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Introdução: Observando o cenário, analisamos a necessidade de sempre estarmos
em busca de conhecimento, ao se tratar de gestão de negócios, a importância da
contabilidade dentro das empresas está cada vez mais evidente.

Objetivo: Com

isso, a elaboração de um trabalho componente curricular do Estágio Supervisionado,
nos mostrou de forma clara e objetiva de como constituir e dar continuidade em uma
empresa, criando a oportunidade de praticar o conhecimento adquirido no decorrer
do curso. Método: Para essa experiência, constituiu-se uma empresa no ramo da
Indústria e Comércio de Semijoias para produção no sistema de Galvanoplastia,
resumidamente, conhecido por banho/folheação em algum determinado metal,
nada mais é do que mergulhar um metal base (Colar e Brinco neste caso), dentro de
uma solução de aditivo químico e ouro, ligado em uma corrente elétrica controlada,
transformando o metal em uma linda semijoia. Resultados: A indústria foi constituída
com a tributação na forma de apuração de Lucro Real, analisando os três meses
após sua fundação. Para conseguirmos abranger todos os assuntos estudados no
curso, necessitamos de um período para levantarmos informações necessárias para
elaboração do trabalho. Nesta pesquisa, buscamos mostrar a realidade de uma
empresa em funcionamento. Com isso, elaboramos a logomarca, descrição do
negócio, os produtos que seriam comercializados, o processo produtivo, legislação
tributária, estrutura organizacional e pessoal, legislação trabalhista e previdenciária,
capital social, formação de Preço de Venda, Mark-up, margem de contribuição,
ponto de equilíbrio, folha de pagamento, controles de compra, venda, estoque,
despesas, apurações de impostos, demonstrações contábeis, tais como: balanço
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patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, entre
outros. Após a elaboração de todos esses processos, verificamos a importância de
analisarmos os dados coletados, com as análises vertical e horizontal, conseguimos
verificar se a indústria estaria conseguindo cumprir com suas obrigações e se estaria
com um fluxo de caixa para dar continuidade ou não na indústria. Apresenamos
todos os indicadores, como análise de rentabilidade, endividamento, financeiro e
análise de atividade, como o prazo médio de renovação de estoque, de compras e
vendas. Conclusão: Ao final, conseguimos verificar a importância de elaborar todos
os demonstrativos contábeis, para que com as análises, conseguissemos tomar
qualquer decisão, sendo ela para investimentos ou encerramento da empresa.
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