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Contabilidade: o que o mercado (realmente) espera de nós? 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

DATAS IMPORTANTES 

Ação Data 

Recebimento dos trabalhos 20 de Agosto a 20 de Setembro 2019 

Avaliação dos trabalhos por pareceristas Até 25 de Setembro 2019 

Divulgação dos resultados dos trabalhos 

recebidos 

26 de Setembro 2019 

Pagamento da taxa de inscrição Até 13 de Setembro 2019  

Realização do evento 02 e 03 de Outubro 2019 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS  

A1 Contabilidade fiscal e tributária 

A2 Contabilidade pública 

A3 Contabilidade gerencial 

A4 Contabilidade sócio-ambiental e sustentabilidade 

A5 Contabilidade, análise e gestão de custos 

A6 Controladoria 

A7 Auditoria e Perícia 

A8 Finanças corporativas 

A9 Educação e pesquisa em contabilidade 

A10 Outros  

 

FORMATAÇÃO DOS RESUMOS 

• Os trabalhos deverão ser feitos, imprescindivelmente, em formato Microsoft Word (.doc ou 

.docx – NÃO SERÃO ACEITOS OUTROS FORMATOS), de acordo com modelo disponível no 

final deste arquivo. 

• Serão aceitos RESUMOS submetidos em Português. 

• O RESUMO deverá ter, no mínimo, 200 e, no máximo, 300 palavras (não poderá ter figuras, 

imagens, quadros, referências bibliográficas) e atender RIGOROSAMENTE às regras de 

formatação (conforme modelo disponível no final deste arquivo), sob pena de ser 

automaticamente desclassificado.  
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Atenção 

Os artigos deverão ser submetidos para o e mail epcont@facfama.edu.br 

Observação: 

• Cada resumo poderá ter, no máximo, 3 autores. 

• Poderão ser inscritos até 2 trabalhos por autor principal. 

• A taxa de inscrição deverá ser paga por pessoa inscrita no trabalho. 

• A versão enviada será definitiva, não sendo permitida a substituição do artigo. Em caso de 

duplicidade de artigo, será mantida a versão mais recente. 

• Não será permitido inclusões/exclusões/alterações de autores após a submissão do resumo. 

• Após avaliado, não poderá haver, em hipótese alguma, a substituição dos arquivos aprovados. 

• O parecer dos avaliadores é soberano. 

 

Estrutura do RESUMO: 

O texto do RESUMO deverá conter uma breve apresentação do assunto, a metodologia utilizada, 

a apresentação e Análise/discussão dos resultados e, Conclusões / Considerações Finais. 

Será também aceito RESUMO de Trabalhos em Desenvolvimento. Nesse caso, o tempo verbal 

deverá ser adequado ao estágio em que se encontra a pesquisa. 

 

 Avaliação: 

Os artigos serão avaliados por, no mínimo, dois pareceristas.  Serão considerados os 

seguintes aspectos na avaliação: 

  contexto no qual a pesquisa está inserida; 

 descrição breve do “estado-da-arte” da literatura temática; 

  métodos e técnicas de acordo com o estudo; 

  resultados adequados (ou esperados), mecanismos de discussão de resultados e 

conclusão correta – de acordo com os objetivos propostos no artigo. 
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 Somente os artigos submetidos no PRAZO e de acordo com a formatação serão 

aceitos para avaliação. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Será concedido um certificado de participação aos autores que tiverem seus trabalhos 

aprovados ( e mediante pagamento da taxa de inscrição). Para alunos FAMA, o certificado valerá 

10 horas pesquisa e 5 horas ensino. 
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MODELO DE RESUMO 

 

GESTÃO DOS CUSTOS NAS EMPRESAS COMO FERRAMENTA NA OTIMIZAÇÃO 

DOS LUCROS E REDUÇÃO DE GASTOS 

 
Carla Franciele Nunes OLIVEIRA  
(carlafrancyelle1082@gmail.com)  

Laíne Silveira Souza de OLIVEIRA  

(laine123souza@hotmail.com)  
FAMA – Faculdade Aldete Maria Alves de Iturama/MG  

 

 
No Brasil, é notório o alto índice de empresas que se fecham e com poucos anos de existência, 

ou que possuem grandes dificuldades para se manterem ao longo do tempo. Isso se dá devido 

à falta de planejamento, conhecimento financeiro e estratégias de gestão empresarial. Muitos 

empresários não possuem o hábito de planejarem-se e obterem, dessa forma, o controle das 

situações. Em sua grande maioria, investem na abertura de um negócio no qual possuem certo 

conhecimento operacional, entretanto não procuram informações a cerca da parte financeira 

de suas empresas, ou adotam uma forma de gestão para controle das receitas e despesas. A 

gestão de custos é um meio que auxilia os proprietários no controle dos custos e despesas e 

também no planejamento estratégico para tomada de decisões. É interessante que a empresa 

possua um banco de dados de forma que consiga determinar os custos fixos e variáveis, a 

partir das informações obtidas neste banco consegue-se levantar questões como volume de 

vendas necessários para cumprir com as obrigações da empresa, identificar gastos 

desnecessários, entre outras informações cruciais para saúde e continuidade da empresa. 

Logo, este estudo tem como objetivo destacar a gestão de custos como ferramenta para 

otimização dos lucros e redução dos gastos das empresas. Sua realização acontece por meio 

de pesquisa bibliográfica. Através do estudo é possível identificar um grande déficit em 

relação ao conhecimento financeiro por parte dos empresários, a falta de controle, 

planejamento e conhecimento das finanças de suas empresas. E é neste sentido que 

evidenciamos a gestão de custos como ferramenta eficaz para o controle financeiro de forma 

que o proprietário tenha a visão do esforço realizado pela empresa que determinado produto 

ou serviço exista e saiba formar o preço final que condiz com a sua realidade. 

 

 

Palavras-chave: Gestão de Custos. Planejamento. Controle Financeiro. 
 


