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RESUMO  

Este artigo tem o intuito de demonstrar as pesquisas realizadas para a conclusão no 
Estágio Supervisionado, que é uma disciplina obrigatória no Curso de Ciências 
Contábeis da Fasul – Faculdade Sul Brasil. Entende-se como Estágio 
Supervisionado o período em que o acadêmico se coloca dentro de uma empresa 
para obter informações e colocar em prática aquilo que se aprendeu na teoria. 
Assim, vivenciando a realidade da entidade, passando por dificuldades reais e 
aplicando o conhecimento adquirido. O objetivo geral do Estágio Supervisionado é 
conceder ao acadêmico a oportunidade de colocar em ação os conhecimentos 
adquiridos ao longo de sua formação acadêmica com a realidade das empresas, 
através da observação e aplicação do processo prático/contábil e também 
enriquecer suas habilidades técnicas e críticas. A Metodologia foi feita de forma 
descritiva, os procedimentos de coleta e as fontes de informação foram 
apresentados como pesquisa bibliográfica e documental e as naturezas dos dados 
foram quantitativas e qualitativas. Através de pesquisas e conversas, o estágio 
supervisionado proporcionou muitos desafios, os quais serviram como uma 
experiência positiva para a vida acadêmica, proporcionando a aplicação da teoria 
com a prática. 
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INTRODUÇÃO  

O Estágio Supervisionado tem como principal objetivo complementar a 

formação acadêmica, possibilitando a integração entre a teoria e a prática, através 

do contato que o estudante terá com a vida profissional. O Estágio deve 

proporcionar ao acadêmico, reais acontecimentos da empresa, para que este saiba 

como lidar com tais situações, colocando em prática seu senso crítico e aprimorando 

sua inicial carreira.  

Entende-se por Estágio Supervisionado, o período no qual o aluno exercita 

atividades práticas dos ensinamentos, habilidades e competências trabalhadas nas 

salas de aulas, agora, porém, no ambiente profissional, com a finalidade de 

completar; agregar, dissimular, as atribuições e responsabilidades, que serão 

executadas sob orientação e acompanhamento de professor designado. 

O Estágio Supervisionado foi feito em uma empresa Rondonense, cuja sua 

principal atividade é o comércio de máquinas agrícolas, partes e peças. Sendo muito 

conceituada em Marechal Cândido Rondon e região. 

Sendo assim, o Estágio Supervisionado proporciona aos acadêmicos vivenciar 

aquilo que a teoria mostrou ao decorrer da aprendizagem. 

 

1 DEPARTAMENTO CONTÁBIL, FISCAL E RECURSOS HUMANOS 

  

O Departamento Contábil conforme menciona Progresso Contabilidade (2015): 

Visa assegurar melhor controle interno de seu empreendimento, este 
departamento possui como principal finalidade o controle do patrimônio das 
entidades, funciona como filtro e controle gerencial. Outro aspecto 
importante é a apuração do resultado, que é traduzido pelas demonstrações 
contábeis, balanços, balancetes, DMPL e outras.  Este departamento 
funciona como gargalo de cantador, pois consegue detectar falhas na 
apuração dos impostos, falhas nas operações relativas ao financeiro, folha 
de pagamento, apuração dos impostos, contas a pagar, ou fraudes em 
operações de cartão, banco, financeiro e etc. 

 

Portanto, o departamento contábil é muito necessário para as entidades, pois 

será onde ficarão todos os registros dos atos e fatos da empresa. 
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Já o Departamento Fiscal é o conjunto de documentos criados e instituídos pelo 

poder Executivo, que todo sujeito passivo de obrigação tributária deve manter, com a 

finalidade de comprovar as operações e receitas decorrentes de venda de produção, 

de revenda de mercadoria, serviços prestados ou tomados, ainda que estes serviços 

não sejam tributados. Todas estas informações fazem parte importante para a 

escrituração contábil, já citado. 

E o Departamento de Recursos Humanos é onde são elaboradas todas as 

funções relacionadas ao pessoal das empresas. Ou seja, neste setor é feita a folha 

de pagamento dos empregados, apurado os impostos sobre a folha de pagamento, 

férias, 13º salário, contratação, rescisões contratuais e outras atividades inerente 

aos funcionários. 

Sendo assim, todos esses setores são importantes dentro da empresa ou até 

mesmo feitas por terceiros como escritórios de contabilidade de confiança, para que 

toda as informações sejam elaborada corretamente, para atendimentos aos órgãos 

governamentais e para gerenciamento empresarial na sua tomada de decisões. 

 

1.1 ENCARGOS SOCIAS 

 

Encargos sociais são definidos como sendo as taxas e contribuições pagas 

pelo empregador para financiamento das políticas públicas que beneficia de forma 

indireta o trabalhador, e têm sua origem na CLT, na Constituição Federal de 1988, 

em leis específicas e nas Convenções Coletivas de Trabalho. 

Segundo a Caixa Econômica Federal (2015): 

 As Convenções Coletivas são instrumentos jurídicos que determinam os 
procedimentos a serem adotados por empregadores e empregados de 
determinadas categorias profissionais, assim como, definem, dentre vários 
aspectos, os benefícios a serem pagos aos trabalhadores. 

 

O recolhimento que as empresas devem fazer, em geral, corresponde às 

aplicações de alíquotas sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a 

qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados. Estão entre estes 

tributos o INSS Patronal, o RAT que é o Risco de Acidente de Trabalho, 

Contribuição variável de outras entidades (terceiros) e o mais comum entre as 
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empresas o FGTS. 

A Contribuição Variável de outras entidades (terceiros) geralmente é aplicada a 

alíquota de 5,80% que são destinadas às empresas como o SENAI, SESC, SESI, 

entre outras.  

O Risco de Acidente do Trabalho - RAT é um seguro obrigatório instituído em 

lei, que é destinado a eventuais acidentes de trabalho. Conforme consta no site da 

Delphin Contabilidade (2015): 

A alíquota aplicada sobre o valor da Folha de Pagamento para a cobertura 
deste seguro pode ser: 1% para a empresa em cuja atividade o risco de 
acidente do trabalho seja considerado leve; 2% para a empresa em cuja 
atividade o risco de acidente do trabalho seja considerado médio; 3% para a 
empresa em cuja atividade o risco de acidente do trabalho seja considerado 
grave. 

 

O Fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS é de compromisso de todas 

as empresas, ou seja, até o dia 7 de cada mês o empregador tem a obrigação de 

depositar o Fundo de Garantia de cada funcionário. Este corresponde a 8% do total 

das remunerações de cada empregado. 

 

1.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

As Demonstrações Contábeis são uma apresentação formada pela situação 

patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma 

empresa. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui os seguintes 

componentes: 

O Balanço Patrimonial é a principal demonstração financeira existente no 

relatório contábil obrigatório por Lei. Ele mostra como está a realidade do patrimônio 

da empresa, refletindo sua posição financeira em um determinado momento. O 

Balanço patrimonial mostra o patrimônio da entidade tanto quantitativa quanto 

qualitativamente. Conforme afirma MARION (1998, p. 46): 

O balanço patrimonial é o mais importante relatório gerado pela 
contabilidade. Através dele pode-se identificar a saúde financeira da 
empresa e econômica da empresa no final do ano ou em qualquer data 
prefixada. O balanço patrimonial é dividido em duas colunas: A do lado 
esquerdo é denomina ativo, a do lado direito, passivo. 
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A demonstração do resultado é a demonstração contábil que se propõem a 

evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício da empresa, através do 

confronto das receitas, custos e despesas. A demonstração do resultado oferece 

uma síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais de uma 

empresa em certo período. Embora sejam elaboradas anualmente para fins de 

legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para fins administrativos e 

trimestralmente para fins fiscais. A demonstração contábil segundo MARION (1998, 

p.81): 

A demonstração do resultado do exercício é um resumo ordenado das 
receitas e despesas da empresa em determinado período, normalmente 12 
meses. É apresentada de forma dedutiva (vertical), ou seja, as receitas 
subtraem as despesas e, em seguida, indica-se o resultado (lucro ou 
prejuízo). 

 

A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados evidencia a distribuição do 

lucro do período somado com saldos de lucros anteriores. Quando há prejuízo 

sucessivo, estes também são acumulados; daí a expressão prejuízo acumulado. 

Conforme evidencia o Portal de Contabilidade (2015): 

A DLPA evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou 
prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido. De acordo com o artigo 186, § 
2º da Lei nº 6.404/76, adiante transcrito, a companhia poderá, à sua opção, 
incluir a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados nas 
demonstrações das mutações do patrimônio líquido.  A demonstração de 
lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por 
ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. 

 

A demonstração de fluxo de caixa (DFC) é um relatório contábil importante para 

a gestão financeira de uma entidade, a mesma indica quais foram as saídas e 

entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Esta 

obrigatoriedade vigora desde 01.01.2008, por força da Lei 11.638/2007, e desta 

forma torna-se mais um importante relatório para a tomada de decisões gerenciais. 

A DFC segundo o COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (2015): 

A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as 
demais demonstrações contábeis, proporciona informações que permitem 
que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líquidos da entidade, sua 
estrutura financeira (inclusive sua liquidez e solvência) e sua capacidade 
para mudar os montante e a época de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim 
de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. As 
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informações sobre os fluxos de caixa são úteis para avaliar a capacidade de 
a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e possibilitam aos usuários 
desenvolver modelos para avaliar e comparar o valor presente dos fluxos de 
caixa futuros de diferentes entidades. A demonstração dos fluxos de caixa 
também concorre para o incremento da comparabilidade na apresentação 
do desempenho operacional por diferentes entidades, visto que reduz os 
efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios contábeis para as mesmas 
transações e eventos. 

 

A Demonstração do Valor Adicionado surgiu na década de 1970 na Europa 

(França) e foi largamente utilizada em países como Inglaterra, Portugal, Itália e 

Alemanha, sendo cada vez mais demandadas por conta do seu poder informativo. 

O objetivo do documento era ilustrar a necessidade de uma evidenciação 

significativa e compreensível para investidores e empregados sobre a situação 

econômica e social da empresa. 

A DVA relaciona-se com o conceito de responsabilidade social e nasceu da 

necessidade dos usuários de adquirir informações capazes de identificar e divulgar o 

quanto a atividade da empresa gera de recursos adicionais para a economia, como 

os distribui e para quem. 

Entende-se que o valor adicionado serve para mostrar o valor da riqueza criada 

pela empresa, e deixar claro a quem pertencem os resultados econômicos apurados. 

Assim, a Demonstração do Valor Adicionado é um instrumento de informação de que 

as empresas se utilizam para mostrarem parte das suas responsabilidades sociais e 

sua contribuição para a geração da riqueza nacional. Deixa a mostra à sociedade o 

quanto a empresa gerou de riqueza e como foi distribuído este capital. 

   

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta primeira etapa do Estágio Supervisionado, obtemos uma grande 

experiência no quesito aprendizagem. Pois, através das pesquisas desenvolvidas 

percebemos que mesmo com alta frequência nas aulas, ainda assim sempre faltam 

detalhes que fazem toda a diferença em nossa vida profissional. Sendo assim, 

aprimoramo-nos e embasamo-nos em livros e sites confiáveis. 



ARTIGO 

 
 

 
 

Sendo assim, cada experiência vivida no estágio supervisionado agregou muito 

conhecimento, por isso é de suma importância para a vida acadêmica. 

O conteúdo abordado foi uma breve parte que consta no trabalho de estágio. 

Consideramos importante apresentar a parte dos departamentos que podem ter 

dentro de uma empresa, ou até mesmo em um escritório de contabilidade, que são 

eles: o departamento contábil, fiscal e de recursos humanos. Pois, é através destes 

departamentos que faz tudo acontecer, ou seja, são apurados os impostos, feita 

folhas de pagamento, registro dos funcionários, rescisões contratuais, e assim por 

diante.  

Atualmente, é muito difícil encontrar uma empresa que não obtenha os 

departamentos contábil, fiscal e de recursos humanos, total ou parcial, devido as 

grandes exigência da legislação. Portanto, cada organização é importante que tenha 

esses setores dentro das suas próprias empresas, ou então, terceirizar este serviço, 

para que ocorra tudo nas normas corretamente.  
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