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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na concepção do pai da administração moderna - Peter Drucker - "o trabalho é tão 

antigo quanto o ser humano", sendo assim ao considerarmos o aspecto histórico o 

trabalho foi e ainda é uma das bases mais importantes na construção de uma sociedade, 

além de parte essencial de seu sistema econômico.  

 No Brasil a economia sofreu constantes transformações, inclusive no que diz 

respeito ao trabalho. O advento da globalização e a expansão tecnológica  também 

contribuíram pra revolucionar os conceitos organizacionais e de mercado, provocando 

também transformações no mundo do trabalho. Em 2004, iniciou-se um período com 

medidas econômicas que promoveram o aumento do PIB e a queda da inflação 

permitindo uma abertura para que o mercado de trabalho fosse reativado, tornando-se um 

fator essencial para melhores condições sociais e econômicas no país.  

 No entanto, a estabilidade econômica brasileira foi fortemente abalada pela crise 

mundial em 2008 e a partir daí o mercado de trabalho sofreu severamente as 

conseqüências: a competitividade excessiva, câmbio instável e a velocidade das 

inovações levou a falência de inúmeras empresas gerando desemprego. A interferência de 

fatores internos como os baixos índices de escolaridade, o despreparo profissional e o 

pouco suporte aos pequenos empresários também contribuíram para o desemprego e 

informalidade nas relações de trabalho que perduram até os dias atuais.     

 Em consequência a essas transformações procurou-se mecanismos que 

possibilitassem continuar com o aprimoramento das condições de vida no país. Recorreu-

se então a um processo de inovação nos negócios fazendo com que as empresas já 

existentes se recriassem e novos empreendimentos surgissem a partir de novos modelos 

de negócios e também no perfil dos empresários, transformando-os em empreendedores. 

Dessa forma, o conceito de empreendedorismo tornou-se uma estratégia para os negócios 

e uma alternativa a geração de empregos e de renda no Brasil. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Proporcionar o desenvolvimento da capacidade gerencial de Empreendedores Individuais 

(MEIs) e Microempreendedores (MEs) através de uma oficina ministrada pelos alunos do 

curso de Ciências Contábeis afim de fornecer um treinamento com conhecimentos 

básicos sobre controles, enquadramento e tributação de um negócio, bem como, fornecer 

informações que possam auxiliar os gestores da comunidade no desenvolvimento e 

prosperidade de seu empreendimento, visando ampliar a visão empresarial, possibilitar 

um diferencial competitivo e a construção de novas oportunidades de emprego nas 

empresas atendidas. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Qualificar os empreendedores com informações diversas sobre o 

empreendedorismo, noções básicas de contabilidade, gestão e manutenção de uma 

empresa; 

 Desenvolver conhecimentos contábeis básicos nas áreas de controles financeiros, 

noções de contabilidade fiscal e regimes de tributação. 

 Disponibilizar modelos básicos de controles de estoque, fluxo de caixa, contas a 

receber/pagar visando  melhor desempenho organizacional; 

 Auxiliar os empreendedores participantes, por meio de uma perspectiva gerencial 

integrada, a tomar decisões mais seguras; 

 

1.1.3 Justificativa 

 

 Nos últimos anos, o Brasil passou por diversas transformações e atingiu certa 

estabilidade econômica, no entanto, a crise interna gerada por escândalos de corrupção e 

as medidas insuficientes adotadas pelo governo para conter o desencadeamento de uma 

crise econômica e financeira tornam necessário o destacar a questão o futuro da geração 
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de postos de trabalho no país. Nesse contexto, a questão da criação de novas 

oportunidades de emprego nas organizações em um mercado que está crise parece 

inviável e tal ideia é reforçada pela mídia anunciando índices elevados de desemprego 

todos os dias.  

 Ainda que esse seja um cenário pessimista, como futuros contadores acreditamos 

que o desenvolvimento de um projeto de extensão envolvendo alunos, professores e os 

micro e pequenos empreendedores poderá ajudar na sobrevivência das empresas e na 

criação de novos empregos. O crescimento dos empregos no Brasil não precisa depender 

apenas de medidas governamentais e de uma economia estável, também pode acontecer 

através um compromisso entre as organizações, o empreendedorismo e a contabilidade. 

 Atualmente, a conscientização do empreendedorismo precisa ser ampliada em 

face do futuro incerto de um número cada vez maior de empresas no Brasil, inclusive o 

futuro das grandes empresas. Todavia, as grandes já estão consolidadas no mercado  

absorvendo melhor os impactos da crise, enquanto as pequenas empresas estão que 

desprotegidas e sem opções para se manterem acabam aumentando a taxa de mortalidade 

empresarial e de redução dos empregos formais por serem conduzidas com despreparo 

por parte dos empresários.     
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Empreendedorismo no Brasil 

 
 O conceito de empreendedorismo existe desde 1990 no Brasil, mas não era 

amplamente conhecido devido a pouca informação disponível para auxiliar os 

interessados na jornada empreendedora. O empreendedorismo só ganhou visibilidade a 

partir de 2006 com a instituição do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte pela Lei Complementar 123/2006. Também foi popularizado através do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, uma entidade 

privada criada para dar suporte através de assessoria aos micro e pequenos empresários e 

pessoas que desejam abrir o próprio negócio. 

 As definições de ME e EPP não segue um critério único e variam de acordo com o 

objetivo podendo ser classificadas de acordo com seu faturamento, número de 

empregados ou segmentação no mercado. No entanto, a classificação mais comum das 

MPE's segue a legislação do Simples Nacional e está disposta no Anexo 1, sendo o 

critério de enquadramento adotado o da receita bruta anual de acordo com a LC 123/06 e 

a LC 128/08. 

 O Portal do Empreendedor, que é um canal oficial do MEI que disponibiliza 

diversas informações sobre o MicroEmpreendedor Individual, define esse segmento da 

seguinte forma:  

 
"Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por 
conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. (...) é 
necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano e não 
ter participação em outra empresa como sócio ou titular, podendo ter um 
empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da 
categoria." 

  

  Segundo estatísticas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação (IBPT) em 2015, a partir do "Empresômetro" que tem como base dados 

divulgados por órgãos governamentais e pelas empresas, até o final do referido ano o 

Brasil possuía aproximadamente 16,2 milhões de empresas ativas, cujo 94% dos 

empreendimentos eram representados por microempresas e empresas de pequeno porte 

como pode ser visto no Anexo 2. 
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 Além das microempresas e empresas de pequeno porte há de se falar também da 

parcela que representa os Micros Empreendedores Individuais (MEIs), que mesmo sendo 

relativamente nova está cada vez mais presente nas estatísticas do "Empresômetro", 

somando até 2015 a parcela de 5,5 milhões do total de MPEs ativas no Brasil. 

 Dados do SEBRAE revelam que em 2015 a taxa total de empreendedorismo para 

o Brasil foi de 39,3% e demonstrou que os brasileiros são favoráveis à atividade 

empreendedora, mas que a precariedade de políticas governamentais, educação e 

capacitação e apoio financeiro são condições limitantes à atividade empreendedora.  

 De acordo com o ranking mundial de empreendedorismo, resultado de uma 

pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Index (GEI) em 2016, o Brasil ocupa a 

92º posição e é considerado uma país de cultura empreendedora com perspectiva de 

oportunidades, mas que ainda deixa a desejar na internacionalização, capital humano e 

processos de inovação.    

 

2.2 Empreendedorismo x Geração de novos postos de trabalho no Brasil 

 
 O mercado de trabalho brasileiro é marcado pela informalidade: ambulantes, 

feirantes, salgadeiras e vários outros tipos de trabalhadores informais. Dessa forma, no 

presente estudo o trabalho informal é considerado como qualquer atividade produtiva 

realizada à margem da legislação trabalhista brasileira, ou seja, são pessoas sem carteira 

assinada, não-remuneradas e os trabalhadores autônomos.   

 Além de um mercado naturalmente informal também há as taxas de juros e a 

carga tributária elevadíssimas, que são fatores que tornaram insustentáveis a geração de 

empregos pelas médias e grandes empresas no Brasil, pois estas são obrigadas a reduzir 

gastos e sua primeira opção são cortes de pessoal, consequentemente gerando 

desemprego e contribuindo para o crescimento do mercado de trabalho informal.  

  Atualmente a população brasileira encontra-se em um momento de desequilíbrio 

econômico com um custo de vida cada vez mais alto. Tal situação  faz com que as 

pessoas se reinventem para manter sua estabilidade financeira e procurem inovar para se 

manter no mercado de trabalho, portanto, no Brasil empreender é uma necessidade da 

população e demonstra ser uma solução  para combater os juros, a tributação e a 

competitividade acirrada entre as empresas no mercado.  
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 Nesse contexto, a popularização do espírito empreendedor tem sido essencial no 

combate ao desemprego e a informalidade e também faz surgir cada vez mais empresas 

no país, principalmente as denominadas MPEs. No Brasil os pequenos empreendimentos 

são os principais geradores de postos de trabalho, além de possuírem a capacidade de 

aprimorar a produção de bens e serviços em escala regional também causam reflexos 

positivos na economia nacional.  

 A popularização do empreendedorismo também contribui com a formalização do 

mercado, uma vez que cada vez mais pessoas não conseguem oportunidades formais e 

partem para o trabalho informal, que é considerada uma característica da economia capaz 

de gerar muitos empregos. O disponibilidade de informações sobre como ser um 

empreendedor também garante o acesso de quem está criando seu próprio negócio ou 

trabalhando para outra pessoa à informações sobre os benefícios da formalização. 

 A imagem do gráfico que encontra-se no Anexo 3 deste trabalho foi extraída da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 2015 e compara o 4º trimestre de 

2012 a 2015 para ilustrar a distribuição dos empregos formais e informais no país, 

incluindo trabalhadores domésticos. Após análise do gráfico concluí-se que no último 

trimestre dos anos de referência houve aumento dos empregos formais no Brasil, 

inclusive dos trabalhadores domésticos. Observou-se também a inércia dos empregos 

formais e informais no setor público.  

 É consenso entre os economistas da mídia que a criação de novas oportunidades 

de trabalho no Brasil está prejudicada devido a crise, mas no dia-a-dia grande parte dos 

brasileiros estão  trabalhando com o auxílio do empreendedorismo, pois garantem sua 

estadia no mercado através da criatividade e inovação e ainda fazem com que a geração 

de empregos não diminua. 

 

2.3 Problemas enfrentados pelos Micro e Pequenos Empreendedores 

 
 No Brasil apesar das mudanças favoráveis as MPEs e a criação de novos 

empreendimentos desse tipo, a estrutura empresarial ainda apresenta índices de fracasso 

relevantes: um aumento de quase 25% do número de empresas fechadas de 2014 para 

2015 como mostra  o Anexo 4.  

 Dentre os fatores que contribuem para a vida breve das MPEs estão: as 

dificuldades na obtenção/gestão de recursos financeiros, o mal gerenciamento do capital 



10 

de giro, a carga tributária elevada e também a baixa capacidade dos empresários para 

administrar os negócios. 

 Portanto, a sobrevivência dessas empresas é complexa e depende da identificação 

e resolução de problemas internos através da transformação de empresários em 

empreendedores e da superação de obstáculos externos que precisam ser analisados com 

cautela para que o empreendimento não seja comprometido. 

   

2.3.1 Planejamento Tributário 

 
Um ponto essencial na saúde financeira e econômica da empresa diz respeito aos 

tributos a serem pagos, sendo os principais: IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana), IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e ITR 

(Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), incidentes sobre o patrimônio, ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados) e ISS (imposto sobre serviços de qualquer natureza), 

incidentes sobre o consumo e o Imposto de Renda que incide sobre a renda. A ausência 

de previsão dessas obrigações pode ocasionar a saída inesperada de recursos e resultar em 

uma diminuição significativa da margem de lucro ou da liquidez da empresa. Da mesma 

forma a falta de conhecimento a cerca do melhor regime tributário refletirá no aumento 

de despesas, onerando o produto ou serviço final e diminuído sua competitividade no 

mercado.  

Por esse motivo, como ensina Silvério das Neves em seu Livro “Curso prático de 

imposto de renda:  pessoa jurídica e tributos conexos” (2009) o empreendedor deve estar 

atualizado sobre os benefícios fiscais concedidos pelo Governo e suas modificações, além 

de simular outras modalidades de tributação.  

Deve-se lembrar que o planejamento tributário pressupõe desonerar ao máximo a 

atividade empresária dentro dos limites da lei, caracterizado a chamada elisão fiscal, 

decorrente da própria lei ou de brechas na legislação. Dessa forma o empresário pode se 

valer da utilização de créditos de impostos indiretos, como ICMS e IPI ou optar por uma 

modalidade de Imposto de Renda mais favorável ao seu negocio, como SIMPLES 

nacional ou lucro presumido, mais vantajosos para micro empresas e empreendedores 

individuais. 
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As políticas econômicas que determinam os incentivos fiscais variam de país para 

país. No caso do Brasil, por  possuir elevadas carga tributárias, o Governo optou por 

conceder incentivo fiscais como forma de impelir o desenvolvimento das empresas. Há 

no entanto, uma peculiaridade no território nacional, a chamada zona franca de Manaus. 

Zonas Francas, são áreas delimitadas, geralmente perto de portos,  que recebem incentivo 

fiscal e alfandegário e possuem o objetivo de desenvolver o comércio e a indústria 

regional. 

No caso brasileiro, a Zona Franca abrange os Estados do Acre, Amazonas, 

Rondônia e Roraima além das cidades de Macapá e Santana, que se localizam no Amapá 

e determinados casos pode conceder como incentivo a redução de 75% do Imposto de 

Renda devido, a isenção do II, IPI, IPTU e ICMS. 

Assim, o planejamento tributário pode ser decisivo para o posicionamento do 

produto frente aos concorrentes. Como no caso do ICMS, em que uma alíquota menor 

pode determinar o local da sede da empresa, ou os fornecedores com que negociará os 

insumos, sempre visando a diminuição do ônus tributário. No entanto, deve-se utilizar as 

manobras lícitas e nunca considerar a evasão fiscal como meio de diminuir a carga 

tributária incidente.  

 

2.3.2 Planejamento e Controle Financeiro 

 

 O uso de ferramentas de planejamento e controle financeiro em uma empresa é 

um dos fatores que a mantém no mercado, principalmente nas Micro e Pequenas 

Empresas, pois esse tipo de empreendimento acaba em uma situação delicada e com falta 

de capital de giro devido aos conhecimentos gerenciais limitados por seus 

administradores. A inexistência de planejamento nesse tipo de empresas e o pouco 

conhecimento dos empresários das MPEs em ferramentas de controle resulta na má 

gestão das disponibilidades (capital circulante) causando problemas em financiar suas 

necessidades operacionais e consequentemente em sobreviver no mercado. Dessa forma, 

torna-se necessário uma breve explicação das ferramentas de controle utilizadas nas 

empresas. 

 Nas empresas de médio e grande porte são usadas no processo de gestão inúmeras 

ferramentas de controle que geralmente fazem parte de um sistema integrado. No entanto, 

tratando da situação das MPEs abordaremos as quatro mais simples delas: controle de 
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estoques, contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa. Isto porque nesse tipo 

empresas são realizadas poucas movimentações e o método manual/manual-eletrônico 

(planilhas eletrônicas) é mais simples e  capaz de controlar os compromissos 

satisfatoriamente. 

a) Fluxo de caixa: é um instrumento que a partir de projeções futuras de entradas 

e saídas de recursos e possibilita acompanhar toda a movimentação de valores da empresa. 

Sua análise é feita mensalmente e/ou anualmente e tem como objetivo verificar a saúde 

financeira do empreendimento. Também auxilia na tomada de decisões, pois torna 

possível identificar onde e como o dinheiro  está sendo aplicado. 

b) Controle de estoques: é uma ferramenta que informa detalhadamente sobre o 

fluxo de materiais e produtos dentro de uma empresa permitindo conhecer a quantidade 

disponível de cada item existente no estoque da empresa e o valor monetário 

correspondente a essa quantidade. Tem como finalidade controlar de forma 

individualizada todas as movimentações (entradas e as saídas) realizadas no estoque 

através de uma ficha de controle. 

c) Contas a pagar: este controle tem a função de fazer o acompanhamento 

das contas que deverão ser pagas e quando o pagamento deve ocorrer. É um 

instrumento de planejamento que auxilia na programação da empresa e pode evitar 

que o caixa seja comprometido ou que ocorra atrasos nos pagamentos dos 

compromissos assumidos.  

d) Contas a receber: é uma ferramenta de controle gerencial essencial que 

monitora os ativos à receber decorrentes das vendas a prazo e permite que a empresa 

acompanhe os pagamentos evitando atrasos e inadimplência dos clientes ao demonstrar 

os valores a serem recebidos e suas respectivas datas. 

 É importante ressaltar que a inserção de um sistema de gestão em um 

empreendimento de micro ou pequeno porte servirá para tornar o processo de gestão mais 

confiável e prático, permitindo que os esforços e recursos da empresa sejam melhor 

direcionados. 

 Considerando que em qualquer empresa erros podem gerar grandes problemas 

para o negócio, nas MPEs os controles devem ser feitos com bastante cautela e se 

possível por um profissional contábil apto. Dessa maneira, torna-se essencial para gestão 

eficaz dos empreendimentos desse porte um controle financeiro completo que permita 
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geração de informações confiáveis para negociação de prazos, avaliação de alternativas e 

a definição de estratégias para o sucesso da empresa.    

 

2.4 Gestão de Risco 

 

Em países desenvolvidos um fator determinante para o sucesso e sobrevivência de um 

negócio é a consciência sobre a importância do gerenciamentos de riscos. Cada tipo de 

negócio possui suas próprias especificidades e, por isso, é fundamental identificar quais 

são as principais atividades-risco da empresa visando a contratação de um seguro 

adequado.  Existem seguros para prevenção, redução, transferência e neutralização de 

riscos cujo o objetivo é o mesmo: garantir a continuidade das atividades da empresa, mas 

geralmente por preços não compatíveis com a situação dos micro e pequenos 

empreendedores. Nesse contexto e diante da instabilidade política e econômica 

enfrentada pelo Brasil, é essencial que os MEIs e MPEs tenham conhecimentos sobre a 

gestão de riscos. 

O órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro - 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), acatando diretrizes do governo procurou 

implementar a partir de 2003 ações com o objetivo de incentivar a comercialização de 

seguros simplificados e de baixo custo para população de baixa renda e micro-

empreendedores formais e informais. 

O microsseguro é uma opção ainda pouco conhecida para o gerenciamento de riscos 

nesse tipo de empresas. Desempenha um papel fundamental ao disponibilizar serviços 

financeiros em conjunto com a proteção social, incorporando elementos de ambos e é parte 

da estratégia do governo como forma de diminuir a pobreza e incentivar o empreendedorismo 

no país beneficiando o crescimento econômico ao tornar os sistemas financeiros mais 

inclusivos. 

 

2.5 Contabilidade como ferramenta de apoio a geração de novos postos de trabalho 

 

 
 A Contabilidade é uma ciência que tem a função de gerar e fornecer informações 

confiáveis que sirvam de suporte a tomada de decisão, para que esta seja feita com 
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segurança. Trata-se de um instrumento importantíssimo para toda empresa, mas 

principalmente aquela que possuem dificuldades de se manter no mercado. Os micro e 

pequenos empresários geralmente associam o papel do profissional contábil com o 

Imposto de Renda ou à qualquer burocracia, limitando a Contabilidade a parte tributária e 

fiscal, esquecendo-se do seu papel como instrumento de apoio à gestão. 

 Diante de um cenários com tantas incertezas no âmbito econômico, os 

empresários individuais, micro ou de pequenos porte do Brasil precisam desenvolver não 

só o conceito do empreendedorismo e transformarem-se em empreendedores, mas 

também compreender outros tipos de conhecimentos que possam ajudá-los a sobreviver 

no mercado e manter e gerar trabalho. 

 Se por um lado a baixa demanda de produtos e serviços, elevação da carga 

tributária, inflação e juros altos decretam todos os dias a morte de centenas de empresas e 

aumenta cada vez mais as taxas de desemprego, por outro conhecer o básico da 

terminologia contábil, como por exemplo, ativo, passivo, patrimônio líquido, regime de 

caixa e competência, capital de giro entre outros, e saber utilizar as ferramentas de 

controle financeiros, ter noções dos resultados de um balanço ou de planejamento 

tributário pode ser a diferença necessária para estar no mercado amanhã.       

 Neste contexto, o profissional de Contabilidade é primordial na geração e síntese 

de informações em um momento tão crítico, uma vez que a maior preocupação dessa 

Ciência Social é fornecer informações úteis sobre os mais diversos temas como custos, 

fiscal e tributário, gerencial, formação de preços, demonstrações financeiras. O 

empresário que tem sua empresa enquadrada nas categorias individual, micro ou pequena 

deve tomar consciência de que a informação contábil em sua empresa é benefício a sua 

tomada de decisão, que será  feita com segurança, com base em informações que 

proporcionarão a otimização de sua gestão e as chances de sucesso de sua empresa em 

meio a crise. 

 Dessa forma, a ideia sugerida para realização de um Projeto de Extensão que 

contemple a geração de novos postos de trabalho, a Contabilidade e o empreendedorismo 

é a elaboração de uma oficina com o objetivo de fornecer aos empresários da comunidade 

em torno da universidade, enquadrados como MEI ou MPE, informações de cunho 

gerencial que possam auxiliá-los na prosperidade de seu empreendimento e também na 

geração de novos postos de trabalho.  
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3 PROJETO DE EXTENSÃO 

 

3.1 Título do Projeto 

 

"OFICINA COMUNITÁRIA - ORIENTAÇÃO GERENCIAL BÁSICA" 

 

3.2 Metodologia 

 

 A criação deste projeto tem a finalidade de expor e explicar informações de cunho 

gerencial e contábil que possam ser transformadas em conhecimento para capacitação dos 

empreendedores e utilizadas a favor do empreendedorismo nas comunidades. Sendo 

assim, através de conhecimentos das várias áreas de Contabilidade será promovida a 

capacitação de qualidade  de empreendedores como forma a incentivar o 

empreendedorismo e o desenvolvimento sócio-econômico das comunidades atendidas 

pelos profissionais de Ciências Contábeis. 

 

3.2.1 Metas 

 

  A oficina tem como finalidade  a construção de um conhecimento gerencial sólido 

voltado ao desenvolvimento do empreendedorismo que possam auxiliar no planejamento, 

organização, controle e gestão dos empreendimentos individuais, micro empreendimentos 

e empreendimentos de pequeno porte. O público-alvo são pessoas que possuem 

conhecimentos gerenciais limitados e desejam começar e/ou formalizar um negócio 

principalmente  nas modalidades Micro Empreendedor Individual - MEI e Micro 

Empreendedor - ME. A realização da oficina será feita em parceria com a PUC 

Consultoria Jr. com capacidade para 25 inscritos em data, horário e local a serem 

determinados. 
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3.2.2 Estrutura do Projeto 

 

O projeto está estruturado da seguinte forma: 

 

 limitação do público-alvo a Microempreendedores Individuais (MEIs),  

Microempreendedores (MEs) e Empreendedores de Pequeno Porte (EPP); 

 capacitação do grupo e preparação do material para ministrar a oficina; 

 elaboração de um panfleto para divulgação da proposta extensionista; 

 identificação e captação de parcerias para o projeto. 

 

3.2.3 Atividades a serem desenvolvidas no Projeto 

 

Serão realizadas as seguintes atividades no Projeto: 

 

 Coleta de informações dos empreendedores participantes e sobre seu 

empreendimento; 

 Capacitação de professores e alunos para realização da Oficina; 

 Organização e elaboração do material a ser utilizado no projeto; 

 Promoção de discussões sobre diversos temas da área gerencial e conhecimentos 

pessoais entre os participantes;  

 Realização de avaliação da oficina a ser respondida pelos participantes; 

 Elaboração de relatório para verificar os efeitos do projeto na comunidade. 

 

 A coleta de informações dos empreendedores será feita através de um questionário 

aplicado aos interessados com o objetivo de saber dados socioeconômicos e empresariais 

para elaboração de estatísticas nos resultados do projeto. 

 O grupo a ser capacitado para realização da Oficina poderá contar com um total 

de 5 a 10 participantes que serão alocados em dias alternados, sempre com a participação 

de um professor.   

 A organização do material a ser elaborado para utilização na oficina será 

composto de textos que irão servir como base na exposição de conhecimentos teóricos e 

auxiliar os participantes na compreensão da importância das práticas gerenciais no dia-a-
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dia dos micro empreendedores e modelos de controles financeiros a serem usados nos 

exercícios práticos. 

 A elaboração do material usado na exposição de conhecimentos, práticas e 

discussões promovidas na Oficina será feita acerca dos seguintes tópicos: 

 

1. Empreendedorismo e sua importância para a economia brasileira 

2. Postos de trabalho no Brasil e geração de novos empregos através do 

empreendedorismo 

3. Dificuldades enfrentadas pelos MEIs e MEs  

4. Contabilidade como ferramenta para o crescimento e prosperidade das 

empresas  

5. Enquadramento das empresas para cada tipo de empreendedor 

6. Regimes tributários e suas vantagens 

7. Elaboração e gestão de controles financeiros  

8. Compreensão de termos gerenciais 

   

 A ideia é de que oficina seja disponibilizada em dois turnos, sendo realizada em 

uma sala de aula  com capacidade máxima para 30 participantes e tenha carga-horária 

máxima de 04 (quatro) horas por turno. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A contabilidade como uma ciência social aplicada que se adapta às necessidades 

do homem e do meio pode ser uma excelente ferramenta de suporte para os 

empreendedores que são a base da nossa economia. O curso de Ciências Contábeis tem 

como objetivo formar profissionais qualificados para  atuar em  organizações de qualquer 

porte e auxiliar na administração e gestão do patrimônio dessas empresas. Dessa forma, 

uma ação extensionista voltada ao desenvolvimento de técnicas gerenciais básicas por 

empreendedores individuais e microempreendedores poderia ser um diferencial para a 

estabilidade do mercado e um divisor de águas para transformar a vivência puramente 

acadêmica do aluno em experiência profissional.      

 Destaca-se a importância da criação de propostas como a Oficina Comunitária - 

Orientação Gerencial Básica, entre outras,  que além de promover a participação do aluno 

na esfera extensionista e ser um diferencial acadêmico e profissional, também promove o 

crescimento econômico das comunidades atendidas. Nesse contexto, a principal proposta 

da Oficina Comunitária - Orientação Gerencial Básica consiste em realizar uma  parceria 

com a empresa júnior (PUC Consultoria Jr.), para efetuar uma oficina de ensino de 

práticas gerenciais e contábeis pelos alunos do curso de Ciências Contábeis aos os 

empreendedores da comunidade  que procuram por orientação oferecendo uma 

oportunidade aos alunos de aplicar a interdisciplinariedade das aulas teóricas na prática,  

atuando em situações reais e qualificarem-se para lidar de acordo com as necessidades de 

cada empresa.  

 Em suma, a Oficina Comunitária - Orientação Gerencial Básica será uma grande 

vantagem para todos os alunos de Ciências Contábeis, principalmente aqueles que não 

possuem vivência profissional e gostariam de acrescentar conhecimentos práticos à sua 

formação e pela promoção ao empreendedorismo através do atendimento aos 

empreendedores da comunidade que necessitam de orientação gerencial. 
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APÊNDICE A – Panfleto de Divulgação 

 
Panfleto de divulgação do Projeto de Extensão - "Oficina de Orientação Gerencial 

Básica" 
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Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Experimentação publicitário PUC Minas a pedido das autoras 
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ANEXO 1–  Classificação das Micro e Pequenas Empresas 

Porte da Empresa  Faturamento Anual Bruto 

Microempreendedor Individual (MEI)  até R$ 60 mil 

Microempresa (ME)  até R$ 360 mil 

Empresa de Pequeno Porte (EPP)  entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões 

Fonte: Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 128/2008 
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ANEXO 2 - Número de empresas ativas no Brasil em 2015 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Empresômetro - IBPT 
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ANEXO 3 – Distribuição de Pessoas Formalmente Empregadas 

Gráfico da distribuição das pessoas empregadas formalmente e informalmente  

 
Fonte: IBGE - PNAD 
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ANEXO 4 - Mortalidade das MPEs em 2014 e 2015 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Empresômetro 2014/2015 

 


