
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 725

ARTIGOS COMPLETOS ...............................................................................................................726 

RESUMOS SIMPLES .....................................................................................................................736 

RESUMOS DE PROJETOS ............................................................................................................751 

 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 726

ARTIGOS COMPLETOS 
 

AS MÚLTIPLAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO DO ADMINISTRADOR.............................727 

ASPECTOS DA RELAÇÃO DE CONSUMO NA ORGANIZAÇÃO ..........................................728 

CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES E A GLOBALIZAÇÃO......................................................729 

CONTRIBUIÇÕES DA FERRAMENTA BI A PARTIR DE UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

COM O SISTEMA ERP ..................................................................................................................730 

GESTÃO DE PESSOAS: UMA ABORDAGEM ESTRATÉGICA DA ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS, SUA IMPORTÂNCIA E PAPEL EFETIVAMENTE 

DESEMPENHADO NAS ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS.........................................731 

GESTÃO DO CRÉDITO: AVALIAÇÃO DO RISCO, E ANÁLISE PARA TOMADA DE 

DECISÃO DE CRÉDITO................................................................................................................732 

MARKETING: UMA FERRAMENTA DA ADMINISTRAÇÃO APLICADA EM UMA ESCOLA 

DE INFORMÁTICA DE PEQUENO PORTE................................................................................733 

MODELAGEM PARA NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS. ...............................................................734 

O EMPREENDEDORISMO NO ENSINO SUPERIOR: ESTÃO AS IES PROMOVENDO 

GRADUADOS CAPACITADOS PARA EMPREENDER O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO? .........735 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 727

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Administração  

 

AS MÚLTIPLAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO DO ADMINISTRADOR 
 

MARILANI SOARES VANALLI

       Pretende-se com este artigo científico destacar as múltiplas formas de comunicação existentes
dentro da seara da liderança administrativa, que permeia o universo pessoal e o profissional, 
expressando as vozes deste intervalo comunicacional entre líderes e liderados. É importante refletir
nas facetas da comunicação do administrador bem como nos seus limites: do interpessoal ao
intrapessoal; do pessoal ao profissional, do individual ao coletivo e das consequencialidades que
estas variadas formas de comunicação atingem. Assim, pode-se pensar que a comunicação pode ser 
um entrave ou uma solução. E mais, que se praticada correta e positivamente, pode além de obter 
uma maximização de resultados imperscrutáveis, ainda manter a harmonia desejada no ambiente de
trabalho.  
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ASPECTOS DA RELAÇÃO DE CONSUMO NA ORGANIZAÇÃO 
 

ALESSANDRA HARUMI SAKAI DOS SANTOS
PEDRO TEÓFILO DE SÁ

       O presente artigo, intitulado - "Aspectos da relação de consumo na organização" - tem como 
objetivo abordar a relação de consumo prevista no Código de Defesa do Consumidor analisando a 
importância de o administrador conhecer as regas lá contidas. Para tanto, trata da relação de
consumo, identificando as figuras do consumidor e fornecedor, para demonstrar o equilíbrio na
relação entre ambos. Ao identificar o consumidor como hipossuficiente estabelece um liame
subjetivo entre a relação de consumo e a ação da organização, que se dará através do gestor. Este,
por sua vez, deverá conhecer as regras de consumo para poder atendê-las quando o produto 
apresentar defeito ou vício. Para a solução do problema seja do defeito ou vício, será exigida uma
postura pro-ativa do administrador, cuja finalidade será a promoção do equilíbrio na relação de
consumo em busca da minimização do conflito.  
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CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES E A GLOBALIZAÇÃO 
 

MOISES DA SILVA MARTINS MARTINS

       Este artigo se fundamenta em um estudo sobre a cultura organizacional, levantando 
comparações entre pesquisadores, discutindo formas e diferenças, cujo tema tem influências nas
organizações, bem como, indicando propostas de pesquisa, considerando, ainda, a importância da
globalização na cultura das empresas.  

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 730

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Administração  

 

CONTRIBUIÇÕES DA FERRAMENTA BI A PARTIR DE UMA ANÁLISE COMPARATIVA 
COM O SISTEMA ERP 

 
ELDER KUSHIKAWA
SONIA SANAE SATO

       Em meio a um mercado de riscos micro e macroeconômicos e com a necessidade de tomar
decisões de forma ágil e precisa, que visem o desenvolvimento e as oportunidades, as organizações
necessitam de informações consistentes para uma melhor processo de tomada de decisão. É neste 
cenário que os sistemas de informação como o Business Intelligence (BI) são de grande valia, vez
que estes valorizam e organizam as informações de forma a otimizar este processo. Assim, esta
pesquisa teve como objetivo demonstrar as contribuições da ferramenta BI a partir de uma análise 
comparativa com o sistema Enterprise Resource Planning (ERP). Para tanto, foi utilizada a pesquisa
qualitativa, descritiva e bibliográfica, sendo que por meio da apresentação de um estudo de caso
bibliográfico foi possível comparar e verificar que os resultados da implantação do BI foram
superiores aos resultados do ERP no que se refere à tomada de decisões mais acertadas.  
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GESTÃO DE PESSOAS: UMA ABORDAGEM ESTRATÉGICA DA ADMINISTRAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS, SUA IMPORTÂNCIA E PAPEL EFETIVAMENTE 

DESEMPENHADO NAS ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 
 

AYSLAN CAVALCANTE PELOSO

       O presente trabalho teve por objetivo analisar a importância da Administração Estratégica de
Recursos Humanos dentro das organizações empresariais contemporâneas. Ao abordar a área de
Gestão de Pessoas das empresas, o trabalho teve de se aprofundar nas relações entre Administração 
de Recursos Humanos e estratégia empresarial, a fim de mostrar qual o entrelaçamento entre esses
dois conceitos tão importantes da realidade das instituições. Também foi objetivo dessa obra
conceituar o que é Gestão de Pessoas e quais as suas atribuições. Além disso, foi possível descrever,
por meio de um breve histórico, o desenvolvimento da área de Gestão de Pessoas no Brasil, desde
os primórdios, até os dias atuais. Após isso o artigo procurou abordar a importância da
Administração de Recursos Humanos na gestão estratégica das organizações, mostrando que a área
de Gestão de Pessoas deve estar atrelada aos objetivos estratégicos da organização. Posteriormente,
foi possível descrever o papel efetivamente desempenhado pela Administração de Recursos 
Humanos no dia-a-dia das empresas, bem como suas contribuições para a valorização dos trabalhos,
para o envolvimento dos colaboradores, e para o crescimento e desenvolvimento da empresa como
um todo. Foi possível também mensurar as atividades de Gestão de Pessoas e identificar os
resultados decorrentes de uma Administração de Recursos Humanos eficiente e eficaz. Ao final, é
possível enxergar a extrema importância dessa área para a organização, já que ela traz inúmeros
retornos e possibilita à empresa ter um diferencial competitivo.  
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GESTÃO DO CRÉDITO: AVALIAÇÃO DO RISCO, E ANÁLISE PARA TOMADA DE 
DECISÃO DE CRÉDITO 

 
MARCOS MEDEIROS DE SOUZA

CLAUDINEI HIGINO DA SILVA

       Essa pesquisa propõe investigar a real necessidade das organizações estabelecer uma Gestão de
crédito eficiente e bem estruturada, levando em consideração todos os aspectos desse processo de 
análise do risco, tomada de decisão, concessão e monitoramento do crédito. Os objetivos
específicos são identificar qual a principal dificuldade na análise de crédito; analisar os riscos que
corre a empresa na concessão do crédito, avaliar se os métodos utilizados na análise são viáveis, 
analisar se os recursos disponíveis estão sendo explorados, e relatar quais problemas são constantes
nesse processo. Foi realizada uma pesquisa exploratória, seguindo com estudo de caso, o qual se
apoiou em pesquisa bibliográfica para construção do referencial teórico, em seguida foi aplicado o
questionário com questões fechadas com intuito de obter informações do setor de crédito na
empresa em estudo. Identificamos que existe falta de informações sobre os clientes, que muitas 
vezes são insuficientes para análisar a capacidade de pagamento do cliente, apesar dos instrumentos
de análise de crédito serem adequados, sendo o principal risco o da perda de recursos financeiros.  
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MARKETING: UMA FERRAMENTA DA ADMINISTRAÇÃO APLICADA EM UMA ESCOLA 
DE INFORMÁTICA DE PEQUENO PORTE  

 
DIOGO XAVIER SAES

       A Administração é aplicada nas empresas de todos os tamanhos, seja um modelo administrativo
primitivo ou um planejamento estratégico fundamentado. Independentemente do emprego da
Administração, esta utiliza de diversos fatores e ferramentas que auxiliam a tomada de decisões, a
organização, o planejamento e inúmeros outros pontos condizentes à instituição. O marketing é uma
destas ferramentas que se aplica neste processo administrativo, podendo ter diferentes objetivos e
práticas de acordo com as necessidades de cada empresa. Geralmente apenas grandes empresas 
possuem um departamento especializado de marketing para tais intuitos. As micros e pequenas
empresas, que operam com um número reduzido de funcionários e capital, muitas vezes não
possuem uma pessoa ou um departamento exclusivo para o marketing. Este trabalho estudou a 
realidade de uma micro empresa, com o intuito de identificar como o marketing se apõe no
planejamento e como ele poderia ser estimulado e desenvolvido.  
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MODELAGEM PARA NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS.  
 

MOISES DA SILVA MARTINS MARTINS

       Um fator comum que provoca preocupação na análise de projetos de investimento é a incerteza,
surgindo como conseqüência da falta de controle absoluto sobre a forma como os eventos
acontecerão num futuro próximo. Pode-se fazer a previsão sobre o comportamento de determinados
eventos, mas não se pode determinar exatamente quando e em que intensidade eles deverão ocorrer. 
Neste artigo, pretende-se discutir, tentando mostrar através de modelos matemáticos, que o risco e a
incerteza poderão deixar de ser um transtorno nos investimentos, pois, se medidos de forma
consistente, o retorno desejado será o mais provável possível. Palavras chave: risco, retorno, 
incerteza e negócios.  
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O EMPREENDEDORISMO NO ENSINO SUPERIOR: ESTÃO AS IES PROMOVENDO 
GRADUADOS CAPACITADOS PARA EMPREENDER O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO?  

 
ISABEL CRISTINA RAVAZZI FERNANDES NOGUEIRA

ANDRESSA FERREIRA BARBETA

       Esse artigo teve como objetivo definir o conceito de empreendedorismo e esboçar o perfil do
empreendedor, acompanhado pela explanação da situação atual do ensino de empreendedorismo nas
IES e suas práticas didático-pedagógicas. Em um segundo momento foi desenvolvido a
metodologia utilizada, pesquisa bibliográfica, e realizada uma síntese dos estudos mais recentes
sobre o tema. A fundamental conclusão deste estudo associa como as universidades se envolvem ou
poderiam se envolver na formação empreendedora dos jovens profissionais, e como as empresas
veem os estudantes recém-chegados ao mercado. A importância do tema surge em decorrência das 
novas funções atribuídas às universidades que, dentre outras, deve proporcionar aos estudantes
competências que lhes deem condições de conseguirem um emprego e/ou criar seu próprio negócio. 
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A MOTIVAÇÃO NA SUCESSÃO EM UMA EMPRESA FAMILIAR: UM ESTUDO DE CASO 
EM UMA PANIFICADORA EM SANTO ANASTÁCIO-SP 

 
JERSON JOAQUIM DA SILVA

JOAO FERNANDO ROS SOUSA

Pressupomos que é necessário entender de uma forma mais aprimorada a questão sucessão na
empresa familiar, por perceber que é um assunto palpitante e ao mesmo tempo delicado. Dentro
desse contexto, mostramos o processo de uma sudessão familiar em uma panificadora de Santo
Anastácio-SP.   Este trabalho foi realizado na intenção de apontar os motivos que levam um
sucessor a dar continuidade em uma empresa familiar, além de verificar o papel da motivação nesse
processo. Também, fazem parte do escopo: identificar as dificuldades enfrentadas no momento da 
sucessão e verificar os fatores motivacionais que levam um sucessor incorporar a vontade e a
responsabilidade em ser um possível sucessor.  No que tange a metodologia, a mesma teve uma 
abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Para materializá-la, utilizamos 
a entrevista como técnica, por entender que a mesma serve de instrumento na obtenção de dados
que favoreçam uma análise pautada no discurso dos sujeitos. Foram entrevistados três possíveis
sucessores e o atual proprietário da empresa-sujeito, no mês de agosto de 2012.  Como resultado, 
apontamos que um dos sucessores, o primogênito apresenta as características primordiais para um
empreendedor, ou seja: proativo, facilidade em trabalhar em equipe, empático e versatilidade para 
transitar em todos os departamentos da organização. Em relação a este tópico,um dos entrevistados,
o possível sucessor, apontou que no início a maior dificuldade foi a falta de confiança em si, devido
o trabalho ser centralizado antes da sucessão. A pesquisa revelou, também, que foi percebida a 
insegurança de alguns funcionários diante de uma nova liderança (FLORIANI, 2004). Percebemos
pela fala do entrevistado que o preparo para a sucessão é de primordial importância no sentido de
fazer o sucessor perceber a realidade organizacional existente, na qual ele possa desenvolver certas
habilidades e potencializar em atitudes administrativas.  Portanto,é mister que os novos membros 
aprendam a trabalhar em equipe, como sócios ou futuros sócios do negócio. Sem essa premissa 
faltam atribuições específicas para cada um dos herdeiros e, conseqüentemente, também falta uma
postura firme na cobrança dos resultados (GERSICK, 1997). Supomos que em uma sucessão nas 
empresas familiares, o primogênito tem, mesmo que de modo inconsciente, um preparo maior para 
ocupar tal cargo, sendo que o pai, no caso, já aos poucos, vai delegando responsabilidade ao mesmo
e concomitantemente, internalizando novas posturas gerenciais perante os demais
colaboradores.         
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NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
 

JOÃO PAULO DE SOUZA SILVA
SONIA SANAE SATO

Fundamentalmente nível de serviços são parâmetros existentes em relação ao exercício de
determinadas atividades no desenvolvimento e prestação de serviços relacionados às principais
atividades empresariais, relacionado a logística os indicadores existentes tem como observação o
nível de serviços das atividades logísticas. Por intermédio dos referenciais logísticos previamente
analisados e instituídos, nas organizações, sejam elas produtoras ou prestação dos serviços,
contribuirá para a melhoria empresarial nos contexto imagem externada e percebida pelos 
consumidores, assim como, mudanças significativa a todos os envolvidos como as atividades, sendo
assim o nível de serviços logístico também se aplica a empresas de transporte coletivo urbano. Esta 
pesquisa teve como objetivo demonstrar a relevância do nível de serviços logístico para as empresas
prestadoras de serviços, mais especificamente para as empresas de transporte coletivo urbano. A 
presente pesquisa tem como característica apresentar os indicadores de nível de serviço
relacionados ao serviço de transporte coletivo urbano, sendo assim foi utilizado como base dados
bibliográficos relacionados a nível se serviço logístico precedentes a essa pesquisa. Tendo como 
resultante a necessidade das empresas utilizarem de práticas gerenciais que lhes possibilitem 
manterem e atraírem seus clientes, e por outro lado, obterem lucratividade, sendo que dentre essas
práticas, destaca-se a atividade da logística como uma importante ferramenta para a realização
desses objetivos.  Sendo o foco de discussão a utilização dos indicadores de qualidade na atividade 
de transporte coletivo que podem ser utilizados pelas empresas operadoras da atividade de
transporte coletivo urbano como referencial, para avaliação do nível de serviço prestado por essas
empresas.  Concluindo que a partir dos indicadores destacados para se medir o nível de serviço para
as empresas de transporte urbano coletivo, é importante que estas façam essas pesquisas apontadas
pelos autores acima junto aos seus clientes pois possibilitara às organizações identificar qual o nível 
de serviço oferecidos por essas organizações ao seus cliente.          
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O DESPERTAR DO SONHO EM SER UM ATLETA DE FUTEBOL PROFISSIONAL 
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA
MAURICIO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA

EDSON TAVARES DE OLIVEIRA FILHO 

O papel da liderança em uma equipe de futebol tem sua importância para que tudo aconteça da
melhor forma possível, sem atritos, controlando stress de seus liderados e incentivando outros
profissionais que compõem a equipe de trabalho, assim tudo se transforma como uma orquestra,
todos têm que estar na mesma sincronia, sendo que se um estiver "desafinado", pode ter um reflexo 
muito grande dentro dos gramados. Sendo assim, está pesquisa se justifica uma vez que o assunto
colaborará na carreira profissional de um atleta, facilitando pesquisas futuras. Terá valor como
artigo para cursos de liderança, pois a liderança na estrutura organizacional de uma equipe de 
futebol profissional torna-se um tema muito interessante, pois estamos falando de um esporte que e
capaz de mexer com sentimentos, com o ego dos atletas. Portanto, os objetivos desta pesquisa são: 
detectar os fatores que despertaram interesse aos atletas a serem profissionais do Grêmio Prudente,
analisar o papel do Grêmio Prudente no imaginário dos atletas e estudar os principais conflitos que
os atletas enfrentaram até se tornarem profissionais.  A abordagem utilziada nesta pesquisa foi a 
qualitativa, sendo assim, é uma pesquisa descritiva, onde buscamos desvendar problemas e
situações no cotidiano dos atletas em uma equipe de futebol, servindo de base para fomentar novas
pesquisas e contribuir com dados significativos que venham a elucidar a motivação no âmbito do 
futebol. Foi utilizado o médoto de estudo de caso, este método é caracterizado por ser um estudo
intensivo, utilizamos este método, onde procuramos informações obtidas através dos dados
coletados, fazendo a análise dos problemas levantados, para que assim os resultados obtidos possam
ter validade no decorrer da pesquisa.Como tecnica usamos a entrevista semi-estruturada com dez 
atletas que tem entre quinze e dezessete anos. A Pesquisa foi realizada de forma individual, sem 
identificação dos atlestas no mês de agosto de 2012.  Notamos que o papel do líder em uma equipe 
de trabalho, principalmente, uma equipe de futebol, deve ser de propiciar condições para que os
desejos dos atletas se tornem realidade através do incentivo que recebem do líder e da equipe a qual 
pertence.  Como dentro de campo temos o capitão, normalmente o mais experiente, aquele que sabe
a hora certa de acalmar os jogadores para não deixá-los se apavorar, e continuar trabalhando com o 
objetivo de vencer a partida e esperar a hora certa para finalizar a jogada. O mesmo acontece com
um gestor de em uma empresa, que vem com uma visão de planejamento estratégico, que está ali
para pensar e passar as informações a seus colaboradores para se posicionar no mercado e enfrentar 
os concorrentes (adversários.    Convem o avaliador se informa melhor. Não consta que todo
trabalho deve ser cadastrado no Comitê de Ética. Tenho outros seis trabalhos aprovados sem essa
exigência. Isso deveria ser explicitado no anto da inscrição.      
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O PAPEL DA ERGONOMIA NA PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO 
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA
DYANA SILVA OLIVEIRA

JOSIANE SOUSA

Atualmente, com o desenvolvimento de novos empreendimentos, as organizações vêm enfrentando
modificações em relação aos métodos de reestruturação produtiva, alterando o campo de atuação da
ergonomia, Com isso, os gestores empresariais estão cada vez mais preocupados com assuntos 
ligados a postura correta do trabalhador e sua relação com o ambiente de trabalho.  Para que esta 
pesquisa pudesse ser materializada elencamos os seguintes objetivos: identificar os fatores que estão
propiciando acidentes de trabalho uma empresa de marmoraria em Presidente Prudente e avaliar os
riscos inerentes às funções que os operadores exercem.  A pesquisa teve uma abordagem qualitativa 
e como método utilizamos o estudo de caso. Para coleta dos dados usamos entrevista semi-
estruturada. A pesquisa foi aplicada a seis colaboradores que laboram na empresa-sujeito no mês de 
junho de 2012.As entrevistas foram aplicadas pelas pesquisadoras, de forma individual e sem
interferências de terceiros. Os resultados parciais demonstraram que um projeto de ergonomia com 
clareza em seus propósitos pode proporcionar bem estar e satisfação ao trabalhador, servindo de
ferramenta na prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. Notamos pela fala dos
entrevistados que há falta de treinamento, principalmente para os funcionários iniciantes, no que
tange ao uso correto de equipamento de proteção individual. Disseram, também, que as condições
ergonômicas, principalmente, no que se refere as condições físicas necessitam de melhorias para 
poder evitar acidentes corriqueiros que acontecem no local. Portanto, é recomendável que a 
empresa deve se adequar de forma mais apropriada possível, o trabalho às características do
trabalhador, buscando reduzir o absenteísmo, os acidentes, o cansaço, a probabilidade de erros, 
onde o trabalho deixa de ser um sacrifício e passa a promover satisfação e auto realização. É
importante ressaltar que o trabalho deve ser adaptado ao homem e não o homem ao trabalho, pois só
através do diagnóstico encontrado na análise de uma atividade do trabalhador em seu posto de
trabalho que é possível compreender tais fatores, de forma mais segura e a um menor custo. 
Concluimos que a organização deve informar aos funcionários os ricos inerentes às funções que
exercem, instruí-los sobre a forma de execução das tarefas, oferecer treinamento adequado para a
operação de máquinas e equipamentos, fiscalizar a utilização dos equipamentos de segurança e
quaisquer outras atitudes efetivas que ajudem na segurança do ambiente de trabalho.    Unoeste     
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O PAPEL DA LIDERANÇA NA MOTIVAÇÃO E NA ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS 
DOS COLABORADORES NO SETOR BANCÁRIO 

 
JERSON JOAQUIM DA SILVA

MAYARA NICOLI FERRER
ANDRESSA NUNES FONSECA

Tendo como tema, o papel do líder na motivação de equipe de trabalho e na administração de
conflitos no setor bancário, esta pesquisa está pautada na desempenho dos líderes e dos liderados, a 
fim de compreender os aspectos relevantes desse relacionamento, sua importância e utilidade. Para
que tal equipe consiga obter uma visão do empenho, responsabilidade, compreensão, paciência e
dedicação, os gestores precisam conseguir estimular o psicológico dos seus colaboradores. Esse
comportamento pode estimular recursos motivadores que são utilizados para o alcance de resultados
satisfatórios.  No presente estudo, buscamos abordar o papel da liderança na motivação e na
administração de conflitos no setor bancário, a fim de analisar qual a forma de liderança mais
adequada que o líder pode utilizar para proporcionar motivação aos seus liderados em uma equipe
de trabalho. Dessa maneira, estudamos o papel da motivação, verificando, assim, quais os principais 
conflitos em uma equipe de trabalho no setor bancário e ainda apontando as dificuldades
enfrentadas pelos mesmos afim de incentivar seus liderados. Essa pesquisa teve caráter 
exploratório, buscando esclarecer qual a forma de liderança mais adequada que o líder poderá 
utilizar para proporcionar a motivação. Teve uma abordagem qualitativa, sendo que o método foi
um estudo de caso. Como técnica para obtenção dos dados utilizamos entrevista semi-estruturada. A 
análise foi qualitativa.  A pesquisa revelou que o líder tem condições de proporcionar um ambiente
saudável e participativo através da liderança democrática, obtendo bons resultados de seus
liderados. Esse trabalho está pautado no desempenho dos líderes e dos liderados, com intuito de
compreender os aspectos relevantes desse relacionamento, sua importância e utilidade, para que tal
equipe consiga obter uma visão do desempenho, da responsabilidade, da compreensão, da parceria e
da dedicação que os gestores precisam ter para conseguir estruturar o lado psicológico dos seus 
colaboradores. Percebemos que em uma equipe, na qual exige-se resultados diários, o líder, através 
de uma gestão participativa pode proporcionar um ambiente saudável com integrantes
motivados         
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O PAPEL DA MOTIVAÇÃO NA PRÁTICA LIDERANTE DO GESTOR COMERCIAL. 
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA
ADRIANA APARECIDA DA SILVA CAVALCANTI

CLAUDINÉIA DE CARVALHO SANTOS
RENATA DAS NEVES MENEGATTI

LAYLA NAKAMURA

O entendimento do processo da liderança numa organização é de fundamental importância para os
gestores e partes envolvidas. Estudos dessa natureza podem, cientificamente, determinar a
importância da observação desse fenômeno. Através dos tempos, a liderança vem sofrendo
mutações e cabe a nós gestores, contribuir para o desenvolvimento de pessoas, organizações e
demais líderes. Sendo assim, a presente pesquisa mostra-se de extrema importância por buscar 
analisar as forças e fraquezas dos gestores e procurar compreender porque o gestor comercial
precisa ser líder e não apenas um gerente. Este trabalho tem como objetivo geral analisar o papel do
gestor comercial, na qualidade de líder, no incentivo da motivação de seus liderados em uma equipe 
de trabalho.   Através de pesquisas em obras literárias, que abordam a liderança e a motivação, foi
possível avaliar que as empresas estão começando a perceber a importância que um líder tem em
saber liderar sua equipe, criando condições para que a mesma se mantenha motivada e disposta a
desempenhar seu papel. Entendemos que as empresas estão procurando líderes que façam a
diferença, através de sua performance, propiciando mudanças nas organizações, engendrando uma
equipe que se comprometa com o trabalho e com sua própria satisfação.         
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O PAPEL DA MOTIVAÇÃO NO TRABALHO VOLUNTÁRIO 
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA
BRUNO CÉSAR EDUARDO

JULIO CESAR MARTINELLI

O tema motivação tem sido muito pesquisado por profissionais e estudiosos da área devido à sua
importância perante a sociedade, já que é ela que impulsiona as pessoas a ir ao encontro de suas 
vontades, de seus objetivos e de ver motivos para servir à sociedade. Pressupomos que é ela que dá
suporte para a pessoa saber o que estimula a criar um ambiente propício para que a motivação se
materialize. É fundamental, principalmente, quando se trata de trabalho voluntário, onde não existe 
uma recompensa em dinheiro ou algo material.  Portanto, entender o que leva uma pessoa a dispor 
de seu tempo e, às vezes até privando-se de seu descanso, para se engajar em uma atividade
voluntária, foi o que motivou a realizar este trabalho. Além disso, este trabalho, também, procurou
analisar os motivos que levam um cidadão a se tornar voluntário. averiguando a influência que um
cidadão voluntário tem em relação a outros possíveis voluntários.  Para responder tais 
questionamentos, a pesquisa foi realizada com seis voluntários da Associação Mirantense de
Combate ao Câncer, na cidade de Mirante do Paranapanema-SP. A realização da pesquisa teve 
como método o estudo de caso, com uma abordagem qualitativa e como técnica utilizamos a 
entrevista que foi aplicada com seis voluntários da cidade de Mirante do Paranapanema-SP. A 
pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2012.  Como resultados, percebemos que um dos 
motivos que leva um cidadão a se tornar voluntário é o fato de ter alguém da família, ou próximo 
dela ter usufruído do trabalho da Associação. Isto é percebido como uma forma de tributo ao que foi
oferecido a alguém que precisou dos préstimos profissionais desses voluntários. Outro fator
percebido é que na maioria das vezes, a mulher se engaja com mais frequência em tal atividade. O 
fato pelo qual buscamos esse tema, "o poder da motivação no trabalho voluntário" é uma forma de
tentarmos entender qual o real motivo que leva cidadãos a oferecer parte de seu tempo e de certa 
forma seu dinheiro em prol de, muitas vezes desconhecidos, tentando minimizar seu sofrimento,
sejam por fatores físicos, psicológicos, sociais ou até mesmo ambientais.  Portanto, pressupomos 
que, atualmente, vivemos em um mundo em que nos induz a buscar a conquista de bens materiais, 
dinheiro, status, muitas vezes sem medir esforços e nem as consequências. Porém, entrando em
contradição com essa necessidade de uma busca por uma condição melhor, de condição ideal,
podemos notar que a prática de serviços voluntários vem aumentando nos dias atuais. Assim, o
estudo deste tema se torna muito importante para detectar os motivos que levam as pessoas a
realizar tais atividades sem remuneração material.         
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O PAPEL DA REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DOS SEGURADOS DO INSS DE 
PRESIDENTE PRUDENTE 

 
JERSON JOAQUIM DA SILVA

ANDERSON BONATO GOUVEIA
GUILHERME SOARES STERSI

Há algumas décadas atrás vem se dando maior importância à saúde física e mental dos
colaboradores. Após vários métodos discutidos durante esses anos, o governo criou a Previdência
Social com o foco no bem-estar social do trabalhador. Neste órgão existem vários setores que 
auxiliam os segurados em situações de dificuldades, no qual o setor de reabilitação profissional está
encaixado. O tema se mostra importante por haver pouco estudo sobre o acompanhamento pós-
processo de reabilitação e, também, pelo fato de todos passarem pelo processo para que possam 
voltar ao posto de trabalho.  No presente estudo, abordamos o papel do setor de reabilitação
profissional do INSS, buscando determinar quais as características psicológicas no processo de
Reabilitação Profissional, descobrindo se a resiliência influencia no processo de reabilitação e,
também, analisar a auto-estima do segurado acidentado no momento da reabilitação.  Assim, 
utilizamos como método a pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. Como técnica, fizemos uso
de entrevista semi-estruturada. As entrevistas foram aplicadas a cada um dos sete segurados que
retornaram ao trabalho em 2012, após o processo de reabilitação.  Como resultados, a pesquisa 
apontou que na maioria das vezes o segurado, após o afastamento, sofre com a auto estima baixa, 
repercutindo nos relacionamentos familiares. A pesquisa revelou, também, que a grande maioria,
não desenvolveu a resiliência durante o processo de reabilitação. Outro fator importante revelado,
foi que poucos conseguiram voltar às antigas funções e na maioria das vezes, o processo de
ressocialização com a nova função, deu-se de forma traumática, afetando diretamente a sua
autoestima.  Com essa pesquisa, foi possível refletir sobre o tema pesquisado, pois as informações
coletadas são de grande importância, tanto para esclarecer algumas dúvidas sobre os métodos
aplicados depois do programa de reabilitação profissional, como, também, para auxiliar em estudos
futuros sobre o tema em questão.  Portanto, concluimos que esse processo de reabilitação merece 
importância, pois o acompanhamento na reabilitação profissional tem grande impacto na saúde do
colaborador e nos resultados no trabalho. Com isso, esclarecer qual a situação que ele se encontra e
se existe o devido acompanhamento do Órgão competente. Sendo assim, as informações coletadas
são de grande importância, tanto para esclarecer algumas dúvidas sobre os métodos aplicados
depois do programa de reabilitação profissional, bem como para auxiliar em estudos futuros sobre o
tema que foi discutido.          
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O PAPEL DA RESILIÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES NA 
ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
JERSON JOAQUIM DA SILVA

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES

Diante de cobranças constantes e de responsabilidades que afetam as pessoas nos dias atuais, seja
em casa ou serviço, tem sido cada vez mais difícil das mesmas manterem uma qualidade de vida
saudável. Infelizmente, o ser humano tem se preocupado de uma maneira exagerada com o seu lado
profissional, e tem se esquecido de ter um tempo reservado para o lazer. Em decorrência disso, tem-
se observado cada vez mais casos de pessoas que tem adoecido, devido ao estresse proporcionado 
pela correria do dia a dia.  Esta pesquisa teve como objetivos: verificar o papel da resiliência dentro
do ambiente organizacional e se a mesma contribui ao indivíduo ter uma melhor qualidade de vida,
tanto pessoal como profissional. Também tivemos a intenção de verificar se o trabalhador resiliente
tem um melhor rendimento dentro do ambiente organizacional. Esta pesquisa teve uma abordagem 
qualitativa pelo fato da amostragem constituir-se de cinco pessoas, tendo como método o estudo de 
caso. A pesquisa foi realizada no mês de maio de 2012 através de entrevista-semi aberta.O 
procedimento para análise foi através de uma análise qualitativa em cima dos discursos dos
entrevistados, aqueles que estavam mais em consonância com os objetivos deste trabalho. Como 
resultados notamos que a falta de comunicação é um fator que prejudica o relacionamento
interpessoal, mas pode, também ser um fator que favorece o desenvolvimento da resiliência no
trabalhador. Outro fator notado foi que o ambiente de trabalho colabora tanto para o sofrimento 
criativo como para o sofrimento patológico. Notamos, portanto, que o ambiente de trabalho, no
caso, é uma fonte de resiliência para o trabalhador. Com a nova postura do mercado de trabalho, 
atualmente globalizado e tecnológico, faz com que o ser humano seja o maior fator de competição
dentro das organizações. E diante desta competição, o ambiente de trabalho acaba, por diversas
vezes, proporcionando situações conflitantes no relacionamento coletivo. Portanto, mesmo diante 
de um ambiente de trabalho tenso e com desgaste físico acentuado, acaba ocasionando ao
colaborador uma postura resiliente perante as dificuldades cotidianas. Portanto, percebemos em 
nossa pesquisa que os funcionários resilientes têm uma melhora no seu rendimento, mas que para 
que isso aconteça à empresa precisa proporcionar um ambiente onde o individuo sinta-se 
confortável para exercer suas funções, atribuindo em decorrência disso, melhor qualidade de
vida.         
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O PAPEL DE UM PROJETO DE ERGONOMIA  
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA
JANAÍNA JOICE DE SOUSA LOURENÇO

ADRIANA SILVA COSTA

Atualmente, as pessoas dedicam grande parte de seu tempo em atividades laborativas (em seus
devidos trabalhos), em que muitas das vezes resultam em doenças ocupacionais, afetando a sua
saúde. No entanto, o aumento de acidentes de trabalho vem se destacando ao longo dos anos, e esse
acréscimo se torna uma preocupação para todos envolvidos, despertando, assim o interesse de
analisarmos melhor a causa de tantos trabalhadores acidentados. Este trabalho, também se justifica
pelo fato, de uma das pesquisadoras ter estagiado no INSS, Órgão do Governo Federal, (Instituto 
Nacional de Seguridade Social) local de realização da pesquisa, fato este que despertou maior
interesse e inquietação das pesquisadoras.  Este trabalho teve como objetivo geral averiguar o papel
de um projeto de ergonomia na prevenção de acidentes de trabalho e como objetivos específicos:
averiguar a autoestima do segurado acidentado que está em processo de reabilitação profissional,
analisando os fatores que desencadeiam o acidente e analisar o papel do INSS na reabilitação
profissional de seus segurados.  Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa e como técnica
utilizamos um estudo de caso. Para coleta de dados fizemos uso de entrevista semi-estruturada. 
Entrevistamos cada um dos seis segurados que se encontram no processo de reabilitação 
profissional. A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2012. Para interpretação dos dados foi
utilizada a abordagem qualitativa, procurando dar sentido à fala dos entrevistados. Os resultados 
apontaram, de forma unâmine, que a logística implantada pelo INSS através de seu programa de 
reabilitação, foi ferramenta importante para que os entrevistados mantivessem o sonho de um dia
voltar a ser útil e apto ao trabalho. Outro dado importante, detectado pela maioria dos entrevistados,
foi que a falta de expectativa aliada a dúvida, favorecendo para que a auto estima fique prejudicada
e com isso vem a dúvida de si mesmo e uma certa desconfiança em relação ao seu
desempenho. Percebemos que se aplicado o projeto de ergonomia, que foque a conscientização em
relação aos problemas que acarretarão com o afastamento em decorrência de um acidente, o INSS
terá em suas estatísticas um número menor de acidentados em reabilitação, podendo engendrar
novas políticas públicas sociais para seus segurados.  Também, supõe-se, que um projeto de 
ergonomia bem administrado pode ser fator positivo na auto estima do acidentado, com mais valia
para ele e para toda sua família. A pesquisa veio de encontro com as hipóteses iniciais deste
trabalho, isto é: um projeto de ergonomia com gestão eficaz reduz os índices de acidentes e, 
consequentemente, aumenta a auto-estima do trabalhador.         
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O PAPEL DO GESTOR-LIDER NA DIMINUIÇÃO DO TURNOVER NA ÁREA DE 
SUPERMERCADOS  

 
JERSON JOAQUIM DA SILVA

MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA DIAS
HENRIQUE CESAR SANTOS BRANQUINHO

MARLUCE FERNANDA CALISTO
GIOVANE FELITE

RODRIGO FRANCISQUINI

Por muito tempo, na administração das organizações, se deu mais importância às máquinas e ao
processo produtivo, pois acreditava-se que só dependia de tal, para obtenção de uma maior
produção, sinalizando grandes lucros.  Este trabalho teve como objetivos compreender como é
administrado o turnover no ramo de supermercados; estudar os fatores indicativos que estão
desencadeando um turnover elevado e analisar o papel de um gestor-líder na diminuição do 
turnover de seus liderados no segmento supermercatista.  Nessa pesquisa usou-se a pesquisa 
exploratória e bibliográfica. Sendo assim, buscou-se colher subsídios que ofereçam melhores 
condições de compreensão, decifração, interpretação, análise e síntese qualitativa gerada a partir de
uma postura investigativa. Como resultado, percebemos que a forma de liderança democrática e 
participativa é a ideal para o controle e diminuição do turnover de uma empresa, visto que o líder
pode criar condições para que seus liderados se comprometam com o trabalho de uma forma mais
responsável, o que pode colaborar com sua empregabilidade, evitando assim, a troca constante de
colaboradores. A importância deste trabalho foi mostrar como um gestor-líder pode atuar junto a 
sua equipe, afim de amenizar o turnover no segmento de supermercados.  Atualmente, a realidade é 
outra! Sabe-se que para obter os resultados esperados, as organizações, além de terem uma
tecnologia de ponta, elas precisam ter profissionais capacitados e motivados para exercer as funções
que a cada dia se configuram mais complexas, procurando mantê-los em seu cargo, criando uma 
empregabilidade sustentável.          
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O PAPEL DO TERCEIRO SETOR NO PRIMEIRO EMPREGO 
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA
CÉLIA REGINA SAMBINELLI

MARTA CRISTINA PINHEIRO DE FREITAS
RAFAEL TAMBORIM DE MEZAS

THAIS GOMES GONÇALVES
DANIELA VIEIRA DE ARRUDA

No Brasil, cada vez mais se fortalece a discussão sobre o papel das Organizações do Terceiro Setor
como agentes sociais no processo de desenvolvimento. Para tanto, torna-se fundamental que as 
mesmas questionem o papel, não só de produzir bens e serviços, mas também de ser responsáveis
por algum aspecto da sociedade. Com isso, procura mostrar que o objetivo organizacional não fique 
somente em oferecer um serviço apenas assistencialista, fazendo com que a necessidade de
qualificação do jovem para se inserir no mercado de trabalho se torna cada vez maior. Este trabalho
se justifica em discutir a dificuldade da inserção do jovem no mercado de trabalho e a relação da
família e das instituições preparatórias quanto à orientação e qualificação para que os mesmos
superem a problemática dessa transição.  Como objetivo, esta pesquisa buscou compreender os
motivos que levam o jovem a se interessar por uma ONG, a fim de se qualificar para o mercado de
trabalho, mostrando as dificuldades que o mesmo se depara no primeiro emprego.  Como 
metodologia, utilizamos de pesquisa bibliográfica, exploratória e pesquisa de campo. Teve como 
técnica, entrevista que foi aplicada a seis egressos da empresa-sujeito.  Como resultado, a pesquisa 
apontou que se a empresa-sujeito, objeto desta pesquisa, proporciona ao jovem uma educação,
apontando limites, pactuando valores condizentes com atitudes sociais, despertando a curiosidade 
na primeira carreia profissional.  Apontou, ainda que esses egressos pesquisados, atendem às
exigências e expectativas como profissionais que o mercado de trabalho requer. Conclui-se que a 
ONG pesquisada tem um papel fundamental na capacitação do jovem ao prepará-lo para o mercado 
de trabalho, não apenas no que tange a parte profissional, mas sobretudo, no aspecto da
cidadania.         
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PROCESSO SUCESSÓRIO EM UMA EMPRESA FAMILIAR DE COMÉRCIO DE TINTAS EM 
RANCHARIA-SP 

 
JERSON JOAQUIM DA SILVA
FLAVIO DA COSTA SANTOS

ANDRÉ MONTI

Considerando a importância das organizações familiares, justifica-se esta pesquisa, por ser de 
fundamental importância contribuir com uma abordagem teórica e também técnica, galgando
conhecimento e informações capazes de contribuir para o constante aperfeiçoamento da forma de
gestão desse segmento econômico no Brasil.  Para tanto elencamos os seguintes objetivos para que
este estudo pudesse ser materializado em forma de pesquisa: estudar as dificuldades dos sucessores
e sucedidos na transição do poder em uma empresa familiar; verificar como a profissionalização
pode influenciar na competitividade da empresa familiar entender o planejamento do processo
sucessório para uma empresa familiar.  Esta pesquisa terá uma abordagem qualitativa e como
método usaremos o estudo de caso. Na obtenção dos dados será aplicada entrevista semi-estruturada 
com quatro possíveis sucessores de uma empresa de comércio de tintas da cidade de Rancharia-SP. 
  Com o material produzido espera-se que, apesar de muitas medidas serem tomadas no mercado
capital em favor da profissionalização e isto é percebido de forma óbvia, a verdade é que a maioria 
das famílias controladoras de empresas não age nesse sentido. Supomos que os laços emocionais
que envolvem os relacionamentos familiares impedem, na maior parte das vezes, que as pessoas
ajam racionalmente.  Nesse sentido, pressupomos que as famílias são uma série infindável de
entradas de pessoas através de união estável ou não, de nascimentos, e de saídas através de
divórcios e mortes. Todas as pessoas têm uma compreensão intuitiva e única, baseada na
experiência de suas próprias famílias e do que cada uma dessas adições ou subtrações muda
fundamentalmente em suas relações. O mesmo pode acontecer com as empresas, à medida que o
líder ou gestor vêm e vão, quando novos sucessores assumem a responsabilidade pela empresa e os 
antigos a deixam.         
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA 
AGROPECUÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 
JERSON JOAQUIM DA SILVA

ROGÉRIO WILSON TENÓRIO DA SILVA

Elencamos este tema por entender que a motivação pode ser uma ferramenta eficaz na promoção da
qualidade de vida do trabalhador no ambiente de trabalho. Pressupomos que o trabalhador, quando 
motivado, tem uma auto estima mais elevada. Nesse sentido, pressupomos que as organizações
devem investir na qualificação do profissional para que ele possa se manter motivado. Por outro
lado, notamos que o trabalho nem sempre proporciona crescimento profissional, conhecimento e 
satisfação. Muitas vezes, pela desmotivação, causa desinteresse e problemas de insatisfação ao
trabalhador. Portanto, este trabalho abordou o papel da motivação na qualidade de vida do
trabalhador no ambiente de trabalho, apontando os seguintes objetivos: averiguar como a qualidade
de vida é percebida pelos trabalhadores e compreender o papel da motivação na qualidade de vida
desses em uma empresa agropecuária de Presidente Prudente-SP. Para que esta pesquisa pudesse ser 
materializada, levantamos os seguintes questionamentos: como a empresa-sujeito está colaborando 
na qualidade de vida de seus colaboradores e se os mesmos estão motivados para o trabalho? A
pesquisa teve uma abordagem qualitativa, tanto na obtenção dos dados como nos procecimentos 
para análise. Como metodologia, utilizamos um estudo de caso e como instrumento de coleta a
entrevista semi-estruturada. a pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2012 com seis
colaboradores da empresa em questão. Os resultados apontaram que a qualidade de vida do 
trabalhador está diretamente relacionada com o grau de motivação que ele apresenta.Revelou,
através das entrevistas, que os os sujeitos que participaram dessa pesquisa, apresentam satisfação
resultante das atividades realizadas por eles. Apontaram que o ambiente físico de trabalho
proporciona bem-estar e o relacionamento interpessoal entre os pares faz com que se motivem a
buscar resultados satisfatórios na execussão do trabalho. Demonstraram ter prazer em trabalhar 
neste ambiente e enfatizaram que recomendariam outros trabalhadores a serem colaboradores da
empresa em questão. A pesquisa revelou que a motivação tem o poder de inserir uma energia
psicológica positiva, que coloca em movimento todo o organismo do trabalhador, determinado 
assim um comportamento de satisfação em decorrência do trabalho executado.   Acreditamos que a 
satisfação está diretamente relacionada com a diversificação das atribuições profissionais
executadas pelo trabalhador, fazendo com que o mesmo fique em constante alerta para o novo, 
tornando-se um trabalhador proativo. Como sugestão, fica recomendado treinamentos constante no
que tange a responsabilidade nas tarefas e cuidados no que se refere ao combate a fadiga e a
monotonia para favorecer a qualidade de vida dos colaboradores desta empresa.          
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A ADESÃO DE NOVOS MEMBROS COOPERADOS: ESTUDO DE CASO EM UMA 
COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM MATERIAL RECICLÁVEL 

 
ADEMIR ALVES

ALEXANDRE MAXIMILIANO SILVESTRINI DA SILVA
CLAUDIO GIROTTO

GABRIEL BARBOSA NOGUEIRA
HUGO GONÇALVES PEREIRA

EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA

Cooperativa é uma sociedade de pessoas que se unem voluntariamente para exercer a mesma
atividade, baseando-se nos valores de responsabilidade, democracia, igualdade e solidariedade. Para
que a cooperativa se fortaleça, faz-se necessário um esforço para que seu quadro de cooperados se 
potencialize com a inclusão de novos membros. Nosso objeto de estudo é a COOPERLIX, uma
cooperativa de trabalhadores voltada à coleta e comercialização de resíduos sólidos no município de
Presidente Prudente-SP, em atividade desde 2003 e que enfrenta questões envolvendo a necessidade 
de constante inclusão de novos membros cooperados devido a desistências em seus quadros.  O 
objetivo da presente pesquisa é analisar o processo de inclusão e o grau de conscientização de novos
cooperados buscando oferecer alternativas para a formação do quadro de cooperado na
organização. A fim de propiciar uma melhor abordagem do tema proposto, será utilizada a pesquisa
descritiva qualiquantitativa e a técnica de estudo de caso. Iniciando com uma pesquisa bibliográfica 
sobre o tema abordado e, em seguida, partindo para a aplicação de questionários aos profissionais
catadores membros da cooperativa analisada.             
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A FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NA CONQUISTA 
DO MERCADO  

 
SÉRGIO LUÍS DESTRO

JOÃO VITOR MINCA CAMPIONI
DAYANE MAGALHÃES FERNANDES

GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA PASSOS
EVANDRO RICARDO JUSTINO

EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA

O termo "prestação de serviços" apresenta, em sua essencialidade, realizar um trabalho oferecido ou
contratado por terceiros podendo ser caracterizado pela sua intangibilidade e inseparabilidade, não
resultando na posse de um bem. Sendo assim, podemos entender que para as empresas que prestam
serviços em caráter continuado, o relacionamento Cliente/Fornecedor torna-se visceral enquanto 
perdurar o compromisso, contratual ou não.  O objetivo deste projeto de pesquisa é identificar o
papel dos gestores de mercado e no difícil processo de retenção e na conquista da tão almejada
fidelização do cliente em uma empresa desenvolvedora de softwares e soluções tecnológicas Para a 
presente pesquisa, consideramos que os alunos devam buscar uma compreensão particular do tema 
estudado fazendo uso de uma abordagem quali-quantitativa e tendo como materiais, referencial 
bibliográfico, estudo documental e aplicação de questionários e entrevistas realizadas junto à
empresa a ser analisada.            
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A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA ATUAÇÃO DO GESTOR  
 

ANA PAULA GUELFI
ANDRÉ TROMBIN FERRETI

JESSICA DANTAS DE OLIVEIRA
LETICIA POLETO FLORIANO

LUZIA APARECIDA MAINO MACEDO
MONIZE BRAMBILA VIDEIRA
MARISTELA REGINA MORAIS

JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

O mercado de trabalho encontra-se cada vez mais competitivo. Neste cenário o QI (coeficiente
intelectual) não é o suficiente para se conquistar uma vaga. Hoje o QE (coeficiente emocional) se
revela como a principal vantagem competitiva. Em outras palavras, hoje em dia, o que as empresas
buscam em seus critérios de contratação é o equilíbrio emocional do candidato e seu bom
relacionamento interpessoal.  Pautando-se nesta afirmação, a presente pesquisa tem como objetivo
geral identificar a influência que o gestor possui perante os seus colaboradores em relação às
emoções nas organizações. Os objetivos específicos da pesquisa são: a) analisar quais os tipos de 
emoções que podemos sentir no ambiente de trabalho; b) Verificar quais são as influências que o
gestor possui em relação às emoções dos colaboradores; c) investigar de que maneira o gestor pode
contribuir na motivação, na produtividade e nas emoções dos colaboradores; d) identificar se metas,
pressões e cobranças afetam as emoções (stress) das pessoas na empresa.  A metodologia utilizada 
na elaboração deste projeto de pesquisa constitui em pesquisas bibliográficas de obras literárias, 
artigos científicos, textos jornalísticos e pesquisa qualitativa.       UNOESTE     
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A INFLUÊNCIA DAS EMOÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES 
 

GILDA HELENA DE OLIVEIRA
SIMONE GUILHERME

THIAGO EMANUEL VILHONE DA SILVA
DENER AUGUSTO SANTOS

WEVERTON ALVES DA SILVA
MARISTELA REGINA MORAIS

JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

O trabalho sempre ocupou lugar de destaque no cotidiano humano, esse ato de trabalhar e tornar-se 
útil é significativo para cada individuo, dá a ele a possibilidade de aprender, crescer e atingir
objetivos que sem alguns sacrifícios jamais seriam possíveis. Hoje as organizações precisam ser
ágeis e flexíveis, pois o mundo se caracteriza por ambientes instáveis e sujeitos a mudanças
imprevisíveis, essas mudanças impõem novas práticas e novas soluções, exigindo, assim, o
desenvolvimento das pessoas, principalmente nas questões ligadas as emoções. Essas instabilidades
é que fazem com que os gestores encontrem dificuldades em administrar a questão emocional no
ambiente organizacional. Desta forma, discutir sobre as emoções nas organizações tem um papel
muito importante, pois são elas que influenciam no capital intelectual da empresa, onde os gestores 
encontram desafios em desenvolver pessoas, alcançar o equilíbrio emocional e quais influências
elas podem ter nos resultados esperados.  Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é analisar as
emoções, seus tipos, quais os efeitos causados de forma positiva e negativa dentro das organizações
e o papel do gestor.  O material utilizado para extrair as informações deste artigo será inteiramente
retirado de livros, artigo de revistas cientifica eletrônica, monografias, todos com a finalidade de 
analisar a diversidade e as semelhanças do assunto tratado entre os mais variados autores,
objetivando a constatação das influências causadas dentro da estrutura
organizacional.       UNOESTE     
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ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ANÁLISE DE UMA FRANQUIA
 

DANILO CANELA DA SILVA 
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

Com a evolução do mercado financeiro e a globalização, surge um número grande de pessoas em 
busca do seu próprio negócio, mediante a essas mudanças observa-se a necessidade de explorar a 
importância da administração e planejamento estratégico na franquia. O presente projeto tem como
justificativa abordar o ambiente interno e externo de uma franquia, a fim de estabelecer qual o
motivo que levou o franqueado adquirir a marca e a relação entre oportunidade e sucesso dos
investimentos. Esse estudo tem como objetivo geral, visualizar o papel da administração e do
planejamento estratégico no ambiente interno e externo de uma franquia. Os objetivos específicos
são: analisar o papel da administração e do planejamento estratégico em uma franquia; demonstrar o
perfil do empreendedor que opta por franquia; identificar a relação entre oportunidade e sucesso; 
demonstrar qual o grau de satisfação do fraqueado mediante ao seu investimento. Nesse estudo 
serão utilizados dados bibliográficos com uma abordagem qualitativa, estudo de caso, observação
participativa e questionário, onde será realizado estudo na loja Pinkbiju de Presidente Prudente, a
fim de destacar os pontos fortes e fracos de uma franquia. Propondo desmistificar alguns
parâmetros idealizados dentre o ambiente estudado.            
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ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UM ESTUDO DE CASO 
 

ROSANE APARECIDA FURLAN DURAN
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

Atualmente, as empresas fazem o seu planejamento estratégico para avaliar a posição da empresa
no mercado em relação às variáveis do seu ambiente externo e interno, analisando assim os pontos
fortes e fracos da empresa e consequentemente oportunidades e ameaças, podendo assim sugerir
mudanças no método da organização e melhorias no ramo de atuação, para assim obter retornos
acima da média. Assim, a pesquisa será desenvolvida na empresa Delorean Tecnologia Sistema de
Informação, que atua no setor de desenvolvimento de softwares. Analisará como surgiu a ideia de 
desenvolver um sistema de gestão paroquial para as Igrejas Católicas e como foi elaborado a
administração e seu planejamento estratégico para vencer os desafios de um mercado altamente
competitivo. Dessa forma o objetivo geral da pesquisa será demonstrar para a Delorean Tecnologia 
em Sistema de Informação como ela está hoje em seu ramo de atuação e como ela elabora suas
estratégias, detalhando assim através dos objetivos específicos: apresentar o papel da organização;
demonstrar como é elaborado a administração e o planejamento estratégico da empresa; analisar se
a empresa está preparada para atender novos clientes.  Desta maneira, a pesquisa adotará a 
metodologia de um estudo de caso, pesquisa qualitativa, tendo com instrumentos de coleta de
dados: pesquisa bibliográfica através de material já publicado em livros e artigos científicos e
questionários aplicados aos sócios e funcionário. Neste sentido, procura-se verificar como o 
planejamento estratégico pode ser aplicado para alcançar os objetivos da mesma e obter melhores 
resultados, auxiliando assim os tomadores de decisões para definirem o mecanismo de implantação
para se tornar mais eficiente no mercado.             
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ADMINISTRAÇÃO RURAL: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA RURAL 
FAMILIAR 

 
JANE APARECIDA DA SILVA TEJADA

ÉVERTON CORREIA SILVA
EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA

A empresa familiar é considerada uma das organizações mais antigas da humanidade. No Brasil ,
sua origem remonta após o descobrimento e colonização por Portugal, período em que foram
distribuídos lotes de terras (as chamadas capitanias hereditárias) e, com a morte dos capitães, as
mesmas eram repassadas aos seus herdeiros. Assim as empresas rurais familiares foram se
difundindo e ganhando espaço sendo consideradas a grande maioria dos tipos de organizações
brasileiras. Entretanto, a modernização e o processo de globalização tem exigido de tais empresas, a 
adoção de metodos de gestão preconizadas pela administração rural que é uma das áreas vinculadas
ao curso de administração. O presente trabalho de pesquisa busca verificar a adoção das
administração rural e seus preceitos básicos em uma empresa rural familiar no município de João 
Ramalho, no interior do estado de São Paulo.  o objetivo geral desta pesquisa é identificar a 
realidade gerencial e administrativa adotada na empresa em questão no que se refere aos
instrumentos disponíveis da administração rural como ciência e oferecer alternativas de ação. Para a 
presente pesquisa, consideramos que os alunos devam buscar uma compreensão particular do tema
estudado ao enfocar uma empresa familiar rural atuante na área estudada, fazendo uso de uma
abordagem quali-quantitativa e tendo como materiais, referencial bibliográfico, estudo documental
e coleta de dados como resultado da elaboração e aplicação de questionários realizados junto aos
representantes da empresa a ser analisada.             
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ANÁLISE DA EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL BRASILEIRA E SUA INFLUÊNCIA NAS 
ORGANIZAÇÕES  

 
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

MARISTELA REGINA MORAIS
JUSSARA BOIN MORI DE OLIVEIRA

MAYDIA RODRIGUES
LUCAS VINICIUS DA COSTA PILOTO PILOTO

HEINNY SANTOS CALADO

Na atualidade, existe o desenvolvimento de uma cultura social preocupada com a conservação e a
boa manutenção do meio ambiente, através de medidas socioeducativas voltadas para esse fim. 
Num mercado altamente competitivo, empresas que mostram atitudes positivas em relação à
conservação do meio ambiente possuem uma vantagem em relação aos concorrentes que não
demonstram essa preocupação. Assim, esse estudo se mostra importante a partir do momento em
que a sociedade, de um modo geral, não conhece bem o limite que existe entre uma ação voltada
para a conservação ambiental e uma ação que quer criar uma vantagem competitiva no mercado;
esse limite precisa ser destacado. Desse modo, essa pesquisa terá como objetivos compreender
como a cultura socioambiental brasileira se reflete nas decisões tomadas pelos gestores de
empresas, bem como verificar os fatores que influenciam as organizações a implementarem uma
política de gestão ambiental. A metodologia utilizada na construção deste estudo científico se
constituirá de revisão bibliográfica sobre o tema, utilizando-se de análise de livros, documentos, 
artigos científicos e jornalísticos que abordem em profundidade as questões relacionadas à gestão 
socioambiental. Dentre estes, destacam-se Balbino (2008), Donaire (2008) e Kunde (2010).   

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 762

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Administração  

 

ANÁLISE DE GESTÃO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO AGRÍCOLA DE UMA USINA 
DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

 
CLAUDIO JOSÉ SOUZA

VAGNER APARECIDO NASCIMENTO MATRICARDE
SONIA SANAE SATO

Atualmente, a redução dos custos torna-se um fator primordial no planejamento de uma empresa. 
Sendo assim, uma das formas para alcançar essa redução que todos almejam, é a gestão dos
estoques que assume um papel de extrema importância dentro da organização. No entanto, ainda é
comum deparar-se com organizações que perdem seu capital, devido ao fato de não saberem como 
controlar o nível de seus estoques. Neste sentido, nesta pesquisa será analisado o almoxarifado
agrícola de uma empresa visando detectar possíveis falhas e propor soluções. Para tanto, além da 
revisão bibliográfica e analise documental será feito um estudo de caso em uma organização do
ramo sucroalcooleiro, onde aplicaremos entrevistas despadronizadas com alguns funcionários da
empresa responsáveis pelo departamento em estudo.            
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ANÁLISE DE UMA QUESTÃO DE COMPETITIVIDADE: O DESAFIO DO GESTOR 
COMERCIAL EM ENFATIZAR OS DIFERENCIAIS DE UMA CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULOS DIANTE DO CONCORRENTE MERCADO 
 

ANA PAULA AGUSTINHO
ANDRÉIA BATISTA

GABRIEL SANCHES FERREIRA DE CARVALHO CARVALHO
MARCELO FERNANDES ROTTA FERNANDES

WELLINGTON ROBERTO DE JESUS DOS ANJOS
WILSON ROBERTO LUSSARI

1 INTRODUÇÃO Atualmente, o mercado mundial é marcado por um intenso processo de 
globalização e desenvolvimento tecnológico, responsável pelo dinamismo, diversificações e
abundância de produtos. É um ambiente de crescente incerteza, no qual as empresas têm grande
dificuldade para atender satisfatoriamente os consumidores, uma vez que estes se tornam cada vez 
mais exigentes. Portanto, pode-se dizer que a crescente exigência do consumidor, a intensa
concorrência e as constantes mudanças no setor automobilístico têm trazido grandes desafios para
as concessionárias automobilísticas, fazendo com que elas, neste ambiente, aproveitem o ato da
venda do veículo, em que tem o contato direto com o cliente, para destacar seus diferenciais através
de um marketing que integra o cliente à empresa, a fim de criar e manter uma relação entre ambos, 
se tornando referência diante do público, e, consequentemente, ganhando destaque em relação à
concorrência. 1.1 JUSTIFICATIVA Diante da necessidade de se diferenciar no mercado
automobilístico, o presente trabalho visa analisar as estratégias de fidelização utilizadas pelo gestor 
comercial, levando em consideração que a concessionária em estudo já é uma empresa conceituada
devido a sua marca, buscando constante destaque diante da concorrência, empregando recursos
como produtos, serviços e atendimento personalizados durante a venda e no pós-venda, 
denominados assim, como os pontos fortes da empresa que os utiliza como diferenciais para superar
as expectativas dos clientes, satisfazê-los e cativá-los para garantir, portanto, uma permanência 
segura neste setor, obtendo uma vantagem competitiva e focada no cliente. Assim, foi analisada em
uma concessionária de automóveis de marca líder em Presidente Prudente-SP quais estratégias são 
utilizadas a fim de agregar valor para os clientes e permitir sempre um bom posicionamento da 
empresa, para que seja, consequentemente, uma referência diante de seus consumidores.  1.4 
OBJETIVOS Determinar quais serão os objetivos do estudo significa dar um rumo ao mesmo, uma
vez que eles correspondem aos questionamentos oriundos da problemática e da hipótese. A partir 
deles, objetivos geral e específicos, se busca o conhecimento e as respostas a cerca do tema em
questão e define-se a importância da pesquisa e para quem ela está dirigida. 1.4.1 Objetivo Geral
Portanto, a pesquisa tem como objetivo analisar uma questão de competitividade em uma
concessionária de veículos, verificando quais diferenciais da empresa são enfatizados pelo gestor
comercial ao cliente. 1.4.2 Objetivos Específicos - Analisar as estratégias utilizadas pela empresa 
para se diferenciar no mercado. - Demonstrar a atuação do gestor enfatizando a valorização da
marca, eficiência de sua equipe de vendas e consequente satisfação do cliente. - Verificar o quanto a 
marca está sendo atingida pelos concorrentes. - Caracterizar o sujeito da pesquisa.              
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AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE UM PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS: 
UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE NUTRIÇÃO ANIMAL NO INTERIOR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 
 

IZABELLE MARTINS
ALINE BARZAN

No presente estudo buscamos abordar os fatores para a implantação do plano de carreira, cargos e
salários nas organizações, em consequência das diversas adaptações às mudanças promovidas pelo 
mundo globalizado no seu ambiente organizacional. Deste modo, a pesquisa tem como objetivo 
geral mostrar que para se tornar e se manter eficiente e eficaz no mercado competitivo, é necessário
a implantação desse plano, aumentando assim a motivação e obtendo um bom relacionamento como
um todo dentro das organizações. Com base em um estudo de caso em uma empresa do ramo em
nutrição animal, localizada no interior do estado de São Paulo, com pesquisa qualitativa e
quantitativa, fundamentando com questionários sendo questões abertas, fechadas ou mistas, com o
objetivo tornar favorável determinados conhecimentos ao pesquisador.            
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COMÉRCIO EXTERIOR: PESQUISA DE CAMPO SOBRE OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA 
INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP  

 
CAMILA CARNIEL MONZON

SONIA SANAE SATO

Com a massificação da produção industrial e da comercialização de bens, a globalização se tornou
fundamental para os países desenvolvidos, já que, com seus mercados internos saturados,
precisaram expandir seus horizontes e introduzir seus produtos em novos mercados, deixando cada
vez mais evidente e em alta o Comércio Internacional. Esta prática, a qual em muitos países
representa uma boa parcela de seu Produto Interno Bruto (PIB), para alguns autores torna-se um 
parâmetro fundamental para medir o êxito de uma empresa, já que as organizações bem sucedidas 
são aquelas que encontram mercado no mundo todo. Dessa forma, a pesquisa em questão torna-se 
de extrema importância por buscar levantar uma discussão sobre a presença das empresas de
Presidente Prudente/SP no mercado internacional, além de tentar promover uma análise das 
principais dificuldades que estas encontram para se inserirem, ou permanecerem, no comércio
exterior.  Neste contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral descrever o processo de
internacionalização das empresas da cidade de Presidente Prudente/SP, identificando os principais
desafios que as mesmas enfrentam para manterem-se competitivas no mercado internacional. Para 
atender a este objetivo, será realizada, por meio de uma abordagem qualiquantitativa, uma pesquisa 
descritiva, a qual terá como método a pesquisa de campo. A coleta de dados se dará por meio de
questionários, que fornecerão dados primários, e de fontes bibliográficas, as quais proporcionarão
dados secundários.             
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CULTURA ORGANIZACIONAL COMO PROPULSORA DO DESENVOLVIMENTO DE 
NOVOS LÍDERES 

 
CAMILA DA SILVA LAURIANO

SUELLEN CRISTINE DOS SANTOS COUTINHO
MARISTELA REGINA MORAIS

A arte de liderar vai além dos níveis hierárquicos estabelecidos, tende a ser algo espontâneo, por
isso a importância de uma cultura organizacional que possibilite a manifestação de seus
colaboradores. Neste contexto, cabe aos gestores saberem identificar os líderes que surgem, nos 
mais variados níveis hierárquicos na organização, para que por meio da valorização destes
parceiros, seja possível alcançar os objetivos da organização. Desta maneira, discutir sobre
liderança e cultura organizacional tem sido primordial, pois é à partir das características de uma
cultura e da eficiência dos lideres, que a organização poderá alcançar os resultados esperados.  Com 
base nestas considerações, o presente projeto tem como objetivo geral analisar de que maneira a 
cultura organizacional e a liderança se manifestam nos setores de extração de cana de açúcar e
geração de vapor de uma empresa que atua no segmento sucroalcooleiro. Em relação aos aspectos 
metodológicos, trata-se de um estudo de caso, de pesquisa descritiva e qualitativa. Como 
instrumento de coleta de dados serão utilizados, pesquisas bibliográficas, observação não
participante e entrevistas, com um grupo de 08 funcionários, dentre eles 02 chefes e 06
supervisores. Muitos dos autores que abordam esse tema, dentre os quais se destacam Tomei e 
Braunstein (1993), Bennis (1996) e Motta (2007), defendem que a cultura organizacional atua como
fator determinante no desenvolvimento de lideres, haja vista que o ambiente organizacional pode
contribuir ou inibir o exercício da liderança. Neste sentido, acredita-se nas hipóteses de que uma 
cultura que promove a descentralização tende a ter um surgimento maior de líderes, do mesmo
modo que as experiências de vida têm influência determinante na formação destes líderes. 
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DESAFIOS DE UMA ONG NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIAS INTELECTUAIS E MÚLTIPLAS 

 
LUCIANO ANTONIO DA SILVA
MARISTELA REGINA MORAIS

A cada dia que passa vivenciamos o aumento gradativo de classes menos favorecidas, formada por
pessoas que possuem algumas limitações físicas e intelectuais e, por isso, acabam sendo excluídas
do contexto organizacional (até mesmo da sociedade). Sendo assim, o tema capacitação de pessoas
com deficiências intelectuais e múltiplas para o mercado de trabalho é um assunto complexo e ainda
com lacunas na literatura. Embora este tema esteja começando a ser mais debatido na sociedade, 
ainda há muitos percalços, preconceitos e barreiras a serem superadas, tanto por parte dos que
sofrem este tipo de preconceito como também por parte de empresas possíveis contratantes. A partir 
destas considerações, este estudo terá como objetivo compreender as dificuldades e desafios de uma 
ONG, a APAE de Pirapozinho/SP, para capacitar e incluir os portadores de deficiências intelectuais
e múltiplas no mercado de trabalho. Especificamente busca-se: a) realizar um levantamento 
bibliográfico sobre capacitação de deficientes e mercado de trabalho; b) rescrever as principais
características das ONGs e o seu papel na sociedade; c) analisar as principais características da
APAE de Pirapozinho no que se refere à capacitação profissional de seus usuários; d) desenvolver 
alternativas que inclua os alunos da APAE no mercado de trabalho. Desta maneira, será 
desenvolvido um estudo de caso descritivo de caráter qualitativo, através de pesquisa bibliográfica e
análise documental, e ainda a aplicação de entrevistas. Dessa forma, considerando que as pessoas 
portadoras de deficiências intelectuais e múltiplas enfrentam muitas dificuldades, inclusive no
mercado de trabalho, acredita-se que a capacitação profissional oferecida pela instituição em
questão, pode incluir socialmente essas pessoas, não só no contexto organizacional, mas também
oferecer a eles a condição de serem cidadãos ativos na sociedade.   
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EMPREENDEDORISMO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS MICROS E PEQUENAS 
EMPRESAS: UM ESTUDO DE CASO  

 
JEAN CARLOS ALMEIDA

LUANA BERTI MUSSOLINE
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

O planejamento em uma empresa, independente de seu tamanho, se torna condição indispensável 
para o sucesso duradouro e sustentável, sendo assim a maioria das micros e pequenas empresas
devem ter a cultura do planejamento estratégico para o desenvolvimento do negócio. Diante de um
mercado extremamente competitivo, planejar é uma ferramenta de extrema importância para o
gerenciamento, pois diante das necessidades de sobreviver e perpetuar um modelo de negócio em
um ambiente globalizado, obrigando os gestores das empresas a enfrentarem significativos desafios.
Esta pesquisa se justifica por analisar a importância do planejamento estratégico como ferramenta
auxiliar para o gerenciamento das micros e pequenas empresas. Neste sentido, o objetivo geral desta 
pesquisa será demonstrar aos empreendedores das micro e pequenas empresas que o processo de 
elaboração do planejamento estratégico pode ser compreendido e aplicado nestas empresas,
tomando como base uma Auto Escola. Os objetivos específicos são: demonstrar o papel do
empreendedor nas micros e pequenas empresas; analisar o desempenho do planejamento 
estratégico; demonstrar que planejamento em uma empresa torna condição indispensável para o
sucesso duradouro e sustentável e relacionar os fatores de sucesso nos novos negócios. A 
metodologia utilizada será através de pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, mas 
especificamente um estudo de caso em uma Auto Escola, com o intuito de relacionar o
empreendedorismo e o planejamento dentro da organização. Para tanto, a coleta de dados será por
meio de aplicação de um questionário com os gestores da empresa, buscando assim, analisar que
para ser um empreendedor de sucesso não basta ter uma boa ideia, é preciso conhecer o ramo de
atividade, entender o mercado e manter-se atualizado para que o negócio encontre possibilidades de
crescimento.            
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EMPREENDEDORISMO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UMA ANÁLISE DA 
TRAJETÓRIA DE UM GRUPO EMPRESARIAL 

 
JOSÉ LEONARDO PENHA PENHA

VICTOR HUGO PADOVAM BRAGA BRAGA
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

Muitas das organizações empresariais iniciam suas atividades com uma visão empreendedora sem
nenhum planejamento estratégico, muitas vezes, são impulsionadas pela necessidade ou também 
por uma visão empreendedora de um nicho de mercado não explorado. Assim, esta pesquisa se
justifica por apresentar um modelo empresarial que ao longo do tempo de existência teve uma visão
empreendedora e com um planejamento estratégico aumentou sua participação no mercado. Neste 
sentido, a pesquisa tem objetivo demonstrar e discutir a importância da visão empreendedora e do
planejamento estratégico na ampliação da empresa no contexto do mercado atual, analisando quais
métodos o empresário utiliza para analisar o mercado, e assim executando a prospecção de sua
empresa no mercado altamente competitivo. Desta forma, os objetivos específicos são: demonstrar
o papel do empreendedorismo nas organizações; demonstrar a trajetória do grupo empresarial;
analisar os métodos utilizados para enxergar a oportunidade de um novo negócio; analisar as
técnicas do planejamento estratégico da empresa. Com base no modelo proposto a pesquisa terá 
abordagem qualitativa, descritiva, como instrumento de coleta de dados pesquisa bibliográfica e 
questionário. Dessa forma, buscando analisar a importância do planejamento estratégico para o
sucesso da organização em um mercado competitivo.            
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EMPREENDEDORISMO NA EMPRESA FAMILIAR E SEU PROCESSO SUCESSÓRIO 
 

DENISE SANTOS ALVES
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

A maioria das empresas brasileiras tem sua base uma administração familiar, muitas dessas
empresas não conseguem manter-se ativa no mercado após a troca do comando, dentre as empresas
que vão ao fracasso, muitos casos são ocasionados pela falta de conhecimento por parte de seus
empreendedores de como se deve preparar e profissionalizar os herdeiros para a sucessão. O 
sucesso de uma empresa se dá através da visão empreendedora dos sócios, que conduzem e buscam
inovações tecnológicas para alcançar o sucesso. Desta forma, esta pesquisa se justifica por mostrar a
importância de se desenvolver e modernizar as empresas familiares e também preparar e
profissionalizar o sucessor para dar continuidade aos negócios, além de descrever a importância da
visão empreendedora numa organização, mais, especificamente será realizado a análise na empresa
Malibu Auto Peças na cidade de Presidente Prudente-SP, no qual já se encontra em fase de processo 
sucessório para a segunda geração.  O objetivo do presente estudo será relatar a importância da
organização para a sociedade e para a estrutura familiar, destacando as características de empresa 
familiar e a visão empreendedora, como os sucessores estão se preparando para assumir a empresa
no futuro e destacar as características empreendedoras do sócio. Desta maneira, entende-se que para 
alcançar o objetivo geral é necessário um detalhamento deles através dos objetivos específicos:
demonstrar o papel do empreendedorismo; relatar o histórico empreendedor do sócio proprietário da
empresa pesquisada; apresentar a definição de empresa familiar; analisar o processo sucessório da
empresas; demonstrar quais os fatores que levam a empresa familiar a obter sucesso e quais os
pontos fortes e fracos existentes nesse processo. A pesquisa adotará a metodologia de um estudo de
caso, com abordagem qualitativa, e como instrumentos de coleta de dados, referências 
bibliográficas em livros e artigos científicos, além de aplicar questionários ao proprietário e seus
sucessores. Buscando assim, analisar como os herdeiros estão se preparando para a sucessão
familiar e analisar os métodos empreendedores utilizados pela organização.            
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EMPRESA FAMILIAR E SEUS CONFLITOS DIANTE A SUCESSÃO 
 
HERICA MARCELINE DA SILVA BARBOZA

JACQUELINE DA SILVA ROTTA
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

As empresas familiares representam uma grande parcela nos meios empresariais, trazendo uma
posição de grande destaque na economia brasileira, com semelhanças umas com as outras por ser na
sua maioria de origens e história vinculada a família. O estudo sobre empresa familiar e seu
processo sucessório vem crescendo gradativamente, e ainda despertam interesses, principalmente no
que diz respeito ao seu planejamento, vantagens e desvantagens, as dificuldades enfrentadas e 
também os conflitos que esse processo pode gerar. Este estudo se justifica, pois busca discutir essas
questões e como isso pode influenciar na sobrevivência da empresa. Neste sentido, o objetivo geral 
da pesquisa será analisar os desafios enfrentados pela empresa familiar e a preparação para o
processo de sucessão. Os objetivos específicos da presente pesquisa são: identificar os pontos fortes
e fracos da empresa familiar; diagnosticar as dificuldades enfrentadas pela empresa familiar; 
detectar as causas de conflitos; analisar se houve planejamento para o processo de sucessão; avaliar
se os possíveis sucessores estão capacitados. O estudo utilizará a pesquisa qualitativa na forma de
estudo de caso, e como instrumentos de coleta de dados referências bibliográficas e questionário 
que será aplicado ao fundador da empresa e aos seus sucessores. Assim, buscando analisar a
importância do planejamento no processo sucessório e o papel da profissionalização na empresa
como requisito para garantir o futuro da organização pelos próximos gestores.            
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EMPRESA FAMILIAR: UMA ANÁLISE DO PROCESSO SUCESSÓRIO 
 

ANDERSON PIRES
LEONARDO LIMA AQUINO

JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

O tema empresa familiar tem muita importância para a economia brasileira, por corresponder a
maior parte das organizações existentes nos país, a dificuldade para o processo sucessório dentro da
empresa sempre ocorre uma resistência por parte do fundador por falta de gestores qualificados para
assumir o seu posto. Esse estudo se justifica por demonstrar implantação do processo sucessório
dentro da empresa e quais características e conhecimentos que o futuro administrador deve ter para 
sucesso dentro da organização. Desta forma, o objetivo geral da pesquisa será analisar o papel da
empresa familiar e analisar o processo sucessório em uma empresa do ramo de matérias para
construção. Assim, os objetivos específicos serão: analisar a situação atual da empresa; identificar
os pontos positivos da empresa familiar; identificar os pontos negativos da empresa familiar;
identificar ameaças e oportunidades do processo sucessório; levantar as dificuldades da
administração antiga que esta no poder desde inicio da empresa. A metodologia utilizada será 
através de pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, mas especificamente um estudo de
caso em uma loja de materiais de construção, com o intuito de relacionar a empresa familiar e seu 
processo sucessório. Para tanto, a coleta de dados será por meio de aplicações de questionários com
os gestores da empresa e com seus colaboradores. Assim, buscará analisar a importância do
planejamento no processo sucessório da empresa familiar.             
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EVOLUÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO: IMPACTO NA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DE UMA EMPRESA DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
SILVANA MALDONADO OROSCO

ÉRIKA MAYUMI KATO CRUZ

Importantes e profundas transformações econômicas ocorrem a todo momento na sociedade. Parte
delas estão associadas ao aumento do poder aquisitivo de classes sociais, como a classe C. As
reformas no setor imobiliário facilitaram o acesso de algumas classes sociais ao financiamento de
sua própria moradia, por meio de políticas públicas do governo estadual Logo, o presente estudo 
terá como objetivo estudar o impacto da evolução do mercado imobiliário na estrutura 
organizacional da CDHU de Presidente Prudente de 2006 a 2012. Para tanto, seguem os objetivos
específicos: analisar a evolução do mercado imobiliário de Presidente Prudente de 2006 a 2012;
caracterizar a CDHU de Presidente Prudente; caracterizar a estrutura organizacional da CDHU de 
Presidente Prudente de 2006 a 2012; estudar o impacto da evolução do mercado imobiliário na
estrutura da CDHU de Presidente Prudente de 2006 a 2012 Consiste, assim, em um estudo 
bibliográfico, qualitativo descritivo e estudo de caso, que fará uso de entrevistas e observações
participantes para a coleta de dados. A análise dos dados se dará por análise de conteúdo,
considerando as categorias: sistema de responsabilidades, sistema de autoridades, sistema de
decisões e sistema de comunicações. Espera-se, com este trabalho, contribuir para o maior
entendimento do setor e de suas implicações, bem como para a melhoria da gestão pública, como
forma de atender as necessidades da sociedade.            
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FATORES DE FRACASSO E SOBREVIVÊNCIA EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: UM 
ESTUDO NO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRESIDENTE VENCESLAU-SP 

 
FABIANA RIBEIRO DA SILVA

CESAR AUGUSTO BONIFÁCIO JUNIOR 
MARISTELA REGINA MORAIS

As micro e pequenas empresas se tornaram um dos principais pilares de sustentação da economia
brasileira, principalmente pela sua enorme capacidade geradora de empregos. Entretanto, nem todos 
os empreendimentos conseguem sobreviver neste mercado competitivo, mesmo com incentivos as
empresas fecham precocemente devido as dificuldades que existe pelo caminho. Desta maneira, este
projeto se justifica de grande importância, pois através de analises será identificado alguns fatores 
que podem interferir no desenvolvimento dessas organizações, levando-as, assim evitar ou 
minimizar possíveis erros. Sendo assim, o objetivo geral deste projeto será analisar os fatores de
fracasso/sobrevivência em micro e pequenas empresas do comercio varejista de Presidente
Venceslau-SP, selecionando um grupo de pequenas empresas da cidade, a fim de evitar o fracasso e
ajudar na sobrevivência das mesmas.  No que se refere às características metodológicas, este estudo 
utiliza uma abordagem qualitativa/quantitativa, além de ser uma pesquisa de caráter descritivo e
bibliográfica, ou seja, baseada em livros, artigos e também pesquisas via internet. Assim, após o
levantamento de informações bibliográficas será realizado um estudo de caso com aplicação de 
questionários e entrevistas com gestores de cinco empresas que atuam na cidade mencionada, na
tentativa de apresentar uma reflexão sobre os fatores determinantes para o sucesso ou fracasso
desses empreendimentos. Sendo assim, acredita-se que muitas das dificuldades enfrentadas pelos 
micro e pequenos empreendedores estejam relacionadas à falta de formação e planejamento por
parte do gestor. Esperamos desse modo, entender por que ocorre a falência desse tipo de comércio
com tão pouco tempo de existência.        UNOESTE-Curso de Administração     
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FLUXO DE CAIXA: IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA GESTÃO DA 
EMPRESA. 

 
MARCOS MEDEIROS DE SOUZA

NATALIA LARIOS

Nos dias de hoje com o crescimento da atividade empresarial nota-se que a competitividade esta 
crescendo cada vez mais e para viver essa realidade é preciso estabelecer estratégias e avaliá-las 
constantemente de forma a manter seu potencial competitivo no mercado de atuação, onde se torna
fundamental ter uma boa administração na empresa. Considera-se uma tarefa que qualquer pessoa 
possa realizar basta ter um potencial e conhecimento para isso ou então poucas organizações 
conseguirão conduzir e alcançar o sucesso. Com a existência de um planejamento financeiro na
firma, mostrará informações sobre o que esta se passando dentro da mesma, onde ajudará ter o
controle do fluxo de caixa que são as entradas e saídas de capital em um determinado tempo. Muitas
empresas surgem com um bom potencial para conquistar o mercado, mas para ter sucesso elas
precisam investir em uma boa gestão financeira que irá mostrar os dias de recebimentos e
pagamentos tendo o controle do caixa; grande parte dessas organizações acabam fechando antes dos
5 anos de existência causado por um conjunto de problemas, falhas na gestão, conhecimento,
planejamento e organização, ou seja, sem um preparo. Muitas pessoas abrem um negocio por ter 
uma idéia ou oportunidade, esquecendo de fazer um planejamento geral para ter a visão de
mercado, quanto será seus gastos para o investimento, qual o tipo de público-alvo, em qual área 
atuar e não ir expandindo seus serviços sem ter um referencial. Uma grande preocupação para uma 
empresa se manter estabilizada é com os custos que podem absorvem valores significativos da
receita operacional, e um gestor financeiro ajudará a distribuir os recursos conforme as necessidades
de forma segura, onde periodicamente deve conferir e avaliar os resultados de suas ações, corrigi-
las se necessário, para a tomada de decisão. Quando se tem o planejamento financeiro, sabe-se em 
tempo hábil se há valores suficientes para saldar os compromissos e também para planejar alguns 
investimentos sabendo-se se haverá necessidade ou não de outro recurso, como o financiamento de
capital de terceiros. Caso não tenha esse planejamento a organização poderá acumular contas a
pagar e não obter dinheiro suficiente para quitá-las, então a empresa começa a entrar em um estado 
critico, pois apela para empréstimos em bancos pagando juros, entrando em uma via sem fim, e
cada vez mais acumulando dividas. Assim, a presente pesquisa terá como objetivo geral analisar e
descrever a situação do fluxo de caixa atual da empresa Natura Cosméticos S/A, a fim de
proporcionar possíveis melhorias nos lucros. E objetivos específicos são: . Identificar os fluxos de
recursos financeiros existentes na empresa e seus respectivos controles financeiros; . Analisar a 
situação do fluxo de caixa atual da empresa em questão; . Avaliar as possíveis ferramentas de
gestão para melhoria da empresa; . Planejar os recursos financeiros em termos das entradas e
saídas.             
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GESTÃO COMERCIAL: CONTRIBUINDO PARA A EXCELENCIA EM UMA 
COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 
GILMARA SANTOS

GRACIELE APARECIDA DE OLIVEIRA
PAULO CESAR DA SILVA FERREIRA

EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA

O cooperativismo é formado por uma doutrina econômica estruturada para a geração de riquezas
através da união de pessoas que espontaneamente concordam em criar uma cooperativa em
determinado segmento produtivo. O presente projeto de pesquisa busca analisar uma cooperativa de
trabalhadores voltada à coleta e comercialização de resíduos sólidos no município de Presidente
Prudente-SP, em atividade desde 2003 e que enfrenta questões conflitantes entre a essência do
cooperativismo e a moderna gestão das empresas.  entendemos que, através da presente pesquisa, 
será possível analisar a estrutura organizacional da cooperativa estudada, buscando otimizar sua
estrutura gestora além de propor alternativas para atingir melhorias para os cooperados 
envolvidos. A fim de propiciar uma melhor abordagem do tema proposto, será utilizada a pesquisa
descritiva qualiquantitativa e a técnica de estudo de caso. Iniciando com uma pesquisa bibliográfica
sobre o tema abordado e, em seguida, partindo para a aplicação de questionários aos profissionais
catadores membros da cooperativa analisada.            
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INOVAÇÃO EM SERVIÇOS: NOVAS DEMANDAS DE MERCADO EM ACADEMIA DE 
PRESIDENTE PRUDENTE  

 
PLACIDO SANTIAGO MOREIRA

DANILO ESTEFANO MERCHOL MERCHOL
ÉRIKA MAYUMI KATO CRUZ

Com o mercado aquecido e competitivo na área de prestação de serviços, as empresas buscam um 
diferencial para atrair novos clientes e expandir seus negócios. Conseguir enxergar uma nova
oportunidade antes dos concorrentes torna-se um aspecto importante para obtenção de vantagem
competitiva. Diante disso muitas empresas começaram a investir em inovações em serviços. Nota-
se que existem muitos campos de atuação a serem explorados pelas empresas, caracterizando novas
oportunidades de negócios Logo, a presente pesquisa tem como objetivo geral estudar a influência
das novas demandas de mercado no processo de inovação de uma academia localizada na cidade de
Presidente Prudente. Já os objetivos específicos da pesquisa buscam identificar quais são as novas
demandas de mercado na visão do gestor da organização, realizando uma analise interna e externa
da academia para avaliar a inserção de inovações decorrentes das novas demandas Trata-se de 
estudo qualitativo e descritivo, que fará uso de entrevista para a coleta de dados; bibliográfico por
ser capaz de fornecer dados atuais e relevantes sobre o tema proposto; e estudo de caso por se tratar 
da análise aprofundada de uma única empresa. A pesquisa mostrara as novas demandas exploradas
pela academia, demonstrando a necessidade de inovações para a prestação dos serviços deste tipo
de empreendimento. Assim , espera-se, com o presente trabalho, contribuir para os estudos sobre
inovação no setor de serviços, bem como para a melhoria contínua da academia, de modo que possa
atender adequadamente as novas demandas de mercado            
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MULHER E MERCADO DE TRABALHO: CONTRADIÇÕES E PRECONCEITOS  
 

CAMILA RIBEIRO DE SOUZA
JESSICA SQUAVOLIN DE OLIVEIRA
JOELE REGINA CITOLINO SEGALA

MARIANA DE OLIVEIRA SILVA
MARISTELA REGINA MORAIS

JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

Atualmente, se observa muitas mulheres fazendo parte do mercado de trabalho. Estas se destacam
em suas profissões e contribuem, de maneira significativa, no orçamento familiar. No entanto,
apesar dessa participação e aparente igualdade com os homens, no que se refere ao reconhecimento
profissional, ainda há muito que se discutir, investigar e debater, pois algumas pesquisas revelam
que a inclusão da mulher no campo organizacional ainda não ocorre de maneira efetiva. Com base 
neste argumento, o presente projeto de pesquisa tem por objetivo geral discutir sobre a evolução
feminina no mercado de trabalho e as dificuldades enfrentadas ao longo dessa inserção.
Especificamente busca-se: a) analisar de que maneira a obtenção do espaço profissional por
mulheres no mundo globalizado pode se confrontar com preconceitos e dilemas; b) compreender os
dilemas femininos no que se refere à carreira, família e trabalho; e c) refletir sobre como as recentes
mudanças no mercado trabalho podem afetar as mulheres. Trata-se de um estudo qualitativo que 
terá a coleta de dados baseada na revisão da literatura sobre o tema, ressaltando a análise das
principais linhas teóricas que discutem o papel da mulher no mercado de trabalho, bem como as 
relações entre gêneros. Dentre os autores utilizados destacam-se Stell( 1997), Priore (2001) e 
Estivalete (2011). Como hipótese desse estudo, acredita-se que apesar de a mulher já ter 
conquistado um significativo espaço no mercado de trabalho, ainda há muitas barreiras a serem 
ultrapassadas, tais como o preconceito e a tripla jornada de trabalho.       UNOESTE     
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O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E SAÚDE AMBIENTAL: O CASO DE 
UM FRIGORÍFICO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 
BRUNA ANTICO PIVA DA SILVA

SIMONE RODRIGUES DUARTE ROCHA
EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA

Os resíduos industriais gerados e a sua inadequada disposição final constituem grandes focos de
poluição ambiental, ocasionando problemas de ordem política, econômica e social. A qualidade
ambiental nos últimos anos, tem se apresentado como um importante item de destaque na sociedade 
e os empresários são aconselhados a investir na busca por melhor reputação através de ações que
contemplem a responsabilidade social voltada à questão de proteção do meio ambiente, além de
sofrerem pressões ambientais impostas às empresas por acionistas, investidores, empregados, 
fornecedores, consumidores, concorrentes, órgãos governamentais entre outros. Aos empresários
resta a conscientização acerca desse problema e o oferecimento de alternativas para um meio
ambiente livre de poluição que proporcione à empresa uma imagem positiva frente à questão
ambiental.  A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a forma adotada de gerenciamento
de resíduos industriais gerados a partir da atividade de uma empresa do ramo de abate de gado
bovino estabelecida no município de Presidente Prudente-SP. Para tanto os objetivos específicos a 
serem alcançados são: identificar os tipos de resíduos gerados pela indústria analisada no estudo de
caso; levantar as formas de gerenciamento de resíduos adequadas para os resíduos gerados pela 
empresa estudada; verificar a realidade da atuação da empresa estudada em relação ao
gerenciamento dos resíduos gerados em sua atividade e propor alternativas de ações de
responsabilidade ambiental para empresas que produzam resíduos industriais.  Para a presente 
pesquisa, consideramos que os alunos devam buscar uma compreensão particular do tema estudado
fazendo uso de uma abordagem quali-quantitativa e tendo como materiais, referencial bibliográfico,
estudo documental e aplicação de questionários e entrevistas realizadas junto à empresa a ser
analisada.Esse tipo de estudo envolve um número menor de entrevistados possibilitando uma maior
abertura para eles se expressarem em relação ao assunto sem preocupação com estatísticas.
Utilizaremos a pesquisa de campo com estudo de caso e entrevistas para que possamos coletar
dados e investigar os fenômenos diretamente onde eles ocorrem. Estudo de caso porque restringe o
público-alvo a apenas uma unidade empresarial proporcionando assim, maior credibilidade à 
pesquisa, pois as alunas pesquisadoras realizarão a maior parte do trabalho pessoalmente.             
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O PAPEL DA LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO 
 

DARYANE DOS SANTOS COUTINHO
DIEGO TREVISAN DE VASCONCELOS

REGIANE SOUZA DOS REIS SILVA
ROSILEI DE LIMA SARAIVA

JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

Em um mercado cada vez mais competitivo, muitas organizações buscam diferenciais e a aplicação 
eficaz da logística se torna uma vantagem competitiva, uma vez que realiza planejamentos para
armazenagem, transporte seguro e controlado de um determinado bem ou produto. Para acompanhar
essas mudanças, as organizações passam por transformações, para se adequarem a tendência de
mercado, investe em pesquisa e desenvolvimento para ter melhorias nos canais de distribuição,
desta forma, o cliente tem o produto/serviço o mais rápido e com a qualidade que tanto almeja.
Desta forma, a logística será uma das responsáveis pelo sucesso das organizações, mas também é
comum estas empresas passarem por problemas, já que reduzir custos com estocagens e reduzir o
tempo de entrega nem sempre é tarefa fácil, cabe aos gestores desenvolver estratégias para melhorar 
os procedimentos logísticos e assim alcançar os resultados esperados. Este projeto se justifica por
analisar a logística como vantagem competitiva de uma distribuidora de alimentos e demonstrar o
planejamento da reestruturação da logística da mesma. Sendo assim, o objetivo geral deste projeto 
será analisar os fatores positivos e negativos na reestruturação da logística em uma distribuidora de
alimentos. No que se refere às características metodológicas, este estudo utilizará uma abordagem 
qualitativa, além de ser uma pesquisa de caráter descritivo e bibliográfica em livros, artigos
científicos e pesquisas via internet. Após o levantamento de informações bibliográficas será
realizado um estudo de caso com aplicação de questionário ao gestor da empresa. Desta forma, 
procurando entender a reestruturação da logística na empresa pesquisada.            
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O PAPEL DO EMPREENDEDOR NA GESTÃO AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO. 
 

FERNANDO MARINO
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

O empreendedorismo tem sido muito difundido no Brasil nos últimos anos intensificando-se no 
final da década de 1990. Existem vários fatores que explicam esse interesse pelo assunto, a falta de 
emprego e a vontade de ser independente têm aumentado o número de empreendedores, de vários
tipos, empreendedores por oportunidade, necessidade, e os intra-empreendedores. E com base em 
estudos e pesquisas que foram realizados foi identificado que o desenvolvimento industrial mundial
tem causado maiores impactos ambientais e problemas na situação climática, e por esse motivo a
gestão ambiental vem alçando lugar de destaque nas pequenas e grandes empresas. A pesquisa se
justifica por mostrar como o empreendedor identificou a carência e o alto número de problemas
ambientais, e com isso veio aproveitar esse nicho de mercado para atuar no mercado
proporcionando serviços de prestação ambiental, e destacar os benefícios que isso traz para a 
sociedade e para a própria empresa em ser comprometida com o meio ambiente. A pesquisa será
realizada na filial da Alcon Química LTDA em Presidente Prudente-SP.  O objetivo da pesquisa 
será demonstrar o papel do empreendedor na gestão ambiental, e como a utilização da gestão 
ambiental pode servir como fonte de resultados positivos não somente para a organização mais
também para a sociedade. E os objetivos da pesquisa são: verificar quais são os tipos de
empreendedores existentes; analisar quais são as principais dificuldades para se tornar um
empreendedor de sucesso; determinar quais são os processos para uma empresa praticar a gestão
ambiental; analisar quais principais dificuldades para a implantação de um sistema de gestão
ambiental (SGA) A pesquisa adotará a metodologia de um estudo de caso, com abordagem
qualitativa, e como instrumentos de coleta de dados, referências bibliográficas em livros e artigos
científicos, além da aplicação de questionário ao proprietário da empresa. Deste modo com a 
realização deste estudo será possível questionar o quanto tem crescido o número de empreendedores
e o quanto é importante seu papel diante da sociedade. e aplicar políticas dentro da empresa que
mostrem a preocupação como o meio ambiente.            
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PLANEJAMENTO DE MARKETING PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: UM 
ESTUDO DE CASO NA EMPRESA DE CONGELADOS  

 
RODOLFO ASCÊNCIO DE ALMEIDA

WELLINGTON CANO DAS NEVES
PAULO ROBERTO IACIA

Atualmente pode-se perceber o mercado amplo e aberto para inovações tanto para produtos como
para serviços, esta grande revolução deve-se ao avanço tecnológico que a economia do país
atravessa, o mundo hoje está totalmente integrado, as informações se tornaram mais fáceis de serem
acessadas por todos, através dos grandes veículos de comunicação e mídias sociais. No universo
empresarial é possível observar esta revolução, empresas do mundo todo estão interagindo cada vez 
mais com inúmeras trocas de informações, e também se adequando a este avanço tecnológico para
assim atender as expectativas e exigências do consumidor, pois a cada dia que passa o mesmo está
mais bem informado, com conhecimento técnico e prático do produto almejado. Neste cenário surge 
uma grande dificuldade das micro e pequenas empresas em se manter no mercado totalmente
concorrido e exigente; por não possuir muitas vezes um planejamento e estratégias definidas
deixam de conquistar uma fatia de mercado, de atender às exigências do consumidor e passam a não
suportar as forças da concorrência, acabando por "fechar suas portas".  Neste contexto, o presente 
projeto busca estudar de forma detalhada a importância do planejamento de marketing para as 
micros e pequenas empresas, buscando através dos objetivos específicos analisar o macroambiente
e suas variáveis incontroláveis; identificar oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos da
empresa; definir objetivos e metas; identificar o potencial do mercado e desenvolver as estratégias 
de marketing necessárias para um melhor posicionamento no mercado.  Os métodos utilizados serão 
de um estudo de caso através da observação participativa, além da realização de pesquisa de
marketing, pesquisa exploratória e pesquisa bibliográfica e por fim elaborar o plano de marketing
da empresa em estudo.             
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTO DE CAIXA: UM ESTUDO DE CASO EM 
HOTEL FAZENDA DO INTERIOR PAULISTA 

 
EVERTON DO NASCIMENTO GARCIA

Com o mercado dinâmico e competitivo vivenciados nos dias atuais, as empresas vêm buscando
desenvolver formas e inovações para se manterem vivas no mercado e conquistar uma maior fatia 
desse espaço. Nesse cenário, a gestão dos recursos financeiros de forma adequada se faz cada vez
mais necessária, pois ela permite controlar, planejar e analisar esses recursos que são
disponibilizados para a empresa, permitindo fazer ainda correções e alterações quando necessário.
Entretanto, Infelizmente muitas dessas empresas enfrentam dificuldades em gerir seus recursos
financeiros, muitas vezes por não utilizarem ferramentas gerenciais essenciais para a tomada de 
decisões, ou então devido à falta de conhecimento na gestão e no planejamento financeiro.Diante
disso, a presente pesquisa traz como proposta a elaboração de um planejamento financeiro através
da utilização do orçamento de caixa para um Hotel Fazenda do Interior Paulista, que atualmente 
vêm enfrentando dificuldades em sua gestão financeira, para contribuir com a tomada de decisões
de forma mais acertada. O objetivo geral da pesquisa em questão é elaborar o planejamento
financeiro para um hotel fazenda do interior paulista por meio da utilização do orçamento de caixa.
Além do objetivo geral, a pesquisa têm como objetivos específicos: 1.Revisar os conceitos de
Administração Financeira, com ênfase no orçamento de caixa como instrumento imprescindível
para a execução do planejamento financeiro de curto e médio prazo das empresas. 2.Propor um
modelo de orçamento de caixa capaz de indicar o total de recursos necessários à manutenção das
operações da empresa objeto desta pesquisa, bem como o período em que tais recursos deverão ser 
obtidos e, ainda dimensionar antecipadamente os recursos que estarão disponíveis para aplicação.
3.Elaborar o planejamento financeiro da empresa objeto desta pesquisa para o segundo semestre de
2012. 4.Propor a utilização de novos controles financeiros para a empresa objeto desta pesquisa,
caso se constate tal necessidade.  A pesquisa será realizada através de um estudo de caso, e para a
coleta de dados será utilizada a pesquisa bibliográfica, documental e também entrevistas, quanto à 
abordagem será do tipo qualiquantitativa.Para a coleta de dados, a pesquisa utilizará de fontes
secundárias através da pesquisa bibliográfica, e de fontes primárias por meio da pesquisa
documental feita através da análise dos dados e relatórios gerenciais e contábeis disponibilizados 
pela empresa objeto da pesquisa. Será aplicada a entrevista despadronizada junto a direção geral da
empresa com o objetivo de obter os dados gerais sobre a mesma, tais como, a caracterização da
empresa, o cenário em que a esta atua e suas metas e objetivos. Será aplicada também a entrevista
despadronizada junto a direção financeira da referida empresa, objetivando a coleta de dados
referente à gestão financeira, como a forma de administração e dificuldades enfrentadas.            
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UM ORÇAMENTO DE CAIXA COMO FERRAMENTA 
DE CONTROLE FINANCEIRO EM UMA EMPRESA FAMILIAR DE PEQUENO PORTE 

 
LAIO LEMOS MARÇON DA SILVA

LUCAS SILVA
SONIA SANAE SATO

Ao longo de décadas, as Empresas de Pequeno Porte (EPP) vêm se mostrando serem peças-chave 
para o desenvolvimento do Brasil, já que são responsáveis por grande parte das receitas geradas 
anualmente no país, juntamente com a geração de milhares de empregos, assim como pela
arrecadação de impostos. Elas beneficiam tanto o jovem que está iniciando sua carreira profissional,
proporcionando-lhe seu primeiro emprego, como na formação de profissionais qualificados para o 
mercado de trabalho. Por sua vez, o mercado de trabalho há algum tempo, vem sendo caracterizado
como um ambiente extremamente competitivo. Nele sobrevivem apenas as empresas que
desenvolvem um planejamento adequado e utilizam ferramentas de controle para minimizar os 
erros, possibilitando a visualização clara da situação em que a empresa se encontra. Neste contexto,
uma das causas da mortalidade precoce das EPP é a falta de um controle financeiro, o qual expõe a
real situação em que a empresa se encontra e onde estão ocorrendo possíveis falhas que impedem o
crescimento da mesma, principalmente no caso de empresas familiares, nas quais muitas vezes os
gestores são incapazes da simples diferenciação entre caixa da empresa e caixa familiar. Isto porque 
as EPP familiares em sua maioria possuem uma gestão centralizada e paternalista, onde os líderes
não aceitam receber sugestões de outros membros da família e se mostram muito resistentes a
mudanças, com isso, cria-se uma barreira para a implantação de novas políticas de trabalho. Diante
disto, a pesquisa em questão destaca a importância da utilização do orçamento de caixa como forma
de viabilizar a mensuração dos resultados financeiros de uma EPP familiar, sendo que a pesquisa
mostra-se viável, uma vez que irá propor a implantação de um controle financeiro para uma EPP
familiar, com vistas a demonstrar as falhas rotineiras, que muitas vezes passam despercebidas pelos
olhos dos seus gestores e que podem resultar em prejuízos para a mesma, simplesmente pelo fato de 
não utilizarem uma ferramenta de controle financeiro.  Objetivo Geral: Propor a implantação de um 
orçamento de caixa, como ferramenta de controle, para uma EPP familiar. Objetivos específicos: 1-
Fazer uma revisão literária do assunto desenvolvido. 2- Apresentar o modelo de orçamento de caixa 
proposto. 3- Implantar o orçamento de caixa em uma EPP familiar. 4- Analisar os benefícios 
gerados a partir do controle implantado. 5- Sugerir mudanças internas para o melhor 
desenvolvimento da empresa. Será realizada uma pesquisa descritiva do tipo qualitativa com
enfoque quantitativo, bibliográfica, documental e estudo de caso, utilizando como instrumentos de
coleta de dados a pesquisa documental e a entrevista despadronizada. A partir disto, será feita uma 
análise dos fluxos de entrada e saída de caixa da referida empresa no período de junho a setembro
de 2012, os quais serão utilizados na proposta do orçamento de caixa a ser elaborado por meio do
Excel.            

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 785

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Administração  

 

SUCESSÃO EM EMPRESAS FAMILIARES: PROFISSIONALIZAÇÃO COMO 
FERRAMENTA FUNDAMENTAL PARA ALCANÇAR A LONGEVIDADE 

 
ALANA ALICE BALBINO FLORENCIO

JOKIBETE BARBOSA DOS SANTOS
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO

MARISTELA REGINA MORAIS

A empresa familiar tem sua viabilidade freqüentemente questionada no mercado atual e recebe
várias críticas, oriundas do protecionismo e paternalismo que envolve as relações neste tipo de 
seguimento, características estas que proporcionam emprego e promoção de familiares por
favoritismo e não por competência e capacidade anteriormente provada. Neste sentido, discutir
sobre este tema se mostra de extrema relevância para o contexto organizacional.  Sendo assim, esta 
pesquisa se propõe a explorar de maneira geral os fatores que envolvem a empresa familiar como
um todo, citando características e pontos fortes neste tipo de organização e identificar as principais
dificuldades no processo sucessório e a importância que a profissionalização pode exercer na gestão
das empresas familiares. No que se refere a metodologia trata-se de um trabalho baseado na revisão 
bibliográfica sobre o tema, no qual, as principais teorias e abordagens serão apresentadas.             
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UM ESTUDO DA LOGÍSTICA E DA GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO EM UMA FÁBRICA DE 
REFRIGERANTES 

 
BARBARA GOMES FELÍCIO
NATHALIA GEANE ORRIGO

SONIA SANAE SATO

O consumo de refrigerantes no Brasil apresenta números significativos, segundo pesquisa do
Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE), o brasileiro consome 15 milhões de litros de
refrigerante por dia, pois se trata de um país tropical de clima quente. Esse consumo vai além do
regional, atinge o país como um todo. Além de ser um país de clima tropical, outro fator que
influencia o consumo de refrigerantes, é o maior poder aquisitivo de todas as classes sociais no país 
e a acessibilidade do produto. A escolha do produto se dá de forma intrínseca, ou seja, é individual
e independe de preço e classe social. O ramo de refrigerantes é abrangente causando preocupações
para empresas deste ramo, devido a exigência do consumidor e alta concorrência. O diferencial da
empresa deve estar no atendimento personalizado, preço acessível e melhor forma de pagamento,
levando em consideração a grande variedade dos produtos que as empresas oferecem. Essa
diversidade de produtos é necessária para penetração da marca no mercado de refrigerantes. Nesse
contexto, destaca-se a logística e sua atividade de distribuição física, uma vez que esta é
responsável pela gestão dos materiais desde a saída do produto acabado na linha de produção até a 
entrega do mesmo ao consumidor final. Isto quer dizer que a distribuição é uma das atividades mais
complexas da logística, já que qualquer atraso na entrega do produto acabado reflete diretamente no
pronto atendimento do cliente e consequentemente em sua satisfação. A distribuição também 
envolve a utilização de modais de transportes, os quais consomem uma parcela elevada do custo
total da empresa e que em decorrência disso pode acabar encarecendo o produto. Assim, tratar da
logística de distribuição e de seus modais de transporte é um assunto de suma importante para as
organizações em geral, considerando que qualquer economia obtida na utilização correta desses
modais contribui o sucesso empresarial.  1. Revisar a literatura sobre a logística nas empresas e suas 
atividades, em especial a gestão da distribuição e seus modais de transporte. 2. Descrever as
atividades logísticas de uma empresa de refrigerantes do interior paulista. 3. Apresentar o processo
de distribuição, bem como os modais mais utilizados pela empresa objeto desta pesquisa para o 
escoamento dos seus produtos. 4. Avaliar se os modais mais utilizados pela empresa objeto desta
pesquisa atendem adequadamente os pré-requisitos de distribuição de seus produtos. 5. Sugerir a
utilização de modais alternativos para o escoamento dos produtos da empresa objeto desta pesquisa,
caso se verifique tal necessidade. Com base na revisão bibliográfica em livros, artigos, pesquisa
publicada e material disponibilizado na internet, será realizado um estudo sobre a logística e a 
gestão de distribuição.             
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VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL: UMA ANÁLISE SOBRE A TRAJETÓRIA DA MULHER 
NO MERCADO DE TRABALHO 

 
AMANDA LIMA PERRETTI

BIANCA SOUZA MENEZES PEREIRA
CIBELE APARECIDA FURLAN

KARINA FERREIRA SOUZA
MARISTELA REGINA MORAIS

RAUL GARRIDO PUCI

Ao longo dos anos, as mulheres passaram a fazer parte, cada vez em maior número do mercado de 
trabalho, tentando deixar para trás a submissão, antes imposta pelo sexo oposto, buscando sua
independência e igualdade. Assim, este artigo é de extrema importância por investigar as principais
dificuldades encontradas pelas mulheres em busca da igualdade social, que é sem dúvidas um dos 
pontos mais importantes a serem discutidos no meio empresarial nesse início de século. Seu 
principal objetivo é analisar a trajetória da mulher no mercado de trabalho, as dificuldades
encontradas ao tentar equilibrar suas obrigações domésticas e profissionais e as barreiras
enfrentadas para alcançar cargos mais elevados na hierarquia organizacional.  Trata-se de um 
trabalho baseado na revisão bibliográfica, que consiste numa análise crítica de publicações, em
especial artigos científicos, sobre o tema, por meio das quais, as principais teorias e conceitos serão
apresentados.            

 


