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Resumo 
A geração de resíduos industriais e sua inadequada disposição final constituem grandes 
focos de poluição ambiental, ocasionando problemas de ordem política, econômica e 
social. 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 teve como objetivo geral 
contribuir para o entendimento acerca da destinação proporcionada aos resíduos 
industriais e oferecer alternativas para sua adequada disposição final, utilizando o método 
dedutivo com o levantamento de dados a partir da documentação indireta em fontes 
primárias e secundárias. 
Palavras-chave: Resíduo industrial, meio ambiente, poluição 
 

 

1 – Introdução e Justificativa 

O aumento da população brasileira e sua concentração nos centros urbanos 

trouxeram a necessidade de atender a novas demandas por bens de consumo sejam 

eles, duráveis ou não-duráveis1. Quando não acompanhada de um planejamento 

adequado, tal fato contribui para o agravamento de uma das principais características das 

atividades humanas: a geração de resíduos.   

 Reforçando essa afirmação, temos as contribuições de Oliveira (2004) e Eigenher 

(1996) que são unânimes ao afirmar que a ação mais inerente a qualquer atividade dos 

homens é a geração de resíduos, seja ao se alimentarem, ao construírem seus lares, ao 

se distraírem com atividades de lazer ou, principalmente, ao produzirem mercadorias e 

serviços. 

 Takenaka (2008) afirma que a geração de resíduos está sempre presente e mesmo 

após o término da vida útil dos produtos ou bens consumidos, temos ainda mais resíduos 

que são somados àqueles já dispostos nos lixões e aterros, perfazendo um montante com 

alto potencial poluidor. 

 Magera (2003, p.35-36) acrescenta que: 

                                                 
1 Bens: tudo que pode ser avaliado economicamente e que satisfaça necessidades humanas; bens de consumo não-duráveis: aqueles 
consumidos no processo produtivo ou aqueles que, depois de consumidos, representam despesas (combustíveis, tecidos, calçados, 
alimentos, entre outros); bens de consumo duráveis: aqueles utilizados durante um período de tempo e que, normalmente, 
sobrevivem às várias utilizações (automóveis e eltrodomésticos entre outros). SANDRONI (1998) 
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(...) estes resíduos de diversas naturezas, biodegradáveis, não-
biodegradáveis, recalcitrantes (resistentes) ou xenobióticos (contrários 
à vida) acabam, por muitas vezes, deteriorando o meio ambiente e a 
própria qualidade de vida da população. 

 

 Assim sendo, salientamos que a geração desenfreada de resíduos e a inadequada 

disposição final constituem grandes focos de poluição ambiental, ocasionando problemas 

de ordem política, econômica e social. 

Com a evolução da população e o processo de industrialização ocorridos nos 

últimos séculos, a geração de resíduos sofreu um crescimento vertiginoso. 

O que fazer com esses resíduos gerados, a partir das atividades humanas, para 

que sua disposição final cause o mínimo de impactos negativos ao meio ambiente, é um 

desafio, o qual é enfrentado por grande parte dos municípios brasileiros, onde os resíduos 

gerados, tanto no processo produtivo quanto após a utilização de mercadorias e serviços, 

são coletados e transportados sem qualquer tipo de seleção ou triagem e, em seguida, 

dispostos em locais inadequados, causando prejuízos ao meio ambiente e à coletividade. 

Em relação aos locais utilizados para a disposição de resíduos sólidos, Rodrigues 

(1998, p.79) afirma que: 

Estão se criando “novos territórios indesejáveis”, ou segregados, como 
as áreas de depósito de lixo doméstico, de lixo radioativo, e de usinas 
nucleares. [...] Esses territórios indesejáveis, também estão inseridos 
[...] – não apenas entre países – mas entre determinadas regiões de 
um mesmo país, ou melhor, de uma mesma cidade, como é o caso dos 
depósitos de lixo doméstico, que devem ser situados cada vez mais 
longe e que têm servido para a “sobrevivência” dos mais pobres que 
coletam os restos. 

 

 Todos os estágios das atividades humanas geram resíduos e as principais 

preocupações estão voltadas para as repercussões que podem ter sobre a saúde humana 

e sobre o meio ambiente em que é depositado (solo, água, ar e paisagens). Os resíduos 

perigosos, produzidos sobre tudo pela indústria, são particularmente preocupantes, pois 

quando incorretamente gerenciados, tornam-se uma grave ameaça no meio ambiente.   

Entretanto, estudos para solucionar tal problemática são comumente vistas pelos 

empresários como um aumento de custo, passando desapercebidas oportunidades que 

ações de responsabilidade social preocupadas com o meio ambiente poderiam refletir na 

imagem de sua empresa. 

Portanto, é necessário que a empresa invista na prática da gestão ambiental 

buscando o controle de atividades relacionadas ao meio ambiente físico, de modo que as 

pessoas possam usufruir do mesmo com o mínimo de abuso, garantindo pouca alteração 
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as características do meio ambiente, além de desenvolver práticas adequadas à geração 

e destinação dos resíduos. 

A gestão ambiental integra o sistema de gestão global de uma organização, que 

inclui, entre outros, estrutura organizacional, atividades de planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para implementar e 

manter uma política ambiental. 

Ainda que seja possível propor uma definição como esta, seu conteúdo é o sentido 

de sua incorporação pelas organizações evoluiu ao longo das últimas três décadas. 

Não basta apenas produzir, é preciso traçar planos de desenvolvimento e produção 

que venha se preocupar com a nova realidade. 

A presente pesquisa busca demonstrar que a Gestão Ambiental se apresenta como 

uma ferramenta eficaz para o sucesso da organização e do meio ambiente. 

 

1.2 Objetivo 

O presente trabalho teve como objetivo geral contribuir para o entendimento acerca 

da destinação proporcionada aos resíduos industriais e oferecer alternativas para sua 

adequada disposição final.  

 

1.3 Metodologia 

A presente pesquisa adotou o método dedutivo no qual, segundo Lakatos e 

Marconi (1985), o método científico parte de um problema que, em geral, surge a partir de 

um conflito frente às expectativas ou conhecimento prévio, através de análise de dados 

técnicos gerais relativos ao tema. Em seguida, foi realizada uma pesquisa acerca da 

realidade atual em algumas empresas no que se refere ao manejo adotado em relação a 

seus resíduos industriais. 

 

2 Resultados e Discussão:  A destinação dos resíduos industriais e a gestão 

ambiental 

 Produzidos em todos os estágios das atividades humanas, os resíduos, em termos 

tanto de composição como de volume, variam em função das práticas de consumo e dos 

métodos de produção. As principais preocupações estão voltadas para as repercussões 

que podem ter sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente (solo, água, ar). Os 

resíduos perigosos, produzidos sobretudo pela indústria, são particularmente 

preocupantes, pois, quando incorretamente gerenciados, tornam-se uma grave ameaça 

ao meio ambiente. 
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 Faz-se importante salientar que os resíduos industriais são aqueles originados nas 

atividades dos diversos ramos da indústria, tais como: o metalúrgico, o químico, o 

petroquímico, o de papelaria, da indústria alimentícia, entre outros. O lixo industrial é 

bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos 

ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas. 

Nesta categoria, inclui-se grande quantidade de lixo tóxico. Esse tipo de lixo necessita de 

tratamento especial pelo seu potencial de envenenamento. (D’ALMEIDA e VILHENA, 2000) 

Atualmente, há mais de 7 milhões de produtos químicos conhecidos, e a cada ano 

outros milhares são descobertos. Isso dificulta, cada vez mais, o tratamento efetivo do 

resíduo. 

Assim torna-se importante para a indústria conhecer a classificação dos resíduos 

por ela gerados, principalmente quanto a sua periculosidade, as formas adequadas de 

armazenamento, transporte e disposição para que proceda sua manipulação correta para 

aumentar potencialmente o  controle do risco que ele representa.  

Cada vez mais as empresas e os órgãos ambientais se preocupam com destinação 

dos resíduos industriais, seja para atender as exigências rigorosas dos órgãos 

fiscalizadores ou apenas pela conscientização ecológica, visando a sustentabilidade. Um 

grande desafio para as empresas que buscam conciliar competitividade e questão 

ambiental. 

Ser capaz de produzir com responsabilidade ecológica e social exige das empresas 

cuidados redobrados com seus resíduos, durante todo o processo, desde a classificação 

adequada, o tratamento e a coleta corretos, até sua destinação final. 

Passando a vigorar o ISO 14000, as empresas o vêm como um diferencial para se 

valorizarem internacionalmente e por não ser uma certificação obrigatória, leva a empresa 

a ter destaque em um mercado cada vez mais exigente de produtos com compatibilidade 

ambiental. Essa certificação cria mais um condicionante para o êxito da empresa que 

exporta e disputa uma posição de destaque no mercado globalizado. 

A correta destinação dos resíduos industriais é importante não somente para 

proteger o meio ambiente, mas, também para preservar a saúde humana. Pois estes 

resíduos poderem ocasionar alterações no equilíbrio e na saúde humana e do meio 

ambiente, as empresas necessitam de programas e alternativas eficazes para evitar que a 

história da humanidade continue com os inúmeros casos de impactos à saúde humana 

decorrente da utilização inadequada de insumos químicos, ou até mesmo quanto ao 

transporte de resíduos sem o mínimo de organização, assim como ocorreu em toda a 

história humana. 
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A gestão ambiental empresarial está essencialmente voltada para organizações, ou 

seja, companhias, corporações, firmas, empresas ou instituições e pode ser definida 

como sendo um conjunto de políticas, programas e práticas administrativas e 

operacionais que levam em conta a saúde e a segurança das pessoas e a proteção do 

meio ambiente através da eliminação ou minimização de impactos e danos ambientais 

decorrentes do planejamento, implantação, operação, ampliação, realocação ou 

desativação de empreendimentos ou atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de 

vida de um produto. 

 

2.1  Resíduos industriais e empresas 

O resíduo Industrial é um dos maiores responsáveis pelas agressões fatais ao 

ambiente. Nele estão incluídos produtos químicos, metais  e solventes químicos que 

ameaçam os ciclos naturais onde são despejados. Os resíduos sólidos são amontoados e 

enterrados; os líquidos são despejados em rios e mares; os gases são lançados no ar. 

Assim, a saúde do ambiente, e conseqüentemente dos seres que nele vivem, torna-se 

ameaçada, podendo levar a grandes tragédias. 

 Para tratar a questão dos resíduos industriais, o Brasil possui legislação e normas 

específicas. Pode-se citar a Constituição Brasileira em seu Artigo 225, que dispõe sobre a 

proteção ao meio ambiente; a Lei 6.938/81, que estabelece a Política Nacional de Meio 

Ambiente; a Lei 6.803/80, que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento 

industrial em áreas críticas de poluição; as resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA 257/263 e 258, que dispõem respectivamente sobre pilhas, baterias 

e pneumáticos e, além disso, a questão é amplamente tratada nos Capítulos 19, 20 e 21 

da Agenda 21 (Rio-92).  

Em síntese, o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente – MMA e 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA está 

desenvolvendo projeto para caracterizar os resíduos industriais através de um inventário 

nacional, para traçar e desenvolver uma política de atuação, visando reduzir a produção e 

destinação inadequada de resíduos perigosos. 

 

2.2 Investimento em tratamento e disposição de resíduos: principais benefícios  

A esperança das empresas que investiram em tecnologia e instalações para 

tratamento e disposição de resíduos industriais está na disseminação da ISO 14000, pois 

as empresas que aderirem à norma terão que gerenciar adequadamente seus resíduos, e 

numa maior atuação fiscalizadora por parte dos órgãos de controle ambiental. 
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A soma das ações de controle, envolvendo a geração, manipulação, transporte, 

tratamento e disposição final, traduz-se nos seguintes benefícios principais:  

 minimização dos riscos de acidentes pela manipulação de resíduos perigosos;  

 disposição de resíduos em sistemas apropriados;  

 promoção de controle eficiente do sistema de transporte de resíduos perigosos;  

 proteção à saúde da população em relação aos riscos potenciais oriundos da 

manipulação, tratamento e disposição final inadequada.  

 intensificação do reaproveitamento de resíduos industriais;  

 proteção dos recursos não renováveis, bem como o adiamento do esgotamento de 

matérias-primas;  

 diminuição da quantidade de resíduos e dos elevados e crescentes custos de sua 

destinação final;  

 minimização dos impactos adversos, provocados pelos resíduos no meio ambiente, 

protegendo o solo, o ar e as coleções hídricas superficiais e subterrâneas de 

contaminação. 

Atualmente, muitas empresas abraçam a causa ambiental e se dispõem a manter 

investimentos em programas que atendam a essa nova demanda e, com isso, buscam 

colher os frutos de afirmar que são empresas que contribuem para um meio ambiente 

mais saudável e equilibrado. 

 

3. Conclusão 

A questão ambiental deve estar presente no nosso dia a dia e de todas as 

empresas. A não correta gestão dos resíduos industriais gerados pode causar danos 

irrecuperáveis ao meio ambiente e consequentemente à sociedade. A preocupação deve 

ser assumida por todos que nele habitam, fazendo com que cada um contribua de 

maneira positiva com o meio ambiente e uma vida mais saudável. 

Para tanto, com esta pesquisa podemos afirmar  que é possível encontrar soluções 

praticas e seguras para a destinação dos resíduos industriais como as Indústrias de aços 

cujos efluentes oriundos da decapagem das matérias primas podem ser prensados, com 

equipamentos próprios, para a retirada da umidade e seus dejetos incinerados por 

empresas qualificadas para este tipo de procedimento ou as empresas que trabalham 

com óleos lubrificantes que podem reciclar e/ou recondicionar o produto, entre outras. 

Existem várias formas de preservar o meio ambiente, e se acaso, a empresa ou a 

indústria geradora do resíduo, não tiver: equipamentos adequados ou um local  correto 

para a destinação, pode  buscar uma solução barata e eficaz, que é criar parceria com 
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entidades de destinação de resíduos, que são formalizadas pela Cetesb, tendo assim 

uma solução correta para a destinação  de seus resíduos, sendo até mesmo possível 

recliclar boa parte deste material, gerando lucro e contribuindo para a sustentabilidade do 

planeta. 

Dentro das organizações, quando se fala em meio ambiente, o empresário pensa 

em um custo adicional. Dessa maneira, podem passar despercebidas muitas 

oportunidades de crescimento e reconhecimentos da organização e seu profissional que 

colabora para que a mesma tenha um crescimento prestigioso.  

Há a necessidade do emprenho nas organizações, para que adotem meios que 

previnam ou reutilizem os recursos necessários para as demandas de produções a cada 

instante. Desta forma, tenho havido o empenho na manutenção de condições saudáveis 

de trabalho, é possível unir a economia ao cuidado com o meio ambiente. 
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Resumo 
O presente trabalho de pesquisa analisa a conjuntura atual em que emerge, no Brasil, a 
conscientização acerca da necessidade da Gestão Ambiental nas empresas como forma 
de estratégia de marketing apresentando um diferencial dentro do âmbito organizacional 
para atender a um mercado consumidor preocupado com a qualidade do meio ambiente 
em que vive. Para a presente pesquisa, os alunos devam buscaram uma compreensão 
particular do tema estudado enfocando uma empresa da área de prestação de serviços 
de saúde – UNOESTE SAÚDE -, fazendo uso de uma abordagem quali-quantitativa e 
tendo como materiais, referencial bibliográfico, estudo documental e gráficos realizados 
como resultado da elaboração e aplicação de questionários e entrevistas realizadas junto 
à empresa analisada. Ao final, concluiu-se que a empresa analisada tem um amplo 
caminho a percorrer, uma vez que as informações coletadas demonstram uma iniciação 
muito tímida nas questões que abrangem o marketing verde. 
Palavras-chave: Gestão ambiental, empresa, marketing verde 
 

 

1–  Introdução e Justificativa  

A presente pesquisa apresenta-se como uma importante forma de entender a 

necessidade da conscientização dos empresários acerca da gestão ambiental como 

forma de produzir e, ao mesmo tempo, conservar o meio ambiente, buscando melhorar 

sua imagem perante o mercado consumidor.   

O mundo moderno abre condições de troca de informações rápida e constante e a 

sociedade está cada vez mais próxima e atenta a novos conhecimentos e ampliando sua 

conscientização acerca dos problemas ambientais. 

  De acordo com Novaes (apud DONAIRE 1995, p.34):  

As portas do mercado e do lucro se abrem cada vez mais para as empresas que não 

poluem, poluem menos ou deixam de poluir, e não para as empresas que desprezam 

as questões ambientais na tentativa de maximizar seus lucros e socializar o prejuízo. 

Moura (1998,p.20) afirma que: 

A questão ambiental está ganhando importância sobretudo graças à 
evolução dos meios de comunicação, onde um acidente ambiental 
sério é acompanhado hoje ao vivo e à cores instantaneamente por 
grande parte da humanidade. Com isso as empresas constataram que 
demonstrar qualidade ambiental é um item considerado importante por 
seus clientes, sendo que as pessoas são hoje mais bem informadas e 
motivadas para questão ambiental. 
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O enfoque ambiental adentra as organizações empresariais, como diz Oliveira 

(2008, p.23), “crescimento econômico e proteção ambiental não são incompatíveis e 

podem acontecer ao mesmo tempo. Isso é hoje chamado de ecoeficiência ou 

ecoeficácia.” Portanto existe a necessidade de se atrelar produtividade a sustentabilidade. 

As empresas têm percebido sua importância na sociedade, fazendo com que busquem 

maneiras sadias de se relacionar com ela. Diante da globalização dos negócios, a 

qualidade ambiental tem sido assunto prioritário nos processos decisórios. Segundo 

Maximiano (1995, p.12), “um dos componentes importantes dessa reviravolta nos modos 

de pensar e agir foi o crescimento da consciência ecológica, na sociedade, no governo e 

nas próprias empresas”.  

Os consumidores absorvem uma postura diferenciada dentro desse cenário, onde 

por intermédio da observância sistêmica e consciência particular, primeiramente notam a 

necessidade das empresas aderirem à causa verde selecionando mecanismos que 

resultem em manutenção da natureza e posteriormente selecionam os produtos e 

serviços que irão adquirir. Retondar (2007, p.23, grifo nosso) diz: 

A modernidade foi e continua sendo, sob esta ótica, a era do 
desenvolvimento e ao mesmo tempo do controle, na qual as vidas 
social e natural passaram a estar constantemente atreladas ao crivo de 
seus domínios técnico e cientifico, os quais demandam a formação e 
reprodução constante de sistemas de conhecimento como mecanismos 
de controle e manutenção da estabilidade social. 

 

  A produtividade, outrora aliada à lucratividade, atualmente agrega uma conotação 

mais social – sustentabilidade. Concernente às empresas Oliveira (2008) diz que as 

mesmas não possuem somente impactos econômicos, mas também sociais, ambientais e 

políticos, onde a sociedade não pode desprezá-los. Por isso nota-se que as organizações 

reformularam a maneira de lidar com a sociedade, resultando em adoção de diretrizes 

sociais, entre elas a ambiental.  

Dessa forma, podemos acrescentar que o público está mais crítico e seletivo, não 

bastando apenas produzir produtos de qualidade, pois as pessoas estão observando as 

empresas que não poluem, estando cientes e informadas dos efeitos colaterais que as 

empresas podem causar ao meio ambiente. 

O município de Presidente Prudente-SP é considerado, atualmente, um pólo 

disseminador de tecnologia e conhecimento. Apontada como uma cidade de porte médio 

que desenvolve-se economicamente através dos diversos segmentos produtivos tanto 

nas atividades ligadas ao setor da agropecuária quanto aos setores industrial, comercial e 

na prestação de serviços, Presidente Prudente apresenta-se como uma rica fonte de 
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fomento de pesquisas no âmbito do desenvolvimento econômico e social de uma 

localidade. 

Esse crescimento vertiginoso trás consigo uma população em constante ampliação 

e que representa um mercado mais exigente, despertando o interesse tanto no meio 

acadêmico como no empresarial, na busca por informações que possam contribuir para o 

entendimento da questão ambiental e a gestão ambiental adequada a ser adotada pelas 

empresas com o auxílio do Marketing como estratégia para propiciar vantagens 

competitivas diante de um mercado globalizado.  

No presente trabalho de pesquisa, os alunos participantes buscaram uma 

compreensão particular do tema estudado ao enfocar uma empresa da área de prestação 

de serviços de saúde – UNOESTE SAÚDE, para identificar a existência ou não de 

programas voltados à preservação do meio ambiente na empresa em questão e, a partir 

dessa identificação, oferecer propostas de atuação. Além de estudar de forma clara e 

coerente acerca da gestão ambiental nas empresas e a contribuição do marketing verde 

na geração de vantagens competitivas, bem como ter a oportunidade de observar sua 

efetividade em empresas reais apresentou-se para os alunos como uma oportunidade de 

aprendizado em uma área que poderá vir a ser sua especialidade na vida profissional. 

 

1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho de pesquisa buscou demonstrar a necessidade da 

conscientização acerca da Gestão Ambiental nas empresas como forma de estratégia de 

marketing apresentando um diferencial dentro do âmbito organizacional para atender a 

um mercado consumidor preocupado com a qualidade do meio ambiente em que vive ao 

enfocar uma empresa da área de prestação de serviços de saúde – UNOESTE SAÚDE. 

  

1.2 Objetivos específicos 

 Para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa, os alunos pesquisadores 

seguiram os objetivos específicos: a) Identificação dos conceitos de gestão ambiental; b) 

Verificação do desenvolvimento da preocupação com a gestão ambiental nas empresas; 

c) Estudos acerca da importância do marketing estratégico como ferramenta de 

divulgação das chamadas “empresas verde”; d) Coleta e analise dos dados obtidos 

através de pesquisa a campo na UNOESTE SAÙDE. 
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1.3 Metodologia de Pesquisa 

O presente o trabalho de pesquisa classifica-se como de abordagem quali-

quantitativo e teve como materiais, referencial bibliográfico, estudo documental e gráficos 

realizados como resultado da elaboração e aplicação do questionário e entrevistas junto a 

funcionários e consumidores da empresa analisada, fazendo uso de amostragem 

probabilística aleatória simples para consumidores e estratificada para os funcionários. 

O presente projeto de pesquisa fez uso tanto da aplicação de um questionário com 

perguntas fechadas que forneceram dados quantitativos, ou seja, dados que forneceram 

dados que possam ser mensurados em valores e quantidades, quanto perguntas abertas 

que forneceram dados qualitativos, ou seja, dados passíveis de serem analisados e 

mensurados de acordo com suas características.  

 

2. Resultados e Discussão 

A presente pesquisa obteve informações empíricas por meio de uma abordagem 

quali-quantitativo, fornecendo, após a pesquisa de campo, através de questionário 

aplicado a funcionários e usuários da empresa UNOESTE SAÚDE, informações que 

solidificam o estudo bibliográfico demonstrado, bem como possibilita uma análise local e 

uma visão do perfil da empresa em estudo.  

 

Tabela 1. Questionário aplicado aos funcionários da Unoeste Saúde 

Questões aplicadas aos funcionários Respostas obtidas 
a) Renda familiar dos funcionários entrevistados
 
 

  Até 01 salário mínimo: 00,00% 
  De 01 a 03 salários mínimos: 69,23% 
  De 04 a 10 salários mínimos: 30,77% 
 

b) O Usuário da Unoeste Saúde opta pela 
empresa considerando aspectos ligados ao 
meio ambiente? 
 

Sim: 00,00% 
Não: 100,00% 
 

c) O que leva o usuário a optar pela Unoeste 
saúde? 
 

Indicação de amigos: 7,69% 
Credibilidade na empresa: 30,77% 
Valores mais acessíveis: 61,54% 

d) A empresa desenvolve algum programa 
voltado a questão ambiental? 
 

Sim: 00,00% 
Não: 100,00% 
 

e) A empresa oferece treinamento aos 
funcionários visando qualificação na prestação?
 

Sim: 15,38% 
Não: 84,62% 
 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Organizado pelos autores 
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Analisando os dados colhidos a partir da aplicação do questionário, nota-se que a 

renda familiar dos funcionários gira em torno de 01 a 03 salários mínimos e percebe-se 

que os funcionários entrevistados unanimemente inferiram que as pessoas optam pelos 

serviços da empresa não por uma questão ambiental ligada a empresa. Isso é confirmado 

quando a maioria responde dizendo que a escolha está ligada aos valores mais 

acessíveis oferecidos e uma parcela responde dizendo que a escolha se dá pela 

credibilidade da empresa e uma parcela menor considera que a opção é devida a 

indicação de amigos. Para todos os funcionários entrevistados a UNOESTE SAÚDE não 

desenvolve nenhum programa relacionado à questão ambiental. A maioria dos 

entrevistados responde ainda que a UNOESTE SAÚDE não oferece qualificação e 

treinamento, embora uma pequena parcela considere que exista. 

A segunda parte da pesquisa envolveu os usuários dos serviços da empresa 

Unoeste Saúde como demonstrado na tabela 2.  

Após a aplicação do questionário aos usuários da UNOESTE SAÚDE, é possível 

considerar alguns aspectos. A renda familiar esta entre 01 e 03 salários mínimos, o que 

preliminarmente pode confirmar o que foi obtido como resposta dos funcionários ao 

dizerem que a opção das pessoas pela empresa e seus serviços é pelos valores mais 

acessíveis.  
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Tabela 2 -  Questionário aplicado aos usuários da Unoeste Saúde 

Questões aplicadas aos usuários Respostas obtidas 

a)  Renda Familiar dos usuários entrevistados 
 

Até 01 salário mínimo: 00,00% 
De 01 a 03 salários mínimos: 100,00% 
De 04 a 10 salários mínimos: 00,00% 

b) Há quanto tempo é usuário da Unoeste 
Saúde? 
 

Menos de 1 ano: 42,84% 
Entre 1 e 3 anos: 14,29% 
Entre 3 e 6 anos: 14,29% 
Entre 6 e 9 anos: 14,29% 
Mais de 10 anos: 14,29% 

c) Qual o tipo de plano de saúde contratado? 
 

Ouro: 00,00% 
Bronze: 85,71% 
Empresarial: 14,29% 
Estudantil: 00,00% 
Saúde Ocupacional: 00,00% 

d) Com que freqüência utiliza o plano de 
saúde? 
 

Mais de uma vez por mês: 28,57% 
1 vez por mês: 28,57% 
1 vez a cada bimestre: 14,29% 
1 vez a cada trimestre:14,29% 
Ainda não usou: 14,29% 

e) Qual serviço utiliza com mais freqüência? 
 

Consulta: 100,00% 
Exames: 00,00% 
Fisioterapias: 00,00% 

f) Qual o motivo de optar pelos serviços da 
Unoeste Saúde? 
 

Credibilidade na empresa: 14,29% 
Indicação de amigos: 14,29% 
Valores mais acessíveis: 42,86% 
Plano empresarial: 28,56% 

g) A Unoeste Saúde oferece algum programa 
especifico envolvendo a questão ambiental? 
 

Sim: 00,00% 
Não: 100,00% 

h) A empresa deveria desenvolver algum 
programa relacionado a questão ambiental? 
 

Sim: 100,00% 
Não: 00,00% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

Organizado pelos autores 

 

A maior parte dos entrevistados é usuário da UNOESTE SAÚDE a menos de 01 

ano, entretanto há a presença na pesquisa de usuários a mais de 10 anos. Dos planos 

comercializados o que ganha maior adesão por parte dos usuários é o plano bronze 

sendo o mais barato, o que também possibilita a princípio dizer que a opção pela 

UNOESTE SAÚDE esta ligada aos valores mais acessíveis.  

Os usuários utilizam os serviços oferecidos em torno de uma vez por mês e mais 

de uma vez por mês, sendo que todos responderam que utilizam com mais freqüência 

consultas em consultório. Ao se perguntar qual o motivo que levou a pessoa a optar pela 

empresa a maior parte diz de fato que foi por razão dos valores mais acessíveis, 

confirmando o que já havia sido dito pelos funcionários e o que foi preliminarmente 

concluído nessa análise.  
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Para todos os funcionários a UNOESTE SAÚDE não oferece nenhum programa 

especifico envolvendo a questão ambiental e todos respondem dizendo também que a 

empresa deveria sim desenvolver algum programa ambiental. Como proposta de 

programa ambiental os usuários entrevistados, na sua maioria, dizem que deve ser a não 

utilização de sacolas plásticas em Presidente Prudente e uma parcela diz que deve ser a 

reciclagem. 

 

7. Conclusão 

A presente pesquisa visou analisar a gestão ambiental em seus diversos aspectos 

teóricos para posteriormente aplicá-los na empresa UNOESTE SAÚDE, empresa 

prudentina prestadora de serviços de plano de saúde vinculada a ANS (Agência Nacional 

de Saúde Suplementar). Viu-se necessário nos tempos atuais a importância de se adquirir 

uma postura ecologicamente correta nas empresas, pois além de colaborar com a 

natureza os consumidores atuais cobram tal postura das organizações.  

No início da pesquisa, a empresa UNOESTE SAÚDE, não possuía nenhuma 

politica ousada voltada a questão ambiental. Ao se aplicar questionários direcionados aos 

funcionários e usuários, verificou-se que a totalidade deseja que a empresa aderisse a 

gestão ambiental adotando algum programa incentivador e assistencial ao meio natural.  

Descartou-se por parte da direção da empresa a possibilidade de se conquistar 

certificados, sendo a principio fora de cogitação. Entretanto no decorrer desse trabalho, a 

direção conclui que de fato era importante a adesão a propostas ambientais e satisfazer 

esse desejo dos usuários e funcionários. Como primeiro gesto concreto focando a 

conservação do meio ambiente, foram confeccionadas eco-bags (sacolas industrializados 

100% algodão) que substituem as sacolas plásticas.  

Assim, foi realizada uma campanha divulgada por meio de várias mídias 

publicitárias. Com isso a empresa utilizou-se do marketing verde para publicar essa 

iniciativa e conquistar diferencial estratégico frente os concorrentes. Essa iniciativa, a 

principio, esteve em vigência no mês de maio de 2011 em comemoração ao mês das 

mães. Devido ao sucesso da campanha, a direção da empresa decidiu prolongar essa 

campanha por prazo indeterminado.  

Foram confeccionadas novas eco-bags a fim de alcançar um número expressivo de 

usuários. A cada plano individual vendido o cliente leva a eco-bag. Portanto a proposta 

dos usuários e funcionários em se dirimir o uso de sacolas plásticas na cidade foi 

atendida pela empresa, que visualiza ser realmente uma maneira de contribuir com o 

meio ambiente. 
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Assim, podemos afirmar que a presente pesquisa contribuiu para o início de uma 

conscientização ambiental por parte da empresa pesquisada enfatizando a importância da 

aplicação do marketing verde nas organizações. 
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Resumo 
Este trabalho teve como objetivo analisar as dissertações de mestrado sobre 
empreendedorismo entre 2002 e 2009 no Programa de Pós-Graduação do consórcio das 
Universidades Estaduais de Londrina e Maringá, e quais temas foram abordados e os 
principais autores estudados em cada uma. Identificou-se 17 dissertações sobre 
empreendedorismo dentre as 151 dissertações produzidas pelo programa no período de 
análise. A metodologia utilizada foi pesquisa exploratória quantitativa. As dissertações 
foram analisadas conforme o ano de produção, temática, metodologia de pesquisa 
utilizada, os principais autores e anais de congressos utilizados. Como resultado da 
pesquisa constatou-se que a maior concentração do tema se destaca nos estudos com 
relação ao perfil do empreendedor e ensino e pesquisa de empreendedorismo. O baixo 
número de dissertações nesta área se dá devido ao reduzido número de vagas para esta 
linha de pesquisa, sendo que o programa conta com duas linhas de pesquisa: 
empreendedorismo e gestão de organizações.  
Palavras-chave: Empreendedorismo, comportamento, ensino. 
 

 

1. Introdução 

O empreendedorismo como tema de relevância nas academias é um fator de 

grande avalia e decorre da importância, entre outros fatores, da necessidade das pessoas 

buscarem se desenvolver como donos do seu próprio negócio.  

Para tanto, é preciso definir o perfil do empreendedor, que segundo Dolabela 

(2006), “o empreendedor é um ser social, produto do meio em que vive (época e lugar). 

Se uma pessoa vive em um ambiente em que ser empreendedor é visto como algo 

positivo, terá motivação para criar seu próprio negócio”.   

Sendo assim, a pesquisa verificou a preocupação das dissertações com relação a 

ensino e pesquisa. E, para saber se o empreendedorismo pode ser ensinado. Filion, 

(1994, apud IEL, 1999) diz que o empreendedorismo não pode ser ensinado como as 

outras matérias, mas se aprende empreendedorismo através de programas e cursos 

adaptados à lógica desse campo de estudo.  

Destacaram-se também, dissertações a respeito do comportamento do 

empreendedor que segundo Chiavenato (2008) “é a pessoa que consegue fazer as coisas 
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acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e 

capacidade de identificar oportunidades”.  

Portanto o presente artigo tem por finalidade pesquisar como o programa de 

mestrado PPA - Programa de Pós-Graduação em Administração UEL/UEM está 

respondendo aos ensinamentos de empreendedorismo através de uma análise das 

dissertações produzidas entre 2002 e 2009.  

Este trabalho se inicia com uma fundamentação teórica a respeito dos conceitos 

sobre empreendedorismo, comportamento do empreendedor e ensino de 

empreendedorismo. A seguir os resultados são apresentados e discutidos, com base na 

teoria apresentada. 

 

2. Empreendedorismo 

O empreendedorismo é um tema que pode ser considerado novo e que recai sobre 

um conjunto de obras literárias que são amplamente citadas em artigos científicos e 

acadêmicos atuais no Brasil. 

O campo do empreendedorismo fundamenta-se em outras disciplinas, mais antigas 

e mais estabelecidas, como economia, ciências do comportamento (psicologia, ciência 

cognitiva) e sociologia, (BARON, 2007), dando-lhe mais sustentação para compreender 

os processos de negócios que existem. E, que segundo Baron (2007) empreendedorismo 

é um campo de estudos que busca entender como surgem as oportunidades para criar 

novos produtos, serviços, mercados, processos de produção e como são descobertas por 

pessoas específicas, e os meios que estas pessoas utilizam para explorá-las ou 

desenvolvê-las. 

Como definição o Empreendedorismo pode ser visto como uma livre tradução da 

palavra entrepreneurship e é empregado para os estudos referentes ao empreendedor, 

suas origens, seu perfil, seu princípio de atividades, seu universo de atuação.  

O empreendedorismo tem sua origem na reflexão de pensadores econômicos do 

século XVIII e XIX. Esses pensadores econômicos defendiam que a ação da economia 

era refletida pelas forças livres do mercado e da concorrência. No início do século XX, o 

economista Schumpeter (1997, apud SOUZA, 2006) refere-se à essência do 

empreendedorismo como sendo a percepção e a exploração de novas oportunidades, no 

âmbito dos negócios, utilizando recursos disponíveis de maneira inovadora.  

A definição de empreendedorismo dada pelo Centro para Empreendedorismo 

Arthur M. Blank, da Babson College, “envolve liderança, identificação de oportunidades, 
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bem como o aproveitamento dessas para criar riqueza” (GIMENEZ ET AL., 2000, p. 11 

apud SOUZA, 2006).  

 

3. Comportamento do Empreendedor 

Assim como a teoria econômica influenciou o papel do empreendedorismo para a 

criação de novos negócios, a teoria comportamentalista busca explicar qual é o 

comportamento desse empreendedor. E, uma das maiores referências foi McClelland 

(1972), que relaciona o conceito de empreendedor à necessidade de sucesso, de 

reconhecimento, de poder e controle, e discute a relação entre progresso econômico e a 

existência de uma cultura da “necessidade generalizada de realização”, que foi definida 

como o desejo de fazer algo objetivando o poder, o amor, o reconhecimento ou o lucro. E, 

ainda, para esse autor, considerando os resultados das suas pesquisas, destaca-se como 

sendo características importantes de empreendedores a propensão a correr riscos, a 

inovação, a postura estratégica e a personalidade.  

 Para tanto, é preciso considerar que o empreendedor é influenciado por 

seus relacionamentos, pensamentos, atitudes e que refletem no processo cognitivo que 

ocorre em seu cérebro através de estruturas mentais que permitem armazenar e usar 

essas informações, e os processos cognitivos são a base para a geração de novas ideias, 

para a criatividade e para o reconhecimento de oportunidades (BARON, 2007). Portanto 

quanto mais experiências as pessoas tiveram em determinada área de atuação, maior 

será a probabilidade de identificar oportunidades.  

   

4. O Ensino de Empreendedorismo no Brasil 

Tem-se uma questão central referente ao ensino do empreendedorismo que seria: 

Como realizar essa capacitação, ou seja, como desenvolver competências 

empreendedoras? Segundo IEL (2000) devem-se conceber programas e cursos 

adequados à abordagem pedagógica à lógica do campo de estudo.   Para tanto, pode-se 

dizer que o ensino sobre empreendedorismo está no início, segundo Dolabela (1999) o 

primeiro curso na área surgiu, em 1981, na escola de Administração de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, por iniciativa do professor Ronald Degen, em curso 

de especialização. E, em 1984 é inserido na graduação, sob o nome de “Criação de 

Novos Negócios – Formação de empreendedores”. Estendidos, depois, para os cursos de 

mestrado, doutorado e MBA. Sendo que a Fundação Getúlio Vargas já produziu teses de 

doutorado em empreendedorismo. Na Universidade de São Paulo – USP – o ensino de 

empreendedorismo iniciou em 1984 com o professor Silvio Aparecido dos Santos no 
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curso de graduação em Administração na Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo, FEA/USP. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1984, o professor Newton 

Braga Rosa, do Departamento de Ciência da Computação instala uma disciplina de 

ensino de criação de empresas no curso de bacharelado em Ciência da Computação. Em 

1992 a Universidade Federal de santa Catarina criou a ENE – Escola de Novos 

empreendedores, ainda em 1992 o Departamento de Informática da Universidade Federal 

de Pernambuco criou o CESAR – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. 

Em 1995 a EFEI - Escola Federal de Engenharia de Itajubá – MG criou o GEFEI – Centro 

Empresarial de Formação Empreendedora de Itajubá. Sendo que segundo estimativas em 

1999 (DOLABELA, 1999, p. 57) “os vários programas existentes no Brasil atingiram um 

público universitário de cerca de 10 mil alunos. No ritmo em que cresce o ensino na área, 

este número deverá triplicar em dois anos”. 

 

5. Metodologia 

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória quantitativa, que buscou 

identificar as principais características das dissertações de mestrado que tratam da 

temática do empreendedorismo. Segundo Mattar (2001), a pesquisa exploratória visa 

promover um melhor conhecimento sobre o tema ou problema. De acordo com Gil (1991, 

p. 45) “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato.  

A pesquisa quantitativa, de acordo com Richardson (2008, p. 70) caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. 

Para a execução desta investigação foram analisadas todas as dissertações 

produzidas pelo PPA- Programa de Pós-Graduação UEL/UEM, entre os anos de 2002 e 

2009, que estão disponíveis na página do programa em www.ppa.uem.br, e deste banco 

de dados, extraídas para esta análise as que abordavam a temática do 

empreendedorismo. 

Depois da primeira etapa de separação das temáticas, as dissertações foram 

analisadas sob os seguintes aspectos: ano da conclusão, natureza e tipo da pesquisa, 

área temática, predominância de autores e anais de eventos mais citados. Para esta 

análise foram observadas somente as citações de autores de livros sobre 

empreendedorismo e de eventos e periódicos nacionais. A partir destes dados foram 

geradas algumas tabelas explicativas. 
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6. Análise dos Resultados 

A partir do acesso ao banco de dissertações de mestrado do programa de pós-

graduação, foram identificadas quais dissertações se referiam ao tema 

empreendedorismo, e suas principais características como o ano de sua publicação, a 

área temática, método adotado para o seu desenvolvimento, a predominância de autores 

e eventos científicos mais citados. 

Foi possível identificar 17 dissertações produzidas com o tema empreendedorismo 

dentre as 151 dissertações produzidas pelo programa no período de análise de 2002 a 

2009. Este baixo percentual de 11,26% de dissertações sobre o tema pode ser explicado 

devido ao fato do programa de mestrado em administração ofertado em consórcio 

UEL/UEM, ofertar duas linhas de pesquisa: empreendedorismo e gestão das 

organizações. A linha de empreendedorismo oferece aproximadamente 20% das vagas. 

As demais vagas ficam com a área de gestão. Sendo assim o número de produções com 

este tema é menor. 

A tabela 1 demonstra a quantidade de dissertações produzidas por ano no 

programa de pós-graduação. É possível identificar que nos anos de 2004, 2005 o número 

de produções foi mínimo, correspondendo ao total de ingressantes nesta área de 

pesquisa. 

 

Tabela 1: produção das dissertações por ano 

Ano Produções % 

 

2002 

 

4 

 

23,53% 

2003 2 11,77% 

2004 1 5,89% 

2005 1 5,89% 

2006 4 23,53% 

2007 3 17,65% 

2008 2 11,77% 

 

Total 17 100% 

Fonte: autores 

 

A tabela 2 e 3 trata da análise dos métodos de pesquisa utilizados nas 

dissertações. A natureza da pesquisa qualitativa predominou sobre as demais com 

52,95%, contra 29,41% de pesquisas de natureza quantitativa. De acordo com 

Richardson (2008, p.93), “isto não implica a necessidade de descrição detalhada dos 
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conteúdos materiais de uma categoria, mas uma tentativa de revelar até que ponto a 

existência de uma categoria depende de uma série de relações com outros fenômenos na 

totalidade social e econômica.” Este aspecto também demonstra a facilidade na 

identificação de aspectos pouco quantificáveis como comportamentais e análises 

documentais.  

 

Tabela 2: natureza das pesquisas 

Natureza Pesquisa Quantidade % 

 

Qualitativa 

 

 

9 

 

52,95% 

Quantitativa 

 

5 29,41% 

Quali/quanti 

 

3 17,65% 

Total 17 100% 

Fonte: autores 

 

Tabela 3: tipos de pesquisas 

Tipos de pesquisa Quantidade % 

 

Exploratória e/ou descritiva 

 

 

11 

 

64,71% 

Estudo de caso 

 

4 23,53% 

Fenomenológicas 

 

2 11,77% 

Total 17 100% 

Fonte: autores 

 

Quanto ao tipo de pesquisa a sua maioria é exploratória e ou descritiva, somando 

64,71%. Para Richardson (2008), os estudos exploratórios permitem ao pesquisador 

aumentar sua experiência em torno de um tema, partindo de uma hipótese para o 

aprofundamento deste tema. De acordo com Richardson (2008, p.70), os estudos 

descritivos fazem uma descrição do que se deseja pesquisar coletando, ordenando e 

classificando os dados. Podem ser estudos de caso ou análise documental. Os estudos 

de caso são 23,53% das dissertações e 11,77% se apresentam do tipo fenomenológicas. 

Para Schütz (1972) a primeira tarefa da sociologia fenomenológica consiste em descrever 
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os processos de estabelecimento e interpretação de significado tal como os realizam as 

pessoas que vivem no mundo social. 

A pesquisa também revelou que as principais áreas temáticas que as dissertações 

de mestrado abordam com maior destaque em termos de empreendedorismo são: o perfil 

do empreendedor com 29,41% do total de dissertações, seguindo as demais áreas 

temáticas com ensino e pesquisa com 23,53%, comportamento do empreendedor e 

incubadora de empresas com 11,77% cada uma e com 5,88% as áreas de liderança, 

redes de oportunidades, empreendedorismo social e políticas públicas para 

empreendedorismo. 

 

Tabela 4: áreas temáticas 

Áreas Temáticas Quantidade trabalhos % 

 

Perfil do empreendedor 

 

5 

 

29,41% 

Ensino e pesquisa 4 23,53% 

Comportamento do empreendedor 2 11,77% 

Incubadora de empresas 2 11,77% 

Liderança 1 5,88% 

Redes de oportunidades 1 5,88% 

Empreendedorismo social 1 5,88% 

Políticas públicas para 

empreendedorismo 

 

1 5,88% 

Total 17 100% 

Fonte: autores 

 

A tabela 4 evidencia as principais áreas temáticas estudadas nas dissertações 

produzidas durante este período. O perfil do empreendedor e o ensino e pesquisa em 

empreendedorismo são as áreas mais estudadas nas dissertações analisadas. As 

questões que giram em torno do perfil do empreendedor dizem respeito ao perfil de 

empreendedores da área de saúde, de shopping popular, dos empreendedores da 

associação comercial e industrial da cidade de Londrina e da influência do perfil na 

mortalidade das micro e pequenas empresas tanto da cidade de Londrina como da cidade 

de Maringá. Em sentido abrangente, Filion (1991) define o empreendedor como uma 

pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. 

Este resultado sugere a importância do perfil do empreendedor. O perfil do 

empreendedor pode determinar o sucesso ou fracasso de uma organização, pois é da 
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ação deste empreendedor inovando e transformando a todo o momento, que surge o 

empreendedorismo provocando uma verdadeira revolução social na maneira de ver, 

compreender e agir em relação às formas tradicionais de emprego e dos meios 

disponíveis para a geração da renda e a auto-sustentação (TIMMONS, 1994). 

A temática de ensino e pesquisa aborda principalmente a formação de 

empreendedores nos cursos de administração de universidades públicas e privadas de 

várias cidades do estado do Paraná, e o estudo das dimensões ontológicas do 

empreendedorismo. Este resultado demonstra a preocupação com o ensino de 

empreendedorismo, e se este tem sido satisfatório e alcançado as metas necessárias 

para uma boa formação nesta área. De acordo com Leite (2000, p.533), o ensino 

organizacional em que se assenta hoje o ensino superior está esgotado, sendo preciso 

(re) institucionalizar e (re) inventar o ensino superior brasileiro baseado no 

empreendedorismo. Para Dornelas (2001, p.25), o ensino de empreendedorismo no Brasil 

tem menos de uma década, e devido a cultura e ao desenvolvimento sócio-econômico 

permite que esta tendência se solidifique com o decorrer do tempo. 

O comportamento do empreendedor é abordado sob duas óticas. A primeira o 

estudo da mulher empreendedora e a segunda o estudo sob a ação empreendedora dos 

lojistas de telefonia móvel pessoal.  Entender o comportamento do empreendedor é 

importante, pois segundo Filion (1991), a visão de mundo e de si, é a base sobre a qual 

se desenvolve o processo de estabelecimento da visão do empreendedor.  

Foram estudados os referencias teóricos das 17 dissertações sobre 

empreendedorismo. O referencial teórico das dissertações apresenta um total de 1539 

citações. As citações são de livros sobre empreendedorismo, livros sobre gestão, anais 

de congressos, eventos científicos, periódicos, revistas, artigos, fontes da internet, 

manuais e relatórios. 

 

Tabela 5: natureza das citações 

Tipos de citações Quantidade % 

Outros (livros de gestão, revistas, artigos, internet, 

manuais, relatórios). 

1061 68,94% 

 

Livros sobre empreendedorismo 

 

 

251 

 

16,31% 

Anais, periódicos, revistas administrativas. 227 14,56% 

 

Total 1539 100% 
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Fonte: autores 

A tabela 5 demonstra a utilização das fontes de pesquisa. É importante observar o 

percentual dos referenciais teóricos. A utilização de outras fontes de pesquisa, que não 

são livros sobre empreendedorismo e artigos científicos, tem maior predominância. Para a 

elaboração de uma dissertação fica clara a necessidade de utilização de outras fontes de 

informação, e pela área ser multidisciplinar, é necessário uma abordagem sobre 

psicologia, sociologia, antropologia, gestão estratégica, administração básica, além da 

utilização de manuais do SEBRAE, relatórios do GEM (Global Entrepreneurship Monitor), 

dentre outros. Segundo Roberts (1991), os primeiros pesquisadores que estudaram sobre 

a temática do empreendedorismo têm formação na economia e psicologia. 

Como as outras fontes são muito diversas, para esta pesquisa, delimitou-se a 

análise dos autores utilizados para o assunto específico de empreendedorismo. Os anais 

analisados, também dizem respeito ao assunto empreendedorismo. 

 

Tabela 6: principais autores de empreendedorismo citados 

Autores Quantidade de citações % das citações  

 

DOLABELA 

 

26 

 

10,36% 

DEGEN 15 5,98% 

DORNELAS 15 5,98% 

DRUCKER 15 5,98% 

MUZIKA 9 3,59% 

HISRICH 8 3,19% 

PEREIRA 6 2,39% 

FARREL 5 2% 

FILION 5 2% 

GERBER 5 2% 

LEITE 5 2% 

OLIVEIRA 5 2% 

PORTER 4 1,60% 

BERNHOEFT 3 1,20% 

LEZANA 3 1,20% 

MORGAN 3 1,20% 

BERNARDI 2 0,8% 

 

Fonte: autores 
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Tabela 7: quantidade de dissertações que cada autor é citado 

Autores Quantidade de dissertações em 

que aparecem 

% das dissertações 

 

DEGEN 

 

15 

 

88,24% 

DOLABELA 12 70,59% 

DORNELAS 12 70,59% 

DRUCKER 12 70,59% 

HISRICH 8 47,06% 

GERBER 5 29,41% 

LEITE 5 29,41% 

OLIVEIRA 5 29,41% 

FARREL 4 23,53% 

FILION 4 23,53% 

PEREIRA 4 23,53% 

BERNHOEFT 3 17,65% 

LEZANA 3 17,65% 

MORGAN 3 17,65% 

PORTER 3 17,65% 

BERNARDI 2 11,77% 

MUZIKA 2 11,77% 

 

Fonte: autores 

 

As tabelas 6 e 7 demonstram as quantidades de vezes em que cada um dos 

autores de empreendedorismo são citados nas dissertações da área. Alguns autores 

merecem destaque como Fernando Dolabela, que tem 10,36% das citações e seus livros 

sobre empreendedorismo estão presentes em 70,59% das dissertações. Em quase 

semelhante situação, aparece o autor Ronald Degen, que aparece em somente 5,98% 

das citações, porém está presente em 88,24% das dissertações apresentadas neste 

período. Também com números expressivos aparecem José Dornelas e Peter Drucker, 

que apresentam somente 5,98% das citações de livros sobre empreendedorismo, porém 

ambos estão presentes em 70,59% das dissertações estudadas. 

Outros autores presentes em diversas dissertações que podem ser destacados são 

Robert D. Hisrich, que está presente em 47,06% das dissertações de empreendedorismo 

e Michael E. Gerber, Emanuel Leite e Marco A. Oliveira, que estão presentes em 29,41% 

das dissertações. 

Vale ressaltar que dentre os livros sobre empreendedorismo 32 citações são de 

livros estrangeiros, principalmente da literatura americana, somando 12,75% das citações 
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de livros sobre empreendedorismo. Estas citações estão presentes em 11 dissertações 

que corresponde a 64,71% delas. 

Aos anais que tiveram maior número de citações nas dissertações analisadas 

foram o EGEPE - Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Empresas, 

a RAE – Revista de Administração de Empresas, o EnANAPAD - Encontro Nacional da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, ENEMPre - 

Encontro Nacional de Empreendedorismo, EnAPG - Encontro de Administração Pública e 

Governança e o ENANGRAD - Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em 

Administração. Sob estes, seguem as tabelas 8 e 9. 

 

Tabela 8: citações de anais de encontros científicos 

Eventos Quantidade de citações % 

 

EGEPE  

 

 

38 

 

16,74% 

RAE  28 12,34% 

 

EnANAPAD  

 

13 5,73% 

ENEMPre  7 3,09% 

 

EnAPG  5 2,21% 

 

ENANGRAD  2 0,9% 

Fonte: autores 

 

Tabela 9: quantidade de dissertações que cada evento é citado 

Eventos Dissertações que aparecem % 
 
EGEPE  

 
11 

 
78,57% 
 

RAE  11 78.57% 
 

EnANAPAD  6 35,29% 
 

ENEMPre  4 23,53% 
 

EnAPG  3 17,65% 
 

ENANGRAD 1 5,88 
Fonte: autores 
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O EGEPE e a RAE são os anais mais citados, estando presentes em 78,57% das 

dissertações. Em seguida pode-se citar o EnANPAD presente em 35,29% das 

dissertações e o ENEMPre presente em 23,53% das dissertações. 

 

7. Considerações Finais 

Esta pesquisa buscou identificar os principais aspectos das dissertações de 

mestrado com o tema empreendedorismo produzidas pelo PPA – Programa de Pós-

Graduação do consórcio das Universidades Estaduais de Londrina e Maringá.  

Na pesquisa foi observada uma maior concentração sobre os temas do perfil do 

empreendedor e o ensino e pesquisa de empreendedorismo. O baixo número de 

dissertações nesta área se dá devido ao reduzido número de vagas para esta linha de 

pesquisa, sendo que o programa conta com duas linhas de pesquisa: empreendedorismo 

e gestão de organizações. 

É possível apontar como limitação deste estudo a unidade de análise adotada, pois 

o programa de pós-graduação é conceituado, porém não é capaz de traduzir de maneira 

genérica como o tema estudado é aplicado no ambiente acadêmico. 

Como sugestão para novos estudos indica-se a elaboração desta pesquisa em 

outros programas de mestrado de outras instituições de ensino, com cruzamento de 

dados para avaliação dos rumos acadêmicos da pesquisa de empreendedorismo. Sugere-

se ainda não só a pesquisa da incidência do tema nos programas de mestrado, mas 

também nos programas de pós-graduação lato sensu e nos trabalhos de conclusão dos 

cursos de administração que pesquisam sobre empreendedorismo, verificando as 

principais temáticas abordadas e fontes trabalhadas. 
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Resumo 
A partir da insatisfação e do desejo de expressar suas idéias, estes gerados pelo advento 
do Capitalismo, inúmeras pessoas decidiram lançar-se no mundo dos negócios à frente 
de suas próprias empresas. Este movimento chamou a atenção de estudiosos da área da 
Administração, dando lugar ao estudo do Empreendedorismo. Assim, embora inúmeros 
autores renomados já tenham tratado sobre o assunto, a presente pesquisa mostra-se de 
expressiva importância pela necessidade de explicitar os fatores que exercem influência 
neste campo e, assim, alcançar o objetivo, que norteia esta pesquisa, de compreender a 
razão pela qual certas inovações e empreendimentos mantêm-se por mais tempo do que 
outros no mercado paulista. Para isso, a metodologia utilizada nesta pesquisa tem como 
foco a abordagem qualiquantitativa, na qual serão examinados itens documentais e fontes 
estatísticas. Os resultados apresentados e discutidos neste artigo indicam que a 
sobrevivência de novos empreendimentos não está associada somente a uma boa 
formação acadêmica dos empreendedores e sim a um conjunto de fatores, como o 
desenvolvimento do comportamento empreendedor, a procura de ajuda a órgãos de apoio 
aos empreendedores e o planejamento e gestão financeira eficientes, entre outros, que 
formam uma cadeia responsável pela inserção, desenvolvimento e crescimento de novos 
negócios. 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Inovação. Desenvolvimento. Oportunidades. 
 

 

Introdução 

Novas tecnologias, meios de comunicação cada vez mais velozes, a ânsia 

pelo consumismo e processos de globalização que se intensificam de forma crescente 

são algumas características do cenário atual da sociedade, no qual a hipercompetitividade 

entre as organizações se torna fator determinante para sua manutenção no mercado, já 

que é constante a busca pela satisfação das necessidades e desejos dos consumidores. 

As novas configurações socioeconômicas, surgidas na Europa no final da 

Idade Média, provocaram grandes mudanças no modo de produção, que até então era 

feudal, para o nosso sistema atual – o Capitalismo. De acordo com Chiavenato (2003), 

este novo sistema econômico se intensificou com o advento da Revolução Industrial, 

ocorrida no século XVIII, acarretando um aumento considerável na insatisfação por parte 

dos empregados no mundo inteiro, já que se trabalhava, geralmente, mais de doze horas 

por dia para, entre outros fatores negativos, receber salários ínfimos. Assim, a partir de tal 

insatisfação e do desejo de expressar suas idéias, inúmeras pessoas, muitas vezes sem 

as habilidades apropriadas (as quais serão apresentadas ao longo deste artigo), 
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decidiram lançar-se no mundo dos negócios à frente de suas próprias empresas. Este 

movimento chamou a atenção de estudiosos da área da Administração, dando lugar ao 

estudo do Empreendedorismo. 

Embora inúmeros autores renomados já tenham tratado sobre o assunto, 

dentre os quais destacam-se Farah et al (2008), Dornelas (2008) e Degen (2009), a 

presente pesquisa mostra-se de expressiva importância pela necessidade de explicitar os 

fatores que exercem influência neste campo e, assim, alcançar o objetivo, que norteia 

esta pesquisa, de compreender a razão pela qual certas inovações e empreendimentos 

mantêm-se por mais tempo do que outros no mercado paulista. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa tem como foco a abordagem 

qualiquantitativa, na qual serão examinados itens documentais e fontes estatísticas. 

Baseada em análise de documentação indireta, será levada a cabo, também, uma 

rigorosa pesquisa bibliográfica como instrumento de coleta de dados, da qual se 

aproveitarão as informações fornecidas por diversos autores na área de 

empreendedorismo. Entre as fontes bibliográficas a serem consultadas, encontram-se 

imprensa escrita, publicações científicas e dados estatísticos disponibilizados por 

diferentes órgãos ligados à área em questão. 

Neste sentido, vale destacar que o presente artigo está estruturado da 

seguinte forma: em primeiro lugar, se abordará a definição, origem e histórico do 

empreendedorismo no Brasil e no mundo. Em seguida, serão apresentadas as principais 

características e o perfil. Finalmente, baseado em dados estatísticos sobre fatores de 

sobrevivência de empreendimentos no mercado paulista, se formulará a conclusão deste 

trabalho, a qual atenderá ao objetivo supracitado. 

 

1. Origem, definição e análise histórica do empreendedorismo 

A dura realidade do Brasil ainda hoje, apesar de todo o progresso 

socioeconômico pelo qual o país tem passado, é que ele continua sendo um dos países 

com maior desigualdade de distribuição de renda do mundo, já que, segundo publicação 

de relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010), embora haja 

ocorrido um aumento de 36% na renda per capita entre 2001 e 2005, o país ainda ocupa 

a 10ª posição entre os países com pior distribuição de riqueza no mundo, atrás de países 

como Haiti e Índia. Assim, este fator vem impulsionando um número cada vez maior de 

pessoas a lançarem-se no empreendedorismo, em busca de oportunidades que lhes 

garantam bons retornos financeiros e autorrealização. Além disso, o empreendedorismo é 

o meio ideal para o desenvolvimento de uma nação, já que, por meio de processos de 
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destruição criativa, ou seja, da geração constante de novos produtos, serviços, métodos 

de produção e mercados, subvertendo sem trégua a estrutura econômica existente e 

criando sem parar uma nova, mais forte do que a anterior, contribuindo, deste modo, para 

o desenvolvimento econômico e, consequentemente, à resolução de questões sociais e 

ambientais. 

Para Dornelas (2008), esta prática pode ser creditada à Marco Polo, que 

tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente. Como empreendedor, assinou um 

contrato com um homem que possuía dinheiro (hoje mais conhecido como capitalista) 

para vender as mercadorias deste. Enquanto o capitalista era alguém que assumia riscos 

de forma passiva, o aventureiro empreendedor assumia papel ativo, correndo todos os 

ricos físicos e emocionais. 

Muitas são as definições, mas a que talvez melhor reflita o espírito 

empreendedor é a apresentada por Schumpeter (apud DORNELAS, 2008, p.37), que 

afirma que “o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou 

pela exploração de novos recursos e materiais”. Sendo assim, o empreendedor é aquele 

que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, utilizado os 

recursos disponíveis de forma criativa, assumindo riscos calculados e transformando o 

ambiente social e econômico no qual vive. O empreendedorismo envolve o processo de 

criação de algo novo, requer o comprometimento de tempo e esforço necessário para 

fazer a empresa crescer, a ousadia, que se assumam riscos calculados pelo 

empreendedor, que se tomem decisões críticas e que não se desanime com os 

obstáculos. 

Nesta linha de raciocínio, McClelland (apud ALMEIDA; BACIC; BALDEÓN, 

2003, p. 2) afirma que: 

O empreendedor a partir de sua necessidade de lucro e capacidade de 
enfrentar riscos, aptidões e capacidade de organização, além de 
valores morais que o caracterizam (retidão de caráter; otimismo; 
ceticismo; crença no status atribuído; disposição para trabalhar com as 
próprias mãos; moralidade comercial). 

 

Nesta concepção, temos em vista o espírito de luta do empreendedor e 

todas as suas ações que o tornam um indivíduo respeitado no setor capitalista, e sua 

capacidade de se expor aos riscos com equilíbrio e ousadia para alcançar o lucro 

pretendido. 

Outro aspecto importante a ser apontado é que o empreendedorismo no 

Brasil é um movimento que vem ganhando forças e se destacando, sendo responsável 
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por grande parte da arrecadação da economia no país. De acordo com Dornelas (2008, p. 

21) “o momento atual pode ser chamado de era empreendedorismo, pois são os 

empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e culturais”. Assim, o 

empreendedorismo é o combustível necessário para a quebra de paradigmas, e é por isso 

que cada vez mais se escuta falar em estudo sobre empreendedorismo.  Com a 

globalização e a tecnologia, a concorrência está acirrada e o mercado exige pessoas 

qualificadas para atender as necessidades do mesmo. 

Neste cenário, o empreendedorismo começou a tomar forma no mercado 

brasileiro na década de 1990, quando entidades como o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e a Associação para Promoção da Excelência do 

Software Brasileiro – SOFTEX foram criadas. Antes disso, praticamente não se falava em 

empreendedorismo (DORNELAS, 2008). Sendo assim, podemos notar que a força do 

tema e da ação empreendedora no Brasil é recente, e esses órgãos proporcionaram a 

grande alavancada do surgimento de novos negócios tanto no âmbito nacional como 

internacional. 

 

2. Características do empreendedorismo e perfil do empreendedor  

Assim como qualquer outra área do estudo da Administração, o 

empreendedorismo possui diversas características. Entre elas, segundo aponta Farah et 

al (2008), as características do empreendedor são capacidade de assumir riscos 

acumulados, aproveitar oportunidades, ter  iniciativa e força de vontade, busca de 

informações e conhecimento do ramo empresarial, planejamento e senso de organização, 

liderança, comprometimento pessoal e otimismo, persistência e espírito empreendedor, 

autoconfiança e independência pessoal.  Neste sentido entende-se que assumir risco é 

ter coragem de enfrentar os desafios, procurar o melhor caminho para o empreendimento, 

não desperdiçar as oportunidades, concretizar as idéias, assim como buscar informações 

corretas do ramo, do mercado e da atividade que se procura desenvolver. Destaca-se 

também que o planejamento deve traçar o caminho a ser seguido. 

De acordo com Degen (2009, p. 15) podemos descrever o empreendedor 

bem-sucedido como: 

Alguém que não se conforma com os produtos e serviços disponíveis 
no mercado e procura melhorá-los. Alguém que por meio de novos 
produtos e serviços, procura superar os existentes no mercado. Alguém 
que não se intimida com as surpresas estabelecidas e as desafia com 
seu novo jeito de fazer as coisas. 
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Assim percebe-se que o empreendedor que possuir estas características 

certamente será destaque no mercado e se tornará um empreendedor bem-sucedido, 

capaz de se manter sempre entre as grandes empresas de seu ramo de atuação e, 

assim, tornar-se cada vez mais empregável dentro do mercado de trabalho. 

O bom-empreendedor não é o individuo com boa formação, que tem 

facilidade de liderar, mas sim aquele que nunca se cansa de buscar alternativas 

diferentes para formular um novo caminho estratégico, ou seja, o perfil de um 

empreendedor de sucesso é a inovação constante, é a atualização de seus 

conhecimentos perante o mercado concorrente. 

 

3. Empreender como opção de carreira 

Existe uma grande variedade de motivos que levam o individuo a ter seu 

próprio negócio. De acordo com Farah et al (2008), o indivíduo pode se lançar no 

empreendedorismo a fim de  obter uma maior renda, fugir da rotina e de reportar-se à 

superiores e desenvolver algo que traga benefícios para si e para toda a sociedade.  

Assim entende-se que o indivíduo que deseja tornar-se um empreendedor 

nada mais é que uma pessoa que quer tornar-se independente, impor suas próprias 

idéias e executar suas atividades da maneira que achar mais viável. Mas pode-se dizer 

também que muitas vezes ser um empreendedor pode não ser a melhor opção de 

escolha de um individuo. Segundo Peters (1989, p.74-75): 

Se sua situação é adequada, ser um intrapreneur pode ser claramente 
melhor que ser um entrepreneur: Se você quer fazer coisas novas, mas 
seu desejo de permanecer com as amizades e a segurança da 
corporação é mais forte que seu desejo de oportunidade de grandes 
riquezas; se o capital para sua idéia é mais fácil de vir de dentro da 
corporação do que de fora; se você quer praticar a criação de um 
negócio interno, antes de arriscar seus próprios recursos fora da 
empresa. 

 

Com isso, entende-se que o individuo que optar em ser um empreendedor 

terá que ter não apenas um capital necessário e uma estratégia formulada, mas também 

terá que abrir mão de diversos outros fatores como, por exemplo, a convivência entre 

amigos adquiridos naquela organização onde atuou, pois a partir do momento em que ele 

optar por esta “nova vida profissional”, deixará de conviver com estas pessoas dentro das 

organizações e se relacionará com pessoas diferentes das que ele já estava acostumado 

a conviver. Além disso, observa-se que estes indivíduos são pessoas que já estão felizes 

com seu trabalho e pessoas que preferem a “vida calma” e não estão preocupadas em 

somente ganhar dinheiro, mas sim passar mais tempo com os familiares e ter mais tempo 
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para o lazer, pois o funcionário geralmente só está ligado à empresa no momento em que 

ele esta dentro dela, ou seja, somente no horário do expediente. Já o empreendedor terá 

que conviver com a empresa, muitas vezes, durante 24 horas, tendo que “abrir mão” de 

diversos programas feitos com os familiares, como por exemplo, viagens e passeios. 

De acordo com Degen (2009, p. 11), “a maioria das empresas de sucesso foi 

iniciada por homens ou mulheres motivados pela vontade de ganhar muito dinheiro e, em 

alguns casos, pelo desejo de sair da rotina do emprego a que estavam submetidos”. 

Assim, entende-se que o fator econômico não é o único influenciador do 

empreendedorismo, mas também a necessidade de autorrealização e satisfação, além de 

se ter uma maior liberdade profissional, que motiva à criatividade e consequente 

inovação. 

 

4. Fatores de mortalidade de novas empresas 

  Segundo aponta o SEBRAE (SEBRAE, 2010), em pesquisa realizada entre 

outubro de 2008 e maio de 2009, na qual se tomou uma amostra de 300 empresas, a taxa 

de mortalidade (fechamento) das empresas paulistas constituídas entre 2003 e 2007 

antes de completarem 1 ano de vida é de 27%. Este percentual aumenta para 58% de 

empresas encerradas ao completarem 5 anos de atividades. As principais causas que 

levam ao fechamento das empresas são: comportamento empreendedor pouco 

desenvolvido, falta de planejamento prévio, gestão deficiente do negócio, insuficiência de 

políticas de apoio, flutuações na conjuntura econômica e problemas pessoais dos 

proprietários. Sendo assim, podemos perceber que existe grande numero de 

empreendedores que iniciam seu negócio, mas mais de um quarto das empresas fecham 

no primeiro ano, e mais da metade antes dos cinco anos de vida, tornando-se necessário 

que os empresários estudem o mercado e tenham conhecimento do ramo que querem 

atuar e de como gerir uma empresa, procurando apoio nos órgãos que auxiliam os 

empresários, assim como também buscar qualificações técnicas. 

A pesquisa em questão também apontou também que somente 41% dos 

empresários procuraram ajuda de pessoas ou instituições para a abertura da empresa, 

57% dos empresários determinaram o valor do lucro pretendido, 58% dos empresários 

elaboraram um plano de negócios, 59% planejaram como a empresa funcionaria em sua 

ausência, 85% dos empresários definiram estratégia para evitar desperdícios e 86% dos 

empresários identificaram necessidade não atendida pelo mercado. Com base nestes 

dados denota-se a necessidade, ao iniciar um empreendimento, de que se procure ajuda 

nas instituições de apoio ao empreendedor, de elaborar um planejamento antes da 
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abertura da empresa, direcionar um foco, estabelecer objetivos e prever imprevistos. O 

sucesso de uma empresa vem antes de sua abertura e, para isso, é necessário que o 

empreendedor esteja centrado, pois para que o empreendedor obtenha sucesso com sua 

empresa é necessário que não seja um aventureiro, que não conte com a sorte e que 

estude tudo nos mínimos detalhes. 

 

Conclusão 

Os resultados apresentados e discutidos neste trabalho indicam que o 

empreendedorismo é o principal fator que promove o desenvolvimento econômico e social 

em um país, ainda que muitas pessoas não possuam interesse em se tornar um 

empreendedor, devido ao fato de quererem levar uma "vida mais tranquila" e sem muitas 

responsabilidades. Mesmo assim, levando em consideração as definições citadas pelos 

autores estudados, pode-se dizer que o empreendedorismo, se bem planejado e 

aprimorado em uma organização, pode trazer resultados positivos para todos aqueles que 

quiserem seguir essa carreira, resultados estes que certamente acarretarão em 

mudanças na vida do indivíduo, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. 

O assunto oferece questões relevantes, diversas características e perfil do 

empreendedorismo. Pode-se avaliar que nenhum dos autores abordados no decorrer do 

artigo possui uma opinião fixa e concreta do que é melhor para o individuo: ser ou não ser 

um empreendedor. Todos eles, de uma forma diferente, afirmam que, para se tornar um 

empreendedor, deve-se levar em consideração diversos fatores que podem contribuir 

positivamente ou negativamente em relação à carreira de empreendedor. Nenhum deles 

aborda que se um indivíduo quiser crescer profissionalmente é necessário que o mesmo 

se torne um empreendedor, mas todos eles comentam que o empreendedorismo pode 

levar o indivíduo a uma vida de sucesso profissional. 

A partir dos dados coletados e da informação apresentada, pode-se afirmar 

que o que determina a continuidade de novos negócios no mercado paulista não está 

associado somente a uma boa formação acadêmica dos empreendedores que se lançam 

à frente dos mesmos, mas também a um conjunto de fatores – como o desenvolvimento 

do comportamento empreendedor, planejamento e gestão financeira eficientes e boa 

administração de problemas pessoais do empresário – que formam uma cadeia 

responsável pela inserção, desenvolvimento e crescimento de novos negócios. 

Assim, vale destacar que as informações contidas neste estudo devem ser 

ponderadas devido às limitações que o cercam. Portanto, seria interessante a realização 

de pesquisas futuras com maior aprofundamento. Espera-se que este trabalho venha a 
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estimular novas pesquisas direcionadas para este setor, já que o mesmo está em 

constante mudança e atualização. 
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Resumo 
O resgate da Ética pode criar um diferencial para sobrevivência de mercado das 
empresas e também facilitar o ganho da confiança de seus clientes, bem como da 
credibilidade no mercado de atuação, o que claramente culminaria em bons resultados. 
Acreditamos que em uma empresa ética haverá desenvolvimento e crescimento, e 
oferecerá uma base para permanecer no mercado competitivo, logo, este estudo tem 
como objetivo geral avaliar a importância da ética nas organizações, em especial na 
empresa Central de Máquinas Agrícolas - Case IH. A metodologia utilizada envolveu uma 
pesquisa exploratória para perceber o universo de investigação, além de uma pesquisa 
bibliográfica para montar um referencial teórico. O instrumento de coleta de dados foi um 
questionário para buscar respostas aos objetivos propostos, e recorremos a análise de 
conteúdo cruzando os dados com o referencial teórico desenvolvido. 
Palavras-chave: Ética, Sociedade, Empresa. 
 

 

Introdução e Justificativa 

Nos dias de hoje é possível perceber que as relações interpessoais estão 

permeadas pela competitividade o que, em alguns aspectos, pode gerar rupturas em uma 

sociedade. Tentemos, pois, identificar como essa competitividade transforma a sociedade, 

bem como sua capacidade de geração de agentes estressores, os quais, influenciam 

diretamente a rotina de quem a compõe. 

A idéia de que para se chegar onde se deseja é válido o egoísmo tem se enraizado 

na sociedade, a satisfação individual fala cada vez mais alto, instigando o enfrentamento 

de qualquer situação através de meios não éticos. A falta de tempo para si próprio, aliado 

à falta de espaço para falhas, termina por prejudicar aspectos da sua vida privada, bem 

como, profissional. Fazer com que essas pessoas se desenvolvam dentro de seus 

ambientes de trabalho, oferecendo material e oportunidade para a capacitação, deve ser 

missão das empresas e corporações, podendo ser então o melhor caminho para o 

sucesso, aliado ao envolvimento do indivíduo em todo o processo. Ao se sentir parte do 

processo, o indivíduo se sente responsável pelo resultado. Além do exercício da ética, é 

necessário que as empresas ofereçam um ambiente ético para que seus colaboradores 

também o sejam. 
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Objetivo 

O objetivo geral a ser alcançado neste estudo é mostrar a importância da ética nas 

organizações, em especial na empresa Central de Máquinas Agrícolas - Case IH. Esta 

pesquisa possui os seguintes objetivos específicos a serem alcançados: entender como a 

ética pode influenciar no comportamento humano; identificar se os funcionários da 

organização possuem conhecimento do que seja ética e suas implicações empresariais; 

avaliar o nível de utilização da ética no ambiente de trabalho por parte dos proprietários e 

funcionários da empresa; analisar a influencia da prática ética desenvolvida na empresa. 

 

Ética 

Comumente, ética pode ser definida como a área da filosofia que se ocupa do 

estudo das normas morais nas sociedades humanas e busca explicar e justificar os 

costumes de um determinado agrupamento humano, bem como fornecer subsídios para a 

solução de seus dilemas mais comuns. Através de tais costumes o ser humano forma seu 

caráter, o qual, também pode ser caracterizado por empresas, sendo através da ética que 

seus colaboradores a enxergarão; a mesma ajuda na identificação de quais 

comportamentos são bem-vindos e quais não. 

Percebe-se que o indivíduo social busca o que o agrada, aliado à sua liberdade e à 

consciência ética facilita a convivência grupal, porém existem dificuldades de vivencia em 

sociedade. De acordo com princípios sociais existem regras a serem seguidas por aquele 

que deseja viver na mesma, precisando assim se enquadrar às exigências impostas, com 

princípios e valores que são aceitos por todos. Atitudes trazem conseqüências e a ética 

busca meios para se construir uma sociedade melhor. O estudo da ética se baseia na 

busca pela extinção do espírito do individualismo, muito presente nos dias de hoje, 

resultando em um egocentrismo exacerbado.  

Idéias formam a realidade, as quais vêm do homem, algumas certas outras 

erradas, justas ou injustas, permissivas ou proibidas. O ser humano é livre em relação a 

sua atuação, porém de acordo com que se acredita, aliado as regras da sociedade a qual 

integra; estando ciente de suas responsabilidades. “O conceito Ética é usado aqui para se 

referir à teoria sobre a prática moral. Ética seria então uma reflexição teórica que analisa 

e critica ou legítima os fundamentos e princípios que regem um determinado sistema 

moral” (SUNG E SILVA, 2002, p.13). Portanto, a ética leva um direcionamento aos valores 

morais, que curiosamente pode gerar uma melhora da convivência social. Sendo também 

uma explanação teórica e cognitiva que ao ser praticada se torna parte indivisível do 

indivíduo, influenciando toda sua micro sociedade.  
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Toda sociedade compõe-se de diferentes opiniões, divergindo o que seria o correto 

ou o incorreto. Como relata Sung e Silva ( 2002, p.12): 

É a experiência de “estranhamento” frente à realidade, de sentir-se 
estranho (fora da normalidade) diante do modo como funciona a 
sociedade, ou até mesmo em relação ao modo de ser e agir do outrem. 
É a descoberta da diferença entre o que é e o que deveria ser: a 
experiência ética fundamental. 

 

Após isto, entendemos que o indivíduo, bem como a empresa, possuem receio da 

não aceitação pela sociedade, podendo incentivar o uso de meios incorretos para um 

rápido crescimento e desenvolvimento. A clareza ética propõe que a cada escolha feita 

encontra-se um resultado, independentemente da área desejada. A postura ética ajudará 

a organizações a  tomar decisões que beneficiará a sociedade em  seu bem estar e meio 

ambiente, caso esta postura seja totalmente adotada, começa-se o surgimento de 

empresas ponderantes ao invés de agressivas. 

De acordo com Nalini ( 2004, p.351), “possuindo consciência moral, a pessoa há de 

pautar-se por ela. Para isso, estimulando o desenvolvimento de sua coragem moral, 

recusando-se a ceder ao medo e a qualquer outra coisa que não a verdade.”  Analisando 

essa citação, vimos que, ao invés de empresários que buscam meios para satisfação não 

consciente, a sociedade necessita de líderes reais, com consciência moral e não apenas 

inescrupulosos com voz influente e para que isto ocorra vale a busca de meios éticos para 

satisfazer sem prejudício ao próximo.  

 

Metodologia 

A metodologia utilizada envolveu uma pesquisa exploratória para perceber o 

universo de investigação, além de uma pesquisa bibliográfica para montar um referencial 

teórico. O instrumento de coleta de dados foi um questionário para buscar respostas aos 

objetivos propostos, e recorremos à análise textual cruzando os dados com o referencial 

teórico apresentado. Após apuração dos resultados do questionário aplicado foi feita uma 

análise do conteúdo que, segundo Laville (1999, p. 214), “consiste em demonstrar a 

estrutura e os elementos deste conteúdo para esclarecer suas diferentes características e 

extrair sua significação”. Portanto, algumas das expressões que mais fidelizam o 

embasamento teórico desta pesquisa foram eleitas, afim de canalizar a (des)contrução 

dos conceitos e comparando-os à problemática apresentada. Para tanto, apresentamos 

no Quadro 01 as categorias propostas para análise: 
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QUADRO 01 – Categorias de Dados para Análise 

1. Comportamento 

2. Convívio em Sociedade 

3. Valores e Principios 

4. Ética Empresarial 

Fonte: elaborado pelas autoras a partir dos dados coletados e adaptado de Souza (2008, p. 84). 

 
Categorias 

 

O uso desta forma de análise facilita o cruzamento dos resultados obtidos dos 

sujeitos pesquisados, via questionário, com a fundamentação teórica, levando a uma 

maior clareza da situação encontrada. Estratégia esta que segundo Souza (2008, p. 76): 

[...] traz a facilidade de poder ser feita em função de palavras-chave e 
expressões que traduzem idéias conectadas ao objeto de pesquisa, 
seja de forma direta ou indireta. Porém, os dados, assim considerados 
podem ficar superficiais por não levar em consideração o contexto que 
foram gerados, carecendo de sentido apropriado, permanecendo 
apenas como um fragmento isolado do discursso. Apesar de contribuir 
com a organização dos dados em unidades, isoladamente não aufere 
visão de totalidade da realidade delimitada. 

 

O uso deste meio de delineamento se encaixa ao estudo proposto por este 

trabalho científico, levando a uma análise sintática e expressiva dos resultados  obtidos.  

 

Resultados e Discussão  

 Comportamento 

Nalini (2004, p. 26) diz que, “O objetivo da Ética é a moralidade positiva, ou seja, o 

conjunto de regras de comportamento e formas de vida através das quais tende o homem 

a realizar o valor do bem”. Logo, eleger Comportamento como uma das categorias deste 

trabalho é natural, pois além de se entender a ética é necessária uma atitude para pô-la 

em prática. Podemos perceber que este fato é latente entre as respostas obtidas nos 

discursos dos funcionários, como no caso do Funcionário 1, que responde em relação á 

questão 5 (o que você entende por ética?): – Ética nada mais é do que direitos e deveres, 

ou como você se comporta em meio a sociedade. E complementado pelo Funcionário 2 

em resposta a mesma questão, onde diz: – A ética é o modo de ser, caráter e 

comportamento [...]. E também pelo Funcionário 9 na mesma indagação: – É o modo de 

ser das pessoas que indica seu comportamento, seu caráter na sociedade em geral. 

Podemos perceber nesse discurso que ética é movida por uma conduta positiva em 

sociedade, rege e propõe um comportamento não prejudicial aos demais indivíduos que 

dividem uma mesma sociedade levando então, a uma reflexão por parte do agente social 
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antes de suas atuações, evitando assim o prejuízo ao próximo, logo, os indivíduos 

analisados e acima expostos demonstram um possível e prévio conhecimento sobre o 

que é ética comportamental e qual seu papel na sociedade como agente ético. 

Acreditamos que uma ação ética é um amontoado de pequenas atitudes, logo, 

saber o que seria considerado como atitude ética e não ética foi uma das perguntas feitas 

aos entrevistados, como resposta a isto encontramos a redação do Funcionário 6, onde 

diz – Uma atitude ética é cercada de princípios, os principais em uma empresa são 

honestidade, seriedade e respeito. Quando você toma atitudes com estes preceitos você 

está sendo ético, do contrário não estaria; idéia complementar e condizente foi a do 

Funcionário 9 em relação à mesma pergunta onde diz: – Comportamento ético é uma 

gestão transparente e comprometida com a qualidade das relações dentro da empresa e 

fora dela. Não ético é quando não há a devida importância no compromisso do negócio. 

Este tipo de resposta é interessante para se enxergar quão profunda e abrangente seria a 

visão desta organização sobre o que é ética e quais seriam os seus benefícios perante 

sociedade.   

 

 Convívio em sociedade 

O convívio em sociedade é completamente impossível de acontecer sem o 

relacionamento interpessoal, logo, no instante em que um indivíduo passa a conviver no 

mesmo espaço que um segundo, mantendo relações de grupo, existe uma sociedade e 

se existe sociedade a ética começa a ser construída, ambos os lados estão 

intrinsecamente ligados. Em conformidade com Sung e Silva (2002, p. 01), “ética é um 

assunto antigo e sempre atual, como o desafio de viver e conviver em sociedades 

humanas”. Por conseqüência, entende-se que os relacionamentos sociais existiram, 

existem e sempre existirão. A comunicação é imprescindível para a saúde física e mental 

do sujeito, logo aprender a conviver entre próximos é um desafio e a ética ameniza este 

dispêndio. Um esclarecimento sobre este tópico foi um dos mais esperados nos 

resultados do questionário e, como resposta à questão 5 (o que você entende por ética?), 

o Funcionário 5 disse: – Ética é a maneira normalmente correta da pessoa agir, sua forma 

de viver e conviver com as pessoas, respeitando o espaço de cada um e principalmente 

respeitando as pessoas. Em relação à mesma pergunta o Funcionário 6 responde: – É 

uma linha pela qual você se apóia ao tomar decisões, sejam elas no dia-a-dia ou decisões 

importantes. São princípios que zelam pela boa convivência. Percebe-se que o postulado  

de Sung e Silva está presente no discurso dos dois funcionários citados, logo podemos 

concluir sua assertiva em relação ao assunto abordado. 
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A forma que a ética influencia a sociedade seria o ápice do entendimento dos 

resultados, logo, separamos alguns recortes de discurso em relação a isto. Segundo o 

Funcionário 1, em resposta á questão 7 (Você acredita que a ética dentro de uma 

empresa pode trazer retornos positivos para a mesma? Como?), opina: – [...] a ética é a 

base de uma boa convivência, e tendo boa convivência gera entusiasmo, que gera bons 

resultados tanto para empresa como pra gente. Idéia complementada pelo Funcionário 4 

sobre a mesma questão: – [...] quando todos tem a consciência de seguir uma ética 

profissional o rendimento é maior, todos trabalham para um bem comum, para que o 

desenvolvimento das funções dê certo, o respeito entre os companheiros de emprego, só 

leva para a realização corretas das funções. Todo este benefício apontado, em tese, 

também se aplicaria aos reflexos causados por cargos de chefia ao aderir posturas éticas, 

este também foi um ponto a ser contrastado com as respostas obtidas e segundo 

resposta do Funcionário 8 em relação à questão 9 (Em sua opinião, uma postura ética de 

um chefe pode influenciar no comportamento de seus funcionários? De que maneira?): – 

[...] a partir do momento em que você tem um chefe com princípios, a maneira para se 

trabalhar a alcançar os objetivos traçados se torna mais eficaz e você tem mais 

credibilidade e confiança naquilo que esta desenvolvendo. Com isto podemos perceber 

uma opinião à respeito da tese apresentada. 

De acordo com o Funcionário 5, em resposta á questão 10 (Você entende que uma 

gestão ética de uma empresa é percebida positivamente pelos clientes?): – Tudo o que se 

faz dentro de uma empresa tem um alvo a ser atingido: o cliente e a alma do negócio, a 

ética faz parte da propaganda de uma empresa. O cliente sempre sabe onde esta 

comprando ou pedindo uma prestação de serviço e outros. Ideação em conformidade com 

o Funcionário 9 quanto à mesma questão, quando diz: – [...] Estamos falando em valores 

morais existentes nas empresas. Quando um cliente consegue enxergar ou perceber 

esses valores no produto ou serviço da organização, fatalmente cria-se um agregar de 

valor, podendo isso até pagar um pouco mais por esse diferencial. Estes discursos são 

provenientes do questionamento sobre as vantagens de uma empresa ética. Com a 

exposição de tamanha influência do meio social em relação ao agente ético, praticamente 

se faz desnecessário maiores convencimentos sobre como a convivência social é 

primordial para análise crítica desta pesquisa, sendo assim, a chave para o 

correlacionamento da ética e suas influências em uma empresa, já que a mesma se 

resume a um ambiente de convívio social com estreitos relacionamentos de convívio e 

poder.    
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 Valores e Princípios 

De acordo com Sung e Silva (2002, p. 12), “ética é definido como o conjunto das 

práticas morais de uma determinada sociedade, ou então, os princípios que norteiam 

estas práticas”. Portanto, a ética leva a um direcionamento aos valores morais, gerando 

assim, uma melhora da convivência social. Sendo concomitantemente uma explanação 

teórica e cognitiva, que ao ser constantemente praticada, se torna parte indivisível do 

indivíduo, moldando toda sua micro sociedade e refletindo em sua macro sociedade. 

Ao se referir à questão do entendimento da Ética, pode-se entender a idéia sobre 

Valores e Princípios,  e como resultado obtemos essa resposta do Funcionário 7: – Ética 

é um conjunto de valores pelas quais uma pessoa entende o que é certo ou errado. Fato 

em conformidade com o apresentado pelo Funcionário 8 sobre a mesma questão: – Ética 

é o modo de ser, caráter, comportamento ou seja, ter princípios. Opiniões também 

percebida na resposta do Funcionário 9 em resposta á questão 9 (Em sua opinião, uma 

postura ética de um chefe pode influenciar no comportamento de seus funcionários? De 

que maneira?) onde diz - [...] uma postura ética é um conjunto de valores, entre eles, 

honestidade, coragem de tomar decisões, tolerância, integridade, educação e humildade. 

Um chefe que comporta-se dessa maneira passa a ser uma referência na empresa. Item 

complementado pelos funcionário 9 em relação á questão 7 (Você acredita que a ética 

dentro de uma empresa pode trazer retornos positivos para a mesma? Como?): – No 

mundo competitivo de hoje, onde a busca por resultados é enorme, acredito sim que ética 

na empresa possa tornar um diferencial no negócio. Como? No nosso ramo, por exemplo, 

atender ao cliente de forma pontual, honesta e explicitando nossos valores morais a todo 

tempo. Após compararmos os dados e o referencial teórico podemos perceber a 

intrínseca relação entre ética e princípios e valores, sendo assim, se tornou uma das 

categorias mais poderosas.  

 

 Ética Empresarial 

De acordo com Nalini ( 2004, p.351), “possuindo consciência moral, a pessoa há 

de pautar-se por ela. Para isso, estimulando o desenvolvimento de sua coragem moral, 

recusando-se a ceder ao medo e a qualquer outra coisa que não a verdade”. Ao colocar 

essa citação queríamos mostrar a importância de uma ética profissional, tanto do lado dos 

funcionários como da liderança.  

Ao se referir a Questão 7 (Você acredita que a ética dentro de uma empresa pode 

trazer retornos positivos para a mesma? Como?) o Funcionário 4 diz:  – [...]  quando todos 

tem a consciência de seguir uma ética profissional o rendimento é maior, todos trabalham 
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para um bem comum, para que o desenvolvimento das funções dê certo, o respeito entre 

os companheiros de emprego, só leva para a realização corretas das funções.  E foi 

complementado pelo Funcionário 5, em relação a mesma questão: – Com certeza a ética 

traz retornos positivos, se a ética é a maneira correta de agir, isso quer dizer que a 

empresa vai tratar o funcionário com respeito e atenção. Isso vai refletir no atendimento 

ao cliente, funcionário satisfeito trabalha pensando no bem da empresa. Cliente satisfeito 

sempre volta por causa do bom atendimento.  

 

Conclusão 

Mediante a proposta desta pesquisa, a qual buscou o diferencial das organizações 

através de uma tomada ética de decisões, podemos concluir esse artigo com a fala do 

Funcionário 8, em relação á Questão 10 (Você entende que uma gestão ética de uma 

empresa é percebida positivamente pelos clientes?), onde ele diz: – [...] Hoje, no mundo 

globalizado em que vivemos quando nos deparamos com empresas que tenham ética, 

elas são cada vez mais destacadas diante de sua transparência e preocupação com seus 

consumidores, são lembradas sempre pelos seus clientes, com isto ela consegue a 

fidelidade. Com esta exposição encontramos razão e coerência na escolha da abordagem 

deste estudo, pois analisar a qualidade e os resultados que a ética promove é 

imprescindível para um bom entendimento sobre as vantagens de se tornar uma 

organização ética e uma sociedade melhor. 
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IMPACTOS ECONÔMICOS DA UNOESTE (UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA), 
NA REGIÃO OESTE DE SÃO PAULO, SOB A LUZ DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL. 
 
Moises da Silva Martins 
 
Docente - UNOESTE 
 
Resumo 
O presente artigo mostra a importância da UNOESTE ( Universidade do Oeste Paulista) 
no desenvolvimento  da  cidade de Presidente Prudente e  região, bem como os impactos  
que a mesma  trouxe para o crescimento e o  desenvolvimento  econômico financeiro e 
social,  tais impactos  são verificados   sob um ótica metodológica de pesquisa e as 
informações do mesmo  foram obtidas através de questionários  e entrevistas, nos quais o 
respondentes tinham total  liberdade e  imparcialidade.A mostra foi calculada segundo 
Mattar( 2007) e o  método utilizado  foi de triangulação que efetiva e confronta  a 
informação.  
 

Desenvolvimento  

Para entender os impactos sócios econômicos que modificaram a região centro 

oeste do Estado de São Paulo, especificamente a cidade de Presidente Prudente, 

precisa-se falar da APEC de ontem, Unoeste de hoje. 

      A UNOESTE de hoje; APEC de ontem, foi fundada em 10 de janeiro de 1972, e 

tinha como objetivo inicial formar professores e especialistas para o exercício profissional 

no quadro de magistério. Com o crescimento e o desenvolvimento regional  onde a 

mesma está localizada e  aliado a qualidade oferecida em seus cursos, houve a 

necessidade da criação de  cursos novos  que pudessem atender a demanda, hora 

motivada pela necessidade imposta na região. 

 Como conseqüência do crescimento e do desenvolvimento regional, em fevereiro 

de 1987 foi criada a Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente, que é 

mantida pela APEC, possuindo  hoje mais de 40 cursos de graduação, mais de 50 cursos 

de pós-graduação  atendendo uma comunidade estudantil  de quase 15 mil alunos. 

 Segundo informações dos diretores da referida universidade, a mesma, durante 

esses quase 40 anos, orgulha-se de formar profissionais e cidadãos, com capacidade 

critica e aptos a atuar no mercado local, regional e mundial. 

 Para realizar esta pesquisa o método escolhido foi o processo quanti-qualitativo,  

realizando entrevistas com clientes internos e externos da Unoeste.  Foram enviados 800 

questionários aos egressos, 300 questionários aos micros, pequenos e médios 

empresários locais e foram feitas entrevistas com responsáveis pela universidade, sempre 

objetivando observar os impactos econômicos sociais causados pela Unoeste na cidade e 

região. 
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 O número de respondentes atingiu a 72%, que segundo Mallotra(2004) e 

Matar(2007) é suficiente para uma conclusão efetiva. 

 Quanto à pesquisa sobre o  setor social observou-se  que além do grande feito e 

do objetivo educacional a Unoeste é responsável por 80% das ações comunitárias 

realizadas nas  cidades e região do oeste paulista e  aponta a qualidade no ensino, com 

grau de satisfação acima de 80%  pela empregabilidade e retorno nos investimentos. 

 Um ponto alto mencionado são os convênios que a universidade tem com órgãos 

municipais, estaduais Federais e empresas particulares e públicas  que auxiliam com 

bolsas de estudos e, consequentemente,  no desenvolvimento  motivando pais e alunos a 

utilizarem dos serviços da Unoeste. 

 Foi citado também, o funcionamento interno dos cursos de graduação e tecnologia, 

afirmando ser de extrema relevância e que tem auxiliado o desenvolvimento  de  jovens 

que residem em outras regiões. 

 Em relação a economia regional, a Unoeste desenvolve, segundo a pesquisa,   

suas atividades acadêmicas numa área de 5 milhões de metros quadrados, contando com 

quase 15 mil alunos; o que nos remete  que existe um envolvimento econômico social e 

financeiro  de mais de 50 mil pessoas, pois segundo o IBGE cada família apresenta no 

mínimo 4 pessoas. 

            A universidade possui quase 2000 funcionários, proporciona mais de 4000 

empregos diretos e indiretos e ainda movimenta, indiretamente, mais de 8000 parceiros e 

fornecedores, que são as pessoas envolvidas nas prestações de serviço; como 

pensionato, república para moradia, bancos, artesões, papelaria, clinicas, imobiliárias, 

academias, transporte, turismo e etc. 

 A pesquisa apontou, ainda, que o desenvolvimento econômico dos bairros e 

cidades circunvizinhas apresenta um crescimento continuo e acelerado e que tem elevado 

consideravelmente o poder financeiro das empresas aqui situadas. 

 Um dos indicadores do IBGE e que foi confirmado na pesquisa é que a taxa de 

alfabetização na cidade de Pres. Prudente está entre 90% a 98%, sendo a Unoeste a 

instituição educacional que mais colaborou para isso, visto que desde o ano de 1972 vem 

formando professores e especialistas em cada área do conhecimento voltado para o 

exercício da educação. 

  Foi apontado, também, que o setor da agricultura, pecuária de corte e de leite, a 

produção de etanol e açúcar tem se beneficiado com as pesquisas realizadas por alunos 

da unoeste. 
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 Os cursos de administração, ciências contábeis e gestão comercial, foram citados 

com indicação de ótima pela qualidade. Os cursos de tecnologias foram reverenciados  

pelas pesquisas atualizadas que vem desenvolvendo, bem como na área da saúde, a 

pesquisa aponta a Unoeste e o antigo HU, como centro de excelência em pesquisa ética, 

humanitária e atendimento de qualidade. 

 Fica claro ainda que jovens de outras regiões que vem até Pres. Prudente via 

Unoeste para contemplar seus estudos, acabam fixando por aqui, por se tratar de um 

ambiente universitário saudável pois  Pres. Prudente está entre as dez melhores cidades 

para se viver com um índice IDH de 0,87 , segundo o Instituto Brasileiro  de Geografia e 

Estatística. 

 Na visão desse pesquisador, os impactos econômicos da Unoeste na cidade de 

Presidente Prudente e região onde há com contingente populacional de aproximadamente 

820.000 habitantes (IBGE:2008), os impactos sociais são altamente relevantes pois 100% 

das famílias já se utilizaram dos serviços prestados pela universidade  na área 

educacional, médica ou social. 

 

Metodologia 

         A metodologia, neste, utilizada foi  a  pesquisa   quantiqualitativa que segundo 

Mattar( 2007) e Mallotra(2003), o mesmo  efetiva e da credibilidade  a pesquisa quando 

associado ao método de triangulação. 

 

Conclusão  

        È concluso que com relação as empresas que investiram em negócios relacionados 

a universidade,  as mesmas apresentaram um índice de custo benefício de 1,48 no último 

ano, que se comparado com a inflação medida pelos órgãos responsáveis, houve um 

ganho real de 42%  em unidade de investimento.  

        Ainda na área econômico financeira o pay-back (  é o tempo para que o investidor 

consiga o seu capital investido de volta), aponta  2 anos para as  micros e pequenas 

empresas, sendo o mesmo índice  para os que investiram  nos estudos. 

        Portanto, a pesquisa deixa claro: ser a Unoeste uma das empresa que mais auxilia 

no desenvolvimento e crescimento da cidade e região.  
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Resumo 
É crescente a preocupação de líderes e educadores em como gerenciar a nova geração 
que vem tomando conta do mercado. Desta forma, as organizações estão cada vez mais 
investindo em melhores recursos e treinamentos a seu pessoal, porém, nota-se uma 
grande dificuldade em manter sua equipe fidelizada à empresa. A mesma situação vem 
ocorrendo dentro dos ambientes educacionais, onde essa nova geração quando não 
recebem o feedback ou expectativa esperada, trocam de ambiente sem pensar nos pontos 
positivos que lhes foi oferecido. Sendo assim, o presente trabalho tem o intuito de 
identificar quais são os melhores recursos para se criar uma fidelização com os jovens da 
geração y, bem como conceituar as características dessa nova geração. Para o 
desenvolvimento deste artigo foram adotados estudos bibliográficos de autores da área de 
recursos humanos, onde a maior dificuldade foi identificar medidas estratégicas para 
amenizar os pontos negativos da geração y e aproveitar seus pontos positivos. Foi 
possível, assim, identificar as expectativas da geração y em relação ao ambiente que está 
inserido, sendo ele empresarial ou educacional, possibilitando a criação de estratégias 
para os gestores e educadores desses ambientes. 
Palavras-chave: Geração Y. Nova geração. Avanço Tecnológico. 
 

 

1 Introdução 

É perceptível a grande mudança nos perfis dos futuros e jovens profissionais e 

educandos dos dias de hoje, onde o grande desafio tem sido conciliar os pontos positivos 

e negativos dessa nova geração denominada geração y. 

De acordo com Caxito (2010) geração y é caracterizada por jovens nascidos a 

partir dos anos 80, em meio ao mundo dominado pela tecnologia e cresceram em contato 

com culturas e hábitos totalmente diferentes das realidades que os cercam, tornando 

esses jovens impacientes e em busca de satisfação imediatas e feedbacks contínuos. 

Desta forma, entende-se que essa nova geração seja capacitada de um grande 

avanço intelectual e instabilidade de satisfações. Para muitos essa nova geração é vista 

como melhorias no meio profissional, já para outros, é vista como uma geração de difícil 

gerenciamento ou liderança. 

A importância do estudo dos comportamentos dos jovens da geração y, deram-se 

justamente pelo fato de não ser uma geração passageira e entender seu funcionamento 

ajudaria a criar maneiras estratégicas de lidar com esses jovens (BRITTO, 2011). 

Sendo assim, entender como funciona o perfil dessa nova geração será o primeiro 

passo para podermos lidar da melhor maneira possível com esses jovens, visto as 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 121

grandes dificuldades enfrentadas por gestores e educadores no gerenciamento dessa 

geração que veio para ficar. 

O presente trabalho tem o intuito de conceituar o perfil dessa nova geração e 

apresentar maneiras estratégicas para gestores e educadores amenizarem os pontos 

negativos dessa geração e aproveitarem os pontos positivos através de pesquisa 

bibliográfica com autores da área de recursos humanos. O mesmo abordará uma 

contextualização geral do ambiente, podendo este jovem estar inserido no meio 

profissional ou educacional, visto que independente do local imposto haverá sempre uma 

expectativa em cima desse jovem e outra a partir dele, podendo a expectativa esperada 

não ser compatível com a real percebida. 

 

2 Geração Y 

Considerando as mudanças nos perfis dos jovens atuais e suas instabilidades, 

gestores e educadores tem procurado cada vez mais entender sobre essa geração e com 

isso conseguir criar maneiras estratégicas para lidar com esses jovens. 

Segundo Britto (2011), é notável as mudanças comportamentais nos jovens do dia 

de hoje, porém a sociedade muda, as culturas mudam, e os comportamentos desses 

jovens também mudaram e para entender essas mudanças, especialistas de marketing e 

recursos humanos começaram a buscar respostas para esses novos comportamentos, e 

constataram como geração y as pessoas nascidas a partir dos anos 80, imersas no 

ambiente virtual, rápido e dinâmico. 

Desta forma, pressupõe-se que esses jovens crescidos na era virtual, apresentem 

características diferentes dos jovens de antigamente, onde os desejos, necessidades e 

expectativas mudaram, assim como todo o resto do mundo em que vivemos mudam. 

De acordo com Caxito (2011), os jovens da geração y são caracterizados por 

serem alegres, descontraídos e despreocupados quando o assunto é hierarquia. São 

jovens com facilidade de trabalho em equipe que não gostam de regras rígidas e 

impacientes quando se fala em expectativas futuras e mesmices no presente, gostam de 

inovar e de serem surpreendidos com inovações, exercem multitarefas e acreditam que o 

bom profissional não depende de tempo de empresa nem de sua idade, e sim do que ele 

tem contribuído para empresa. 

Segundo Caxito (2011, p. 3): 

O que não podemos deixar de entender é que as mudanças trazidas 
pela chegada da Geração Y não são passageiras. A medida que mais e 
mais jovens iniciem cheguem a idade escolar, e posteriormente ao 
mercado de trabalho e assumam cargos de liderança, as escolas e 
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empresas precisarão se adaptar a esta geração vibrante, conectada e 
inquieta. 

 

Desta forma, vê-se a necessidade de cada vez mais educadores e gestores 

entenderem do que se trata a geração y, pois é uma geração que veio para inovar e ficar, 

onde reclamar não vai adiantar e a única saída é criar maneiras de aproveitar seus pontos 

positivos e usufruir do que eles tem para nos oferecer de bom. 

Segundo Laiola (2009, p. 2), nos mostra que a geração y, “Mesmo sendo altamente 

individualistas e focados nas próprias recompensas, têm uma profunda consciência 

social, preocupação com o meio ambiente e com os direitos humanos”. Sendo assim, 

vemos que apesar das características da nova geração levar-nos a classificá-los como 

egoístas e individualistas por estarem buscando sempre a valorização do seu “eu”, há por 

outro lado a necessidade de usar essas suas capacidades inovadores para o bem do 

meio em que está imerso, contudo há a necessidade de retorno do serviço prestado. 

 

2.1 Geração Y e seu Ambiente 

Após entendermos quem compõe a geração y e quais suas características, surge a 

necessidade de entendermos quais suas expectativas em relação ao ambiente que esses 

jovens estão inserido, seja ele empresarial ou educacional. 

Segundo Douglas (2009, p. 1): 

 Assim como todos os profissionais, esses novatos que estão entrando 
no mercado  procuram por equilíbrio entre trabalho e vida pessoal; 
reconhecimento e satisfação nas tarefas que desempenham; motivação 
por meio de desafios e bom clima organizacional. Até aí, tenho de 
admitir que não é nada diferente do que eu mesma espero de um 
emprego. Entretanto, mais do que em outras gerações, esses novos 
colaboradores têm grande necessidade de se sentirem envolvidos na 
companhia em que atuam. 

 

Desta maneira, entende-se que a geração y dentro do ambiente organizacional, se 

caracteriza por jovens trabalhadores, empenhados em seus serviços, porém onde o seu 

foco de vida não se resume apenas em trabalhar, e sim conciliar o lazer com o tempo 

dedicado ao trabalho, conquistando assim certa qualidade de vida, onde há a 

necessidade desse trabalho ser desenvolvido com a participação deles, com suas idéias e 

inovações, e a não participação dos mesmos, pode gerar um descontentamento desses 

jovens Y, facilitando a instabilidade desse profissional dentro da organização. 

Segundo Melo (2011, p. 2): 

 É de conhecimento do mercado que um profissional da geração Y não  
hesita em mudar de empregador. O executivo Y  vive o momento e não 
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se comporta como os profissionais da geração anterior que ficavam 
anos e anos na mesma empresa, preocupados com o futuro. 

 

Sendo assim, os profissionais da geração y, diferentes da geração x, não se vêem 

presos a uma organização por muito tempo, fazendo com que os mesmos troquem de 

empregador sem levar em consideração qualquer investimento feito por sua empresa 

atual para seu desenvolvimento profissional ou preocupações futuras, aumentando assim 

a responsabilidade dos gestores e educadores que procuram evitar essa instabilidade de 

permanência desse grupo. 

De acordo com Melo (2011, p. 2), “Contar com profissionais da geração Y e 

administrá-los é um desafio para o gestor de RH. Na maioria das vezes, prescinde um 

desapego de métodos conservadores de motivação da equipe”. Sendo assim, vê se a 

necessidade de se quebrar paradigmas quando o tema se trata de motivação da geração 

Y, e partir para meios modernos e inovadores do memo ritmo das características dessa 

nova geração. 

Sendo assim, pressupõe-se que está sendo cada vez mais importante saber em 

que conceitos se baseiam os comportamentos dessa nova geração que dentro do setor 

organizacional tem dificultado o trabalho do setor de RH, onde os mesmos precisam criar 

meios de lidar com esse novo perfil de profissional, visto que estes estão cada vez mais 

presentes e que vieram para ficar, onde a melhor forma de se fazer isso é conhecendo-

os. 

Segundo Santos (2011) a geração y mostra suas características também dentro da 

sala de aula, é notável por professores que enquanto os mesmos se esforçam para 

passar um ensinamento a seus alunos, essa turma está a comentar sobre assuntos da 

tecnologia, como por exemplo, atualizações de redes sociais, onde a única maneira de se 

entender com essa geração, é se modernizando e acompanhando suas evoluções. 

Sendo assim, independente do ambiente que esse grupo se apresente, é 

importante que seus gestores e educadores se aperfeiçoem e acompanhem tais 

mudanças, para que assim, consigam ter mais facilidade de se relacionar com essa nova 

geração. 

 

2.2 Estratégias de Gerenciamento da Nova Geração 

Após identificarmos algumas características da geração Y, bem como suas 

expectativas de acordo com o seu ambiente, chega a hora de criarmos maneira de 

aproveitar o lado bom dessa nova geração. 

De acordo com Melo (2011, p. 2): 
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Lidar com este público é em certos momentos, trabalhar com quebras 
de paradigmas e sair da zona de conforto. São profissionais que não 
trabalham diretamente ligados aos recursos financeiros que podem ser 
obtidos com o trabalho, mas, sim, vinculados ao desafio do “eu posso”. 
Com isso, reafirmamos, a geração Y é a geração da inovação. Crie os 
desafios e terá grandes profissionais Y ao seu lado. 

 

Sendo assim, entende-se que uma das maneiras de manter presente essa nova 

geração e diminuir o risco de serem trocados por eles, está em criar um ambiente que os 

estimule a mostrar o melhor de si, dando-lhes a oportunidade de fazer o melhor criado por 

eles, visto que trata-se de uma geração que se faz necessário os mesmos se sentirem 

presentes e poderem mostrar que realmente estão ali para somar, exigindo que as 

organizações realmente entendam o que esses profissionais Y esperam por parte delas. 

Segundo Caxito (2011), no decorrer de suas pesquisas destacou seis pontos 

importantes para manter a motivação dos jovens da geração y, sendo eles: 

Voz, participação, significado, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, 

desenvolvimento pessoal e reconhecimento. 

O autor nos mostra em sua pesquisa que boa parte desses jovens querem ser 

ouvidos e querem poder colocar suas idéias nos novos projetos, porém menos de 64% 

considera ter suas idéias ouvidas por seus gestores e educadores. O autor acrescenta, 

que esses jovens querem participar das mudanças e de projetos que tenham impactos 

sobre a empresa, principalmente sobre projetos de novos conceitos que não visam 

apenas lucros financeiros, como por exemplo, projetos ambientais e de responsabilidades 

sociais e que ao vestir a camisa da empresa sejam reconhecidos por seus chefes e 

valorizado por seu trabalho, além do investimento em treinamento que tem sido valorizado 

por esses profissionais Y, visto que os mesmos querem crescer junto com a empresa e 

procuram em um baixo período de tempo poderem colher os frutos do que plantaram, 

conquistando assim o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 

A verdade é que essa nova geração não se comporta positivamente com 

promessas futuras, e é formada por jovens impacientes que querem ser vistos e 

reconhecidos por seu trabalho, além da necessidade de participação constante nos 

negócios da empresa, formados por grupos de uma geração que veio para ficar, onde 

será preciso que as gerações antigas criem maneiras estratégicas de conviver com eles 

(CAXITO, 2011). 

Segundo Santos (2011, p. 1): 

Não há possibilidade de atingir os alunos se vivo em um mundo 
diferente. Preciso penetrar neste universo que mudou, foi ampliado, 
que ficou cheio de novas tecnologias. Num primeiro momento, pedi – 
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sem nenhum constrangimento – ajuda a um dos meus alunos para que 
me auxiliasse a fazer um Twitter. Ele entende muito mais disso e tem 
muito a me ensinar! E também tenho a minha parte a fazer como 
orientadora da utilização destes recursos: a não exposição, a ética, o 
respeito, valores que diariamente pregamos e ensinamos em sala de 
aula. 

 

Sendo assim, percebe-se que essa nova geração exige que gerações passadas se 

adaptem as mudanças e avanços, não somente desses jovens, mas como também os 

avanços tecnológicos, um dos principais responsáveis por essa nova geração. 

Desta forma, entende-se que não basta atender apenas uma necessidade dessa 

nova geração, e que métodos antigos de motivação não surtirão efeitos quando se 

aplicados à geração Y, e que se faz importante uma mudança continua de estratégias e 

aprendizagem continuada a fim de se manter esses jovens motivados, visto que seus 

desejos e expectativas estarão sempre se renovando e que isso pode exigir um maior 

esforço do pessoal que os lidera, independente do ambiente que o mesmo estiver inserido 

e que o não atendimento de suas exigências comprometerá sua permanência por mundo 

tempo dentro da organização que o emprega. 

 

3. Considerações Finais 

Considerando todos os levantamentos apresentado pelos autores dessa pesquisa, 

pode-se perceber que há uma grande dificuldade em estabelecer os pontos positivos e 

negativos dessa nova geração, denominada geração y, pois são jovens caracterizados 

por nascerem a partir dos anos 80, imerso no meio virtual e dinâmico, onde vem 

causando mudanças comportamentais nos ambientes por onde passa, seja ele 

organizacional ou escolar. Tais jovens por apresentam características como instabilidade 

de permanência continua em um local por muito tempo e necessidades egocêntricas, 

algumas vezes são vistos como individualistas e egoístas, causando a impressão de 

jovens desinteressados com o trabalho ou que não dão importância e valor a seus 

educadores, além de causarem um grande custo a seus empregadores, pois suas 

exigências geram alguns investimentos de alto valor. 

Apesar de existir essa visão negativa dessa nova geração, pode-se concluir com o 

trabalho que os jovens da geração y, também têm muito a contribuir positivamente para o 

mercado profissional, bem como para o meio educacional, visto que esses jovens são 

caracterizados por sua alegria e dinamismo, além de um alto grau de inovação e vontade 

de servir, valorizando o ambiente que o cerca sem esquecer do seu “eu”, onde necessita 

apenas de uma boa estratégia de liderança e motivação para que suas vantagens sejam 
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aproveitadas, como criação de novos projetos para empresas ou aprendizagem 

continuada de seus educadores. 

Nessa caso, observa-se como estratégia fundamental para motivação desse grupo, 

o uso continuo de inovações e acompanhamento dos avanços tecnológicos, sendo 

preciso muito mais do que uma boa conversa ou promessas futuras para motivar esse 

grupo, onde gestores e educadores precisarão atentar-se cada vez mais para as 

exigências dessa geração e dar-lhes a oportunidade de expor suas qualidades e 

mostrarem motivo do porque estarem ali. 
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Resumo 
 A Pecuária Leiteira é uma atividade geradora de empregos diretos e indiretos em toda 
cadeia produtiva e apresenta crescimento tanto nas pequenas e médias  quanto nas   
grandes propriedades rurais brasileiras devido ao aumento da demanda e oportunidades 
que o produtor rural tem obtido como financiamentos e benefícios exclusivos aos 
mesmos.Tal fato é resultado da participação do governo através de políticas 
macroeconômicas voltadas para o setor agropecuário e que tem contribuído para o 
incentivo à pecuária leiteira e à produção rural em geral. Somado a isso temos o auxílio 
da tecnologia que propiciou muitas melhoras significativas para o avanço do setor. A 
presente pesquisa buscou compreender a situação atual da pecuária leiteira realizando 
um enfoque comparativo entre regiões, produtividade e qualidade frente às políticas 
macroeconômicas e tecnologias adotadas enfocando a contribuição de uma empresa 
rural localizada no município de Presidente Bernardes/SP nesse processo. 
Palavras-chave: pecuária leiteira, empresa rural, produtividade 
 

 

1- Introdução e Justificativa 

A palavra pecuária vem do latim pecus, que significa cabeça de gado e é praticada 

desde o período Neolítico2 quando o homem teve a necessidade de domesticar o gado 

para a obtenção de carne e leite.  

A Pecuária Leiteira visa a produção do leite através de uma seleção das melhores 

raças, da melhor nutrição e cuidados de manejo oferecidos aos animais. 

   Segundo dados da EMBRAPA: “A pecuária de leite no Brasil ainda exibe índices 

de produtividade muito precários, até mesmo nas bacias mais importantes. Apesar de 

possuir o maior rebanho bovino comercial do mundo, o País produz somente cerca de 

12% do leite/animal/ano, com uma produtividade em torno de 3,0 litros/vaca/dia3” 

Há um grande número de derivados que se obtém com a matéria prima que é o 

leite, como manteiga, queijo, iogurte, leite em pó, leite integral, leite desnatado, entre 

outros. Assim, faz-se importante ressaltar que o leite é um alimento com grande 

concentração de cálcio que é essencial para prevenção de doenças nos ossos e demais 

benefícios. 

                                                 
2 Idade da Pedra Polida. 
3 Disponível em http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Leite/LeiteMeioNorte/index.html acesso 
em 25/05/2010. 
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Martins e Carvalho (2005) e Ichicawa (2007) afirmam que a pecuária leiteira 

apresenta peculiaridades que representam riscos para sua viabilidade como atividade 

produtiva e, portanto, são necessários estudos que ofereçam alternativas de investimento 

em tecnologias e formas de manejo que permitam elevar sua produtividade. 

O auxílio da tecnologia propiciou muitas melhoras significativas para o avanço do 

setor, que se desenvolveu mais rapidamente a partir da utilização da mesma nas 

propriedades rurais por todo o país e compreender a situação atual da pecuária leiteira é 

ponto crucial para que os profissionais da área possam lançar estratégias de evolução e 

crescimento do setor. Para tanto, analisar uma empresa rural que atue na pecuária leiteira 

passa ser interessante para formação desse profissional. 

 

1.1 Objetivo  

                A presente pesquisa ter por objetivo geral analisar a pecuária leiteira e sua 

situação atual com enfoque na participação do Sitio São Domingos localizada no 

município de Presidente Bernardes/SP nessa atividade.  

  

1.2 Metodologia  

A metodologia utilizada na pesquisa será o dedutivo buscando possibilidades 

de aquisição de conhecimento através da elaboração lógica de hipóteses e a busca de 

sua confirmação ou negação, esse método parte de modo geral a particularidade, é 

realizado através de premissas que visam buscar informações verdadeiras e 

inquestionáveis estabelecendo assim um raciocínio lógico para a pesquisa. 

 

2.  Resultados e Discussão: A produção leiteira no município de Presidente 

Bernardes - SP - O Sítio São Domingos 

A pecuária leiteira no Brasil constitui importante atividade do setor agropecuário e 

desempenha função relevante no processo de desenvolvimento econômico e social do 

país.  

 De acordo com as pesquisas realizadas por Yamaguchi et al (apud GOMES et al, 

2001, p. 33 ): 

                                   É notório o destaque desta atividade, considerando as suas 
características de ocupação e uso de extensas áreas de terra e 
empregadora de grandes contingentes de mão-de-obra; a 
significativa participação na formação da renda do setor 
agropecuário e da renda nacional; o fornecimento de alimento de 
alto valor nutritivo para população e matéria-prima para as indústrias 
de laticínio. Alem disso, o produto gerado por esta atividade constitui 
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um componente de peso considerável no calculo dos índices de 
custo de vida e no orçamento familiar dos consumidores. 

 

 Deste modo entende-se que o agronegócio leiteiro é responsável pela geração de 

renda e mão-de-obra tendo, portanto, uma grande participação na economia local, além 

de participar do orçamento familiar dos brasileiros por ser, o leite, um alimento de grande 

importância nacional devido ao seu valor nutritivo. 

A presente pesquisa foi desenvolvida tendo como objeto de estudo o Sitio São 

Domingos, com uma área total de 6 alqueires, adquirido no ano de 1996 por José 

Domingos Redivo através de herança de seu pai e localiza-se no município de Presidente 

Bernardes – SP. Desde 1996, a propriedade atua na pecuária leiteira e, em entrevista4 

realizada junto ao seu proprietário, o mesmo afirma que o uso de novas tecnologias e 

melhores fontes de nutrição animal, permitem ao plantel atual formado por 50 animais, 

sendo 15 bezerras, 10 novilhas e 25 vacas produzindo leite  uma produção média de 250 

litros de leite por dia.  

Por ser uma propriedade de pequeno porte, o trabalho é realizado pela própria 

família, sendo assim não possui uma estrutura organizacional complexa. Entretanto, 

investe no uso de tecnologias buscando aumentar sua produtividade. 

 Gonçalves, Figueiredo e Freitas (2008) e também Simão Neto et al (1993), afirmam 

que, a conservação da pastagem, o fornecimento de uma complementação de silagem no 

cocho, além do uso de novas tecnologias que auxiliam no processo biológico e também 

de equipamentos que garantam a produtividade e a qualidade do leite gerado, contribuem 

para que a pecuária leiteira apresente evoluções no manejo e aumento de eficiência 

produtiva. 

O manejo do pasto também é importante, pois seu uso racional permite o 

planejamento do sistema de alimentação do gado. De acordo com, (LAZZARINI NETO, 

1949, p.67); 

                                  o pastejo rotacionado visa a permanência de animais em piquetes 
por curtos intervalos, visa a rotação na área. Existem varias 
modalidades de pastejo rotacionado e elas diferem basicamente do 
tempo em que os animais permanecem nos piquetes (tempo de 
ocupação, em dias). Tempos de ocupação mais reduzidas (1 ou 2 
dias) minimizam o problema de ingestão, pelos animais da rebrota 
jovem do pasto.   

 

 

 

                                                 
4 Entrevista realizada no dia 15/03/2010 
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2.1 Sistemas de tecnologias adotadas pelo Sítio São Domingos 

O auxilio da tecnologia nos últimos anos tem contribuído muito para a empresa 

estudada, pois facilitou o manejo e melhorou a produtividade do Sitio São Domingos, as 

tecnologias adotados pelo sitio foram: ordenhadeira mecânica, tanque de expansão, 

manejo de pastagem rotacionado e inseminação artificial.    

Com a utilização da ordenha mecânica o desempenho na produção do leite 

melhora, pois dependendo do número de animais a serem ordenhados uma única pessoa 

consegue operar sem ajuda, dependendo dos modelos existentes pode também trabalhar 

em diferentes números de animais, o sistema adotado pela empresa trabalha dois animais 

por vez, também construído corredores com capacidade para dois animais por vez, sendo 

que são dois corredores enquanto os animais de um lado é ordenhado o operador 

prepara outros animais para serem ordenhados assim que terminar as primeiras.  

Outra tecnologia adquirida pela empresa foi o tanque de expansão, onde é 

armazenado o leite produzido no sitio e coletado pelo laticínio a cada três dias. Com o 

tanque a empresa pode obter um maior valor pelo produto, pois o leite resfriado tem 

melhores condições de pagamento pelos laticínios. 

Sabendo que a quantidade de animais indicados para cada hectare de terra é de 

duas unidades animal, o manejo de pastagens pode aumentar esse numero dependendo 

da qualidade do capim e do manejo. A empresa adotou o sistema de pastejo rotacionado, 

onde foram feitos três lotes sendo que um de capim MG-5, e os outros dois de mombaça, 

numa área de 1,5 hectares correspondendo a 15000 metros quadrados, com piquetes de 

200 metros quadrados cada, com capacidade de 7 a 9 animais por lote dependendo das 

condições climáticas, quando não suficientes a quantidade de alimento, os animais 

recebem uma complementação de silagem de sorgo no cocho para que assim tenha uma 

melhor produtividade.  

O fornecimento de concentrado é dividido em partes, onde na hora da ordenha 

cada animal recebe 50% do concentrado dependendo da sua produção e o restante é 

fornecido junto á silagem após a ordenha, sendo que os animais são divididos em lotes 

respectivamente proporcional a quantidade de leite que produzem. Esse sistema foi 

adotado para reduzir os custos da empresa e melhorar o desempenho dos animais, sendo 

que os animais, produzindo 10 litros/dia, estiverem no mesmo lote de um animal que 

produza 20 litros/dia, o que menos produz estará recebendo alimento de boa qualidade e 

não estará respondendo com a produção de leite.  

O sistema de inseminação artificial vem sendo utilizada na empresa desde o ano 

de 2007, com o objetivo de aumentar a produção do leite. Através da inseminação 
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artificial não há necessidade de possuir um reprodutor que é um custo a mais para a 

propriedade, há também a possibilidade de escolher um reprodutor que possui as 

melhores características raciais que favoreça o aumento da produção leiteira.  

Assim, a inseminação tem desempenhado um importante papel dentro da empresa, 

trazendo genética de qualidade para o rebanho e fazendo com que a empresa tenha 

animais de alta produtividade. 

De acordo com o proprietário, tais ações adotadas trouxeram melhores condições 

de saúde e manejo dos animais que se traduziram em maior produção e perspectivas 

positivas de evolução da atividade. 

 

3. Conclusão 

O Sitio São Domingos possui em lactação animais filhas de inseminação artificial, a 

media de produção desses animais é de 16 litros ao dia, e a media de produção de suas 

mães é de 25 litros.  Sabendo que a inseminação artificial melhora a genética do rebanho, 

a empresa primeiramente se preocupou em trabalhar a estrutura dos animais, pois 

animais com certas deficiências não conseguem produzir leite em maior quantidade, para 

isso a inseminação artificial tem como funções: correção de carcaça, abertura de pernas, 

úbere e correção dos cascos, fertilidade, para que esses animais transmitam á suas filhas 

as características citadas acima, e a partir dessas filhas o principal objetivo será aumentar 

a produção de leite com reprodutores que transmitam genética necessária para aumento 

da produtividade. 

A inseminação artificial também é uma fonte de economia, com ela não há 

necessidade de o criador possuir um touro dentro de sua propriedade, pois ele estará 

ocupando o lugar de uma vaca que iria produzir o leite e fornecer maiores lucros ao 

proprietário, podendo assim ocorrer também o risco de que esse animal não possua 

características necessárias para que possa favorecer os animais já existentes na 

propriedade, sem contar com os riscos de esse animal ficar doente e até levá-lo á morte. 

Portanto, com a utilização da inseminação a empresa acredita obter ótimos resultados 

futuros. 

A adoção da inseminação artificial junto às novas tecnologias como a ordenha 

mecânica que otimiza o número de ordenhas realizadas em curto período e o tanque de 

expansão que possibilita ao produtor melhores preços recebidos pelo leite resfriado são 

encaradas pelo proprietário como investimentos necessários à continuidade da pecuária 

leiteira. 
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O proprietário do Sitio São Domingos realiza constantemente uma atualização de 

dados de cada animal (matriz), bem como seus controles de produção, com a realização 

de medições todos os meses da quantidade produzida por animal, controle de cios e 

período de ordenha. Tal controle é realizado periodicamente para que a empresa tenha 

informações sempre atualizadas e com isso ter um panorama maior das situações atuais 

da empresa. 

O auxilio da tecnologia contribuiu muito na evolução da propriedade, pois a 

produção passou a ser mais rápida e de fácil manuseio, além de contar com a melhoria 

da qualidade do produto. 
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ESTUDO DE VIABILIDADE DE UMA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE 
AUTOMAÇÃO COMERCIAL - ASSEMBLEZ 
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HIRAGA, ALAN KAZUO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MASUTANI, VICTOR HUGO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)

O estudo de viabilidade deve ser uma das primeiras ações para a criação de uma empresa. Pois sem esta
ferramenta, a criação de uma empresa se torna altamente arriscada. Este estudo de viabilidade tem como
objetivo identificar as oportunidades e ameaças do mercado, bem como suportar as decisões para que o
negócio seja bem sucedido. Tem como foco a produção de sistemas comerciais personalizados, além de
prestação de serviços como manutenção de sistemas e suporte. O setor que pretende-se inserir é um setor com 
um alto nível de crescimento e pouca mão de obra qualificada, atender as necessidades do cliente é um fator
primordial para o sucesso da empresa, pretende-se atender um ramo que necessita de um sistema comercial de
gerenciamento e atendimento, para garantir e analisar a lucratividade do comércio em questão, além do preço e
da qualidade o suporte técnico é um fator crítico de sucesso. As principais ameaças são as empresas que já
estão inseridas no mercado, a falta de reconhecimento da marca e a resistência por parte dos gestores de 
adotar um sistema totalmente informatizado; em contra partida identifica-se que o mercado está em alta, e nosso 
produto é personalizado e atende as necessidades e as expectativas do cliente. Por meio deste estudo foi 
possível identificar as ameaças e riscos, e a partir do plano financeiro torna-se viável a criação da empresa, com 
um "payback" de 10 meses.  
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FUSÕES E AQUISIÇÕES COMO ESTRATÉGIA DE INGRESSO EM MERCADOS INTERNACIONAIS 

  GARCIA, EVERTON DO NASCIMENTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SANTOS, PAULA RODRIGUES DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
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MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

Devido às rápidas mudanças mercadológicas nos dias atuais, as empresas necessitam buscar novas
oportunidades de expansão de seus negócios, inclusive fora de seu país de origem. As fusões e aquisições são
estratégias que vêm sendo cada vez mais utilizadas para atingir esse objetivo e merecem um estudo mais
aprofundado sobre suas características e aplicações. Este estudo teve como objetivo investigar como as 
empresas utilizam os processos de fusões e aquisições para ganho de mercado internacional e ampliação de
seus investimentos. O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica em livros, revistas e sites de
empresas. Assim, de acordo com a pesquisa realizada, a união de empresas por meio de fusão ou aquisição
permite às mesmas conquistar novos mercados de maneira mais rápida, reduzir custos, ter acesso à novas
tecnologias, enfrentar e ultrapassar barreiras de entrada. Mesmo com todas as vantagens e oportunidades que
os dois processos podem proporcionar às empresas, eles também causam impacto, algumas vezes de grandes
proporções, na cultura empresarial e até na região onde as organizações se localizam. Por isso é necessário
avaliar se uma fusão ou aquisição realmente é a melhor alternativa para alcaçar os objetivos empresariais.  
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LIDERANÇA EMPREENDEDORA: UM ESTUDO DE CASO DO GESTOR DA CORRETORA DE 

SEGUROS SIFRÃO EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

  VASCONCELOS, BRUNO NAVARRO INFANTE DE ANDRADE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
NOGUEIRA, ISABEL CRISTINA RAVAZZI FERNANDES (Professor – UNOESTE)

Com o passar dos anos e com o aumento das transformações sociais, políticas, culturais e econômicas, além do 
avanço tecnológico, tornou-se essencial para as organizações, ter em seus plantéis profissionais qualificados
que atendam as necessidades de uma empresa moderna e que inseriram, também, no mercado de trabalho,
novos empreendimentos. Deste modo o presente trabalho buscou avaliar o significado de empreender e
empreendedorismo com o intuito de pesquisar a importância do tema na economia do século XXI.Os objetivos
específicos constituíram analisar o perfil do empreendedor, suas características bem como identificar suas 
habilidades gestoras. Como método, foi utilizado o procedimento técnico de um estudo de caso para explorar
situações da vida real. E, como instrumento de coleta de dados foi realizado uma entrevista na qual se buscou 
conferir os objetivos propostos. Os resultados obtidos com a pesquisa mostraram como o indivíduo
empreendedor pode alcançar o sucesso profissional e pessoal, gerar novos empregos e inovações colaborando
com a economia e a sociedade, através de uma liderança empreendedora. A contribuição significativa, tanto
profissionalmente como pessoalmente, são os exemplos de pessoas empreendedoras, que as literaturas
pontuam, e a nossa pesquisa também, de homens que se tornaram grandes profissionais de sucesso através de 
suas ideias inovadoras e dando-nos motivação para procurarmos caminhos que farão a diferença em nossas
vidas, e, para que sejamos agentes de mudanças. É significativo a compreensão, como foi a percepção de
nosso entrevistado, que podemos nos tornar empreendedor, basta estarmos conectados com a geração de
negócios, assim, através de inovações e melhorias para uma sociedade que espera um mercado de trabalho
produzindo empregos e trazendo riqueza para nação através de novos negócios.  
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LEANDRO, JOSIANE APARECIDA FIGUEIREDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, JERSON JOAQUIM DA (Professor - UNOESTE)

Devido aos avanços tecnológicos, o aumento de competitividade entre as empresas, o custo de contratação, os
investimentos em treinamentos e a exigência dos colaboradores, está cada vez maior, fazendo com que os
mesmos sintam a necessidade de estarem motivados para poder potencializar suas capacidades na
organização. Percebemos a importância da motivação para a resolução de conflitos no ambiente organizacional, 
pois notamos que não faltam oportunidades para gerar conflitos e, sim, formas de fazer com que o colaborador
sinta-se útil, para a organização. Sendo assim, este estudo buscou identificar os conflitos inerentes à
organização, e como a motivação pode amenizar esse tipo de problema dentro das organizações, mostrando as
possibilidades de um melhor ambiente de trabalho e com isso obtendo um rendimento satisfatório. Esta pesquisa
tem uma abordagem qualitativa, buscando através de entrevistas, contato direto com os sujeitos, para que 
possamos observar com mais eficiência, as necessidades dos colaboradores de uma empresa no segmento de
esquadrias. Está materializada sob a forma de estudo de caso, para que possamos analisar os conflitos e sugerir
os possíveis meios de administrá-los. A pesquisa mostrou que a motivação tem contribuição ideal para a
resolução de conflitos no ambiente de trabalho da empresa, desde que os conflitos sejam localizados e que o
desejo de realização seja essencial para que colaboradores motivados tragam rendimento e bom
relacionamento dentro do ambiente organizacional. Portanto, se isso ocorrer, tanto líderes como liderados, têm
condições ideais para obterem satisfação nas suas atividades laborais. Entendendo o conflito na sua essência, é 
premissa básica para que a motivação possa ser ativada na administração ou eliminação do mesmo.  
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A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA FAMILIAR RURAL E SEU PROCESSO SUCESSÓRIO: : UM 

ESTUDO REALIZADO EM PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
BERNARDES/SP 

  MILHORANÇA, JOSIANE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
OUCHI, GISELE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TAKENAKA, EDILENE MAYUMI MURASHITA (Professor - UNOESTE)

Nos dias atuais a empresa familiar pelo fato de exercer grande importância sobre o espaço econômico na
maioria dos países e na sociedade, se tornou em pouco tempo um objeto de estudo de grande valor. A
competitividade entre as empresas passa a ser cada vez mais acirrada e o uso de conhecimentos específicos de
gestão e também de inovações tecnológicas tornam-se importantes ferramentas no setor produtivo. Deste modo, 
para a continuidade das empresas familiares é necessária a adequada profissionalização de seus herdeiros para
que o processo de sucessão ocorra de forma positiva.Para tanto, faz-se necessária uma abordagem acerca dos 
fatos que envolvem esse processo e a contribuição que a administração como ciência pode oferecer. O presente
projeto de pesquisa tem por objetivo geral analisar o processo de sucessão na empresa familiar rural com um
enfoque em duas propriedades situadas no município de Presidente Bernardes/SP.Para que o objetivo geral
seja atingido, o presente projeto de pesquisa aponta como objetivos específicos pesquisar acerca das
peculiaridades que envolvem a administração da empresa familiar e apontar as dificuldades inerentes ao 
processo de sucessão na empresa familiar, buscando identificar as especificidades que envolvem a produção na
empresa rural e, em especial, analisar a situação atual de duas empresas rurais em questões relacionadas à
suas características administrativas e processo sucessório. A metodologia a ser utilizada terá, em um primeiro
momento, a pesquisa bibliográfica como procedimento de investigação que implica no levantamento de dados
por meio da documentação indireta com a utilização de informações coletadas por outras pessoas obtidos por 
meio de pesquisa documental (fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) cuja finalidade é
colocar o aluno pesquisador frente a tudo que foi escrito sobre determinado assunto a fim de permitir o reforço 
paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações. Em um segundo momento,
utilizaremos a pesquisa descritiva no estudo de caso sobre as empresas estudadas ao observar, registrar,
analisar e correlacionar fatos e/ou fenômenos, bem como a pesquisa qualitativa com a obtenção de dados
qualitativos através de entrevistas para estudar melhor os aspectos que envolvem as pessoas e as relações que
existem entre elas, considerando também o ambiente de uma empresa familiar.  
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A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE COISA MÓVEL 

 

  SILVA, ALEXANDRE MAXIMILIANO SILVESTRINI DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
OLIVEIRA JUNIOR, DURVAL GARCIA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

NOGUEIRA, GABRIEL BARBOSA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SÁ, PEDRO TEÓFILO DE (Professor - UNOESTE)

Alienação Fiduciária em garantia é uma operação contratual utilizada para a compra e venda de bens (móveis e
imóveis) com a entrega do bem devendo a propriedade ficar reservada ao financiador, até que haja a quitação
da obrigação assumida. Modernamente, esse tipo de transação comercial tem sido muito difundido no mercado 
de bens móveis. A materialização dessa transação se dá por meio do contrato. Nesse contexto, a vontade de
contratar, é o elemento fundamental para a concretização do negócio com a condicionante que lhe é peculiar,
deixar o bem em garantia da divida. Por isso, constitui um gravame. Modernamente tem-se observado o 
aumento desse tipo de transação e, de uma das suas piores conseqüências, a inadimplência por parte do
consumidor. Este, visto como vulnerável nessa relação, muitas vezes, por desconhecer a realidade contratual e
econômica, acaba assumindo obrigação financeira fora da sua realidade orçamentária, se sujeitando a várias
conseqüências, dentre elas, a entrega do bem ao financiador. A ele resta, na maioria das vezes, a dívida e o
desejo frustrado. O estudo sobre a conseqüência da inadimplência do consumidor se mostra importante para
toda a sociedade, a fim de esclarecer principalmente ao consumidor sobre os desdobramentos da contratação
não cumprida. Pretende-se, assim, contribuir e esclarecer aos interessados visando diminuir o índice de busca e
apreensão de bem móvel, que tem se mostrado elevado a cada semestre. O obejtivo geral deste trabalho é
estudar a inadimplência contratual na Alienação Fiduciária em Garantia de Coisa Móvel. E o objetivo específico 
consiste em estudar e analisar as consequências da inadimplência contratual na Alienação Fiduciária em
Garantia de Coisa Móvel. Para o desenvolvimento da pesquisa serão utilizados livros, artigos científicos, revistas
especializadas, sites, dissertações, teses, dentre outros.  
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A EVOLUÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

 

  RODRIGUES, ANTONIO MARCO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
YAMAFUKO, EVERTON LUIZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FERNANDES, LEANDRO DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MIRANDOLA, LUCIANO ANTONIO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTOS, REGINALDO ALVES DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TAKENAKA, EDILENE MAYUMI MURASHITA (Professor - UNOESTE)

No inicio do século XX, as convenções ditavam que o marido era o provedor do lar e à esposa cabia o papel de
“cuidadora” da casa e dos filhos. Após duas guerras mundiais e processo de globalização expandindo fronteiras,
coube à mulher uma participação mais ativa na sociedade e no processo produtivo. Atualmente, a mulher
apresenta nível de escolaridade compatível com as diversas funções que exerce no âmbito da gestão nas 
organizações embora sua faixa salarial esteja aquém dos salários pagos aos homens. O objetivo da presente
pesquisa é demonstrar a evolução da mulher no mercado de trabalho, suas conquistas e contribuições para as
organizações e seu desenvolvimento como agente econômico na sociedade. O presente estudo utilizará a
pesquisa bibliográfica como procedimento de investigação que implica no levantamento de dados por meio da
documentação indireta com a utilização de informações coletadas por outras pessoas obtidos por meio de 
pesquisa documental (fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) cuja finalidade é colocar o
aluno pesquisador frente a tudo que foi escrito sobre determinado assunto a fim de permitir o reforço paralelo na
análise de suas pesquisas e utilização de suas informações.  
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A EVOLUÇÃO NOS SITEMAS DE MANEJO APLICADOS AO PROCESSO DE CRIA E ENGORDA NO 

REBANHO BOVINO: UM ESTUDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE NANTES- SP 
  MANDROT, RENATO APARECIDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CARDOZO, GUSTAVO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TAKENAKA, EDILENE MAYUMI MURASHITA (Professor - UNOESTE)

O Brasil é um dos poucos países com extensão territorial favorável para o desenvolvimento da pecuária de corte,
outro fator identificado é seu clima que possibilita em todas as estações do ano a continuidade e
desenvolvimento da atividade em questão. No entanto, pesquisadores relatam que o manejo adotado por grande
parte dos criadores na maioria das vezes, é em situações precárias e, compreender a evolução nos sistemas de
manejo aplicados ao processo de cria e engorda no rebanho bovino, possibilita ao pecuarista conhecimentos 
válidos para o entendimento da evolução do setor em questão, aprimorando parcialmente seu desenvolvimento
econômico. O presente projeto de pesquisa tem por objetivo geral: analisar a evolução nos sistemas de manejo
aplicadas ao processo de cria e engorda no rebanho bovino através de um estudo de caso de uma empresa
rural situada no município de Nantes-SP. Para a presente pesquisa, consideramos que os alunos devam buscar
uma compreensão particular do tema estudado ao enfocar uma empresa rural atuante na área estudada, 
fazendo uso de uma abordagem qualitativa e quantitativa e tendo como materiais, referencial bibliográfico,
estudo documental e gráficos realizados como resultado da elaboração e aplicação de questionários e
entrevistas realizadas junto à empresa rural a ser analisada.  
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A GESTÃO ORGANIZACIONAL NA RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

  SANTOS, ALESSANDRA HARUMI SAKAI DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TOFANELI, SHIRLEY DE LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SÁ, PEDRO TEÓFILO DE (Professor - UNOESTE)

Hodiernamente a relação empresarial conexa com a de consumo colocam o gestor da organização em posição 
de observador, controlador e aplicador das leis empresariais e consumerista. Consequentemente exige do
profissional uma postura proativa, que o torne capaz de solucionar problemas da relação de consumo,
especificamente, com habilidade de apresentar a solução imediatamente, atendendo, desta forma, aos
interesses da organização e do consumidor. Para a prática de tal ação, é fundamental o conhecimento da
legislação empresarial e do Código de Defesa do Consumidor, além da preocupação com os desdobramentos 
de marketing. Então, pode-se afirmar que os direitos do consumidor deverão ser sempre observados. Assim, a
cada vez que o consumidor apresentar um produto cujo fabricante esteja identificado, o gestor com sua ação
proativa, precisa imediatamente dar uma resposta ao cliente. É nesse momento que o conhecimento dos
aspectos legais proporcionará a tomada de decisão, de modo a atender a lei, às necessidades da organização e
principalmente ao consumidor, mantendo o nome da empresa. O assunto é de extrema relevância para as 
organizações e para os gestores que deverão ter conhecimento do assunto, fato que os auxiliarão no processo
de tomada de decisão respeitando a lei. O presente trabalho tem como objetivo geral a analise da gestão
organizacional na relação de consumo.E, como objetivo especifico a verificação de como atender a legislação
consumerista e o consumidor, quando o produto com fornecedor identificado apresentar defeito, sem que tal
ação cause prejuízo ao marketing da empresa. Para o desenvolvimento do trabalho será utilizado a pesquisa
bibliográfica pautada em livros,revistas especializadas, sites periódicos e outros.  
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A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO DENTRO DAS EMPRESAS 

 

  CAIRES, LUCIANE BASTOGI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BALOTARI, RENATA CRISTINA SARTORELI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

COSTA, TAISE PEREIRA DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MENDES, VANESSA APARECIDA MOURA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LUSSARI, WILSON ROBERTO (Professor - UNOESTE)
GIROTTO, THIAGO FERNANDES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A legislação brasileira sobre acidentes de trabalho sofreu importantes modificações ao longo dos anos. A
primeira lei a respeito surgiu em 1919 e considerava o conceito de “risco profissional” como um risco natural à
atividade profissional exercida. Essa legislação previa a comunicação do acidente de trabalho à autoridade 
policial e o pagamento de indenização ao trabalhador ou à sua família, calculada de acordo com a gravidade das
sequelas do acidente. Observamos, diante deste cenário, a expressiva importância de conscientização,
promovendo ações e programas de controle na prevenção de acidentes e doenças atribuídas ao trabalho. O
estudo nesta área se justifica por não existirem dados qualitativos no que se refere ao estudo da Segurança do
Trabalho. A hipótese é que as empresas possuam uma política que informe seus funcionários sobre a
Segurança do Trabalho e, principalmente, a conscientização entre empregador e empregado na utilização dos
equipamentos de segurança. Visam estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de 
trabalho às características psicológicas dos trabalhos, de modo as proporcionar um máximo de conforto,
segurança e desempenho eficiente. A segurança do trabalho é de suma importância em todos os locais de
trabalhos, desde a empregada doméstica até as empresas multinacionais, pois garantindo a segurança e o bem-
estar do trabalhador, a empresa também será beneficiada, dando condições aos funcionários á saúde e bem-
estar, assim eles vão se sentir bem e estimulados ao trabalho. Toda empresa tem que ter segurança e dar 
segurança aos seus funcionários seja ela de grande ou pequeno porte. Todo funcionário precisa de segurança
no seu local de trabalho, desde os que equipamentos mais simples como uma cadeira, até o equipamento mais
apropriado para uso diário em serviços de riscos. O presente trabalho tem por objetivo mostrar a importância da
Segurança no trabalho, enfocando a eficácia da segurança do trabalho nas empresas, levantando os índices de
acidentes de trabalhos, e o que poderá ser feito para baixar esses índices, alertando a importância do uso dos 
equipamentos adequados, e assim prevenindo os acidentes de trabalho. A pesquisa será desenvolvida através
da realização em levantamento bibliográficos em livros, teses, artigos científicos e sites especializados na área. 
Visando identificar quais as principais causas e motivos que causam falha na segurança, e como está sendo
desenvolvida ações necessárias para a prevenção de acidentes, objetivando a constante melhoria das
condições de trabalho para a prevenção de acidentes.  
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ANÁLISE DA GESTÃO DE ESTOQUES EM UM SUPERMERCADO DE PEQUENO PORTE 

 

  UEDA, DAISY (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SATO, SONIA SANAE (Professor - UNOESTE)

Nos dias atuais, a competitividade de uma organização é o que possibilita sua perpetuação no mercado cada
vez mais acirrado. Devido à imensa gama de produtos e serviços disponíveis, as organizações tem dificuldade 
de obter a fidelização dos consumidores, tornando fundamental a busca pela sua satisfação através de um
atendimento rápido e personalizado. Além disso, um dos maiores desafios para as empresas é manter preços
baixos, mas de forma que isto não cause impacto negativo em seus resultados financeiros. A logística e suas
competências são de grande importância para as empresas, uma vez ela pode ser aplicada como ferramenta
gerencial e atividade estratégica, com foco no cliente, e tornar-se fonte de vantagem competitiva. A logística 
também tem papel importante na diminuição de custos, necessária para maior eficácia nos resultados
financeiros das organizações, que já não tendo mais onde enxugar gastos nos diversos setores, encontram a
solução na administração dos estoques. A formação e a manutenção de estoques, apesar de necessárias para
as empresas, representam uma parte considerável de seus custos totais. Dessa forma, dependendo da gestão
dos materiais realizada pela organização, pode-se obter uma diminuição dos gastos, gerando maior 
lucratividade, ou mesmo incorrer em custos operacionais elevados quando a formação do estoque ideal é
impossibilitada por uma má administração. O objetivo geral desta pesquisa é realizar um estudo da gestão de
estoques de um empresa de pequeno porte do segmento supermercadista. Os objetivos específicos da pesquisa
são revisar a literatura sobre logística empresarial, administração de recursos materiais e gestão de estoques;
demonstrar de que forma é realizada a gestão de estoques na empresa objeto desta pesquisa; confrontar a
gestão de estoques praticada pela empresa objeto desta pesquisa com a teoria apresentada na revisão da
literatura; levantar os problemas que afetam a empresa objeto desta pesquisa, bem como, apresentar os 
aspectos positivos relacionados à sua gestão de estoques e propor melhorias à gestão de estoques da empresa
objeto desta pesquisa, caso se verifique tal necessidade. A metodologia a ser utilizada nesta pesquisa consistirá
na coleta de dados a partir de revisão bibliográfica, utilizando-se de livros e artigos publicados em revistas de 
administração em um primeiro momento e, posteriormente, serão realizadas entrevistas e análise documental na
empresa objeto desta pesquisa – o Supermercado Ueda. No caso das entrevistas, estas serão aplicadas junto 
aos dois gestores da empresa e junto a três responsáveis pela gestão de estoques da mesma. Quanto à análise
documental, serão analisados os demonstrativos contábeis e gerenciais da empresa. Espera-se que a pesquisa 
contribua com a gestão de estoques do supermercado Ueda, para que ele incorra em menores gastos de
manutenção de estoques, possa apresentar melhores resultados e tenha possibilidade de crescimento em seu
setor.  
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ANÁLISE DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DA EMPRESA VISIONCOM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA. 
  REIS, GRAZIELE MARQUES DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BRITES, ISABELA SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
NOGUEIRA, FÁBIO LUÍS (Professor - UNOESTE)

Dentre as novas formas estratégicas de recompensar pessoas, um método que se destaca é a remuneração
variável, sendo uma ferramenta de gestão de pessoas nas empresas, na qual os valores são pagos de acordo 
com o desempenho individual e organizacional, a fim de estimular os colaboradores a melhorar seu desempenho
em busca de resultados. Um programa de remuneração variável gera investimentos, por isso a importância de 
estar adequado à cultura da empresa e alinhar os objetivos individuais e a missão da organização, para se
alcançar os resultados almejados, capaz de proporcionar crescimento recíproco. Deste modo, este estudo se
mostra relevante porque apesar do assunto remuneração variável estar sendo muito abordado na atualidade,
nota-se que ainda há grande dificuldade por parte dos gestores em adequar as políticas de remuneração
variável a real cultura das organizações. Portanto, o objetivo da presente pesquisa é analisar o programa de 
remuneração variável existente na empresa Visioncom Tecnologia da Informação Ltda. e buscar métodos
estratégicos para adequá-lo a realidade organizacional, tendo em vista captar e manter o capital intelectual. A
metodologia utilizada foi um estudo de caso, de abordagem quali-quantitativa, realizada através de pesquisa 
bibliográfica e coleta de dados realizada por meio de questionário semi-estruturado. Portanto acreditamos que o 
método utilizado nos possibilitará entender a utilização dessa ferramenta de gestão de pessoas tão qual propor
melhorias que sejam pertinentes a esse estudo.  
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ANÁLISE DO IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO 

DE ESTOQUES DE UMA REDE DE SUPERMERCADOS DO INTERIOR PAULISTA 
  SHINTATE, KATHIA YUKIE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SATO, SONIA SANAE (Professor - UNOESTE)

No atual panorama em que permeiam vertiginosas mudanças estruturais, comportamentais e tecnológicas, as
empresas são compelidas à busca por estratégias de diferenciação que possibilitem a plena utilização dos
recursos de forma a agregar maior valor aos bens e serviços ao menor custo, a fim de suprir com exatidão as 
exigências do mercado consumidor. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível a gestão da cadeia de 
suprimentos a fim de aprimorar o fluxo de processos e informações inter e intra-organizacionais, através de
mecanismos de apoio como os sistemas de informação. Nesse sentido, o desenvolvimento da pesquisa objetiva
demonstrar o impacto causado pela introdução de sistemas de informação na gestão de estoques - atividade 
significativa da cadeia de suprimentos - no organismo empresarial. Os aspectos metodológicos da pesquisa
serão abordagem qualiquantitativa, estudo de caso e coleta de dados através de análise documental e
entrevistas despadronizadas aplicadas junto ao responsável pelas empresas da rede de supermercados do 
interior Paulista. Acredita-se que as tecnologias de informação possam aperfeiçoar as operações
organizacionais, proporcionando tomadas de decisões baseadas em dados e informações precisas, de forma a
reduzir falhas humanas; entretanto supõe-se que as empresas de pequeno e médio porte são mais vulneráveis a
essa gestão, dada a falta de recursos financeiros, obtendo resultados apenas parciais se comparado aos ideais. 
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ANÁLISE DO NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR 

SUPERMERCADISTA 
  NICOLETI, VINICIUS DE CARVALHO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SATO, SONIA SANAE (Professor - UNOESTE)

A Logística Empresarial tem se tornando relevante no âmbito das organizações contemporâneas, visto que após
sua concepção, as empresas estão mais apreensivas em relação aos seus níveis de serviços logísticos
realizados e o reflexo de suas consequências para os resultados do negócio. Neste contexto, a Logística vem
direcionando seus esforços para alcançar um melhor nível de eficiência e eficácia no suprimento e distribuição
de bens e serviços. Objetivando compreender este quadro, o presente trabalho tem a finalidade de efetuar uma 
análise do nível de serviço logístico prestado pelo Supermercado Estrela da cidade de Presidente Prudente-SP e 
o desejado pelos seus clientes. Para uma melhor abordagem do tema em questão, será utilizada a pesquisa
descritiva qualiquantitativa e a técnica de estudo de caso, sendo que em princípio se efetuará uma pesquisa
bibliográfica sobre o assunto, e posteriormente serão entrevistados os profissionais envolvidos com a área de
Logística da empresa objeto desta pesquisa, bem como serão aplicados os questionários aos seus clientes. A 
partir disso, os dados serão organizados e tabulados, e em seguida proceder-se-á a análise e apresentação dos 
resultados. Por fim, a hipótese básica deste estudo é que de maneira geral, uma empresa que apresenta bons 
níveis de desempenho logístico consegue otimizar seus fluxos de bens e serviços e ainda garantir a satisfação
dos clientes.  
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA: UMA FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO DE UMA PEQUENA 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
  SANTOS, SIMONE CAVALCANTE DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SATO, SONIA SANAE (Professor - UNOESTE)

As Micro e Pequenas Empresas (MPE) possuem um papel de peso no sistema econômico financeiro nacional,
porém essas empresas enfrentam diversas dificuldades na sua administração. Neste sentido, o administrador
deve buscar conhecer as ferramentas nas quais oferecem apoio à tomada de decisões. Assim, tem-se a análise 
econômico-financeira, que colabora na elaboração de um diagnostico empresarial. Diante disso, torna-se 
fundamental o uso do diagnóstico organizacional por indicadores, já que este colabora para traçar os objetivos 
empresariais, podendo assim obter os resultados planejados com o uso adequado dessa ferramenta. Neste
norte, o objetivo geral é realizar uma análise do desempenho econômico-financeira de uma pequena empresa 
prestadora de serviços, com o intuito de demonstrar que a utilização dessa constitui-se em uma importante 
ferramenta de apoio na gestão empresarial. Para tanto, a metodologia utilizada será na pesquisa que se
caracteriza como qualiquantitativa, envolvendo um estudo de caso, além da realização da análise documental e 
de entrevistas despadronizadas.  
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AS RECENTES DESCOBERTAS DA ECONOMIA COMPORTAMENTAL E COMO ELAS ESTÃO 

INFLUENCIANDO O NOSSO PODER DE DECISÃO 
  ANDREASI, DIEGO LUIS PEREIRA (Aluno de programa de Pós-Graduação - FACULDADES INTEGRADAS 

ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE - FIAETPP)

Ao longo do tempo, a economia tradicional nos doutrinou a pensar que somos seres totalmente racionais e que
como tal, tomamos nossas decisões levando em conta basicamente o custo-benefício da operação, e que nesse 
processo não sofremos a influência de nenhuma outra variável. Foi então que a economia comportamental 
entrou em cena e com base em seus estudos começou a demonstrar que as pessoas não são perfeitamente
sensatas, como máquinas ambulantes, muito pelo contrário, ela está nos mostrando que nossas decisões são
influenciadas e afetadas por diversas variáveis, que por serem intangíveis, acabamos não percebendo que
sofremos tal interferência. É com base nessas surpreendentes experiências que o presente trabalho se justifica,
tendo como objetivo mostrar como os resultados dessas pesquisas estão provando que alguns de nossos 
paradigmas sobre o comportamento humano estavam completamente equivocados. Além disso, o trabalho tem a
finalidade de mostrar como o nosso modo de agir e as nossas escolhas estão sendo influenciadas por técnicas
muito bem desenvolvidas por profissionais de marketing, que passaram a entender que o efeito irracional que as
emoções têm nas escolhas das pessoas é a chave que as empresas estão usando para ganhar ainda mais
dinheiro com suas campanhas. Para tanto, por se tratar de um assunto ainda recente, foi utilizada uma 
metodologia pautada exclusivamente em pesquisas bibliográficas.  
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL: UMA EXPERIÊNCIA EM UMA 

EMPRESA DE SEMI JOIAS 
  GONÇALVES, BRUNO DIAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LUSSARI, WILSON ROBERTO (Professor - UNOESTE)

Atualmente, o mercado em geral vem tendo um avanço trazendo grandes mudanças, e a grande 
responsabilidade da maioria das empresas no segmento de vendas é ter um bom posicionamento em seu ramo
garantindo uma fatia desse mercado. A empresa Magnum atua no segmento de mostruários de semi jóias em
consignação há 10 anos e para o trabalho proposto para essa organização, busca de modo geral um trabalho de
recursos humanos que é analisar e propor melhorias na sua equipe de vendedores que tem a finalidade de
atender revendedoras no estado do Mato Grosso do Sul e região, analisando em uma pesquisa prática seus 
comportamentos diante as clientes, sua postura, modo de atendimento, seu perfil e sua imagem, pontos fortes e
fracos, principais dificuldades na representação comercial. Busca-se acreditar que com esse estudo, os 
representantes comerciais possam enxergar melhor o seu trabalho, se importando mais com a qualidade do seu
atendimento, sua imagem, com objetivo de gerar lucros motivando suas revendedoras e aumentando sua linha
de vendas, tendo postura e ética nas suas tomadas de decisões.Assim, o objetivo geral norteará a pesquisa
como um todo, apoiado no problema central. Já os objetivos específicos estabelecerão o atingimento de pontos
particulares de apoio ao objetivo geral, traduzidos nos capítulos do trabalho de pesquisa. Para o presente 
trabalho, o objetivo geral deriva-se da questão formulada na problemática, que é: Desenvolver e capacitar os
representantes da empresa Magnum Semi joias, trazendo melhorias e aumento de demanda e vendas. . Os
métodos para as entrevistas vão ser utilizadas no momento da atividade em prática, tanto o pesquisador e o
representantes vão trocar informações, idéias e pontos de vista diferentes levantando dados para a resposta,
sendo perguntados quais são suas maiores dificuldade no trabalho e o que pode ser melhorado nos erros 
encontrado. A presente pesquisa é um tipo de abordagem qualitativa baseando-se em observar, entrevistar e 
registrar informações e alguns dados, colaborando para o desenvolvimento do estudo dando ênfase as opiniões 
e discussões. Quando ao estudo de caso visa ao exame detalhado de um ambiente de um sujeito ou de alguma
situação mais ampla, proporcionando também a experiência real de uma discussão, analise e tentativa de
solução de um problema retirado da vida real, no contexto desse estudo o estudo de caso visa analisar a
empresa, mostrando a realidade, os problemas e propondo soluções para cada uma delas. Contudo, a pesquisa
utilizará uma variedade de dados coletados de variadas fontes de informação que compõe a empresa, tendo 
como técnicas de observação do funcionário na viagem de como ele trabalha, elementos de estudo e
investigação, tendo em vista também o foco de procurar problemas e solucioná-los. Na pesquisa com a empresa 
Magnum fatos serão observados, analisados, dados serão coletados com uso de técnicas padronizadas como
entrevistas e observação, sendo assim uma pesquisa descritiva. .  
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CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR: ESTUDO 

DE CASO EM UM LAR DOS IDOSOS NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO  
  FERNANDES, BRUNO EDUARDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

Nos últimos anos o assunto Terceiro Setor vem ganhando destaque nos meios empresariais e sociais, do
mesmo modo cresce o número de gestores de organizações sem fins lucrativos que necessitam de um
diferencial competitivo para superar as dificuldades enfrentadas por estas. O que se constata é que, apesar do
crescimento no número de organizações deste tipo, essas entidades ainda encontram várias dificuldades na
captação de recursos, pois o apoio financeiro recebido (governamental ou privado) é, muitas vezes, insuficientes 
para a sua gestão e até mesmo sobrevivência. Desta forma, o objetivo geral deste projeto de pesquisa é
identificar as dificuldades encontradas pelo Lar dos Idosos de Álvares Machado/SP no que se refere à captação
de recursos financeiros e humanos, como também, analisar se há alguma forma de planejamento estratégico. Já
os objetivos específicos deste estudo consistem em: analisar as dificuldades e os desafios em captar recursos
financeiros e humanos; identificar as atividades desenvolvidas pelo Lar dos Idosos de Álvares Machado/SP;
analisar de que forma são captados os recursos e identificar de que maneira estão aplicados pelos gestores
dessa entidade; d) analisar de uma forma conjunta todos os objetivos específicos e propor alternativas de 
melhorias para o Lar dos Idosos de Álvares Machado/SP. Para se conquistar e demonstrar estes objetivos, o
presente projeto, caracterizado por um estudo de caso de abordagem qualitativa, utilizará revisão bibliográfica,
analise documental, observação não participante e entrevistas com alguns dos participantes da entidade em
questão. A partir desta coleta de dados, espera-se apresentar algumas reflexões sobre o tema e sugerir a
elaboração de estratégias administrativas que venham contribuir para uma gestão profissionalizada e efetiva do 
Lar dos Idosos de Álvares Machado/SP.  
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CONTROLE FINANCEIRO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA MICRO 

EMPRESA. 
  SPOLADORE, LEANDRO NORBERTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MELLO, RAFAEL GARCIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SOUZA, MARCOS MEDEIROS DE (Professor - UNOESTE)

A gestão financeira refere-se às funções que o administrador financeiro desempenha em uma organização.
Quando se trata de micro empresas, a gestão financeira envolve tomadas de decisões que suprirão as demais
necessidades organizacionais, como por exemplo: recursos materiais e tecnológicos. Os controles financeiros 
também permitem mensurar áreas mais importantes para a empresa, o setor específico onde ela é mais rentável
e as áreas menos lucrativas, deste modo podendo aperfeiçoar onde já estava bom e aplicando medidas
corretivas onde não se atinge os resultados esperados. O objetivo geral do projeto é mostrar a importância do
controle financeiro na gerência das organizações. Os objetivos específicos são: averiguar a existência de
controles financeiros na organização; analisar os controles financeiros existentes, se há orçamento de caixa,
programação de recebimentos e pagamentos; verificar se os controles realmente transmitem segurança nas
tomadas de decisões rotineiras; demonstrar os benefícios gerados pela utilização dos controles financeiros. A 
metodologia a ser utilizada envolve uma pesquisa exploratória e também um estudo de caso em uma micro
empresa. A pesquisa recorrerá a uma pesquisa documental e uma entrevista como instrumentos de coleta de
dados, o que permitirá conciliar uma análise documental em contraste com o teor da entrevista a ser realizada
com o gestor da empresa-objeto do estudo de caso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 157

 
ENAPI 2011  
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

ADMINISTRAÇÃO

 
 

 
CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS: PLANO DE NEGÓCIO PARA ABERTURA DE UMA LOJA DE 

UTILIDADES DOMÉSTICAS NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 
  RAMA, DRIELLY CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A economia do Brasil nos últimos anos vem apresentando mudanças nas quais impactaram no aumento do
poder aquisitivo dos brasileiros e por consequência no aumento da demanda, diante deste cenário, o setor
varejista vem mostrando melhorias significativas. No entanto, esse aquecimento tem estimulado pessoas com o 
perfil empreendedor a sonharem com a abertura de seu negócio, buscando assim sua independência financeira.
Porém, muitos desses futuros empreendedores, antes de iniciarem suas atividades, não se preocupam em
efetuar um planejamento, sendo que a falta do mesmo, é considerado uma das principais causas da mortalidade
de empresas. Desta maneira, este trabalho se justifica pela importância da elaboração do Plano de Negócio, que
quando efetuado de maneira correta, ou seja, com dados que não estejam fora da realidade, permite que o 
empreendedor esteja munido de informações nas quais definem as características do negócio, explore suas
potencialidades, seus pontos fortes e fracos, identifique oportunidades, demonstrando a viabilidade do negócio
perante um mercado altamente competitivo, minimizando eventuais erros e riscos. Deste modo, o objetivo desta
pesquisa é verificar e analisar a viabilidade mercadológica, operacional, econômica e financeira da criação de
um novo negócio no setor de varejo, no segmento de Utilidades Domésticas, na cidade de Presidente Prudente-
SP, através da elaboração de um Plano Negócio. Este projeto caracteriza-se como uma pesquisa exploratória 
que consiste em recolher e registrar os fatos, além de pesquisa bibliográfica e qualitativa que tem como objetivo 
o aprimoramento de ideias e ou a descoberta de intuições, também visa buscar maior familiaridade com o
problema com vistas a torná-lo mais explícito.  
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DIAGNÓSTICO DA LOGÍSTICA DE EXPORTAÇÃO EMPREGADA PELA VITAPELLI LTDA. 

 

  PARIS, IVAN DE LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BARBATO, ALEXANDRE PINTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SATO, SONIA SANAE (Professor - UNOESTE)

Decorrente da globalização o comércio exterior vêm evoluindo, as exportações brasileiras vêm alcançando
recordes históricos, apesar das dificuldades encontradas, quais sejam pelas altas taxas de juros, pela dificuldade 
que as empresas exportadoras enfrentam ou simplesmente pelo transporte existente ser escasso. O aumento no
número de exportações deve-se ao avanço na qualidade dos produtos, assim os mesmos passaram a abranger
uma fatia maior desse comércio e consequentemente o número de empresas exportadoras, aumentaram
gradativamente, abrangendo a maioria dos setores industriais. No entanto, o processo de exportar é complexo,
pois envolve uma série de atividades logísticas, tais como o uso correto do modal de transporte e o 
desenvolvimento de uma embalagem segura. Neste contexto, vale destacar que atualmente o Brasil apresenta
somente dois portos, o Porto de Santos (SP) e o Porto de Paranaguá (PR), os quais são utilizados para receber
mercadorias, seja pela compra ou venda. No entanto, tais portos não conseguem suprir a demanda que as
negociações do comércio exterior exigem. Além disso, as ferrovias arcaicas, rodovias em péssimo estado de
conservação e escassez de hidrovias são alguns dos desafios enfrentados pela logística brasileira. Diante de tal 
problema, surge a importância do tema ser abordado e analisado com maior detalhamento. . Este trabalho tem
como objetivo geral realizar um diagnóstico da logística de exportação empregada pela Vitapelli Ltda., de forma 
a identificar os principais desafios enfrentados pela empresa no escoamento de seus produtos. Os Objetivos
Especificos dessa pesquisa são: Revisar a literatura sobre logística de exportação; Retratar por meio da
literatura a importância da melhoria da infraestrutura dos transportes para a evolução do comércio exterior no
Brasil; Descrever as etapas do processo da logística de exportação empregada pela Vitapelli Ltda. para o
escoamento de seus produtos; Identificar possíveis gargalos e problemas no processo da logística de 
exportação da empresa objeto dessa pesquisa; Sugerir a implementação de melhorias que possam contribuir
para um melhor desempenho da logística de exportação da empresa objeto dessa pesquisa, caso se verifique tal
necessidade. . Para realizar o presente trabalho, foi necessário buscar dados mais concretos, em uma pesquisa
bem estruturada, ou seja, propõe-se que a mesma tenha legitimidade. Assim a análise apoia-se em dados 
qualitativos, onde, serão levantados os dados necessários da empresa escolhida e será feito uma coleta de 
informações através de um estudo profundo e extenuante, onde detalhes proporcionam conhecimento sobre o
objeto ou o caso estudado. Outro instrumento necessário para realização da pesquisa foi a coleta de dados
através de um estudo bibliográfico, obtendo informações existentes. Outra fonte de pesquisa será a entrevista
despadronizada que analisada de forma qualitativa, onde coletamos dados da empresa através do responsável
pela mesma.  
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DO LIXO A RECICLAGEM: A REPRESENTAÇÃO SOCIAL PELO DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 
SOBRE O COTIDIANO DOS MEMBROS DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DE 

PRESIDENTE PRUDENTE-SP 
  GITAHY JUNIOR, IVAN MÁRCIO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

Seguindo os princípios do cooperativismo, a Cooperativa de Catadores de Recicláveis de Presidente Prudente 
busca reintroduzir as pessoas no mercado de trabalho, neutralizando uma estrutura sócio-econômica inerente ao 
mercado capitalista e hostil aos princípios solidários. Unindo-se os cooperados buscaram satisfazer suas 
necessidades sociais, econômicas e culturais comuns. Diante desta realidade, o presente projeto procura
entender o cotidiano destes indivíduos que deixaram o trabalho informal no lixão e fundaram a cooperativa de
catadores de recicláveis, tendo em vista a questão da auto-estima, das vivências pessoais, profissionais e 
sociais e seus relatos de motivação e expectativas de futuro. O objetivo geral é verificar como as práticas
cotidianas – vivências pessoais/profissionais e sociais- na Cooperativa de Recicláveis de Presidente Prudente
repercutem na auto estima de seus membros. Os específicos foram: analisar relatos dos membros da
Cooperativa de Recicláveis de Presidente Prudente sobre vivências pessoais, profissionais e sociais; verificar a
vivência dos catadores de recicláveis dentro da Cooperativa de Recicláveis de Presidente Prudente e analisar,
pelos relatos, a auto estima dos membros da Cooperativa de Recicláveis de Presidente Prudente. Serão nove
sujeitos de pesquisa, todos do sexo masculino, com idade entre 47 e 61 anos. Como metodologia de pesquisa 
elegeu-se o estudo de caso, numa abordagem qualitativa. Como técnicas de pesquisa utilizar-se-á a 
bibliográfica, documental e entrevistas semi-estruturadas. A análise dos dados será baseada no discurso do
sujeito coletivo utilizando o software qualiquantisoft. Na construção do discurso buscaremos identificar os
seguintes aspectos: 1.auto-estima; 2. Vivências pessoais, profissionais e sociais e 3. Relatos de motivação e
expectativas de futuro.  
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DOENCAS RELACIONADAS AO TRABALHO NO SETOR DE PRODUÇAO 

 

  LEMOS, VALTER SOARES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ROCHA, ARIELI PEREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BRAMBILLA NETO, LUIZ BARBATTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LOPES, STEVE ORTEMAIR (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FAITA, PAULENE GABRIEL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PISSININ, SIBELLI LUZIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TOFANELI, GUILHERME MORANDI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TAKENAKA, EDILENE MAYUMI MURASHITA (Professor - UNOESTE)

Atualmente, os casos de doenças relacionadas ao trabalho apresentam-se como um dos principais problemas a 
envolver diversas organizações na medida em que incidem sobre os trabalhadores que exercem vários tipos de
funções e tais fatores de risco com sua saúde podem acarretar casos de afastamentos e gastos extras para as
empresas. Sabendo que as doenças relacionadas com o trabalho existem, conviver com elas sempre fez parte
do cotidiano das organizações. Dessa forma, a busca constante pela melhoria nas condições oferecidas ao
trabalhador, passa pela necessidade de adaptar o ambiente de trabalho às suas capacidades fisiológicas e 
psicológicas. A presente pesquisa tem por objetivo levantar os problemas que o setor de produção vem
enfrentando com as doenças relacionadas ao trabalho. A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica como
procedimento de investigação que implica no levantamento de dados por meio da documentação indireta com a
utilização de informações coletadas por outras pessoas obtidos por meio de pesquisa documental (fontes
primárias) e pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) cuja finalidade é colocar o aluno pesquisador frente a 
tudo que foi escrito sobre determinado assunto a fim de permitir o reforço paralelo na análise de suas pesquisas
ou manipulação de suas informações.  
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EMPREENDEDORISMO: UMA NOVA VISÃO SOBRE A GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA, SEUS 

GESTORES E DESAFIOS DO SETOR 
  SILVA, MURILO ALVES DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

A internacionalização da economia mundial transcende os fenômenos meramente econômicos, intervindo na
política, sociedade e cultura. Neste cenário, inclui-se o Brasil, que enfrenta grandes desafios de diferentes
características por ser um país de dimensões continentais. Ao que se percebe, o papel do gestor público vem
ser de fundamental importância perante a estas transformações e desafios vivenciados no país. Neste sentido, a
visão a respeito do tema empreendedorismo, principalmente na gestão pública, vem mudando, sendo discutida e
difundida, para se repensar conceitos e redirecionar ações para torná-la eficiente. Desta forma, estudar o 
empreendedorismo na gestão pública torna-se um grande desafio a se enfrentar para tornar a gestão do Estado 
mais eficiente e viável na busca por uma administração orientada no resultado. Neste contexto, o objetivo geral
da presente pesquisa será analisar o papel do empreendedor na gestão pública, buscará atingir o objetivo geral
e aprofundar-se no tema, através dos seguintes objetivos específicos: a) descrever o perfil do gestor público,
suas funções e dificuldades; b) analisar as principais características do empreendedorismo e do perfil do
empreendedor; c) entender como o gestor público pode desenvolver e aprimorar características 
empreendedoras; d) compreender como o empreendedor público pode ajudar no processo de mudança na
gestão pública. Sendo assim, o presente projeto de pesquisa se pautará em uma pesquisa qualitativa
caracterizando-se por uma revisão bibliográfica sobre o empreendedorismo na gestão pública, visando o perfil
empreendedor, a partir da análise e reflexões das idéias expostas pelos autores que discutem o tema. Portanto,
acredita-se que por meio destas reflexões seja possível compreender com maior profundidade as dificuldades 
enfrentadas no setor público, desenvolver políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo e, por fim,
buscar alternativas que ajudem no processo de mudança da administração do Estado.  
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EMPREGABILIDADE : A BUSCA PELA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO MERCADO DE 

TRABALHO 

  SILVA, MAIRA APARECIDA DE LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BETINI, JOSIELE CAHIN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

Atualmente, o tema empregabilidade vem ocupando lugar de destaque na sociedade. Isso ocorre tanto pelo fato
da necessidade do trabalhador se qualificar constantemente para o mercado como também pela idéia de que as
empresas também podem contribuir com essa qualificação. Ao que se percebe, para o indivíduo ingressar e se
manter competitivo num contexto organizacional cada vez mais exigente é necessário que o mesmo se capacite 
e desenvolva habilidades diferenciadas, que o permitam aproveitar as oportunidades de trabalho que apareçam.
Com base nestas considerações, este projeto tem como objetivo apresentar as diferentes características da 
empregabilidade, analisando de que maneira tal capacitação contínua pode se tornar decisiva na busca por uma
recolocação no mercado de trabalho. Especificamente, busca-se: identificar a importância da qualificação 
profissional; perceber como competência, o comprometimento e o conhecimento específico auxiliam na
empregabilidade e também verificar de que maneira as empresas podem contribuir para este processo. Em
relação aos aspectos metodológicos, esta pesquisa se caracterizará por uma abordagem qualitativa, na qual se 
realizará uma revisão bibliográfica a respeito do tema, investigando os principais autores que abordam o
assunto. Procedimentos estes que visam atingir os objetivos apresentados.  
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EMPREGABILIDADE: UM DESAFIO PROFISSIONAL 

 

  LAURIANO, CAMILA DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
OLIVEIRA, DYANA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, JOÃO PAULO DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

O termo empregabilidade vem ocupando lugar de destaque nos dias atuais, tanto no meio empresarial quanto
entre aqueles que desejam se manter empregáveis em um mercado de trabalho significativamente competitivo.
Trata-se de um assunto recentemente surgido devido ao desenvolvimento global e as respectivas mudanças que
vem ocorrendo tanto no setor industrial quanto no setor empresarial. A partir desta constatação, este projeto tem 
como objetivo geral descrever a influência da empregabilidade no contexto organizacional, analisando as suas
implicações na concepção que temos de emprego e recolocação profissional no mercado. Para o alcance dos 
objetivos estabelecidos, este estudo se caracterizará por uma revisão bibliográfica sobre o tema, onde o foco
central será a análise teórica sobre as reflexões que abordam as transformações no mundo do trabalho, bem
como as alternativas para se manter inserido neste. Espera-se, deste modo, desenvolver uma discussão crítica 
sobre as influências da empregabilidade para os trabalhadores, empresas e sociedade.  
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ESPIRITUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

 

  ZACCHARIAS, RENAN LACERDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, JERSON JOAQUIM DA (Professor - UNOESTE)

A Espiritualidade nas Organizações vem se mostrando como uma nova alternativa na maneira gestão e na forma 
de liderar uma organização e seus colaboradores. Diante das inúmeras opressões existentes no ambiente
organizacional, a concorrência predatória e desleal, o assédio moral, a pressão competitiva, o achatamento cada 
vez maior da estrutura hierárquica, o medo do desemprego, entre outros vários fatores levam-nos a busca de um 
sentido, de um propósito de vida, uma razão para viver e vencer os obstáculos do mundo corporativo. A
presente pesquisa busca em seu objetivo geral a busca informações sobre como a espiritualidade pode interferir
nas organizações e no seu interior. Com isso, realizaremos uma pesquisa qualitativa dentro de um ambiente
organizacional, onde usaremos como instrumento entrevista semi estruturada, onde obteremos informações 
quanto ao relacionamento entre os colaboradores, suas opiniões quanto aos problemas apontados na empresa,
além de sua maneira de pensar sobre a influência do tema pesquisado na organização, e questionar sobre o que
deveria ser feito para solucionar os problemas encontrados.  
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ESTRATÉGIA DE MARKETING: A UTILIZAÇÃO DESTA FERRAMENTA PARA AUMENTAR A 

COMPETITIVIDADE NO MERCADO 
  MONZON, CAMILA CARNIEL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TEJADA, JANE APARECIDA DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

Nas últimas décadas, a aceleração dos avanços tecnológicos gerou aumentos substanciais na produtividade dos
setores e criou condições para o fornecimento de um nível sem precedentes de produtos e serviços. Além disso,
mudanças dentro das organizações, seja na introdução de novas técnicas de gerenciamento ou de processos, 
vem obrigando as empresas a tornarem-se ágeis e adaptáveis a essas transformações para acompanhar a nova
realidade econômica e comercial que o mundo está vivendo. Neste cenário, globalizado e agressivo, mostra-se 
fundamental gestores articularem estratégias que promovam o que denominamos de diferencial competitivo.
Com base nestas considerações, este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as principais
características da estratégia organizacional, apresentar classificação dos diferentes tipos de estratégia e a 
evolução do pensamento estratégico voltado ao marketing das empresas. Para tanto, será desenvolvida uma
revisão bibliográfica aprofundada sobre o tema por meio da qual se aproveitará a reflexão e as informações 
fornecidas por diversos autores renomados na área de estratégia organizacional e marketing. Sendo assim,
espera-se ao final deste estudo dizimar algumas das dúvidas acerca das estratégias de marketing e sua
importância no contexto organizacional.  
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ESTRATÉGIAS DE ALIANÇAS E PARCERIAS: UM ESTUDO REALIZADO NA CAIXA DE ASSISTÊNCIA 

DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO(CAASP)- REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE. 
  MARTINS, THIAGO SILVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

Em virtude da globalização, da velocidade de informações e dos recursos tecnológicos mais acessíveis, somente 
empresas competitivas conseguem se manter em plena disputa. Ao que se percebe, neste cenário, organização
alguma pode se dar ao luxo de estabelecer uma cultura que não esteja sujeita à mudanças. Neste contexto,
independentemente do segmento, para que a empresa mantenha sua força competitiva, medidas de baixo custo
tem toda preferência. Outro determinante é o fato de que aumenta, cada vez mais, o número de possíveis
concorrentes. Face tal situação, é possível enxergar o quão importante o nome da corporação se mantenha 
integro para uma suposta aliança, parceria ou outro tipo de ação que venha colaborar para seu futuro. Portanto,
estratégias de alianças e parcerias são medidas de extrema eficácia, com velocidade de retorno considerável no
ações estratégicas de crescimento e desenvolvimento organizacional. Com base nestas considerações, este
trabalho tem como objetivo geral, analisar as possíveis e já existentes estratégias de parceria desenvolvidas pela
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) de Presidente Prudente/SP e verificar a percepção
de seus usuários quanto ao portifólio de serviços prestados. Com isso, busca-se demonstrar o quanto a parceria 
estratégica se faz presente nas organizações de visão ampla e agregar mais um trabalho cientifico à literatura 
sobre assunto. No que se refere às questões metodológicas, trata-se de um estudo de caso, com abordagem 
qualitativa, utilando-se como instrumento de coleta de dados a análise documental, a observação participante, a
aplicação de questionáriios com alguns associados e a realização de entrevistas com participantes da
organização. Assim, com a realização deste estudo, acredita-se que serão evidenciados e dados que reforcem a 
necessidades de novas parcerias estratégicas nos variados segmentos do mercado.  
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ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO 

DE ANÁLISE DE SEMENTES NA EMPRESA SEMENTES GUINOSSI 
  BARBOSA, LETICIA GONÇALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GUINOSSI, TALITA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SATO, SONIA SANAE (Professor - UNOESTE)

Entende-se que uma organização quando lida sabiamente com a realidade, torna-se propensa ao sucesso e lhe 
é conferida um caráter de sagacidade para apurar as circunstâncias do mercado em que atua. Essa visão
potencial dos negócios induz a adoção de estratégias distintamente benéficas para elevar a lucratividade aos 
níveis ideais. Dado este enfoque, por meio da análise de viabilidade econômico-financeira de investimentos, o 
administrador financeiro identifica os riscos, as vantagens, as precauções a serem tomadas, além de mensurar
os retornos dessas decisões, possibilitando o desenvolvimento interno e, paralelamente, à expansão da
empresa em termos de abrangência de mercado. Dentro deste contexto, a presente pesquisa tem como objetivo
geral analisar a viabilidade econômico-financeira para a implantação de um laboratório de análise de sementes 
na empresa Sementes Guinossi. Para atender ao objetivo proposto, será realizada uma pesquisa descritiva por
meio do método do estudo de caso, o que possibilita uma explanação global do assunto investigado. A coleta de
dados será embasada em dados secundários, cuja obtenção dar-se-á pela revisão da literatura disponível sobre 
o assunto e dados primários por meio de observação participante e de entrevistas despadronizadas, as quais
remetem um caráter mais informal à respectiva coleta de dados.  
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EXPECTATIVAS MOTIVACIONAIS DOS DISCENTES DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

GESTÃO COMERCIAL EM RELAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 
  STRAZZER, ADRIANO BIEMBENGUTE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

DIAS, ARIANE CAROLINE DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PEREIRA, JOSÉ CARLOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MARRA, LUANA BARROCA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARRA, NEUZA BARROCA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MARRA, SOELLYN BARROCA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PEDRO, JOSÉLIA GALICIANO (Professor - UNOESTE)

A competitividade do mercado e a necessidade constante de se qualificar, faz com que a formação superior seja
fundamental para o trabalhador, tanto para a conquista de um novo emprego como para desenvolver-se no 
emprego atual, uma vez que os profissionais com graduação em nível superior possuem mais chances de
conquistarem bons empregos e consequentemente melhores salários. O que antes era um diferencial tornou-se 
praticamente uma exigência do mercado de trabalho. Diante do exposto, o presente projeto de pesquisa tem por
objetivo geral analisar as expectativas motivacionais dos discentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Comercial da Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente-SP, os objetivos específicos são de 
demonstrar a criação dos Cursos Superiores de Tecnologia a nível nacional, analisar a implantação e o 
desenvolvimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial e analisar sob a ótica dos discentes as
expectativas com relação ao mercado de trabalho. Assim, buscamos fundamentar o estudo a partir de pesquisa
bibliográfica em livros e artigos científicos, com abordagem qualitativa e realização de um estudo de caso com
os discentes do curso. Desse modo, buscamos demonstrar com a disseminação dos cursos superiores
tecnológicos o público atingido é bastante diversificado em relação à faixa etária, nível de formação escolar e
sua posição no mercado de trabalho.  
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FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES: ESTUDO DE CASO AVALIA O ATENDIMENTO DE LOJA DE 

CONFECÇÕES PARA TAMANHOS ESPECIAIS 
  LUSSARI, WILSON ROBERTO (Professor - UNOESTE)

DIAS, NATALIA SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARTORINI, NATÁLIA VILATORO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Inserido no universo globalizado, o mercado de trabalho exige de diferentes segmentos empresariais,
capacidade de adaptação e criatividade para enfrentar um campo competitivo cada vez mais amplo e
surpreendente. Nesse contexto, satisfazer o público-alvo ganha destaque especial na preocupação 
empreendedora, pois sua conquista e fidelização são a alternativa mais eficaz para vencer a concorrência e
permanecer com solidez na memória dos consumidores. A satisfação de um cliente está diretamente relacionada 
com as ações que a empresa executa. O oferecimento de produtos e serviços de qualidade, assim como o de
preços e prazos justos, são pontos relevantes a se considerar para a conquista de um novo cliente. Outro fator
fundamental, principalmente para fidelização, é a prestação de atendimento qualificado, diferenciado e
personalizado – o cliente se sente satisfeito, repete suas compras e falam aos outros sobre suas boas
experiências com o produto e a empresa. Há um ano em funcionamento na cidade de Presidente Prudente, a 
loja de confecções para tamanhos especiais, Moda Maior, já demitiu duas funcionárias e hoje conta apenas com
uma colaboradora, contratada desde a abertura do empreendimento. Com o objetivo de possibilitar a
qualificação de funcionários que atendam de forma satisfatória a este peculiar público-alvo,. o presente estudo 
avaliará por observação quais são os fatores cativantes presentes nesta colaboradora que mantém constância
de bons resultados de vendas.  
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FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE E O DIFERENCIAL DO MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

  SÁ, MARCELA SILVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
DELLICOLLI, MAYARA ZULDETE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SOUZA, MARCOS MEDEIROS DE (Professor - UNOESTE)

Este trabalho tem como justificativa o estudo da fidelização de cliente, considerando que toda organização deve
identificar e responder às necessidades de seus clientes para que continue em crescimento. Sendo assim, e
com base no marketing de relacionamento, este estudo irá abordar como é feita essa trajetória até conquistar a
confiança de seu público-alvo. A relevância do tema e do estudo a ser realizado tem como foco o bom 
atendimento ao cliente e a utilização dessa ferramenta de marketing como estratégia competitiva no atual
mercado. O objetivo geral é estudar a fidelização de clientes em um posto de combustível; e os objetivos
específicos são: identificar por quais motivos um cliente se torna fiel a uma marca, produto e/ou serviço; analisar
as reais necessidades dos clientes; identificar quais dos produtos agregados é mais utilizado pelos clientes;
analisar por quais motivos os clientes fidelizados consomem mais produtos e/ou serviços em um posto de
combustível. Os procedimentos metodológicos a serem adotados envolvem: abordagem qualitativa, estudo de
caso e pesquisa descritiva; e como instrumentos de coleta de dados recorreremos à pesquisa bibliográfica, 
observação não participante e formulários a serem aplicados pelas pesquisadoras em uma amostra de 50
clientes no Posto Zap Ltda. Será realizada uma análise de conteúdo dos dados coletados à luz do referencial
teórico.  
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GÊNERO NO MERCADO DE TRABALHO: CARREIRA E VOCAÇÃO OU NECESSIDADE? 

 

  COSTA, KEISSY MINORELLI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SPINELLI, MARIA ELIZABETE PINHEIRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

Diante das circunstâncias em que a mulher se defronta na sua dupla ou muitas vezes até tripla jornada, achou-
se oportuno pesquisar sobre este tema, que se retrata aqui como gênero no mercado de trabalho, pois a
constante busca pela igualdade aos direitos e o desejo por tornar-se autora da sua própria história, tem sido as 
constantes manifestações das mulheres de hoje. Percebe-se ainda que esta discussão vem sensibilizando 
intelectuais das mais diversas áreas do conhecimento no que se refere aos aspectos sobre a diversidade de
comportamento entre gêneros e como são abordados na sociedade em que vivem. Por essa razão, é importante
compreender como as mulheres enfrentam as barreiras e como diferem suas atitudes, posicionamento e
satisfação no trabalho. Sendo assim, o presente projeto tem como objetivo geral analisar e verificar a
participação da mulher no ambiente organizacional, seus dilemas, jornadas e perspectivas. Especificamente, 
busca-se: descrever quais os fatores que influenciaram a introdução da mulher no mercado de trabalho;
compreender quais barreiras as mulheres enfrentam para ter uma profissão e se posicionarem no contexto
organizacional; identificar de acordo com um grupo de mulheres, quais os principais desafios enfrentados em
tentar conciliar a vida familiar com a vida profissional durante a jornada dupla/tripla; verificar, segundo o grupo
estudado, quais as principais dificuldades no início da carreira e quais as principais dificuldades atualmente. Em
relação aos aspectos metodológicos, esta pesquisa se caracterizará por uma abordagem qualitativa, no qual se
realizará uma revisão bibliográfica sobre o tema, bem como entrevistas com um grupo de mulheres que atuam 
no mercado de trabalho na região de Presidente Prudente – SP, analisando sua história de vida. Assim, com 
este estudo espera-se que seja possível compreender o significado do trabalho para a mulher nos dias de hoje.
Acredita-se que, esta hipótese inclina-se a ser mais forte para mulheres que vêem seu atual trabalho como fruto
vocacional ou desenvolvimento de carreira, do que para as que o percebem como um emprego exercido
mediante as necessidades enfrentadas por elas.  
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GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES 

 

  SANTOS, ALESSANDRA DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SÁ, PEDRO TEÓFILO DE (Professor - UNOESTE)

Diante do novo cenário organizacional globalizado, as empresas estão inseridas nesse contexto, o que tem
exigido constantes transformações na área da gestão. Desta forma, as organizações têm uma nova
preocupação, esta, afeta à sociedade contemporânea, a qual não se preocupa não só com o lucro, mas
também, com todo o contexto que envolve a vida das organizações. Nesse sentido se destacam o cumprimento
do seu papel social e a manutenção da sua imagem, a fim de se adequar aos novos paradigmas sociais do 
século XXI. Como forma de atender ao seu novo papel social, o olhar se volta para o quadro de pessoal,
também denominado de capital humano. Este é visto como o bem de grande valia para a empresa, pois parte
dele a possibilidade do seu sucesso. Desta forma, se proporciona a valorização desses colaboradores quando
se investe em processos voltados para a Qualidade de Vida dos Trabalhadores (QVT), que resulta num conjunto
de ações que engloba desde a implantação de projetos sociais até o seu cumprimento, visando com isto, a 
melhora da qualidade de vida e melhores condições de trabalho, para que reflita diretamente no resultado final
da empresa. Vê-se, portanto, que o tema Qualidade de Vida dentro das organizações é um instrumento que 
deve estar disponível ao gestor, que dirigirá tais ações, rumo à efetividade. Dentro disso, ressalta-se a 
importância deste estudo, pois através da implantação e gestão das ações sociais, voltadas para a Qualidade de
Vida, será possível alcançar a satisfação do aspecto social, empresarial e dos colaboradores. Este trabalho tem
como objetivo geral o estudo das ações voltadas para a Qualidade de vida dos Trabalhadores dentro das
organizações. E, como objetivo especifico estudar as implementações de projetos ou programas voltados ao 
bem estar de seus colaboradores diretos, a fim de constatar se as ações têm sido eficazes. Para o
desenvolvimento do presente trabalho será utilizada a pesquisa bibliográfica por meio de livros,revistas
especializadas, artigos científicos, sites especializados e outros.  
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GESTÃO DE PESSOAS 

 

  SILVA, THALITA DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CARMO, GRACIELE BUENO ROSATTI DO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SÁ, PEDRO TEÓFILO DE (Professor - UNOESTE)

Modernamente as organizações teem tratado as pessoas (funcionários) como expressão de resultado numérico,
posto que exige delas resultados classificados pela produtividade. Para a satisfação dessas exigências elas
fornecem treinamentos de pessoas voltados para o desenvolvimento e, consequentemente, a satisfação dos
seus interesses econômicos. Uma dentre tantas outras razões para o empenho das empresas nesse 
treinamento está no fato dele ser visto como forma de agregar valores às pessoas, que são responsáveis pelo
capital intelectual e, obviamente, pelo sucesso das organizações. Desta forma, as organizações tornaram-se 
cada vez mais responsáveis, principalmente, no século XXI, pelo exercício da função de auxiliar no processo
educacional dos funcionários, denominado de educação corporativa. A inserção dessa organização no mundo
globalizado é marcada por uma clientela diferenciada, cada vez mais exigente. Com isso a organização precisa
ser inserida nessa nova faceta da empresa moderna. Eis a razão fundamental por que o treinamento de pessoas
é ponto de grande relevância para o gestor na organização. Portanto, no século XXI, a valorização da pessoa 
não pode ficar á margem do sistema globalizado, demonstrando, assim, ser de fundamental importância o
estudo do tema proposto. O presente trabalho tem como objetivo geral estudar o desenvolvimento de pessoas
(funcionários) da rede Drogasil S/A. E como objetivo específico verificar como é feito o direcionamento dos
treinamentos das pessoas (funcionários). Com relação à abordagem metodológica, será desenvolvido um estudo
de caso, com abordagem qualitativa, utilando-se como instrumento de coleta de dados a análise documental, e 
bibliográfica em livros, revistas especializadas e sites, dentre outros. Com a realização deste estudo, pretende-
se contribuir para a vida da organização e de outras no mercado globalizado.  
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GESTÃO EMPREENDEDORA NA MICRO E PEQUENA EMPRESA: ESTUDO DE CASO EM UMA 

EMPRESA DE FOTO/FILMAGEM 
  LUZ, ALINE DE AGUIAR (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PAZINI, MARLEY SILMARA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

Um dos principais pilares de sustentação da economia brasileira é formado pelas micro e pequenas empresas,
sobretudo pela sua enorme capacidade geradora de emprego e renda. Cada vez mais busca-se profissionais 
que desenvolvam novas habilidades e competências, com coragem de arriscar e de aceitar novos valores,
descobrindo e invertendo seus limites. Sendo assim, a necessidade de discutir sobre o tema se deu pelo fato 
dessas organizações e seus gestores (muitas vezes com perfil empreendedor) estarem ocupando um papel
cada vez mais importante no Brasil. Mediante a isso, o presente trabalho terá como objetivo geral identificar o
valor das micro e pequenas empresas, em especial a empresa Foto Luz, junto a economia. Como objetivos
específicos busca-se : analisar a importância das MPE´S para o desenvolvimento econômico brasileiro; apontar
os principais desafios e dificuldades enfrentadas por essas organizações; verificar a influencia do empreendedor
na gestão de pequenos negócios; identificar as principais características do ramo de foto e filmagem; descrever
as características empreendedoras do proprietário da empresa Foto Luz. Portanto, esta pesquisa caracteriza-se 
por um estudo de caso com abordagem qualitativa. Em relação aos instrumentos de coleta de dados, serão
desenvolvidas revisões bibliográficas, observação não participante e entrevistas com os participantes da
empresa, sendo o fundador e sua assistente. Assim, acredita-se que as características empreendedoras do 
proprietário da organização analisada influenciam diretamente na gestão e crescimento do negócio.  
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GESTORES X COLABORADORES; DORT A DOENÇA QUE OS LIGAM 

 

  SILVA, ANDRE LUIS MENDES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BARBOSA, DOUGLAS DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

DIAS, CAMILA CRISTINA FERREIRA CRUZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SANTOS, MAURO CÉSAR DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FREITAS, NARA GEANE DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARQUES, ALEX VINICIUS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PEDRO, JOSÉLIA GALICIANO (Professor - UNOESTE)

Atualmente os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) tem se tornado a doença que
mais causa afastamento dos funcionários de uma empresa. Porém, muitas empresas perceberam que as causas 
podem estar partindo delas mesmas, visando a busca de bons resultados colocam seus colaboradores em ritmo
estressante e esgotando-os fisicamente, o gestor não está dando a devida atenção ao ambiente de trabalho de
seus colaboradores, se ele é apropriado para desenvolver as atividades que lhe foi proposta. A DORT esta
atingindo os trabalhadores no auge de sua produção não escolhendo sexo, idade e nem classe social. Diante do
exposto o objetivo do projeto de pesquisa é demonstrar aos empresários que um bom acompanhamento
desenvolvido pelo gestor aumenta a vida útil do trabalhador em relação a sua produção e com isso reduz-se as 
despesas, pois não ocorrerá afastamento com isso evita-se a necessidade de contratar funcionários adicionais 
ou temporários. A metodologia se baseia em pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos, com uma
abordagem qualitativa. Desse modo, buscamos demonstrar os fatores do ambiente do trabalho que podem
provocar a DORT, que podem vir isolados ou agrupados, além de demonstrar que os bons resultados são
conquistados através de uma boa equipe partindo dos incentivos que os gestores proporcionam a seus
funcionários em seu ambiente de trabalho, visando sempre o bem estar dos mesmos.  
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IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NAS EMPRESAS: IMPACTO DA MUDANÇA DE UM 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM UMA EMPRESA 
  SCARMAGNANI, DIOGO DE LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SOUZA, MARCOS MEDEIROS DE (Professor - UNOESTE)

Desde os primeiros sistemas de informação, até os tempos atuais, as empresas passaram a adotar a filosofia de
estar sempre se atualizando, atentas às novas tecnologias. Com a chegada da globalização, em 1990, e da
internet, ainda na década de 1990, trabalhar com tecnologias atualizadas, além de promover vantagem
competitiva às empresas, tornou-se mais que isso: questão de sobrevivência. Pela obsolescência dos hardwares 
e softwares nunca ter caminhado tão depressa, o gestor analisa bem na hora de investir em TI - Tecnologia de 
Informação, a fim de não comprar um produto obsoleto, ou que esteja próximo disso. Os Sistemas ERP
(Enterprise Resources Planning), componentes da TI, são softwares que oferecem recursos para os processos
das empresas. Esses softwares, além de informatizar os processos das empresas, permite que os
departamentos trabalhem de forma integrada. Isso gera informações úteis e que auxiliará o administrador na 
hora da tomada de decisão. Com esses sistemas ERP sendo atualizados frequentemente, e com os clientes
exigindo cada vez mais das empresas, é comum ouvirmos falar que “tal” empresa está mudando seu sistema
ERP. Tal mudança, principalmente em empresas de grande porte, leva muito tempo (pode levar alguns meses
como pode se estender por vários anos) de análise, pesquisa, treinamento, readaptação de processos, etc.,
além de tudo isso gera um enorme custo para a empresa. Não obstante, ainda há o risco do novo sistema não 
dar certo, o que colocará a empresa “em xeque”: ainda que volte a operar com o novo sistema, não será
reembolsada pelo custo enorme que foi gasto na tentativa de implantação do novo; se optar por continuar com o
novo sistema, também será um problema, visto que a empresa não se adaptou a ele, o que fará com que o
gestor e seus colaboradores trabalhem com muita dificuldade. Por esse motivo, essa pesquisa será realizada a
fim de entender melhor o que influencia um gestor a optar por mudar o sistema de sua empresa, e por que há 
tantos casos em que não é obtido sucesso com essa mudança. Qual a dificuldade e os problemas enfrentados
por um gestor na hora de realizar a mudança de um sistema de informação em sua empresa, e por que é tão
comum ver empresas não obterem sucesso após essa mudança?. O objetivo geral dessa pesquisa é identificar
as prováveis causas do insucesso na troca/implantação de um sistema de informação. Os objetivos específicos
consistem em: apresentar conceitos de sistemas de informação nas empresas; identificar a necessidade de um
sistema de informação gerencial; identificar a utilidade do sistema de informação antigo (ele atendia as
necessidades da empresa?); avaliar o grau de satisfação dos usuários com o sistema antigo; identificar as 
causas da necessidade de mudanças de sistema; identificar as necessidades dos usuários do sistema em si;
avaliar/comparar os sistemas; analisar as causas do insucesso. Pesquisa descritiva; pesquisa bibliográfica;
estudo de caso; questionário; análise de conteúdo.  
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INOVAÇÃO EM SERVIÇOS: PESQUISA NA REGIÃO CENTRAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 

  ALENCAR, VALÉRIA CAMARA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
AMARAL, MATHEUS DE OLIVEIRA DO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CRUZ, ÉRIKA MAYUMI KATO (Professor - UNOESTE)

O cenário contemporâneo, marcado pela dinamicidade e incerteza, exige das organizações adequação 
constante como forma de garantir sua manutenção no mercado. Diante desta nova realidade, as inovações
tornam-se importantes para que as empresas, independente do ramo em que atuem, obtenham vantagem
competitiva em relação aos seus concorrentes. Logo, o presente projeto tem como objetivo analisar o grau de
inovação tecnológica de empresas atuantes no comércio central da cidade de Presidente Prudente. Para tanto,
apresenta como objetivos específicos: caracterizar a região estudada; delimitar a abrangência do projeto; aplicar 
o instrumento de pesquisa e verificar o grau de inovação das empresas analisadas. O trabalho, de cunho
quantitativo, caracteriza-se como um survey e fará uso de ferramentas estatísticas para o alcance dos
resultados.  
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INSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO 

 

  MOREIRA, ANA PAULA DE FREITAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALVES, DANILO RAMOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SOUZA, DIEGO RAMIRES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FUKAYA, GILSON GARCIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
IRIE, VANESSA CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TAKENAKA, EDILENE MAYUMI MURASHITA (Professor - UNOESTE)

O mercado de trabalho encontra-se em constante processo de mudança, exigindo profissionais cada vez mais
atualizados, qualificados e capacitados para o desempenho de suas atribuições em sua área de atuação. O 
presente estudo trata de aspectos ligados a um aumento nas exigências, tanto para a convocação de um jovem,
quanto para a permanência de profissionais ativos no atual mercado de trabalho, considerando que vários
estudos indicam o impacto do desemprego sobre os jovens é historicamente maior do que sobre trabalhadores
de outras faixas etárias. O objetivo de nossa pesquisa é analisar a situação do mercado para aqueles que
buscam seu primeiro emprego e para os que tentam permanecer no mercado. Para o seu desenvolvimento 
utilizaremos a pesquisa bibliográfica como procedimento de investigação que implica no levantamento de dados
por meio da documentação indireta com a utilização de informações coletadas por outras pessoas obtidos por
meio de pesquisa documental (fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) cuja finalidade é
colocar o aluno pesquisador frente a tudo que foi escrito sobre determinado assunto a fim de permitir o reforço
necessário na análise dos dados obtidos.  
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LIDERANÇA OPERACIONAL E SUA RELAÇÃO COM A PERSONALIDADE DE SEUS LIDERADOS 

 

  RODRIGUES, FELIPE MATIAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, JERSON JOAQUIM DA (Professor - UNOESTE)

Em meio ao aumento da concorrência entre as organizações da área de transporte, podemos observar algumas
mudanças estratégicas que estão sendo adotadas pelos gestores a fim de se permanecer no mercado 
competitivo. Portanto, o presente trabalho abordará uma dessas mudanças, que é transformar chefes em
líderes. O trabalho foi proposto como forma de superação a experiência vivenciada dentro de uma empresa
atuante no setor de transporte, onde houve dificuldade de se estabelecer uma boa liderança para com o grupo
operacional. Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo geral detectar o perfil dos funcionários desta
transportadora, localizada na cidade de Presidente Prudente-SP, a fim de se identificar um líder específico para 
lidar com o grupo operacional e como objetivos específicos relacionar os temas prática da liderança e traços de
personalidade de seus seguidores, analisando os traços de personalidade predominantes nos liderados do setor
operacional e identificar o tipo de líder existente. Portanto, o estudo contará em primeiro momento com
pesquisas bibliográficas de autores renomados em psicologia e administração sobre conceitos de liderança e
personalidades, onde os mesmo darão base para o decorrer da pesquisa, além de conceitos sobre os temas
caráter e hierarquia das necessidades para complementar o tema proposto.Em segundo momento será aplicado
a entrevista com roteiro pré determinado e abordagem qualitativa aos líderes do setor de transporte afim de se 
identificar o tipo de líder existente atualmente no setor. Por concluinte será feito uma análise documental com a
planilha de méritos e deméritos do histórico do grupo operacional dos liderados que já é utilizada pela atual
gestão, onde espera-se poder identificar os traços de personalidades existentes dentro dessa equipe e
conseguir atingir o objetivo do trabalho.  
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MARKETING CULTURAL: A IMPORTÂNCIA DO PROJETO CULTURAL NAS ORGANIZAÇÕES 

 

  VILELA, ELAINE CRISTINA ALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SOUZA, CRISTIANE ALVES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SOUZA, MARCOS MEDEIROS DE (Professor - UNOESTE)

O tema estratégico marketing cultural vem buscando orientar as organizações da importância e beneficio que
pode diferenciar seus produtos e marcas, buscando conquistar um espaço no mercado de trabalho . Neste
sentido tem como objetivo geral a pesquisa propor vantagens as empresas, mantendo uma ligação com a
cultura para valorizar assim sua marca e conquistar seu público-alvo. A metodologia adotada baseia-se na 
pesquisa qualitativa buscando analisar e entender a associação das empresas ao marketing cultural e seus 
principais benefícios abordando pesquisa bibliográfica, envolve um estudo de caso e coleta de dados por meio
de questionários com os clientes e uma entrevista com o proprietário do Posto Zap de Presidente Prudente Ltda
no período de setembro e outubro de 2011 para analisarmos seu planejamento de marketing e a opinião de seus
clientes. Deste modo analisaremos os dados em busca dos objetivos propostos para o estudo com intuito de
investigar a associação da empresa a eventos culturais para confirmar se é positivo para a imagem da 
organização e se realmente está relacionada ao marketing cultural.  
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MARKETING DE RELACIONAMENTO: DIMINUINDO A INSATISFAÇÃO DOS CLIENTES PARA 

ESTIMULAR A MELHORIA DOS SERVIÇOS NA IMOBILIARIA SAMBURÁ 
  SOUZA, FRANCIANE APARECIDA FERREIRA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

RODRIGUES, JULIANA SUBTIL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SOUZA, MARCOS MEDEIROS DE (Professor - UNOESTE)

As organizações estão em um processo de mudança constante já que a globalização trouxe diversas
transformações em todos os mercados e fez com que cada segmento seja mais competitivo. Com estas 
mudanças cada organização tem que buscar uma diferenciação para ser o destaque do seu mercado. As
organizações tiveram que se enquadrar aos requisitos de atender melhor os seus clientes, e fez com que a
empresa toda seja direcionada para sua missão, visão e planejamento. Assim, as empresas estão colocando um
diferencial, não só no produto, mas também no atendimento. Esta pesquisa deu início pela constatação da
grande concorrência no ramo imobiliário de Presidente Prudente, e sua essência é medir a satisfação e 
qualidade dos serviços oferecidos pela a empresa em estudo. O objetivo geral é abordar o marketing de
relacionamento como ferramenta para buscar, satisfazer, valorizar e reter clientes. Os objetivos específicos são:
levantar na empresa se o marketing de relacionamento está sendo aplicado; identificar se o consumidor percebe
esta ferramenta que está sendo aplicado na empresa; fazer o levantamento de pesquisa com clientes e gestores
para Identificar se é constatada a fidelização dos mesmos. O método de investigação envolve um estudo de
caso como processo de estudo, e para coleta de dados serão utilizados questionários em uma amostra de 50
clientes, além da de observação participante e revisão bibliográfica conceituando o marketing de
relacionamento.  
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MÉTODOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

  LUSSARI, WILSON ROBERTO (Professor - UNOESTE)
NOGUEIRA, PAMELA PRISCILA SANTOS GOMES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BERTASSO, BRUNO RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CHELSE JUNIOR, LUIZ ANTONIO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALVES, FERNANDO CESAR CRISTOVAM (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, RODRIGO BARBOSA DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

As organizações enfrentam atualmente grandes desafios, a globalização dos mercados torna-os cada dia mais 
competitivos e exigentes. Para sobreviver é preciso diferenciais, e estes só podem ser conseguidos através de
pessoas. Diante disso, alocar profissionais qualificados e preparados para enfrentar os desafios impostos e criar
diferenciais é imprescindível para a manutenção e sucesso das empresas hoje. Neste sentido os denominados 
Departamentos de Recursos Humanos – RH vêm ganhando cada dia mais destaque, já que são responsáveis
por selecionar futuros funcionários, que atendam às necessidades das organizações. Através de processos
seletivos, em que além do currículo, os candidatos também são analisados nos mais variados aspectos, por
meio de métodos de seleção. Dentro desta perspectiva, somos levados a considerar o problema como sendo:
Que métodos são estes e como eles se apresentam nas empresas? Este problema motiva a elaboração desta 
pesquisa: refletir e analisar os procedimentos utilizados na seleção de profissionais, oferecendo aos que buscam
uma colocação no mercado, subsídios para reflexão e preparação. Assim sendo, o objetivo deste trabalho recai
em identificar as formas de seleção mais usuais entre as empresas, avaliando os métodos, as principais
exigências, e o tipo de profissional buscado pelo mercado. Para isso, a metodologia utilizada será fundamentada
em pesquisa bibliográfica e documental, bem como do relato de experiências dos integrantes do grupo, sobre o
método de seleção das respectivas empresas. Assim, o presente trabalho poderá esclarecer alguns pontos
difusos, onde cada empresa numa mesma localidade podem apresentar semelhanças e/ou divergências sobre o 
método de seleção.  
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MOTIVAÇÃO E CULTURA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO INTERIOR PAULISTA 
  REIS, ANA PAULA NUNES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FURLAN, MARCELA APARECIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
NOGUEIRA, FÁBIO LUÍS (Professor - UNOESTE)

O fenômeno da globalização e as mudanças constantes no cenário econômico tornam cada vez mais
importantes na verificação de como está o desempenho de uma equipe de trabalho, de seus colaboradores e a
necessidade de verificar se os mesmos estão satisfeitos no desempenho de suas tarefas e se a cultura da 
organização é honrada por estes. O fenômeno da globalização mudou o contexto social, derrubando barreiras
existentes nas organizações, que eram baseadas especificamente no uso do poder instituído em um cargo e
regras onde os gestores se preocupavam mais com o ambiente externo da organização, mas acabava por se
esquecer do ambiente interno, mas precisamente de seus colaboradores. Mediante esse contexto surge à
necessidade de entender e ajudar o bem mais precioso de uma organização, ou seja, o capital humano. É difícil 
falar de motivação sem comentar sobre cultura organizacional, pois para os gestores é cada vez mais
necessário buscar entender o comportamento dos colaboradores que afinal de contas é o ponto chave da
organização. O objetivo desta pesquisa é abordar e entender o fenômeno da motivação e cultura organizacional,
dos funcionários de uma empresa de distribuição de energia elétrica no interior paulista, localizada na cidade de
Presidente Prudente- SP. Adotaremos o questionário como instrumento de coleta de dados para buscar as 
informações através de seus colaboradores, utilizando uma amostragem de 20% do público alvo, utilizará ainda
a variável qualiquantitativa para melhor análise das respostas e informações, assim, pretendemos com a
presente pesquisa identificar os problemas advindos da cultura da empresa e da motivação na organização,
analisar e propor algumas melhorias que forem pertinentes nos caminhos para a solução dos mesmos.  
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NOVOS NEGÓCIOS: UTILIZANDO O PLANO DE NEGÓCIOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DE 

EXPANSÃO DA EMPRESA NO SETOR AUTOMOTIVO. 
  CARMO, SUEVELIN MARIELEN DO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTANA, LUZIA DA CONCEIÇÃO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
IACIA, PAULO ROBERTO (Professor - UNOESTE)

Para sobreviver em um ambiente complexo e dinâmico dos negócios, é preciso oferecer produtos de qualidade,
serviços que atendam aos desejos dos consumidores, preços competitivos, custos baixos, obedecer às leis, criar
oportunidades de empregos e gerar lucros para empresa. Esse estudo de caso mostra as reais condições do
mercado da empresa R.S. AMORTECEDORES. Tendo como objetivo principal apresentar oportunidades de 
expansão em seu projeto, tendo como respaldo o Plano de Negócios. Assim apresentamos em todo o processo
de pesquisa,através de pesquisas bibliograficas a maneira impulsionadora do empreendedorismo no
desenvolvimento econômico baseado em dados concretos explicitando a real situação econômica da empresa.
Como metodologia de estudo será elaborado um plano de negócio juntamente com abordagem qualitativa
definindo as estratégias a serem adotadas e análise da viabilidade econômica financeira para sua expansão. Por 
fim, com o desenvolvimento do projeto, estaremos demonstrando se é viável ou não a expansão de mais uma
unidade de negócios da empresa em estudo.  
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O CRESCIMENTO ESTRATÉGICO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS BRASILEIRAS: UMA 

ANÁLISE DE MULTICASOS 
  NICOLETI, VINICIUS DE CARVALHO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

Muito se tem discutido a respeito das peculiaridades, desafios, expectativas e estratégias em Micro e Pequenas
Empresas (MPE) brasileiras. Porém, sabe-se que as mesmas possuem características que lhe são próprias e 
que as tornam essenciais para o fomento da economia e ao desenvolvimento da sociedade. Nesta perspectiva,
a realização de estudos que abordem as características e desafios deste tipo de empreendimento mostram-se 
fundamentais para o avanço do pensamento e prática administrativas. Assim, objetivando compreender a
complexidade dessas pequenas organizações, o presente projeto tem por finalidade, identificar as
características das MPE, verificar seus desafios e expectativas, discutir suas principais dificuldades enfrentadas 
no cotidiano, entender as causas de sua mortalidade, bem como propor a formação de estratégias empresariais
para as mesmas. O desenvolvimento desta pesquisa basear-se-á na revisão da literatura e no estudo 
documental de multicasos de empresas que um dia foram pequenas, e hoje são sinônimos de grandes negócios.
Por sua vez, a hipótese básica deste estudo é que de maneira geral, a formação e implementação de estratégias
tornam-se propulsoras de sucesso nas MPE brasileiras, de modo que o conjunto de ações, compromissos e 
decisões representam fatores essenciais para manter viva e competitiva essas pequenas organizações.  
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O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO À CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

PROFISSIONAL DO ALUNO DIANTE AO MERCADO DE TRABALHO 
  SOUZA, ANA CAROLINA SERAFIM (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

DONHA, LEANDRO PEREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
NOGUEIRA, FÁBIO LUÍS (Professor - UNOESTE)

Devido a forte concorrência donos de empresas sentiram a necessidade de se capacitarem ou terem
profissionais que pudessem administrar seu negócio, iniciou-se então um processo pela busca da informação 
para se ter um diferencial competitivo com esse fato houve o aumento de ingressos no curso de Administração
no país, no entanto é sabido que nem todos os alunos que terminarem o curso irão atuar na área. Portanto este
trabalho tem como objetivo identificar quais fatores levam, aos alunos de Administração da Unoeste, atuarem ou
não na área após terminarem o curso e, em contrapartida, contribuir para que os ingressos atuais e futuros
tenham uma postura motivacional que os ajude no mercado de trabalho, cujo cenário tem se mostrado cada vez 
mais desafiador e competitivo. E para desenvolvimento deste está sendo aplicado estudo de caso qualitativo,
através de entrevista com roteiro pré-estabelecido e com amostragem de 2 alunos e 2 egressos do curso.  
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O E-COMMERCE NO BRASIL – UMA PESQUISA DE MERCADO NESTA NOVA MODALIDADE DE 

COMÉRCIO 
  MARTINS, ROGERIO REGINATO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FERNANDES, ALEXANDRE DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BONFIM, ANDREY HENRIQUE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

RINALDI, DANILO ROSSETTI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TEIXEIRA, DIEGO HENRIQUE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

NUNES, ERNANI ALAN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Nos dias atuais, apesar das mudanças econômicas, políticas e sociais, o mercado formal no Brasil segue seu
ritmo, ou seja, mantendo a seletividade e a pluralidade daqueles que o mantém e que dele usufruem. Tratar,
então, de E-commerce, significa trabalhar com um tema que represente romper com um ciclo determinado ha
muito tempo. O presente estudo aborda o E-commerce no Brasil – uma Pesquisa de mercado nesta nova 
Modalidade de Comércio. Assim, este estudo tem por objetivo geral analisar o mercado de e-commerce e sua 
expansão no Brasil, o aumento da demanda e a facilidade que o consumidor encontra em adquirir produtos e
serviços, e por objetivos específicos: conceituar o e-commerce e seu funcionamento; verificar como as grandes
empresas encaram este mercado; apresentar as principais consequências que uma empresa pode enfrentar ao
optar pelo e-commerce; demonstrar as expectativas do consumidor ao realizar uma compra num cenário virtual; 
caracterizar o mercado virtual no Brasil. Trata-se, portanto, de uma pesquisa descritiva que se baseia em uma
abordagem qualiquantitativa, que tem como instrumentos de estudo a pesquisa bibliográfica, e empregará a 
técnica de questionários padronizados.  
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O IMPACTO DO ASSÉDIO MORAL: ESTUDO COM INTEGRANTES DE UMA CORPORAÇÃO DA 

POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR PAULISTA 
  TEIXEIRA, VANESSA CARDOSO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)
SANTOS, DANIELLE ARAUJO DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

As sucessivas transformações e crises no mundo capitalista trouxeram profundas repercussões no ambiente de
trabalho. Com o anseio de sucesso empresarial as organizações formularam diversas maneiras de criação,
inovação e produção de produtos e serviços, assim como novas estruturas de sobrevivência daqueles que 
compõem esse processo no ambiente de trabalho. No âmbito empresarial globalizado os objetivos pessoais e
empresariais se confundem, induzindo o trabalhador a crer na perda dos limites entre a fronteira do capital e o
trabalho. Nesse contexto, surge um fenômeno que tornou – se fruto de pesquisa em todo mundo, sendo ainda, 
tema vasto para estudo de diversos profissionais – o Assédio Moral. Desta forma, o presente estudo, de modo
geral, objetiva delinear a caracterização do Assédio Moral no Ambiente de Trabalho, bem como suas
conseqüências para um grupo de policiais que compõe a Corporação da Polícia Militar de uma cidade do interior
paulista. Assim, como objetivos específicos busca – se: desenvolver uma revisão teórica sobre o tema em 
questão; descrever o perfil do assediado e do agressor; analisar as conseqüências físicas e psicológicas e, por
fim, expor possíveis métodos para coibi – lo, ainda que juridicamente não obtenha proteção adequada. Os dados
serão coletados juntos aos associados da APAS/PV (Associação Policial de Assistência à Saúde de Presidente
Venceslau). Em relação aos aspectos metodológicos, serão utilizados a revisões bibliográficas, fundamentando
– se em publicações acadêmicas e jornalísticas ligadas ao tema. Acredita-se, portanto que o ambiente militar 
caracterizado pela tensão e hierarquização pode propiciar a manifestação do Assédio Moral. 
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O NOVO PAPEL DO SECRETARIADO EXECUTIVO NAS EMPRESAS 

 

  MONTALI, MARCO ANTONIO SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ESCUDELER, JOSE GUSTAVO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TAKENAKA, EDILENE MAYUMI MURASHITA (Professor - UNOESTE)

Em um cenário globalizado e altamente competitivo, os profissionais necessitam investir em aprimoramento
constante de seu desempenho profissional. Para o secretariado executivo, tal afirmação apenas reforça a
urgência no enriquecimento de sua formação ao buscar um maior número de habilidades e competências
visando um caráter multifuncional em suas atribuições. As organizações, ao assimilarem essa mudança de perfil,
procuram investir em treinamentos gerenciais para que esses profissionais possam desenvolver seu potencial e 
realizar suas atividades com eficácia. O objetivo do presente estudo é mostrar que o profissional de secretariado
executivo destaca-se, não apenas pelas atribuições de um secretário, mas pela necessidade de desenvolver um
perfil de gestor deixando de ser um mero elemento de apoio ao assessorar o processo de tomada de decisão
nas organizações. A metodologia a ser utilizada é a pesquisa bibliográfica como procedimento de investigação
que implica no levantamento de dados por meio da documentação indireta por meio de pesquisa documental
(fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) cuja finalidade é colocar o aluno pesquisador
frente a tudo que foi escrito sobre determinado assunto a fim de permitir o reforço paralelo na análise de suas 
pesquisas e utilização de suas informações.  
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O PAPEL DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA) NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 
  MONTEIRO, ANDERSON MARQUES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

NASCIMENTO, JULIANO DO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FERREIRA, LUCAS MENDONÇA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CARDOSO, MARCELA APARECIDA FERRETTI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GONÇALVES, MONISSA MENDOLE DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

DEFENDI, THAYS CAVALCANTE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PEDRO, JOSÉLIA GALICIANO (Professor - UNOESTE)

Em um mercado cada vez mais competitivo as organizações necessitam operar em pleno emprego na utilização
dos seus fatores de produção (mão-de-obra, recursos naturais, capital, capacidade tecnológica e capacidade
empresarial), assim maximizando sua produtividade e consequentemente obtendo resultados mais eficientes. Na
busca dessa eficiência são necessários um ambiente de trabalho favorável aos seus colaboradores e para
oferecer esse ambiente a organização tem que planejar e implementar a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), de acordo as normas regulamentadoras, uma vez que tem se percebido muitos acidentes de
trabalho por falta de informações, treinamentos e pela ausência dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’s). Diante do exposto o objetivo da pesquisa é demonstrar o papel da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) e analisar sua representatividade no crescimento e desenvolvimento das empresas. Assim,
buscamos fundamentar nossa pesquisa a partir de pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos, com 
abordagem qualiquantitva. Desse modo buscamos demonstrar que Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes tem como objetivo instruir os colaboradores e atuar na prevenção contra acidentes de trabalho e todos
os aspectos que afetam sua saúde e segurança.  
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O PAPEL DA PRODUÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: UMA ANÁLISE DA QUALIDADE COMO VANTAGEM 

COMPETITIVA 
  CORREA, ANA CAROLINA CRUZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SANTOS, APARECIDO SILVA DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PEDRO, JOSÉLIA GALICIANO (Professor - UNOESTE)

Há pouco tempo atrás, as empresas não davam tanta importância à questão da qualidade. Somente após os 
consumidores tornarem-se exigentes e optarem por produtos que ofereçam melhor qualidade x custo/benefício é
que as empresas passaram a investir e se adequar as padronizações e normas de qualidade. Por isso, é de
suma importância que as empresas procurem se diferenciar e agregar cada vez mais qualidade em seus
produtos, criando algo a mais que os concorrentes. Com isso, acreditamos que a empresa acaba propiciando
uma melhor qualidade de vida para os seus colaboradores, tornando o ambiente de trabalho mais prazeroso e 
adequado, capacitando e desenvolvendo cada vez mais os mesmos. Neste sentido, esta pesquisa teve como
objetivo abordar e demonstrar as principais dificuldades encontradas pela empresa Danisco unidade de
Pirapozinho-SP, para conseguir e manter um padrão de qualidade e treinamentos dos seus colaboradores, e,
propor adequações em seus processos no que se diz respeito à produção, a qualidade e treinamentos. Assim,
buscamos fundamentar nossa pesquisa a partir de pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, estudo
documental e realização de um estudo de caso com um grupo de 35 colaboradores da Danisco unidade de
Pirapozinho-SP. Desse modo, buscamos demonstrar de um modo geral, a importância de se ter qualidade no 
produto e também nos processos produtivos dentro das organizações, e que, o grande diferencial de uma
empresa é o conjunto de políticas adotadas por esta e as ferramentas que utiliza para gerenciar o seu dia a dia,
sempre focando na busca pela qualidade.  
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O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO DE UM 

FRANQUEADO 
  GODOY, MARIANA UCHOA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PELÁGIO, MURILO KALIL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PEDRO, JOSÉLIA GALICIANO (Professor - UNOESTE)

Atualmente as organizações dependem do planejamento estratégico para atingir os seus objetivos de
lucratividade para obter assim retornos acima da média, não basta apenas entender superficialmente como
formular esse planejamento, pois existem fatores no ambiente interno e externo que colaboram para a obtenção
desses objetivos, no qual visam demonstrar qual o papel da organização. Objetivando compreender este quadro,
a presente pesquisa tem a finalidade de efetuar uma análise do surgimento das franquias e da evolução da
marca Havaianas na região do Oeste Paulista, buscando assim entender como a franquia Havaianas de
Presidente Prudente-SP desenvolveu seu crescimento e sua manutenção no mercado, procurando analisar qual
o tipo de planejamento estratégico foram utilizados. Diante do exposto o método de abordagem adotado foi à
pesquisa qualitativa e como instrumentos de coleta de dados, utilizamos a pesquisa bibliográfica em livros,
artigos científicos e documentos da organização, além do questionário aplicado ao franqueado e aos seus
funcionários, buscando assim uma maior conceituação e qualificação para a pesquisa. Desta forma, 
demonstraremos como o planejamento estratégico colabora com a organização para o desenvolvimento da
mesma para melhores resultados, estudando assim os caminhos que a organização deve traçar para se tornar
mais eficaz no mercado atual competitivo.  
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OS BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DA PRODUÇÃO ENXUTA UTILIZANDO O SISTEMA KANBAN: 

UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO RAMO DE SONORIZAÇÃO 
  CARA, LEANDRO BARROS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SATO, SONIA SANAE (Professor - UNOESTE)

Nos dias de hoje observa-se que os mercados estão em constante alteração, por isso as empresas buscam
inovações tecnológicas e maneiras de aperfeiçoarem-se na questão do know-how. Em decorrência disto, as 
organizações querem se diferenciar uma das outras e produzir com custo menor para poderem ganhar no preço,
ou seja, as concorrências forçam-nas a permanecerem em constante mudança no processo produtivo em 
relação ao mercado, pois é através da produção onde se pode conseguir uma redução de custos ou até
viabilizar um investimento na inovação tecnológica da empresa para gerar uma melhor forma de produzir, seja
ela mais barata ou mais rápida. . Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar os benefícios que a utilização
do kanban na Produção Enxuta vem agregando para uma empresa do ramo de sonorização da cidade de
Presidente Prudente/SP. Este trabalho busca como objetivos específicos: Revisar a literatura sobre 
administração da produção, tipos de sistemas de produção, sistema de Produção Enxuta e kanban; Descrever o
antigo sistema de produção da Empresa do Ramo de Sonorização; Analisar o processo de implantação de
Produção Enxuta na Organização; Levantar as vantagens e desvantagens da Produção Enxuta para esta
Empresa; Verificar se a aplicação do kanban na organização a ser pesquisada tem contribuído para a redução
de custos; . Esta pesquisa irá utilizar como instrumento de pesquisa e coleta de dados a Observação 
Assistemática A técnica principal a ser utilizada para a conclusão desta pesquisa será feita através de
entrevistas padronizadas com alguns colaboradores, pré-selecionados da organização a ser estudada, a fim de 
obter coleta de dados suficientes para a análise e conclusão desta pesquisa. .  
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OS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS SUPERIORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA: UM 

ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA 
  MARTINS, ROGERIO REGINATO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SATO, SONIA SANAE (Professor - UNOESTE)

Nos dias atuais, apesar das mudanças econômicas, políticas e sociais, a educação formal no Brasil segue seu
ritmo, ou seja, mantendo a seletividade e a exclusão daqueles que na verdade mais necessitam dela. Tratar,
então, da Educação a Distância (EAD), significa trabalhar com um tema que represente romper com um ciclo 
determinado há muito tempo. O presente estudo aborda o Levantamento de Custos de Implantação de Cursos
Superiores na Modalidade a Distância em uma Instituição de Ensino Superior Privada. Assim, este estudo tem
por objetivo geral elaborar um estudo dos custos de implantação de cursos superiores na modalidade a
distância, visando atender o aumento da demanda do mercado de trabalho que busca profissionais capacitados
e qualificados, e por objetivos específicos tem-se: revisar a literatura sobre EAD, bem como os custos envolvidos 
nessa modalidade; dimensionar o valor do investimento inicial para a implantação de cursos na modalidade a
distância, considerando a instituição objeto desta pesquisa; dimensionar os custos fixos e variáveis de
implantação de cursos na modalidade EAD, tomando como base a instituição objeto desta pesquisa; inferir sobre
a viabilidade de implantação de cursos na modalidade EAD. Trata-se, portanto, de um estudo de caso com o 
caráter de pesquisa descritiva que se baseia em uma abordagem qualiquantitativa, que tem como instrumentos
de estudo a pesquisa bibliográfica e empregará a técnica de entrevistas despadronizadas. Desta maneira
espera-se poder quantificar valores para a implantação de um curso na modalidade EAD e analisar sua
viabilidade econômica.  
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PLANEJAMENTO DE MARKETING PARA UMA EMPRESA NO SEGMENTO DE PNEUS: UM ESTUDO 

DE CASO 
  SILVA, TIAGO WILLIAN DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ZAMBERLAN, LEANDRO DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Considerando o atual cenário competitivo na disputa por mercado, é vital que as empresas busquem se
diferenciar positivamente umas das outras. Estes diferenciais contribuirão para o fortalecimento econômico e
financeiro organizacional, que em outras palavras se traduz em crescimento e desenvolvimento, desencadeando
um ciclo virtuoso onde todos os colaboradores tendem a lucrar. Sob este prisma, um fator essencial na busca 
por resultados satisfatórios é sem dúvida o planejamento de marketing. Para se obter estas respostas, será
realizado um estudo de caso na Empresa Prudente Truck Center Ltda (matriz), localizada na cidade de
Presidente Prudente – SP, tendo como instrumento de análise organizacional a elaboração de um Planejamento
de Marketing contendo ações de melhorias a fim de contribuir na busca de um melhor posicionamento da
empresa no mercado. Visa-se com isto a conquista de novos clientes bem como a manutenção dos atuais,
alavancando o aumento do volume de vendas e da lucratividade. Para tanto, os objetivos específicos a serem
considerados são: · Elaborar o Planejamento de Marketing da empresa Prudente Truck Center Ltda; · Constituir 
a Missão e a Visão organizacional; · Pontuar os Objetivos e metas do negócio; · Identificar as forças,
oportunidades, fraquezas e ameaças – Análise Swot; · Analisar a situação do Setor e da Concorrência; · Propor
ações estratégicas e táticas para aumentar sua participação de mercado; · Indicar ações ambientalmente
responsáveis, buscando a melhoria da imagem da empresa perante seu público-alvo; · Sugerir Recursos e
Controles para sua execução. . No que tange aos aspectos metodológicos, o estudo se embasa nos padrões da 
abordagem qualitativa. Isso se fundamenta por meio dos instrumentos para coleta de dados, que são: revisão
bibliográfica, investigação documental e observação participante.  
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POR QUE AS EMPRESAS VÃO A FALÊNCIA? ANÁLISE DE ALGUNS FATORES QUE INTERFEREM 

NA SOBREVIVÊNCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 
  CHAGAS, HELENA CAROLINE RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, FABIANA RIBEIRO DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, LUCIANO ANTONIO DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MORAIS, MARISTELA REGINA (Professor - UNOESTE)

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, não há muitos estudos sobre a
realidade dessas organizações, o que dificulta na sua gestão e crescimento. Sendo assim, este projeto tem 
como objetivo geral entender melhor o seu ciclo de vida, destacando a necessidade de um bom planejamento.
Para que isso seja possível, tem-se como objetivos específicos: a) descrever, com base na revisão bibliográfica,
a origem e evolução das MPEs no Brasil; b) analisar as fases do ciclo de vida das micro e pequenas empresas;
c) identificar as principais dificuldades e desafios enfrentados pelos gestores destas organizações; e d) ressaltar
a importância dos órgãos de apoio a estas MPEs. Deste modo, esta pesquisa de caráter qualitativo, terá como
base a revisão bibliográfica das principais obras que abordam o tema, dentre os quais destacam-se Adizes 
(1998), Pereira e Santos (1995) e Santana (2011). Assim, acredita-se que a discussão e o debate sobre o 
assunto possa gerar alternativas para a sobrevivência e rentabilidade das micro e pequenas e empresas no
mercado.  
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POSICIONAMENTO COMPETITIVO: POR QUAL CAMINHO A MINHA EMPRESA DEVE SEGUIR? 

 

  ANDREASI, DIEGO LUIS PEREIRA (Aluno de programa de Pós-Graduação - FACULDADES INTEGRADAS 
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE - FIAETPP)

Em 1980 os autores Al Ries e Jack Trout mostraram ao mundo organizacional um novo conceito chamado
posicionamento competitivo, hoje fundamental e decisivo em todas as estratégias de Marketing das empresas.
Essa técnica, que consiste em tentar criar uma identidade para um produto, uma marca ou uma empresa e fixá-
la na mente dos seus potencias clientes, revolucionou a forma como as estratégias organizacionais passariam a
ser feitas. Contudo, mesmo trinta anos após a técnica ser divulgada, poucos são os profissionais que entendem 
como tirar proveito dela e, por consequência, acabam deixando escapar uma excelente oportunidade de fazer
com que a sua marca se fortaleça de maneira eficaz no subconsciente das pessoas. Deste modo, o objetivo da
pesquisa é explicar algumas das diversas técnicas e estratégias de posicionamentos organizacionais existentes
de tal modo que os gestores passem a identificar qual é a que melhor se encaixa em seu ambiente de negócios.
A metodologia adotada para o desenvolvimento da investigação baseia-se em pesquisas bibliográficas e 
materiais extraídos do meio eletrônico, incluindo exemplos de empresas que foram bem sucedidas com as
estratégias aqui apresentadas.  
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PROFISSIONALIZAÇÃO NO TERCEIRO SETOR- A PRÁTICA LIDERANTE DO GESTOR NAS ONGS DE 

PRESIDENTE PRUDENTE 
  MACHADO, WALDEMAR DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CANTERO, RODRIGO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, JERSON JOAQUIM DA (Professor - UNOESTE)

O presente trabalho tratará de questões que estão intimamente ligadas ao assunto que nos propomos pesquisar
que é o Terceiro Setor, cujo tema escolhido nos remete a questões que para expor a idéia central se faz 
necessário um conjunto de idéias para que assim possamos falar com maior clareza do tema em questão. O
Terceiro Setor, objeto principal desta pesquisa tratará de questões históricas, como: o surgimento, as
preocupações, as tendências, etc. E, por fim, o perfil do administrador nas Entidades Assistenciais de Presidente
Prudente. A fim de fundamentar os prováveis problemas e as possíveis soluções elaboradas como norte para
esta pesquisa. Abordaremos questões inerentes a conflitos, considerando que uma organização, independente
do ramo de atuação torna-se indispensável saber lidar com variantes geradoras de conflitos. Nas organizações
do Terceiro Setor não é diferente, já que neste ponto as causas de conflito são comuns a outros tipos de 
organização, veremos que as principais causas de conflitos são: diferenças de personalidade, a existência de
atividades interdependentes no trabalho, metas diferentes, recursos compartilhados, diferenças de informações
e percepção. Falaremos sobre liderança, procurando descrever os principais tipos de lideranças, fazendo uma
co-relação com o tema do trabalho, a fim de identificar se existe ou não um tipo de líder com perfil diferenciado
para este setor. Acreditamos que o papel do líder é fundamental para o direcionamento dos trabalhos dentro de 
uma organização seja ela do Terceiro, Segundo ou Primeiro Setor. Trabalharemos sobre gestão de pessoas que
é uma das áreas que tem sofrido mudanças e transformações nas últimas décadas, é uma área bastante 
sensível a maneira como são conduzidas as diretrizes dentro de uma organização. Dar reconhecimento às
pessoas e não apenas dar dinheiro é o que constitui o elemento básico da motivação humana. Este sem dúvida
constitui um dos maiores desafios para os gestores do Terceiro Setor, pois em muitos momentos os próprios
colaboradores trabalham como voluntários para a instituição, além das pessoas que possuem um vínculo
integralmente voluntário com a instituição. Nossa proposta tem como objetivo estudar o tipo de liderança mais 
eficaz para gestão de uma empresa do terceiro setor. Averiguar os desafios enfrentados pelo gestor de uma
empresa do terceiro setor. - Analisar os motivos que levam um gestor a se motivar pelo terceiro setor. - Propor 
um modelo de liderança mais adequado para gerir uma empresa do terceiro setor. Neste trabalho a metodologia
adotada para o desenvolvimento da investigação baseia-se na pesquisa qualitativa, abordando a pesquisa 
bibliográfica, a pesquisa documental e priorizando a coleta de dados por meio de entrevista. 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: UMA ANÁLISE DA ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS NO SEGMENTO 

DE PADARIAS 
  PAIOLA, DARLENE FERNANDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CARRICONDO, DIEGO AUGUSTUS YAMASAKI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TUDISCO, JOSE PAULO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

PEDRO, JOSÉLIA GALICIANO (Professor - UNOESTE)

A capacitação profissional é um pré-requisito para o sucesso das empresas, antigamente, a falta de mão-de-
obra qualificada era percebido nas áreas da saúde, educação e construção civil, mas levantamentos recentes
demonstram que também tem ocorrido escassez de profissionais qualificados no segmento alimentício,
principalmente no setor terciário (comércio) tais como supermercados, padarias e confeitarias. A seleção de
contratação no meio alimentício é restrita a boa postura do profissional, mediante a qualidade no serviço 
prestado, onde o rendimento profissional será mensurado pelos consumidores tornando-se assim viável a 
contratação dos profissionais envolvidos. Diante do exposto a presente pesquisa tem como objetivo analisar os
motivos pelos quais as vagas oferecidas no segmento de padarias não são preenchidas diante das
necessidades do mercado de trabalho. Assim buscamos fundamentar a pesquisa com referências bibliográficas
em livros e artigos científicos, com abordagem qualitativa e quantitativa e com aplicação de questionário aos 
empregadores. Dessa forma a pesquisa segue a linha social que também será um ponto a ser abordado, com o
objetivo de ajudar a sociedade a diminuir o quadro de desemprego.  
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE 

PRUDENTE 
  MENDES, EVANDRO FONSECA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

FERRAZ, MARCOS AURÉLIO MARINS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O processo de Recrutamento e Seleção é uma ferramenta de gestão de um valor imprescindível, visto que,
quando a mesma é aplicada adequadamente, garante a entrada de pessoas de alto potencial e qualidade na 
organização. Neste sentido o presente estudo tem como objetivo principal identificar os processos atuais de
recrutamento e seleção e propor ações de melhorias no Hospital regional de Presidente Prudente. Para conduzir
a esse objetivo principal, temos os seguintes objetivos específicos: descrever a importância do processo de
Recrutamento e Seleção nas organizações; apresentar os possíveis benefícios proporcionados decorrente de
uma boa prática do processo de Recrutamento e Seleção a uma organização; Verificar a existência de um banco 
de dados para acompanhar a evolução dos colaboradores, para possível Recrutamento Interno; promover
sugestões de novas técnicas de Recrutamento e Seleção de acordo com as tendências do mercado de trabalho
para o Hospital em questão e sugerir possíveis ferramentas para aprimoramento do processo seletivo atual. Em
relação à metodologia trata-se de um estudo de caso com o caráter de pesquisa descritiva que se baseia em
uma abordagem qualitativa, que tem como instrumentos de estudo a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 
documental e empregará a técnica de entrevista semi-estruturada. Desta maneira espera-se poder quantificar 
valores, potencialidades, apontar falhas e promover sugestões de melhorias nos processos de recrutamento e
seleção desta organização.  
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TRABALHO VOLUNTÁRIO NOS HOSPITAIS DO BRASIL 

 

  LUSSARI, WILSON ROBERTO (Professor - UNOESTE)
RAMOS, ADEMILSON SOARES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, DÉBORA URTADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RODRIGUES, ODIRLEI BARBOSA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MENOTTI, RODRIGO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FONTES, SULLYVAN OMODEI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A palavra voluntariado surgiu no Brasil no século XVI. Originária do latim voluntare, que quer dizer vontade, o
trabalho voluntário pode ser definido como uma atividade não remunerada prestada por pessoa física ou
entidade pública ou privada sem fins lucrativos em benefício da comunidade; seja qual for o objetivo, ele faz bem
a quem recebe e muito mais a quem trabalha. Para isso, não é necessário formação profissional específica;
apenas boa vontade em ajudar quem necessita, e isto pode ser feito das mais varias formas, neste trabalho será
dada ênfase ao trabalho voluntário realizado em hospitais, em que o principal objetivo é proporcionar uma
melhor qualidade de vida aos pacientes, e também o prazer de doar-se para tornar menos dolorosos os 
momentos difíceis pelos quais estes estão passando. Diante disso, este estudo explica a necessidade e
importância do voluntariado nos hospitais, e como esse trabalho influencia no tratamento das pessoas,
estimulando sua melhora. Para tanto, o objetivo desta pesquisa recai em propor uma reflexão sobre os
benefícios que o voluntariado traz na recuperação dos pacientes. Através da analise das ideias de autores que
abordam esta temática, ou seja, da pesquisa bibliográfica.  
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VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO B2B: UM ESTUDO DE CASO EM 

UMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DA REGIÃO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE 

  BUENO, EVELIN BLAYA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARTINS, LILIANE DOS SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

IACIA, PAULO ROBERTO (Professor - UNOESTE)

Com a globalização, surgiram as novas tecnologias, que vieram se aperfeiçoando ao longo dos tempos, e diante
de tal avanço, a Internet vem ganhando cada vez mais espaço, modificando as relações e quebrando barreiras,
assim como ela está cada vez mais presente no meio empresarial. Sob este aspecto surgiu, o comércio 
eletrônico, que vem crescendo e se consolidando nos últimos anos, mudando ou agregando novas formas de
trabalho e gerando comodidade aos clientes, pois, eles não precisam mais sair de casa para comprar, e podem
ter acesso a um número elevado de produtos e ainda após a compra, recebê-los em casa. Nos dias atuais, já 
podemos identificar uma forte relação entre o comércio eletrônico e o marketing, pois ambos se complementam,
e se tornam uma grande ferramenta para as empresas se manterem competitivas no mercado em que atuam,
atendendo as necessidades dos clientes, deixando-os satisfeitos, aumentando a lucratividade, ajudando no
crescimento da organização e as auxilia a se manterem competitivas. Neste presente estudo buscamos abordar 
as características do comércio eletrônico Business to Business (B2B), suas possíveis vantagens e o uso do
marketing de forma estratégica a fim de que possa ser analisada a viabilidade da empresa em questão
implementar o comércio eletrônico.Deste modo ao final deste estudo espera-se obter as resposta necessárias 
que possam contribuir com a empresa Metaldomado na implementação do sistema de vendas B2B através do
comércio eletrônico. Com relação à metodologia será feito um levantamento bibliográfico e estudo de caso 
através de observação participante, outra ferramenta metodológica será a aplicação de questionários com a
realização de pesquisa qualitativa e quantitativa junto aos clientes cadastrados para verificar a viabilidade de
compra pelo sistema B2B.  
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