade através das tecnologias digitais, ampliando serviços e possibilitando uma melhora
durante a crise.
PALAVRAS-CHAVE: pandemia; pequenas e médias empresas; tecnologias digitais; sobrevivência.

6. ÉTICA NA PROFISSÃO CONTÁBIL
Rosilene Guimarães Batista; Leandro Batista da Silva
RESUMO
Diante do inevitável processo de globalização com a abertura de novos mercados, através dos avanços
tecnológicos em todo mundo, o crescimento econômico do país e mundial, efeitos da globalização, o
papel do contador na esfera empresarial está se tornando cada vez mais importante. No Brasil,
historicamente, a contabilidade teve papel secundário nas organizações, entretanto esse cenário
mudou muito nos últimos anos, exigindo-se, assim, uma nova redação na legislação vigente do país,
visando adequar a contabilidade aos princípios e normas geralmente aceitos em contabilidade em todo
o mundo. Com a busca pela harmonização das normas contábeis, a profissão contábil ganhou prestígio,
inclusive em países onde o profissional da área não era tratado com a devida importância no exercício
de sua função. Este artigo tem como objetivo demonstrar a importância da ética para o respeito e a
valorização desta ciência moral enquanto direito e dever de todos, para obter uma sociedade mais
democrática e humana. Os bons profissionais da contabilidade têm motivos relevantes para atuar de
maneira ética. Verifica-se através de fatos pesquisados, que práticas cidadãs podem ser um diferencial
competitivo. Por outro lado, profissionais cuja conduta é questionável, nem sempre são aceitos por
empresas idôneas, pois uma vez antiético, há uma grande probabilidade de não retornar por caminhos
honestos. A ética é um valor de primeira grandeza para qualquer profissional que almeja bons
relacionamentos com seus clientes e sucesso profissional. Sob nenhuma hipótese, o contabilista deve
abrir mão de certos princípios, como a honestidade e a transparência na execução de suas atividades
profissionais.
PALAVRAS-CHAVE: ética; profissional; contábil; moral; competitivo.

7. OS ÍNDICES DE LIQUIDEZ E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A TOMADA DE
DECISÃO
Welintton Rubens Gonçalves; Leandro Batista da Silva
RESUMO
Independentemente do tamanho e do setor em que está inserida, uma empresa é o reflexo das
decisões do seu gestor. A base do sucesso de qualquer empreendimento é a informação, que deve ser
bem preparada e difundida, pois uma organização com informações contábeis confiáveis certamente
será gerida com eficiência, tornando-se uma excelente competidora, com estrutura para ofertar
produtos e/ou serviços, satisfazendo assim as necessidades do mercado. Com base nestes conceitos,
este artigo tem o propósito de contribuir para a percepção da necessidade e importância da análise dos
índices de liquidez, elemento fundamental para o gerenciamento e orientação na tomada de decisão
por meio de grupos de índice de liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez geral e liquidez seca, para
que os gestores visualizem sua importância e aplicabilidade como ferramenta de gestão contábil e
administrativa.
PALAVRAS-CHAVES: análise; índice de liquidez; gestão empresarial.
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