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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA AS ORGANIZAÇÕES 
 

NAYARA APARECIDA DE SOUZA  
CAMILA AUGUSTA BISPO  

SONIA SANAE SATO  
 

Atualmente o mercado empresarial tem conquistado clientes cada vez mais exigentes em relação 
aos produtos oferecidos, buscando agilidade, eficiência e qualidade. A gestão da cadeia de 
suprimentos surge com o intuito de integrar todas as partes dos processos envolvidos, 
desenvolvendo uma cooperação entre as organizações parceiras, estabelecendo resultados 
positivos e uma maior satisfação do consumidor final. Neste contexto, pode-se compreender que 
o objetivo principal da cadeia é que os produtos estejam disponíveis quando o consumidor 
precisar, sendo necessário um gerenciamento da cadeia de suprimentos adequado e eficaz, desde 
o abastecimento da matéria-prima até a entrega do produto acabado ao consumidor final. Deste 
modo, o gerenciamento da cadeia de suprimentos tornou-se uma ferramenta relevante na gestão 
das organizações, facilitando assim a conquista do mercado desejado e obtendo vantagem 
competitiva. Esta pesquisa tem como objetivo geral demonstrar a importância da gestão da cadeia 
de suprimentos para as organizações. Quanto a sua abordagem esta pesquisa é qualitativa; quanto 
ao objetivo geral esta pesquisa classifica-se como descritiva e quanto aos procedimentos técnicos 
esta pesquisa é bibliográfica. Com relação ao material, esta pesquisa se baseou na leitura de livros, 
artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso.   No geral, uma organização depende da 
outra para conseguir atingir seus objetivos e para que isso ocorra da melhor maneira possível é 
formada uma cadeia de suprimentos, a qual faz com que o produto chegue até o consumidor com 
qualidade e menor preço, através de uma integração e cooperação constante entre as 
organizações envolvidas, além de aumentar a competitividade no mercado atual. Talvez um dos 
principais desafios seja estabelecer esta integração e cooperação entre as organizações, já que 
elas não possuem somente um fornecedor, e estes não estão envolvidos em uma única cadeia de 
suprimentos, assim, se é difícil promover uma integração no ambiente interno, imagina promover 
uma integração no ambiente externo, uma vez que cada organização possui suas particularidades 
específicas. Pode-se constatar que através da evolução da logística, esta tem ganhado importância 
para a diferenciação no mercado competitivo. Portanto, o gerenciamento da cadeia de 
suprimentos tornou-se uma ferramenta relevante na gestão das organizações, para que elas 
consigam conquistar o mercado desejado, obtendo uma maior vantagem competitiva e um maior 
crescimento econômico. Porém, somente através de uma gestão adequada e eficaz da cadeia de 
suprimentos que as organizações conseguirão obter um melhor desempenho, resultado e 
lucratividade, onde é necessário uma integração constante entre as partes do processo para a 
realização do mesmo objetivo, agilizando o processo desde o pedido do cliente até a entrega do 
produto ao consumidor final, com qualidade e menor custo. O sucesso da gestão dependerá do 
nível dessa integração e das relações entre as empresas.         
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A UTILIZAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL  
 

TATIÉLLE MACIEL COSTA  
THAIS APARECIDA NAKANISHI PEREIRA  

SONIA SANAE SATO  
 

No meio empresarial, a adequada destinação dos resíduos é tratada pela Logística Reversa que 
surge como uma oportunidade de negócio, além de ser uma solução conveniente para conciliar o 
desenvolvimento das organizações, da sociedade e da sustentabilidade. Produzir com a visão dos 
impactos que podem ser causados à natureza e promover ações para que os produtos, após serem 
vendidos e consumidos, em vez de serem descartados em locais impróprios, possam retornar ao 
ciclo produtivo para reciclagem, reuso, reutilização ou destinação correta têm sido uma das 
principais preocupações das empresas na atualidade. Neste sentido, esta pesquisa justifica-se pelo 
fato de que a Logística Reversa tornou-se um tema discutível e altamente relevante na atualidade, 
neste cenário globalizado de alto consumismo onde milhares de toneladas de lixo são produzidas 
diariamente em todo o país, muitas vezes não tendo a destinação correta.  O objetivo geral dessa 
pesquisa é verificar quais as ações de Logística Reversa utilizadas por uma franquia de cosméticos 
e perfumaria em relação aos seus resíduos coletados. Com relação ao tipo de abordagem, esta 
pesquisa classifica-se como qualitativa. Ainda, a presente pesquisa caracteriza-se como descritiva 
e também como bibliográfica. Em relação aos materiais utilizados para a coleta de dados foi 
realizada a leitura em livros, artigos e trabalhos científicos e ainda consulta a sites da Internet, em 
especial ao site da matriz da organização objeto deste estudo.   De acordo com Castiglioni, (2013, 
p.15) "A logi´stica e´ um processo dina^mico e praticamente intermina´vel. Quando pensamos que 
ela se inicia pela compra de mate´ria-prima ou produto, por meio da figura do fornecedor, e o final 
da linha e´ ocupado pelo cliente, estamos enganados. Depois do cliente, na cadeia logi´stica, ja´ 
vemos os procedimentos da logi´stica reversa [.]". Segundo Valle e Souza (2014, p. 19), "[...] 
logística reversa é a área da logística empresarial que opera no sentido inverso, garantindo o 
retorno de produtos, materiais e peças a um novo processo de produção ou a um novo uso". 
Tendo em vista o exposto, verifica-se que a logística reversa tem como objetivo principal a 
reutilização de produtos descartados pelos consumidores, para torná-los fonte de matéria-prima 
em novos bens, diminuindo os impactos causados ao meio ambiente pelas grandes quantidades 
de resíduos nele depositados.  No que diz respeito a empresa pesquisada, as ações de Logística 
Reversa utilizadas pela mesma seguem as diretrizes impostas pela empresa franqueadora, através 
do programa de reciclagem de embalagens, que visa ao reaproveitamento das embalagens já 
utilizadas pelos consumidores da empresa, visando à diminuição dos impactos causados ao meio 
ambiente, com o objetivo de agregar valor aos produtos oferecidos, e principalmente 
conscientizar a população local em relação ao descarte correto das embalagens, para a sua 
reutilização.         
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GESTÃO AMBIENTAL: LOGÍSTICA REVERSA E SUAS PRÁTICAS AMBIENTAIS NAS ORGANIZAÇÕES 

 
JESSICA RAMOS MAGALHÃES  

 
Durante a década de 60, começaram a aparecer as primeiras preocupações com os problemas 
ambientais, decorrente de certa escassez de recursos naturais. Contudo as organizações vêm 
implantando o SGA (Sistema de Gestão Ambiental), que determina os procedimentos que 
contribuirão para as organizações, compreender, controlar e diminuir os impactos ambientais 
causados pelos homens e indústrias. O Sistema de Gestão Ambiental possibilita que as 
organizações consigam administrar melhor os conflitos ambientais, além de contribuir para a 
interação nas mudanças de atitudes das organizações ocorridas. Com o decorrer do tempo as 
organizações estão sendo pressionadas a implantar políticas regressadas ao desenvolvimento 
sustentável, buscando reduzir os impactos ambientais e através disso estão aderindo a Gestão 
Ambiental como uma aliada, para concorrer com outras organizações. Desta forma a gestão 
ambiental surgiu da necessidade do ser humano organizar melhor suas atividades e distribuição 
dos recursos naturais de maneira adequada, uma vez que os recursos eram utilizados de maneira 
abusiva. Entretanto a gestão ambiental vem pressionando as empresas tanto em questão social e 
ambiental quando em questão governamental, com isso as empresas vêm buscando uma maneira 
de se adequar a esses requisitos sociais e governamentais. A Logística Reversa se trata do 
gerenciamento, planejamento e do controle de modo eficiente dos materiais desde o seu ponto 
de origem até o consumo para melhor atender os clientes. Embora o conceito ainda esteja em 
evolução, o tema vem ganhando espaço no cotidiano das empresas. Trata-se da responsabilidade 
e conscientização destas em relação aos produtos, assegurando que estes por sua vez, sejam 
recolhidos e reaproveitados ou encaminhados para a destinação segura, reduzindo ou eliminando 
os impactos ambientais decorrentes das atividades de produção. Levando estas ocorrências em 
consideração o problema que esta pesquisa pretende responder são quais os benefícios que a 
logística reversa pode trazer para as organizações que adotam tais práticas ambientais? Para dar 
respostas ao problema foi formulado o seguinte objetivo: identificar os benefícios que a logística 
reversa pode oferecer para as empresas que a adotam. Identificar os benefícios da adoção da 
logística reversa pelas organizações. Para realização deste trabalho foi utilizado de revisão 
bibliográfica sistemática em periódicos, teses e dissertações acadêmicas e diversas obras que 
tratavam do tema logística reversa e gestão ambiental. Por meio da revisão bibliográfica foi 
possível identificar que a adoção da logística reversa pode trazer inúmeros benefícios para as 
organizações e sociedade. Para as organizações os benefícios estão ligados a aspectos 
econômicos, legais e mercadológicos que resultam em vantagem competitiva. Já para a sociedade 
os benefícios residem no uso racional dos recursos naturais de maneira a minimizar o passivo 
ambiental e garantir a sustentabilidade. A teoria demostra ganhos significativos na adoção da 
logística reversa. De maneira geral, foi possível concluir que a adoção da logística reversa pode 
trazer inúmeros benefícios. Para as organizações os benefícios estão ligados a aspectos 
econômicos, legais e mercadológicos que resultam em vantagem competitiva. Já para a sociedade 
os benefícios residem no uso racional dos recursos naturais de maneira a minimizar o passivo 
ambiental e garantir a sustentabilidade.         
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GESTÃO DE EVENTOS E PROFISSIONALIZAÇÃO: ANÁLISE DA GESTÃO DO EVENTO ANIME WEST  
 

THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  
DIEGO RIBEIRO GALBIATI  

 
Desde que o mundo é mundo, existem os eventos, isso porque existe desde os mais simples - 
como a comemoração pela caça realizada - até os mais complexos - como a organização de uma 
Copa do Mundo. No Brasil, país composto por pessoas de várias nacionalidades, conhecido 
mundialmente pela miscigenação de raças, é comum encontrar eventos típicos da cultura 
brasileira, mas também tem-se em grande numero, eventos voltados para preservação e 
divulgação dos costumes de outras nações, entre elas, tem se destacado os realizados pela colônia 
japonesa, pelo fato de alguns costumes de sua cultura estarem -já há algum tempo - conquistando 
o público brasileiro, em especial os jovens, que se vêem atraídos pelos desenhos animados com 
estilos japoneses; pelo mangá, pelos comics, entre outros. Neste sentido, esta pesquisa se 
justificar, pela necessidade de trazer formas de melhorar a organização de eventos desta cultura, 
auxiliando assim os inúmeros organizadores deste tipo de evento que acontece o ano todo, em 
todas as regiões do Brasil.  Assim, o objetivo desta pesquisa recai em analisar a organização e a 
gestão do evento Anime West realizado anualmente na cidade de Presidente Prudente e propor 
formas para torná-lo mais profissional. E como forma de atingir este objetivo, e auxiliar não 
apenas a organização deste evento especificamente, mas, de nortear todos os gestores da 
modalidade de evento japonês, os métodos utilizados neste estudo foram a pesquisa bibliográfica 
aliada a pesquisa documental.   Os resultados encontrados apontam para a necessidade de 
planejamento a longo prazo afim de direcionar todas as ações táticas e operacionais; criação de 
coordenadorias para todas as áreas administrativas envolvidas (marketing, finanças, recursos 
humanos e direção) com a definição clara de funções; elaboração e aplicação de treinamento para 
os envolvidos; e criação de ferramentas de controle dos resultados, com a finalidade de mensurar 
os pontos positivos e negativos, para melhoria na próxima edição. Portanto, conclui-se que 
planejamento aliado a treinamento, delegação, coordenação e controle podem contribuir para o 
bom andamento e profissionalização do evento Anime West, bem como, de todos os eventos de 
divulgação da cultura japonesa que se assemelhem a este e que acontecem ao longo ano em 
todos os cantos do Brasil.          
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GESTÃO E COMPETITIVIDADE EM MICROEMPRESAS  
 

THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  
RUBIANA FERREIRA NOGARINI  

 
As microempresas possuem grande participação na economia do Brasil, apesar de serem 
pequenas influenciam bastante na geração de empregos e renda. Elas podem ser classificadas de 
diversas formas, alguns autores classificam-as pelo faturamento anual, outros pelo número de 
funcionários, e extraoficialmente é possível classifica-las pelas características gerenciais que 
apresentam. Isso porque, apesar das microempresas possuírem valores e administrações 
diferentes, existem algumas características, que pode-se dizer, que são um padrão desta 
modalidade de negócio, entre elas, as mais comuns são: uma única pessoa na gerencia e a busca 
de uma estrutura simples ou enxuta para diminuir custos. Mas algumas empresas possuem 
dificuldades em lidar com tal estrutura, faltam ferramentas que as tornem mais profissionais e 
organizadas. E como estes fatores tem grande peso na manutenção dos negócios no mercado, 
este trabalho se justifica pela necessidade de trazer ferramentas de gestão que podem ser 
utilizadas pelas microempresas para profissionalização e organização do negócio. Com isso, a 
pesquisa é de suma importância para todos os microempresários, pois aborda assuntos sobre as 
diversas ferramentas de gestão e, maneiras de utilizá-las para alcançarem o mercado de modo 
mais profissional. Diante disso, o objetivo deste estudo é identificar formas de auxiliar os 
proprietários de pequenas empresas a tornarem seus negócios mais profissionais. E como forma 
de alcançar esse propósito a pesquisa contou com uma abordagem qualitativa, e realizou-se 
através de pesquisa bibliográfica.  Os resultados encontrados confirmaram que as microempresas 
são compostas, em sua maioria, por uma única pessoa responsável pela gestão/administração, e 
possuem estrutura simples e enxuta visando menor custo possível, porém, tal estrutura pode 
acabar tornando ineficazes as tomadas de decisões, tendo em vista que são na maioria das vezes 
realizadas por impulso, devido ao baixo nível de informação gerencial. Com estas confirmações, 
que nortearam o desenvolvimento da pesquisa constatou-se que é preciso padronizar os 
processos administrativos em todas as áreas da organização, mesmo que eles sejam realizados por 
uma única pessoa. E para colocar isso em prática, percebeu-se que é necessário realizar algumas 
mudanças e a utilizar ferramentas apropriadas de gestão, entre as muitas estudadas, as de maior 
destaque foram: fluxo de caixa, cálculo do preço de venda, controle de estoque, e outras que 
dependem de necessidades especificas de cada organização. Portanto, conclui-se que a adoção de 
ferramentas de gestão, é importante para profissionalização das microempresas brasileiras, tendo 
em vista que trazem padronização de processos e organização, que são elencadas entre as causa 
de fechamento mais comuns nesta modalidade de negócios.         
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MOTIVAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA  
 

No cenário do mercado mundial há uma enorme competição entre as empresas, em que os 
colaboradores são o capital humano da mesma, responsável pela produção e são incitados a 
superar seus limites para produzirem cada vez mais, surgindo, assim, a necessidade da 
implementação de qualidade de vida no trabalho. O tema em questão, tem ganhado mais espaço 
nas organizações empresariais, na medida em que busca discutir a importância da motivação e a 
qualidade de vida no trabalho como um ponto positivo, tanto para o colaborador como para a 
empresa Esta pesquisa teve como objetivo identificar porque a motivação e a qualidade de vida no 
trabalho interferem no relacionamento com colegas de trabalho, na motivaçãoe na produtividade 
do colaborador e assim afetando a organização. O método utilizado para desenvolver esse 
trabalho foi a pesquisa qualitativa e exploratória (bibliográfica).  Pautada em autores que tratam a 
questão da qualidade de vida, dentre eles, Sampaio (2009) e Rodrigues (2007), a pesquisa revelou 
que a empresa que investir em qualidade de vida no ambiente de trabalho, através de programas 
de incentivo que favoreçam o desenvolvimento da motivação em seus colaboradores, terá, com 
mais probabilidade, uma equipe motivada a alcançar os objetivos que a empresa 
espera. Apontamos que, a motivação e a qualidade de vida no trabalho estão diretamente ligados 
à motivação dos colaboradores. Sendo assim, o gestor tem papel fundamental de traçar uma 
estratégia e propiciar aos colaboradores a qualidade de vida no trabalho, criando um ambiente 
motivador favorável ao clima organizacional, a fim de alcançarem seus objetivos 
organizacionais. Identificamos fatores como, segurança e saúde, autonomia, salario percebido, 
oportunidades de crescimento dentro da empresa, bom relacionamento humano, sentir-se como 
parte importante dentro a empresa e não como maquina, constitucionalismo, satisfação com o 
trabalho, bem estar, como primordiais para obtenção da qualidade de vida no ambiente 
organizacional. Esses fatores formam um conjunto que nele se desenvolve a satisfação do 
colaborador em trabalhar numa organização detentora da qualidade de vida como um diferencial 
e foco nos colaboradores. O presente trabalho demonstrou clareza nas informações e fez com que 
confirmasse nossa hipótese, que nas organizações é extremamente necessário e de muita 
importância a existência de um sistema de qualidade de vida no trabalho, e que os colaboradores 
precisam de estímulos gerados a partir de atividades que os gestores aplicam para que os 
colabores se sintam motivados em trabalhar e alcançar suas metas de produtividade. Notamos 
que as consequências da falta de motivação nos indivíduos, podem criar barreiras trazendo na 
bagagem a falta de interesse em sua atividade, sensação de frustração, baixa produção e queda no 
rendimento, assim, podendo prejudicar a sua carreira e o seu setor em sua atividade na 
empresa.         
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MUDANÇA ORGANIZACIONAL: UMA VISÃO SOBRE A MUDANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
NAS EMPRESAS 

 
THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  

GEISA PRADO DOS SANTOS FRANCISCO  
VICTOR MIGUEL GALINDO DE OLIVEIRA  

 
As organizações dependem cada vez mais do que os sistemas de informação podem fazer por elas 
para vencerem a competitividade, pois é uma ferramenta que auxilia na gestão, possibilitando um 
amplo controle dos processos na empresa, do seu andamento e resultados, imperativos ao bom 
desempenho da organização. Modificações nas tecnologias influenciam diretamente no modo de 
agir dos colaboradores e até mesmo nos valores da organização. O discorrimento sobre o tema em 
questão surgiu do interesse em se conhecer as influências da mudança no sistema de informação 
nas empresas num contexto organizacional, além de ser um fator contribuinte para o 
desenvolvimento da área onde se encontra inserido.  O objetivo proposto foi analisar a influência 
da mudança de um sistema de informação nas empresas num contexto organizacional e propor 
formas de potencializar os aspectos positivos e minimizar os negativos provenientes desse 
processo, beneficiando a organização.  Para o alcance dos objetivos foi realizada uma pesquisa 
exploratória, descritiva e explicativa, juntamente com um levantamento bibliográfico cuja 
abordagem é qualitativa.  Através desses métodos foi identificado que o que impulsiona as 
organizações a realizarem mudanças, principalmente com relação ao sistema de informação, é o 
fato de que as empresas precisam acompanhar a mutabilidade do meio para conseguirem se 
manter nele, pois possibilita maior facilidade de comunicação e apoio às tomadas de decisões. 
Uma mudança quando muito distinta da real atualidade, pode fazer com que surjam conflitos 
internos devido a resistência das pessoas participantes desse processo, culminando, na pior das 
hipóteses, em seu insucesso. É necessário utilizar ao máximo o que o sistema pode oferecer, 
fazendo ser do conhecimento de todos os envolvidos o aparato que o sistema proporciona, 
otimizando todos os esforços e direcionando-os para o bom desempenho da organização, além de 
se verificar as dificuldades que os envolvidos têm e então oferecer todo um aparato, treinamento 
para que possa evitar possíveis problemas.  Portanto, conclui-se que as organizações buscam por 
desempenho cada vez melhor para serem competitivas e, os sistemas de informação são vistos 
como uma ferramenta essencial para tal, e por isso os modificam. Essa mudança interfere no 
comportamento das pessoas envolvidas que, devem receber a devida atenção para que venham a 
contribuir de modo a agregar valor ao sistema.          
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O DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO: FATORES A SEREM CONSIDERADOS 
 

IVAN MÁRCIO GITAHY JUNIOR  
 

A teoria do desenvolvimento endógeno foca a questão regional, apresentando contribuições 
relevantes para os problemas como a desigualdade entre as regiões e mecanismos mais 
adequados de reparação. Sabe-se que a origem do desenvolvimento endógeno provém da década 
de 1970, quando as propostas de desenvolvimento da base para o topo emergiram com maior 
notoriedade. Já na década de 1990, um dos principais modelos de desenvolvimento endógeno se 
concentrou no entendimento sobre porque o nível de crescimento variava entre as diversas 
regiões e nações, mesmo elas dispondo das mesmas condições na busca de fatores produtivos, 
como capital financeiro, mão de obra ou tecnologia. A solução seria procurar, entre estes fatores, 
aqueles determinados dentro de cada região A presente pesquisa tem como objetivo refletir quais 
são os fatores que devem ser considerados a fim de se analisar se houve o desenvolvimento 
endógeno Utilizamos para atingir o objetivo a pesquisa bibliográfica com base em autores como 
AMARAL FILHO; Boisier; Schumpeter; Hirschman; dentre outros. Ao observar as teorias sobre o 
desenvolvimento regional, percebemos que para o mesmo ocorrer, deve-se congregar fatores 
como infraestrutura básica, políticas setoriais que levam em consideração particularidades 
geográficas e sociais distintas, incentivo produtivo e o ordenamento territorial. Não obstante, é 
possível afirmar o desenvolvimento regional não é fruto necessariamente de uma política nacional 
de desenvolvimento territorial em sua forma mais complexa de planejamento, mas ações 
específicas de incentivo à geração de emprego, trabalho e renda através de diferentes instituições 
de desenvolvimento social, agrário, meio-ambiente, indústrias e pequenas e médias empresas. Os 
fatores considerados para o desenvolvimento regional não podem ser confundidos com fatores 
para crescimento econômico, pois este está intrinsicamente ligados a níveis quantitativos, 
enquanto aquele diz respeito a uma cadeia de acontecimentos e mudanças que não são 
equilibradas que geram ao final um aumento do padrão de vida da população e uma busca pela 
autonomia do desenvolvimento. Nesta busca, o planejamento regional é estratégia essencial, já 
que esta é maneira mais racional e eficaz para se antecipar possíveis problemas e otimizar a 
aplicação de recursos para se o alcance de um objetivo futuro. O planejamento mobiliza os atores 
locais, promovendo um projeto de sociedade mais coesa e, para tanto, é importante que a 
população participe desde sua definição e implantação das ações a serem executadas         
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PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO: OPORTUNIDADES E PRECONCEITOS 
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA  
 

No mundo atual, fica até difícil de imaginar que pessoas são excluídas do meio social em razão das 
características físicas que possuem, como cor da pele, cor dos olhos, altura, peso e formação 
física. Se por um lado existe a inclusão, existe a exclusão para outros e entende-se que a exclusão 
está ligada a todas as pessoas que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade. Mas 
os excluídos socialmente são também os que não possuem condições financeiras dentro dos 
padrões impostos pela sociedade, além dos idosos, os negros e os portadores de deficiências 
físicas, como cadeirantes, deficientes visuais, auditivos e mentais. Existem as leis específicas para 
cada área, como a das cotas de vagas nas universidades, em relação aos negros, e as que tratam 
da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.Portanto, supõe-se que inclusão 
social é um conjunto de meios e ações que ajudam o individuo a ter uma vida melhor em 
sociedade, oferecendo aos portadores de diversas necessidades oportunidades de acesso a bens e 
serviços, dentro de um sistema que beneficia a todos e não apenas aos mais aptos. Esta pesquisa 
teve como objetivos: analisar as dificuldades que as pessoas portadoras de deficiência encontram 
para ingressar no mercado de trabalho e apontar meios que os portadores de deficiências podem 
desenvolver suas habilidades para compensar suas limitações no âmbito organizacional. Esta 
pesquisa teve uma abordagem qualitativa e como metódo as pesquisas, a exploratória, a 
descritiva, e explicativa, pois procurou identificar os fatores que esclarecem a ocorrência dos 
fenômenos, aprofundado o conhecimento da realidade.  Através de referenciais teóricos de 
Sassaki (1997) e Maciel (2006), a pesquisa revelou que há projetos de muitas organizações e 
instituições com planos de inclusão social, mas muitos devido à obrigatoriedade pela lei, onde 
todas têm o dever de incluir na sua área de atuação um portador de deficiência, e com isso não 
sendo uma inclusão justa e correta, e sim apenas para cumprir as leis impostas e não ser atuada 
por não cumprimento de suas obrigações perante a lei imposta.  Assevera-se que a pessoa com 
deficiência física está limitada até o momento em que não lhe são oferecidas condições de suprir 
aquela barreira, pois uma vez auxiliada por equipamentos adequados, a incapacidade cessa. Não 
há modelos prontos, nem receitas em manuais, dessa forma, lutar a favor da inclusão social deve 
ser responsabilidade de cada um e de todos coletivamente.  Sendo assim, o processo de inclusão 
social, um aliado dos excluídos, que em parceria com a sociedade, utiliza ferramentas para tentar 
solucionar problemas de desigualdade sociais. Isso nos remete a visualizar o envolvimento do 
Poder Público em exigir da sociedade corporativa, novos meios ergonômicos que se adequem as 
exigências dos portadores de necessidades especiais, com foco da adaptação do meio a eles e não 
o contrario.          

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
890 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS DE PROJETOS 
 

GESTÃO DE MICROEMPRESAS E COMPETITIVIDADE: ESTUDO DE CASO EM UMA MICROEMPRESA 
DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS SITUADA NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SP ..................... 891 

INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTOS: TEORIA E PRÁTICA NAS ORGANIZAÇÕES .............................. 892 

MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO: UMA ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DO 
SISTEMA ANACRÔNICO PARA VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS................................................. 893 

O DESENVOLVIMENTO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILIA/SP A PARTIR DA 
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS: A CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS COM ATORES SOCIAIS 
LOCAIS .............................................................................................................................................. 894 

PRÁTICA DE TI NAS ORGANIZAÇÕES ................................................................................................ 895 

PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL EM UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP .............................................................................. 896 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: UM DEBATE ABERTO .. 897 

UNIVERSITÁRIO CIDADÃO: PRATICANDO A CIDADANIA NAS ORGANIZAÇÕES ............................... 898 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
891 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

   

 
 

GESTÃO DE MICROEMPRESAS E COMPETITIVIDADE: ESTUDO DE CASO EM UMA MICROEMPRESA 
DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS SITUADA NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SP 

 
THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  

MARIELE HESPANHOL BRATIFICH  
 

Há alguns anos o Brasil vivencia a multiplicação das micro e pequenas empresas, que vem 
ocorrendo como reflexo de diversos acontecimentos, entre eles estão a abertura dos mercados 
brasileiros na década de 90 (que deixou um grande número de desempregados, que enxergaram 
no negócio próprio a única forma de sobrevivência), a popularização da internet, a criação de 
politicas para o incentivo a abertura de micro e pequenas empresas e a popularização do ensino 
superior. Acontecimentos que juntos alavancaram a competitividade, gerando a necessidade de 
modificação na gestão das empresas. E considerando que os negócios de micro e pequeno porte 
são a maioria no país, são responsáveis por boa parte dos empregos, então este estudo se justifica 
pela necessidade de auxiliar os gestores desta modalidade de negócio, afim de que consigam 
manter-se no mercado, mantendo consequentemente os empregos, contribuindo assim, com a 
economia do país de modo geral.  Neste sentido o objetivo do presente estudo recai em analisar a 
gestão de uma microempresa de instalações comerciais, situada na cidade de Presidente 
Prudente, e propor ferramentas para torná-la mais competitiva. E como forma de atingir este 
propósito, além da abordagem qualitativa este estudo utilizará como método de coleta de dados, 
a pesquisa bibliográfica, a entrevista e a observação participante. E para análise do material 
recolhido será utilizada a análise de conteúdo.            
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INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTOS: TEORIA E PRÁTICA NAS ORGANIZAÇÕES 
 

ÉRIKA MAYUMI KATO CRUZ  
ALESSANDRA HARUMI SAKAI DOS SANTOS  

ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO  
ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA  

PAULO ROBERTO IACIA  
 

Atualmente, uma das principais necessidades dos cursos de graduação é fazer com que o aluno 
visualize na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, de forma a aproximá-lo da 
realidade das organizações. O mercado de trabalho exige dos profissionais uma visão sistêmica, a 
partir da qual possam compreender as diversas relações que existem entre as organizações e delas 
com a sociedade. Logo, o desenvolvimento de ações que aproximem o estudante dessa realidade 
torna-se fundamental. O objetivo do presente projeto de extensão consiste em promover maior 
contato dos estudantes com a realidade empresarial, por meio de atividades práticas de 
assessoria, consultoria, treinamento e pesquisas junto às empresas.  O trabalho envolve alunos e 
docentes vinculados a empresa júnior dos cursos de Administração, de Ciências Contábeis e de 
Tecnologia (Facic Júnior). Dentre as atividades desempenhadas pelo grupo está a elaboração de 
planos de negócios para associações rurais de Presidente Prudente e região para chamadas do 
projeto Microbacias II, que visa proporcionar as organizações maior acesso ao mercado, por meio 
de propostas de novos negócios. Até o momento foram desenvolvidos e aprovados quatro planos, 
estando a realização de outros em andamento. O desenvolvimento da ação ocorre por meio de 
reuniões junto as associações solicitantes, bem como trabalho de campo para a melhor 
compreensão da realidade e consequente realização do plano. Os resultados até o momento 
apontam para a importância de atividades como essas em que o aluno consiga assimilar a prática 
da teoria vista em sala de aula e se aproximar da realidade organizacional, estando preparado 
para atuar com sucesso no mercado de trabalho.            
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MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO: UMA ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DO 
SISTEMA ANACRÔNICO PARA VIRTUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO  

ALESSANDRA HARUMI SAKAI DOS SANTOS  
JESSICA EVANGELISTA DOS SANTOS  

 
Novas estratégias estão suplantando as tradicionais, fazendo uma virada radical na administração 
das empresas, proporcionando mudanças significativas em suas operações. O advento da internet 
e de novas ferramentas de gestão virtual, estão promovendo uma evolução nos processos 
organizacionais, o que futuramente causará a inexistência dos processos burocráticos. Em busca 
de eficiência e agilidade o sistema de gerenciamento de informação, é uma alternativa eficaz que 
por meio da virtualização de documentos poderá facilitar o acesso às informações, bem como 
suprimir perdas de documentos. Logo então, esta pesquisa tem como justificativa a necessidade 
de aprofundar os estudos na aplicação de uma tecnologia especifica para organizar e gerenciar 
informação.  E a mesma assumirá o objetivo de analisar a importância da implementação de um 
sistema de digitalização de documentos, e a aplicabilidade da virtualização no gerenciamento dos 
processos empresariais.  A metodologia será pautada na pesquisa exploratória, através de uma 
abordagem qualitativa e estudo de caso. Como instrumento de coleta de dados utilizará a 
pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário.        não há     
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O DESENVOLVIMENTO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILIA/SP A PARTIR DA 
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS: A CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS COM ATORES SOCIAIS 

LOCAIS 
 

IVAN MÁRCIO GITAHY JUNIOR  
 

O presente projeto foca a questão do desenvolvimento regional, apresentando contribuições para 
os problemas como a desigualdade entre as regiões e mecanismos mais adequados de 
reparação. Tem como objetivo geral estudar em que medida os atores sociais locais participam do 
desenvolvimento do município de Marília/SP a partir da indústria de alimentos, com a conjugação 
do cenário nacional e internacional. Os objetivos específicos são: verificar o potencial de 
desenvolvimento endógeno do município de Marília; analisar a influência e o reflexo dos atores 
sociais locais no processo de desenvolvimento e internacionalização do município; fazer um 
levantamento histórico do ponto de vista, sócio-econômico-cultural do município e analisar as 
tendências de crescimento econômico e internacionalização do município. Para a realização desta 
pesquisa tomar-se-á como referencial teórico, sobre o desenvolvimento e internacionalização 
autores como AMARAL FILHO, BANDEIRA PEDRO, SCHUMPETER, MARSHALL, HADDAD, BOISIER; 
GOULART, BRASIL e ARRUDA. Já sobre o município de Marília os autores serão: SPOSITO, 
MONBEIG, dentre outros. Sobre a construção de cenários prospectivos estudaremos MARCIAL, 
GRUMBACH e GODET. E o referencial sobre o Método Delphi terá como base os autores: KAYO, 
SECURATO, GRISI, ZACKIEWICZ, SALLES-FILHO, WRIGHT, GIOVINAZZO, CUHLS e GRUPP. 
Considerando seu objetivo, o trabalho será desenvolvido em várias fases. Uma primeira de caráter 
bibliográfico resgatando historicamente o município de Marilia e as teorias sobre 
internacionalização e desenvolvimento. Em seguida utilizaremos entrevistas abertas do tipo semi-
estruturadas com vinte atores sociais locais que compõe os seguintes segmentos: governo 
municipal; empresariado; universidade; lideranças sociais e trabalhadores. Nesta entrevista 
buscaremos identificar em que medida estes atores contribuem para o desenvolvimento e a 
internacionalização de Marília/ SP, tendo como foco a indústria de alimentos. E, finalmente em 
uma terceira etapa construiremos cenários prospectivos a partir dos dados coletados com o 
método Grumbach, uma ferramenta de gestão estratégica, amparado no Método Delphi            
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PRÁTICA DE TI NAS ORGANIZAÇÕES 
 

ÉRIKA MAYUMI KATO CRUZ  
 

Atualmente, a tecnologia consiste em um aspecto fundamental para a sobrevivência de muitas 
organizações no mercado; cada vez mais os desafios tecnológicos influenciam os negócios, 
fazendo com que as organizações busquem, muitas vezes, ajuda externa para lidar com certas 
situações do dia-a-dia. Nesse contexto, o olhar de um profissional de tecnologia de informação é 
de grande importância para que as organizações saibam exatamente como adequar as suas 
necessidades a prática organizacional no que diz respeito ao uso das tecnologias de informação e 
de comunicação. Objetivos. como agilidade e praticidade, são possíveis de serem alcançados pelo 
uso de tecnologias no ambiente organizacional, seja uma grande ou de uma micro e pequena 
empresa. Sempre é possível pensar estrategicamente e melhorar o negócio na busca por um 
maior retorno financeiro e mercadológico. O objetivo do projeto consiste em proporcionar ao 
estudante a oportunidade de praticar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, por meio da 
realização de diagnósticos de tecnologia de informação (TI) em empresas. As ações envolvem 
levantamentos teóricos para elaboração de um roteiro de análise, bem como trabalhos de campo 
nas empresas para levantamento das necessidades. O envolvimento na atividade faz com que o 
aluno entenda as exigências das organizações atuais quanto as tecnologias de informação e de 
comunicação, dado que para muitas delas o uso das tecnologias do cotidiano organizacional não é 
algo tão comum. Espera-se como resultados, contribuir com as organizações para que a 
infraestrutura de tecnologia de informação e de comunicação esteja adequada para o alcance dos 
objetivo organizacionais, bem como proporcionar ao estudante envolvido uma maior aproximação 
com a prática, de modo a prepará-lo para o mercado de trabalho (CADASTRO NA PROEXT 
Nº00315).            
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PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL EM UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP 

 
EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA  

LETICIA GIOVANA DA SILVA SOUZA  
YARA ROSALIS DOS REIS  

 
A preservação e a conservação do meio ambiente são problemas complexos e exigem ações 
imediatas por parte de toda a sociedade. Tais ações devem buscar uma melhor qualidade de vida 
para a geração atual e também para as gerações futuras. Com relação às empresas, em sua grande 
maioria a busca pelo desenvolvimento sustentável tem sido um grande desafio a conquistar, dada 
a dificuldade em garantir a sobrevivência de um sistema produtivista a partir do uso crescente de 
recursos naturais ao mesmo tempo em que busca a preservação ambiental.  O presente projeto de 
pesquisa tem como foco principal analisar a atual situação de uma empresa prestadora de serviços 
de limpeza e conservação do município de Presidente Prudente-SP em relação à sua 
responsabilidade socioambiental e oferecer alternativas que possam contribuir com o meio 
ambiente e a comunidade. O projeto de pesquisa apresentado constitui-se em um estudo de caso 
e pretende, após fazer uso de referenciais teóricos a partir de obras publicadas por autores 
renomados, realizar a aplicação de um questionário com perguntas fechadas, bem como, de 
perguntas abertas que fornecerão dados qualitativos, ou seja, dados passíveis de serem analisados 
e mensurados de acordo com suas características. Após efetuadas as etapas de pesquisa 
propostas pretendemos analisar os resultados obtidos a fim de definir aspectos relevantes ao 
tema tratado e estabelecer uma conclusão referente ao objetivo determinado.       não há     
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: UM DEBATE ABERTO 
 

EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA  
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS AZEVEDO  

 
No atual contexto da relação entre mercados e organizações, encontramos compradores cada vez 
mais exigentes não só quanto à qualidade, utilidade e preço acessível dos produtos, mastambém 
quanto à preocupação com relação à maneira como determinadas empresas têm produzido, quais 
impactos esta produção causa à sociedade,social e ambientalmente falando, quais benefícios e 
ações além da produção de um simples produto elas são capazes de desenvolver, entre outros 
aspectos que vão muito além da simples qualidade do produto e de atendimento ao consumidor 
final. Para as organizações, tais adequações à atual realidade mercadológica são importantes 
fatores responsáveis por definir um diferencial competitivo e a abrangência da visibilidade de 
mercado também ao serem utilizadas como estratégia de marketing.  No atual contexto da relação 
entre mercados e organizações, encontramos compradores cada vez mais exigentes não só quanto 
à qualidade, utilidade e preço acessível dos produtos, mastambém quanto à preocupação com 
relação à maneira como determinadas empresas têm produzido, quais impactos esta produção 
causa à sociedade,social e ambientalmente falando, quais benefícios e ações além da produção de 
um simples produto elas são capazes de desenvolver, entre outros aspectos que vão muito além 
da simples qualidade do produto e de atendimento ao consumidor final. Para as organizações, tais 
adequações à atual realidade mercadológica são importantes fatores responsáveis por definir um 
diferencial competitivo e a abrangência da visibilidade de mercado também ao serem utilizadas 
como estratégia de marketing.  Para tanto, este estudo será construído através do levantamento 
de dados encontrados na literatura já existente com a realização de pesquisas bibliográficas por 
meio de livros, revistas e pesquisas disponibilizados no acervo da biblioteca desta IES e também 
em sites específicos sobre o tema. 
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UNIVERSITÁRIO CIDADÃO: PRATICANDO A CIDADANIA NAS ORGANIZAÇÕES 
 

ÉRIKA MAYUMI KATO CRUZ  
ALESSANDRA HARUMI SAKAI DOS SANTOS  

 
Na sociedade atual é cada vez mais importante para as organizações o desenvolvimento de ações 
ligadas à responsabilidade social. Trata-se de uma relação de comprometimento com o futuro da 
sociedade em geral. Nesse contexto, não apenas a organização, mas também os indivíduos que 
dela fazem parte precisam desenvolver uma consciência solidaria e de cidadania. Logo, o presente 
projeto de extensão tem como objetivo despertar nos alunos dos cursos a consciência solidaria, 
visualizando a filantropia como uma ação importante para ele, como profissional e cidadão. O 
incentivo ocorre por meio do envolvimento dos estudantes em projetos sociais, como doações 
(brinquedos, alimentos, roupas...) e atividades de entretenimento junto às entidades. A campanha 
é promovida com o apoio da Facic Junior (empresa júnior dos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis e de Tecnologia) com divulgação por meio de cartazes, e-mails e apresentação oral do 
projeto nas salas de aula. Os resultados até o momento apontam para a importância desse tipo de 
atividade para o crescimento profissional e pessoal dos alunos, bem como a melhoria de qualidade 
de vida dos idosos. Uma das atividades ocorreu em comemoração a Páscoa em que os estudantes, 
com o apoio dos docentes dos cursos, organizaram um café da tarde na Vila da Fraternidade com 
atividades lúdicas e físicas, sorteio de uma cesta de Páscoa, apresentação musical e distribuição de 
um conjunto de toalhas e caixas de bombons aos idosos. Por meio de relatos os alunos 
destacaram a sua satisfação em poder participar de ações como essa. O sucesso do projeto levou 
ao seu recadastro junto a pró-reitoria de extensão com a intenção um bingo junto a mesma 
entidade em comemoração ao dia do idoso.            
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NASH E OS PASTEIS  
 

VAGNER FELIPE DA SILVA FORTUNATO  
ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO  

 
A teoria dos jogos é um campo vasto a ser explorado e o objetivo desta pesquisa - Nash e os 
pasteis - é mostrar de forma dinâmica a aplicabilidade dos conceitos estudados, em ações simples 
de compra e venda, despertando o interesse dos formandos para a área. O objetivo final da 
pesquisa envolve a identificação da melhor estratégia no mercado em questão utilizando dos 
conceitos da teoria dos jogos, identificar o dominante entre os demais concorrentes e o equilíbrio 
de Nash.    Como ações simples, destacamos a compra e venda de pasteis nas feiras livres pode se 
tornar mais lucrativa utilizando a teoria dos jogos.     UNOESTE/ADM O desenvolvimento da 
pesquisa se dá por meio de coleta de dados das empresas que disponibilizam as informações 
necessárias para viabilizar o estudo. Tais informações estão em processo de analise e comparação 
para melhor conclusão da pesquisa.    
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OS BENEFÍCIOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS: VANTAGEM COMPETITIVA 
FINANCEIRA E ECONÔMICA COM O USO DA GESTÃO ESTRATÉGICA 

 
RENAN DE LIMA MACIEL DA SILVA  

 
O presente trabalho confeccionou novas abordagens sobre o tema de planejamento estratégico 
de negócios, mostrando os benefícios de acordo com autores e praticantes da administração 
estratégica neste contexto. Fatos de acordo com o ambiente interno e externo de uma 
organização, os quais podem fazer toda a diferença em lidar com informações de grande valia no 
mercado competitivo atual e com vários pressupostos mercadológicos que o administrador 
estrategista pode enfrentar, sendo meu trabalho de conclusão de curso de Pós Graduação em 
MBA em Gestão Estratégica de Negócios. O Assunto do objeto de estudo são as ferramentas como 
o Balanced Scorecard, sendo uma maneira encontrada por diversos administradores, consultores e 
gerentes, como uma maneira "gerencial essencial", para conseguir obter sucesso, diante da área 
que o indivíduo exerce sua atividade.    Com os diversos estudos envolvidos sobre administração 
estratégica, como capital humano, equipe de alta administração, escolha da estratégia, do 
planejamento estratégico, processo de implantação da estratégia, a ferramenta do balanced 
scorecard, vantagem competitiva, capital humano intelectual e avaliação de empresas e negócios, 
podemos entender que os autores envolvidos neste trabalho, descrevem fatores claros sobre 
vantagem competitiva, com o uso da gestão estratégica, envolvendo benefícios para áreas 
financeira, econômica, operacional e administrativa de uma complexidade organizacional, que 
possa se destacar no ambiente interno e externo, se efetuarmos uma análise e usarmos as 
ferramentas necessárias para o desenvolvimento e crescimento da organização. O poder da 
tomada de decisão e compromisso com os movimentos ofensivos em muitos casos pode ser o 
alicerce da estratégia defensiva no cenário de atuação de um gestor estratégico. Ressaltamos que 
o papel essencial para o verdadeiro sucesso de um gestor é o compromisso com o seu 
planejamento, buscando informações que sejam capazes de mostrar fatores que necessitem de 
um apoio maior da equipe, no colhimento destas informações, análises financeiras com o uso 
disponível do seu recurso econômico para a devida e honrosa, vantagem competitiva.     O 
planejamento Estratégico surgiu na década de 1960, sendo o melhor caminho para se 
implementar as estratégia corporativas, na separação do "pensar" e "fazer" surge a função do P.E. 
(Planejamento Estratégico), diferenciando o planejamento "plano" e o pensamento "visão" do 
estrategista. Administração Estratégica para as empresas é a necessidade de profissionais que 
atuam em todas as áreas, pois o mistificar o entendimento com variáveis de ambiente em que se 
encontra, podemos trabalhar de uma maneira na questão do planejamento estratégico, evitando 
problemas que podem prejudicar a empresa antes de acontece-los. Informações de variáveis de 
ambiente, o que fazer para buscar uma saída para o crescimento no mundo dos negócios.    
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUES NAS ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 
 

GEISIANE DOS SANTOS ARAUJO  
PAULO ROBERTO ROSA  

 
       O crescimento econômico e a internacionalização dos negócios acirram de tal forma a 
competição, que agora acontece em escala global, que a concorrência atualmente não se dá mais 
de forma individual, empresa contra empresa. A competição atualmente está estabelecida e 
acontece entre cadeias produtivas como um todo. Uma boa gestão de estoques deve responder a 
questionamentos como: O que e quanto os clientes compram? Quais os insumos necessários? 
Qual o nível de estoque? Qual o custo desse estoque? Pretende-se com este trabalho demonstrar 
o quão importante é uma boa gestão de estoques nas organizações contemporâneas, ou seja, 
demonstrar que a gestão de estoques quando bem conduzida pode auxiliar ou até mesmo levar 
uma empresa a conquista da tão sonhada vantagem competitiva. Em sua vertente teórica esse 
trabalho classifica-se como bibliográfico de caráter qualitativo e, ao buscar solução para 
problemas específicos em uma determinada área do conhecimento, enquadra-se como pesquisa 
aplicada. 
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ASSÉDIO MORAL: UM MAL SILENCIOSO PRESENTE NO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA  
CAMILA GROSSO  

 
       O Assédio Moral caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho, com a 
predominância de condutas negativas dos chefes em relação a seus subordinados. Com a evolução 
do tempo, progride para estados depressivos, transtornos ansiosos e em situações de extremo 
sofrimento podem desencadear tentativas de suicídio. Com esta pesquisa buscou-se apontar os 
principais resultados no ambiente de trabalho, onde impera o assédio moral, entendendo o perfil 
do assediador e apontando meios de amenizar ou evitar o assédio moral no ambiente de trabalho. 
Os dados apresentados com o estudo trarão benefícios tanto para as empresas quanto para os 
colaboradores, pois mostrará aos colaboradores a forma com que esta violência se apresenta, 
facilitando a identificação do assédio e as melhores condutas a serem tomadas para evitar ou 
resolver o problema, evitando assim que se crie agressores e agredidos. 
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COMÉRCIO ELETRÔNICO: UM ESTUDO DE CASO BASEADO NA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 
MARISSA YANARA DE GODOY LIMA  

JOSÉLIA GALICIANO PEDRO  
NILMAER SOUZA DA SILVA  

 
       Em meio aos relevantes avanços tecnológicos registrados a partir da década de 90, onde a 
utilização da internet tornou-se significativamente mais popular, a prática de comércio eletrônico 
passou a ser exercida entre pessoas e empresas do mundo todo, possibilitando relações sociais, 
econômicas e comerciais, até então inexistentes. Embora existam diversas maneiras de classificar 
as transações do comércio eletrônico, a mais utilizada pelos autores estudiosos do tema envolve 
diretamente os participantes da transação. Assim, nesta pesquisa, cujo foco principal é a Bolsa 
Eletrônica de Compras do governo do estado de São Paulo, será abordado o segmento G2B, ou 
governo-empresa, que refere-se às transações realizadas entre organizações privadas, e as 
instituições públicas, tanto municipais, quanto estaduais e federais. Quanto às características 
metodológicas, esta pesquisa foi elaborada utilizando-se de uma abordagem descritiva e 
exploratória, caracterizando-se como uma pesquisa qualitativa, utilizando métodos de estudo de 
caso. Desta forma, a partir dos resultados deste estudo, tornou-se ainda mais evidente a 
importância do comércio eletrônico em meio ao cenário atual, salientando as funcionalidades da 
Bolsa Eletrônica de Compras e os benefícios e dificuldades enfrentados por quem opta por este 
segmento. 
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CONFLITO DE GERAÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA  
CAMILA GROSSO  

 
       A vida atual tem sido mais complexa que nossos pais ou avós imaginariam ser. Em uma 
reunião em família pelo menos uma pessoa está conectada com o mundo virtual; um fato 
rotineiro. Nossos ascendentes imaginavam apenas ter uma casa para morar e um carro para 
andar, se estabilizar no emprego e aguardar com o máximo de paciência possível por uma 
promoção. Neste contexto, aparece a geração Y no mercado de trabalho, que tem levado os 
gestores a se interessar em entender e conviver com a questão das diferenças geracionais no que 
se diz respeito o impacto que isso pode ocasionar na convivência diária entre as gerações em um 
mesmo ambiente de trabalho. O trabalho teve como objetivos estudar a dinâmica do 
relacionamento interpessoal entre geração Y e as demais gerações;apontar os motivos levam os 
jovens a apresentar alto índice de turnover nas organizações e detectar como a tecnologia pode 
ser um fator diferencial nas organizações, a ponto de influenciar no desempenho dos 
colaboradores. 
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DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO EM MEIO AO COMÉRCIO ELETRÔNICO: UM 
ESTUDO DE CASO. 

 
MARISSA YANARA DE GODOY LIMA  

JOSÉLIA GALICIANO PEDRO  
NILMAER SOUZA DA SILVA  

 
       Mediante a imposição do fenômeno da globalização e as constantes tentativas de 
estabilização da economia brasileira, grandes organizações, responsáveis por parte considerável 
dos empregos não resistiram às dificuldades e tiveram de encerrar suas atividades, dispensando a 
mão de obra de milhares de trabalhadores. Visto a situação em que encontravam-se, muitos 
destes trabalhadores, a fim de garantir seu sustento, arriscaram-se e mesmo sem qualquer 
capacitação ou experiência abriram seu próprio negócio. A partir de 1995, com a popularização da 
internet tornou-se possível a prática de comércio eletrônico, onde muitos empreendedores, 
atraídos pelo baixo investimento necessário, lançaram-se neste novo segmento e passaram a 
ofertar seus produtos e serviços por meio da rede mundial de computadores. Esta pesquisa se 
justificou por demonstrar de que maneira um empreendedor identifica a oportunidade de 
ingressar no mundo dos negócios por meio do seu próprio empreendimento, sendo este 
pertencente ao comércio eletrônico, e por meio de uma empresa de comercialização eletrônica 
exemplificar de que forma um empreendedor pode usufruir das oportunidades oferecidas pela 
internet e conquistar o seu espaço perante o concorrido comércio eletrônico. No que se refere às 
características metodológicas, esta pesquisa foi efetuada de forma exploratória, baseada em uma 
abordagem qualitativa, utilizando métodos de estudo de caso. Desta forma, os resultados 
enfatizaram a importância do empreendedorismo em meio ao cenário atual, com ênfase nas 
práticas de comércio eletrônico bem como as modalidades que este aborda, evidenciando 
essencialmente os benefícios e as barreiras encontradas pelo empreendedor que opta por este 
segmento. 
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DIFERENCIAÇÃO DOS CANAIS LOGÍSTICOS EMPRESARIAIS: UM ENFOQUE BIBLIOGRÁFICO 
 

ALVARO COSTA JARDIM NETO  
JEAN CARLOS SILVA SANTOS  

VALDECIR CAHONI RODRIGUES  
 

       A temática sustentabilidade tem tomado destaque nas discussões empresariais e a logística 
direta e reversa entram como diferenciais no intuito de economizar, melhorar os processos 
produtivos e preservar o meio ambiente. A logística direta liga a empresa ao consumidor final 
através produtos e serviços, já a logística reversa tem por responsabilidade reaproveitar ou 
destinar corretamente após a utilização final dos mesmos e se dividem em duas áreas: logística 
pós venda e logística de pós-consumo cujo se responsabiliza pelo descarte e reciclagem de 
produtos. Assim, através de uma metodologia de pesquisa com enfoque na natureza exploratória 
e bibliográfica, o estudo buscou esclarecer os conceitos e a importância da logística dentro da 
esfera empresarial dando enfoque na diferenciação de ambas. Desta forma pode-se concluir que 
as relações entre os tipos logísticos apresentados devem ser esclarecidas para as organizações 
com o intuito de melhor adotar tais mecanismos de forma estratégica. 
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EMPREENDEDORISMO: UMA ANÁLISE EM PRESIDENTE EPITÁCIO 
 

ALINE DE MORAIS CRISTO DE MELO  
PAULO ROBERTO ROSA  

 
       Nos dias atuais o empreendedorismo é estudado cada vez mais em instituições de ensino 
superior, artigos e entidades diversas com intuito de mostrar o perfil e características do 
empreendedor, sendo fundamental para o sucesso da empresa. Deste modo, será estudado o 
histórico desde o surgimento até os dias atuais. Há diferenças entre empreendedores e 
empresários, o empresário limita-se a administrar com estilo conservador, já o empreendedor cria 
a empresa e procura renovar-se constantemente. Ser empreendedor não é fácil, são muitas as 
características que identificam um empreendedor, entre elas, iniciativa, buscas de oportunidades, 
persuasão, utilização de estratégia de influência e liderança. Os empreendedores são visionários, 
capazes de identificarem as oportunidades e transformá-las em produtos e serviços inovadores. 
Para melhorar na organização do empreendedor, realizar um plano de negócios é de suma 
importância, desta forma apresentar a empresa para investidores, clientes, etc. seu novo negócio. 
Para isso, foi investigado junto a um empreendedor da cidade de Presidente Epitácio, no qual foi 
relatado seu cotidiano de como ser empreendedor turístico, ponto este focado por ele para abrir 
um novo negócio no município. Por fim, foi possível mostrar uma das maneiras de empreender na 
cidade de Presidente Epitácio - SP. Assim, espera-se contribuir para o enfoque do turismo na 
cidade de Presidente Epitácio e região. 
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FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RELAÇÃO 
DE CONSUMO DE TELE ATENDIMENTO 

 
ALESSANDRA HARUMI SAKAI DOS SANTOS  

CARLA BONOMO  
PEDRO TEÓFILO DE SÁ  

 
       O objetivo deste artigo é analisar a proatividade do administrador na aplicação da função 
social da empresa de telecomunicação na relação de consumo decorrente dos serviços tele 
atendimento. Estudar-se-á a importância da Função Social no século atual no serviço de tele 
atendimento na empresa de telecomunicação e a ação proativa do administrador orientado pelo 
Código de Defesa do Consumidor. Com as mutações na seara empresarial, esta tem que se 
adequar à realidade de consumo do presente século, em relação ao serviço de tele atendimento e 
a relação de consumo, de modo que a proatividade do gestor apresenta-se fundamental na 
prestação dos serviços de tele atendimento. Desta forma, a organização manterá o equilíbrio na 
relação consumo, cumprindo, assim, a função social. As evidências disponíveis demonstram que a 
predisposição proativa do administrador é fator determinante para a aplicação da função social da 
empresa de telecomunicação, na relação de consumo no tele atendimento. 
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JOINT VENTURE: UM ARCABOUÇO TEÓRICO SOBRE A ESTRATÉGIA ENTRE EMPRESAS 
 

KELLEN RENATA KNOPP BARROCA SOUZA  
EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA  

 
       A joint venture trata da união de duas ou mais empresas com objetivos em comum formando 
assim, outra empresa independente com uma equipe diferente para cuidar de seus interesses, 
podendo associar os capitais dos sócios ou não. O presente trabalho teve por objetivo: analisar os 
motivos que estão levando muitas empresas a optar pela joint venture, sua importância para as 
mesmas, e os resultados obtidos. A metodologia utilizada foi o estudo multicasos de empresas que 
adotaram a joint ventures a partir da analise de documentos, arquivos, e publicações 
administrativas, também tendo o auxilio de fontes secundarias como pesquisas bibliográficas 
consultando artigos e livros sobre o histórico do assunto, adotando o método dedutivo para a 
conclusão do mesmo. Concluímos que a joint ventures pode ser vantajosa para as empresas, 
diminuindo os riscos, aumentando os lucros, fazendo com que as empresas envolvidas na aliança 
ganhem mais espaço no mercado. 
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LOGÍSTICA: UM DESAFIO A SER EXPLORADO, PARA ALCANÇAR A VANTAGEM COMPETITIVA 
 

BARBARA GOMES FELICIO  
MUNIR JORGE FELICIO  

 
       A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e 
armazenagem de materiais, peças e produtos acabados através da organização e seus canais de 
marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e futura através do 
atendimento dos pedidos a baixo custo. 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 física 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. Sendo assim, é necessário compreender a Logística como 
diferencial competitivo capaz de agregar valor a bens e serviços à partir do alinhamento do 
planejamento logístico e de marketing. Palavras-chave: Logística, distribuição Física, marketing, 
competitividade, lucratividade. 
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O USO DAS MIDIAS DIGITAIS COMO FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 
EMPRESARIAL: UMA RELAÇÃO ENTRE SUSTENTABILIDADE E LUCRATIVIDADE 

 
JESSICA CRISTINA JORDÃO SANT´ANA  

VALDECIR CAHONI RODRIGUES  
ALVARO COSTA JARDIM NETO  

 
       Atualmente os programas de sustentabilidade das organizações estão diretamente 
relacionados com o aumento de sua lucratividade. Com consumidores mais exigentes e 
conscientes as empresas têm utilizado estas mudanças como forma estratégica de divulgação de 
suas práticas nas mídias sociais como forma de melhorar a sua imagem. O método utilizado para 
esta pesquisa foi bibliográfica com a utilização dos principais autores que abordam este tema. O 
objetivo foi demonstrar os benefícios proporcionados pela divulgação das práticas sustentáveis 
das organizações através do marketing digital. Através da pesquisa concluiu-se que vários são os 
benefícios tais como melhoria na imagem da empresa; custo zero para a divulgação; alcance mais 
facilmente de seu público alvo, etc. 
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O VERDADEIRO VALOR DAS MARCAS 
 

CÉSAR AUGUSTO SAMPAIO  
LARISSA CREPALDI TRINDADE  

 
       O objetivo deste artigo é mostrar de que forma a ciência do branding contribui para a 
construção de marcas fortes no mercado. Trata-se de um levantamento, apresentando as marcas 
pelo seu viés transcendental, que vai muito além das dimensões físicas dos bens de consumo. 
Houve uma explanação sobre como as marcas são identificadas pelos seus consumidores, ou seja, 
a importância delas serem significativas no seu desempenho e nas suas associações de imagem, já 
que elas transmitem sentimentos e tocam profundamente as emoções das pessoas. Todos esses 
aspectos influenciam no tipo de relacionamento com a marca. Dessa forma, foi analisada uma 
campanha institucional do banco Bradesco, estudando os elementos constituintes do seu 
Branding, inclusive o posicionamento e o arquétipo dominante da marca.  

 


