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A CAVERNA DE PLATÃO X A CAVERNA DE SARAMAGO  
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA  
DANIEL MELANDA SIGNORINI  

 
A mitologia de Platão ainda encontra-se presente nos dias atuais e, mascarada por outras formas de 
"cavernas", que retratam as "novas prisões do conhecimento". Dentro desse pressuposto percebe-se 
que as pessoas continuam a receber as informações que lhe são transmitidas sem indagar a origem e o 
motivo daquilo e, acabam internalizando e repetindo aquele conhecimento, como se fosse uma verdade 
inatingível. Nesse sentido, nota-se que há uma educação que incita à alienação oriunda dos veículos de 
comunicação.  Este trabalho teve como objetivo relacionar a mitologia da Caverna de Platão com a 
Caverna percebida por Saramago na sociedade moderna. Por meio de pesquisa bibliográfica procurou-
se fazer uma relação entre a Caverna de Platão com a Caverna de Saramago percebida na sociedade 
moderna. Dessa maneira, há de se concordar que as pessoas apenas repetem atitudes sem pararem 
para pensar o porquê da repetição. Passam a viver dentro de seus próprios "mundos" cegando-se para a 
verdadeira realidade; assim "está hoje o homem recolhido, cada vez mais, em sua casa, seu reduto, seu 
reino, seu castelo" (GIACÓIA, 2012, p. 2). Dentro dessa realidade, o homem acaba criando o seu "mundo 
ideal", ideológico, que não existe e, a partir dessa "formulação", não consegue mais enxergar o "mundo 
real" que está "ao lado de fora" dessa falsa percepção. Comparando com a Caverna de Platão, 
Saramago, (2000) fala das prisões modernas, impregnadas pelo capitalismo avassalador, que poderia ser 
comparada com a antiga caverna narrada por Platão. Isso pode ser observado dentro dos shopping 
centers, onde as pessoas acabam projetando e vivendo em um mundo ideal, como se a vida se 
resumisse a vitrines e a comprar e, como se não existisse vida ou outra realidade fora daquilo que está 
sendo oferecido/ofertado, ou seja, fora daquela "fantasia".  Com isso, as pessoas acabam sendo 
"prisioneiras" do capitalismo e vivendo em um mundo de "sombras", irreal, marcado pelo consumo e 
por valores supérfluos. Todavia, essa parcela da população para de pensar/questionar, por exemplo, por 
que tem mendigos nas ruas e acredita que esta situação é normal; até chegar a um ponto em que esta 
realidade é tão constante que nada mais impressiona a sociedade, que passa a não mais "enxergar" 
essas pessoas excluídas nas ruas de tão "natural" que tal cenário se tornou. Assim, a população deixa de 
questionar e, simplesmente, passa a aceitar, sem se insurgir contra esse cenário. Percebe-se, assim, que 
"o capitalismo consegue com suas cavernas (shoppings, centros comerciais, etc.) tornar o ser humano 
um mero objeto diante da angústia de ser descartado ou utilizado enquanto for capaz de atender as 
exigências econômicas.         
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA O SUCESSO DAS EMPRESAS  
 

VANDERLEI BRAS BEZERRA  
MOISES DA SILVA MARTINS  

 
Este artigo evidencia a importância de um bom planejamento financeiro bem como a necessidade do 
processo de planejamento financeiro para a sobrevivência das empresas diante do atual cenário 
econômico atingido por diversas crises, o que leva a economia sofrer diversas variações. Diante disto o 
processo de planejamento financeiro é um fator chave para o bom desempenho empresarial 
contribuindo significativamente para o êxito financeiro da organização. Desta forma este estudo se 
justifica diante da notória necessidade de planejamento que as empresas possuem e de estudos que 
provoque esclarecimentos nesta área. Tem como objetivo geral identificar o que deve constar no 
planejamento financeiro das empresas no cenário atual. E quais benefícios podem trazer nos resultados 
financeiros das empresas. E analisar a importância do planejamento financeiro para o sucesso das 
empresas modernas. Já os objetivos específicos visam analisar os conceitos e importância de um 
planejamento; verificar os passos de um planejamento com seus aspectos; realizar um levantamento 
teórico sobre planejamento, com destaque para o financeiro e caracterizar o cenário econômico 
brasileiro atual. Tendo como método utilizado para pesquisa de natureza qualitativa, juntamente com 
pesquisa do bibliográfica. Como instrumento de análise de dados desta pesquisa será adotada a análise 
de conteúdo. Toda técnica de análise de dados, é uma metodologia de interpretação, possui 
procedimentos peculiares, envolvendo também a preparação dos dados para posterior análise.  A 
projeção do fluxo de caixa, torna-se o melhor instrumento de análise e controle para o administrador. 
Por meio das simulações de possíveis variações nas projeções de entrada de dinheiro ou de gastos e 
despesas, pode-se analisar a vulnerabilidade da empresa as variações e possíveis 
consequências. Conclui-se, que o fator determinante no desempenho das empresas é o planejamento 
financeiro. Sabendo que o controle é um diferencial para as empresas, onde o presente e o futuro 
precisam ser trabalhados para a permanente continuidade da mesma. O planejamento das empresas à 
ser realizado pelos gestores, poderá ser, através da utilização de ferramentas à serem aplicadas; como o 
fluxo de caixa e orçamento, pautados em informações instituídas pelo setor administrativo e contábil da 
empresa. Portanto, a repercussão do cenário econômico e financeiro sempre atinge, mesmo que 
indiretamente, sobre as atividades das empresas, e cada cenário influencia em diferentes formas de 
ação para os administradores.         
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A RELAÇÃO DO 5 S COM O ORGANISMO HUMANO  
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA  
FERNANDA DA SILVA PRATES  

 
Com muita tecnologia disponível e com velocidade galopante, que muitas vezes as pessoas se perdem 
com tantas novidades, a prática do 5 S torna-se necessário no mundo atual. As coisas chegam muito 
rápido e perdem o seu valor de forma efêmera. Os 5 S servem para orientá-las para o bom proveito e 
convívio com as movidas, como: observar, avaliar e tomar decisões adequadas para o nosso crescimento 
e formação do caráter. Isso se faz no dia a dia, com a rotina do 5 S, tanto na vida pessoal como na vida 
profissional. 5 S representam cinco palavras japonesas que começam com a letra S. Não é fácil encontrar 
em outro idioma palavras que têm o mesmo significado de cada termo na cultura nipônica. Aprender 5 S 
é como "reaprender" o que é natural. Pode-se inspirar no corpo humano para cuidar do mundo em que 
as pessoas estão inseridas. Este estudo teve como objetivo relacionar o 5 S com o funcionamento do 
organismo humano, por entender que as empresas também são organismos vivos. Por meio de pesquisa 
bibliográfica procurou-se relacionar os 5 S nas organizações com o organismo humano. Observou-se que 
o primeiro S, senso de utilização nas empresas e contextualizado no sentido de separar o que é útil do 
que não é. Relacionando com o nosso corpo e descartar o que o organismo não precisa para metabolizar 
em proteínas. O segundo S, senso de ordenação, nas empresas é eleger um lugar para cada coisa, 
acondicionando-as de forma prática. No corpo humano são os sistemas, nos quais cada célula tem seu 
lugar e função. O terceiro S diz respeito ao senso de limpeza que nas organizações são o limpar e o 
evitar ou sujar. No organismo isso seria a eliminação de impurezas como urina, fezes, etc. O quarto S é 
senso de saúde e padronizar as práticas saudáveis nas empresas, já no organismo é o que cada célula e 
órgãos têm o que fazer, o que está prescrito no nosso DNA. Finalmente o quinto S, senso de 
autodisciplina que é assumir responsabilidades e práticas de padrões saudáveis nas organizações, 
enquanto que no organismo é o que ele tem que fazer naturalmente sem interferência de expedientes 
externos. Supõe-se que as empresas, assim como o organismo humano precisam de saúde para 
produzirem e a técnica dos 5 S é um meio salutar de proporcionar tal saúde por meio de uma profilaxia 
atuante e presente no dia a dia tanto de uma empresa como de um organismo humano. Conclui-se que 
o organismo humano também precisa de disciplina e funcionamento saudável para se manter ativo e 
saudável.         
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A SINGULARIDADE DAS ESCOLHAS DO CONSUMIDOR DA GERAÇÃO Z E O SEU EFEITO NAS ESTRATÉGIAS 
DE MARKETING  

 
THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  

DANIELE DOS SANTOS SOUZA ARAUJO  
 

Desde a década de 90, a abertura do mercado brasileiro vem trazendo grandes mudanças e desafios 
para as organizações, que passam a encarar um mercado mais competitivo devido à concorrência global 
que nas últimas décadas vem abrindo espaço para o aumento de empresas. Aliado a isso, a década 
seguinte trouxe avanço tecnológico, maior popularização da internet e com ela a informação fácil, que 
torna possível a comparação de produtos, serviços e preços, aumentando assim a competitividade, 
devido ao maior poder de escolha dos consumidores, principalmente aos que estão mais conectados, 
pois existem vários graus de utilização desta. E uma das maneiras de definir o grau de utilização da 
internet, é observar a geração a que o consumidor pertence, pois algumas gerações tem por 
característica a conectividade, como é o caso da geração Z, que contempla os nascidos a partir da 
metade da década de 1990, conhecidos também como "nativos digitais", considerados mais conectados 
e por se tratar de uma geração relativamente nova, existem muitas dúvidas com relação ao seu 
comportamento de consumo e é por isso que a atividade estratégica do departamento de marketing 
tornou-se vital para as organizações, pelo fato desses jovens terem a capacidade de obter informações 
por meio de pesquisas on-line, torna a escolha deles maleável e se não houver investimento na forma 
de divulgação e marketing dos produtos e/ou serviços a perda do interesse desses consumidores é algo 
expansível inclusive aos demais membros da família. O que torna um grande desafio a escolha de 
estratégias adequadas de comunicação de marketing por parte das empresas, justificando a importância 
deste estudo, que busca discutir tal questão, beneficiando as empresas que através do marketing 
buscam atrair a atenção dos jovens dessa geração.Considerando que tem como problemáticas:Qual o 
comportamento de compra do consumidor da geração Z?Quais estratégias de comunicação de 
marketing digital as organizações podem utilizar para atrair esse público? E o objetivo consiste em 
identificar o comportamento de compra do consumidor da geração Z e levantar estratégias de 
comunicação de marketing digital que as organizações podem utilizar para atrair esse público. A 
metodologia adotada foi a abordagem qualitativa, tendo a pesquisa bibliográfica como único 
instrumento de coleta de dados,realizada através de materiais já publicados. E analisados por meio da 
técnica de análise de conteúdo. Os resultados mostram que além das influências psicológicas, sociais e 
culturais, estes consumidores são influenciados pelas tecnologias. Considerando que estas possibilitam 
o acesso a informações sobre os produtos, avaliações de outros usuários, facilitando a 
comparação. Portanto, as estratégias que podem atrair o público desta geração, são principalmente as 
de marketing digital, realizadas através de plataformas online, como rede sociais;e a utilização de 
youtubers e celebridades, como endossantes, gerando maior credibilidade ao produto.         
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EMPRESA FAMILIAR E DIFICULDADES PARA PROFISSIONALIZAÇÃO  
 

THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  
BRENDA MARIA PEREIRA MATOS  

GISELE AMORIM SANTOS  
 

O que fazer quando todos os membros da família estão desempregados? Esta é uma das principais 
motivações para abertura de empresas familiares no Brasil, e diante da situação econômica que o país 
está vivenciando há alguns anos o número de empresas deste tipo vem aumentando e tornando-se cada 
vez mais relevante para economia brasileira, devido a geração de renda e emprego. Este tipo de negócio 
apresenta uma diversidade de características, sendo a confusão entre os aspectos pessoal e profissional, 
uma das mais conhecidas. Pois é um dos motivos desencadeadores de dificuldades que acabam 
contribuindo para o encerramento das atividades de boa partes destas empresas. E o que fazer para 
mudar esta situação? Profissionalização, essa é a solução para este problema, no entanto, conquistá-la 
tem sido um desafio para gestores destes negócios, devido a dificuldades internas, justificando a 
existência deste estudo que pretende discutir esta questão, beneficiando, como informação, a todos os 
proprietários de empresas familiares no Brasil, tendo em vista que tem como problemática: quais 
dificuldades podem surgir (no âmbito interno) no processo de profissionalização de empresas 
familiares? Como estas dificuldades podem ser superadas? E para tanto tem como objetivo geral: 
verificar quais dificuldades e os conflitos que podem surgir (no âmbito interno) no processo de 
profissionalização de empresas familiares e identificar formas de superar estas dificuldades. E os 
objetivos específicos se caracterizam por: realizar uma abordagem teórica sobre empresa familiar; 
realizar uma abordagem teórica sobre o processo de profissionalização; levantar as dificuldades e os 
conflitos que podem surgir nas empresas familiares (no âmbito interno), no processo de 
profissionalização; e identificar formas de superar estas dificuldades. Coerentemente com estes 
objetivos adotou-se uma abordagem qualitativa, com pesquisa descritiva. Em que o instrumento de 
coleta de dados utilizado foi a pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo como técnica de análise de 
dados.  Foi possível observar que muito tem se falado das dificuldades de profissionalização de 
empresas familiares, e que entre os aspectos internos, os que mais prejudicam a profissionalização são a 
falta de capacitação dos colaboradores, pois os membros da família ocupam cargos,que demandam 
formação específica,independente da sua qualificação e a resistência a mudança, a criar procedimentos 
e controlar as contas da empresa de forma separada das contas pessoais. Diante disso conclui-se que, 
conscientizar o membro da família que gerencia o negócio sobre a qualificação necessária para ocupar 
cada um dos cargos é essencial para que as demais mudanças ocorram. Pois só é possível criar 
procedimentos e controlar o financeiro adequadamente, através de pessoas capacitadas para 
desempenho de tais funções.         
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ENDOSSO DE CELEBRIDADES EM PROPAGANDAS: QUAL SUA INFLUÊNCIA NA IMAGEM DAS EMPRESAS?  
 

THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  
BIANCA PATRICIA PINHO DOS SANTOS  

LAÍS APARECIDA DE SOUZA  
 

Atualmente as empresas estão buscando diferenciar-se dos concorrentes no mercado, através de 
estratégias que possibilitem destacar-se, e agradar os consumidores. E entre estratégias disponíveis, a 
valorização da marca está entre as mais utilizadas, considerando que, além de ser um meio de 
diferenciação, que vem se fortalecendo com o passar dos anos, geralmente é realizada através do 
endossamento de uma personalidade famosa, assim os consumidores acabam veiculando a marca à 
pessoa. Geralmente, as celebridades endossantes são pessoas classificadas de acordo com o 
conhecimento obtido pelos seus talentos específicos como atores, jogadores, executivos bem sucedidos, 
músicos entre outros, podendo ser regional, nacional ou global, assim proporcionando na vinculação 
entre os envolvidos maiores chances de atrair os consumidores e incentivá-los ao consumo. A interação 
da imagem da empresa com uma estrela endossante, possibilita uma divulgação mais abrangente do 
que é ofertado, tendo em vista alcançar o público desejado por oferecer uma satisfação ou desejo maior 
em consumir esses ofertados. No entanto, boa parte das organizações não utiliza desta estratégia por 
que não tem informações sobre a influência que o endosso exerce na imagem do negócio, justificando a 
existência deste estudo, que visa discutir tal questão, beneficiando com informação, a todos os gestores 
que se interessam por esta estratégia. Tendo em vista que tem como problemática: quais vantagens e 
desvantagens o endosso de celebridades nas propagandas pode trazer para imagem das empresas que a 
utilizam? E o objetivo recai em: identificar as vantagens e as desvantagens que o endosso de 
celebridades nas propagandas pode trazer para imagem das empresas que a utilizam. E pra tanto, 
contou com uma abordagem qualitativa e pesquisa descritiva, tendo a pesquisa bibliográfica como único 
instrumento de coleta de dados, em que a analise destes, foi realizada através da técnica de análise de 
conteúdo.  Onde foi possível confirmar que o endosso de celebridades nas propagandas traz como 
principal vantagem a alavancagem do consumo do produto divulgado e a exposição da marca da 
empresa. Essa estratégia permite que a organização seja bem vista por um público específico (os fãs), 
que envolvido pelo fator psicológico, se torna ainda mais fiel a marca pela associação com a celebridade, 
e também por clientes em geral que serão atingidos da mesma maneira tornando-se consumidores da 
marca pela intervenção da celebridade agregada com ela. No entanto, a aplicação desta estratégia 
também traz desvantagens, sendo a principal delas, o fato de que se a celebridade endossante, por 
algum motivo, prejudicar sua imagem, automaticamente esta situação negativa impactará a imagem da 
empresa endossada. Portanto, conclui-se que a utilização desta estratégia precisa ser decidida 
cuidadosamente, considerando os objetivos buscados e o perfil da celebridade, para que o resultado 
para imagem seja o esperado com a contratação.         
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ESTUDO SOBRE O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COMO 
PROPULSORES DO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL.  

 
NILMAER SOUZA DA SILVA  

 
A gestão da produção (GP) é concebida como uma área estratégica de uma indústria, e a tecnologia da 
informação - TI é indispensável para que este ativo possa ser integrado em uma atividade conjunta e 
coordenada. A GP envolve centenas de decisões, minuto a minuto. Nesta perspectiva, a tecnologia é 
uma ferramenta imperativa nas empresas, visto que ela coopera para a eficiência dos processos de 
gestão da produção e permite a busca por melhorias contínuas dos processos e, dessa forma, as 
organizações possam buscar a maximização da vantagem competitiva.O presente exame justifica-se na 
necessidade de analisar quais são os resultados possíveis de serem atingidos com o alinhamento 
estratégico da administração da produção com recursos de tecnologia da informação. O objetivo desta 
investigação foi analisar como a tecnologia da informação e os sistemas de informação variados podem 
se integrar com a gestão da produção e como podem colaborar para a eficiência nos processos 
organizacionais. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, cujo instrumento de coleta de dados 
foi a pesquisa bibliográfica, realizada em livros, papers, artigos científicos e revistas especializadas. 
Aplicou-se questionário semiestruturado em uma organização empresarial em Presidente Prudente, que 
foi o objeto de estudo de caso da presente pesquisa. A análise dos dados foi concretizada por 
intermédio de análise de conteúdo. Como resultados, tem-se: a) a organização investigada possui a 
administração da produção alinhada com os macros objetivos organizacionais; b) possui parque 
tecnológico contemporâneo e ERP integrados; c) treinamento e alinhamento de RH para a utilização dos 
sistemas; d) fluxo de informações fluído, dentre outros. Com base na aplicação do questionário, 
verificou-se que a empresa possui TI e SI integrados, tal como recomenda (BARNEY; HESTERLY, 2011; 
LAUDON; LAUDON, 2014). Assim como preconiza Groover (2010), a organização examinada persegue o 
alinhamento estratégico valendo-se de grande infraestrutura de TI, o que lhe permite retornos de 
mercado acima da média dos seus concorrentes. A empresa utiliza a TI e os SIs como de forma 
estratégica e não apenas operacional, como citam (ALBERTIN; ALBERTIN, 2007).Isto permite redução de 
perdas e custos da produção (BORRÁS; TOLEDO, 2006). Para o posicionamento estratégico acima da 
concorrência, a visão sistêmica é determinante e é conseguido com o uso dos sistemas de informação 
como o ERP existente (CERTO et. al., 2001; BARNEY; HESTERLY, 2011; LAUDON; LAUDON, 2014). Conclui-
se, em congruência aos objetivos propostos, que organização em análise possui integração dos sistemas 
de informação com os demais recursos tecnológicos, com sua política de governança e, ainda, com a 
gestão da produção.Isto vem permitindo um posicionamento de mercado acima da concorrência, haja 
vista a superioridade em termos de qualidade de produtos e e processos, oportunizados pelo nível de 
investimento em tecnologias da informação de vanguarda.         
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O COOPERATIVISMO COMO ALTERNATIVA EMPREENDEDORA PARA A GERAÇÃO DE RENDA  
 

EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA  
CLEIDE MARQUES BORGATO DOS SANTOS  

LETICIA GRAZIELE CRUZ SILVA  
 

A vertente cooperativista iniciada, nos primórdios do século XIX na cidade de Rochdale (Inglaterra) por 
um grupo de artesãos após perderem seus empregos, foi a maneira encontrada para garantir seu 
sustento e de suas famílias. Tal vertente se expandiu para diversos países e, no século XX, muitos países 
encontraram na base cooperativista, condições de se reerguerem economicamente após o advento de 
duas guerras mundiais. A economia brasileira não ficou indiferente ao movimento cooperativista e 
abraçou seus preceitos implantando a ideia do cooperativismo em diversos setores da atividade 
produtiva com ênfase na atividade agrícola, no crédito financeiro e, no âmbito social com a formação de 
cooperativas para catadores de material reciclável. Dessa forma, buscar o entendimento acerca do 
potencial oferecido pela implantação do cooperativismo em atividades produtivas como forma de 
geração de renda para trabalhadores autônomos como resposta a momentos de crise econômica passa 
a ser um interessante tema a estudar. O trabalho desenvolvido buscou analisar o cooperativismo como 
alternativa empreendedora e opção de geração de renda para trabalhadores autônomos. Para tanto, a 
fim de atingir o objetivo proposto, optou-se por utilizar a abordagem qualitativa, pesquisa bibliográfica e 
análise de conteúdo.  Entende-se que o trabalho na forma cooperativista quando bem desenvolvido, 
fornece a oportunidade para que indivíduos com objetivos comuns unam habilidades e conhecimentos a 
fim de desenvolverem de forma democrática, atividades de seu interesse que contribuirão para 
retornos satisfatórios para todo o grupo e consequentemente o ambiente que estão inseridos. Ao 
observar as características presentes no modelo cooperativista, como a capacidade de contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico, característica presente também em muitas iniciativas 
empreendedoras, acredita-se que o cooperativismo seja também uma forma de empreendedorismo, 
um caminho para que trabalhadores autônomos unam objetivos e capacidade produtiva a fim de auferir 
renda, abrindo espaço para um empreendimento que sozinhos não conseguiriam desenvolver.         
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SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA QUE PROVOCOU UM ACIDENTE 
AMBIENTAL DE GRANDES PROPORÇÕES.  

 
NILMAER SOUZA DA SILVA  

ERYKA FABIANA VIEIRA BIAGIO  
MAYARA VIEIRA MARTELLI  

 
A gestão ambiental é uma ferramenta de grande relevância no mundo inteiro, que ajuda as empresas a 
entenderem e controlarem os impactos ambientais das atividades que exercem. Os padrões da gestão 
ambiental são definidos pela legislação e por outros instrumentos de gestão corporativa, tal como as 
normas ISO (International Organization for Standardization) e os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA). A 
prática da gestão ambiental pode permitir a redução de custos diretos e indiretos, e ainda proporcionar 
menos risco ao meio ambiente, ao negócio como, por exemplo, a adesão à estratégias de logística 
reversa, por meio da gestão de produtos no pós venda e pós-consumo. Sendo assim, esta pesquisa 
justifica-se por demonstrar como a gestão ambiental interfere nos negócios de uma corporação e as 
consequências da sua prática de maneira frágil, utilizando-se, para tanto, um estudo de 
caso. Demonstrar como uma determinada empresa valia-se da gestão ambiental antes de determinado 
acidente ambiental. Foi adotado neste artigo uma abordagem qualitativa). Adotou-se a pesquisa 
bibliográfica como instrumento parcial para coleta de dados, a partir de referências teóricas publicadas 
em artigos, livros, dissertações e teses. Realizou-se, ainda, um estudo de caso, que é compreendido 
como uma modalidade de estudo nas ciências sociais, que se volta à coleta e ao registro de informações 
sobre um ou vários casos particularizados. Para análise dos dados coletados, utilizou-se a análise 
documental.  Através do aumento da valorização da gestão ambiental nas operações organizacionais, é 
notável um aumento de competitividade das empresas que a adotam, devido a benefícios consideráveis 
não só ambientalmente, mas ao que tange ao processo produtivo, assim como em outros fatores (DIAS, 
2011). Exemplos são as reduções de custos, matérias-primas, inovação, oportunidades de novos 
negócios, melhoria para maior qualidade nos produtos, cumprimento das normas regulamentadoras 
(DIAS 2011, P. 104). Um sistema de gestão ambiental (SGA) é um conjunto de funções em uma empresa 
que tem o objetivo de diminuir o impacto negativo de suas atividades sobre a natureza. Repare que não 
estamos falando de medidas isoladas, mas sim de um conjunto de ações para o meio ambiente, que 
refletem nos demais contextos organizacionais (CURI, 2012, p.58). Transcorrido o percurso desta 
pesquisa, notou-se que a empresa ora examinada possui amplos critérios de governança corporativa, 
bem assim instrumentos de mitigação de riscos para incidentes ambientais. Mesmo com toda a 
demonstrada estrutura, não se evitou o desastroso cenário considerando um dos maiores acidentes 
ambientais do Brasil. Como esta pesquisa conta com resultados parciais, os pesquisadores continuarão a 
investigar, por meio da pesquisa documental, quais foram os fatos que deram, objetivamente, causa a 
este acidente.         
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VILÃO OU HERÓI - JUROS NO BRASIL -CONSIDERAÇÕES ATÉ O INÍCIO DO SÉCULO XXI  
 

MOISES DA SILVA MARTINS  
VANDERLEI BRAS BEZERRA  

 
Com esse trabalho pretendeu-se discutir e analisar a formação e a importância da taxa de juros no Brasil 
e como a mesma evoluiu nos últimos anos do século XX até atingir as mudanças nos anos iniciais do 
século XXI. Se as taxas juros é um dos principais instrumentos de diagnóstico da saúde econômica de 
uma nação, pois permite saber se o país está atravessando um período de recessão ou de crescimento 
econômico, desta maneira, acredita-se ser possível elaborar um acompanhamento deste instrumento 
que pode ser herói ou vilão de uma economia. Não foi intenção elaborar um posicionamento teórico a 
respeito do ordenamento jurídico em relação ao juros, mas a Constituição de 1988 limitou a cobrança 
de juros ao patamar máximo de 12% a.a.. Como a Constituição é a lei máxima do país, este valor tem 
gerado inúmeros questionamentos na esfera jurídica, a respeito da cobrança ou não de juros acima do 
estipulado na Carta Magna. Portanto este trabalho já se justifica por tal razão.  Estudar as taxas de juros 
no Brasil; Verificar motivos pelos quais as taxas de juros não obedecem a legislação.   Pesquisa 
qualitativa de forma exploratória e documental.  O entendimento jurisprudencial dominante esta na 
Constituição Federal, no único artigo em que trata do Sistema Financeiro Nacional (art.192), 
estabelecido que este foi regulado por lei complementar, com observância do que determinou no caput, 
nos seus incisos e parágrafos, não é de se admitir a eficácia imediata e isolada do disposto em seu 
parágrafo 3º, sobre a taxa de juros reais (12% ao ano), até porque estes não foram conceituados. Só o 
tratamento global do Sistema Financeiro Nacional, na futura lei complementar, com observância de 
todas as normas do caput, dos incisos e parágrafos do art. 192, é que permitirá a incidência da referida 
norma sobre juros reais e desde que estes também sejam conceituados em tal diploma. Em 
consequência do texto acima não são inconstitucionais os atos normativos em questão (parecer da 
Consultoria-Geral da República, aprovado pela Presidência da República e circular do Banco Central), o 
primeiro considlegislação anterior à Constituição de 1988, até o advento da lei complementar 
reguladora do Sistema Financeiro Nacional. A taxa de juros influencia no consumo e nos investimentos 
da nação, mesmo em um país que não há regulamentação.  Antes e depois do plano Real o que se 
verificou foi o feito Fisher, ou seja, a taxa básica Selic diretamente relacionada ao índice inflacionário, 
que diz : "inflação elevada - taxa básica de juros alta e vice-versa.  No decorrer deste estudo, usando de 
metodologia exploratória foi concluso que às taxas de juros são cobradas acima do que diz a 
Constituição Brasileira devido os órgãos oficiais entenderem que a taxa Celic deve estar de acordo com 
o mercado consumidor sendo esta um medidor de da saúde do pais. Foi entendimento que às taxas de 
juros é o vilão em um país em desenvolvimento como o Brasil.          
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A ANÁLISE DA ATIVIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO  
 

GUSTAVO HENRIQUE MANGOLIN  
PAULO ROBERTO ROSA  

 
As reflexões teóricas deste projeto se dividirão basicamente em três linhas distintas, que, unidas, 
compõem a macrotemática objeto deste estudo, ou seja, o empreendedorismo e sua importância global 
e, particularmente, em Presidente Epitácio/SP. A primeira busca resgatar o marco conceitual do termo 
empreendedorismo, segundo alguns autores seminais que enveredaram esforços para estudar o termo 
e seus principais agentes. A segunda parte demonstra o caráter participativo e determinante do 
empreendedorismo em relação ao desenvolvimento da sociedade e do ser humano. Uma terceira parte 
será destinada ao estudo do empreendedorismo na cidade de Presidente Epitácio/SP, buscando 
identificar o perfil dos empreendimentos e empreendedores, os motivos para início e, se for o caso, fim 
do empreendimento, os ramos de negócio mais procurados, bem como as principais oportunidades de 
negócio que se apresentam ao empreendedor epitaciano.Este tipo de pesquisa é necessária para 
fomentar atitudes de empreendedorismo na região, fazendo com que a economia se dinamize. Outra 
grande importância é dar embasamentos para empresários que estão querendo abrir um negócio e para 
velhos empresários que estão querendo inovar dentro do ramo. Este projeto encontra-se devidamente 
registrado na Coordenadoria de Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo - Campus de Presidente Epitácio. Analisar a atividade empreendedora em Presidente Epitácio, 
buscando identificar as razões que levam as pessoas a empreenderem, bem como testar a hipótese de 
que, por situar-se em uma região deprimida, o empreendedor é movido principalmente pela 
necessidade. Levantamento e revisão bibliográfica: tem o objetivo de aumentar as referências já 
utilizadas e realizar uma discussão teórica. Os temas a serem trabalhados são: empreendedorismo, o 
agente do empreendedorismo, tipos de empreendedores, a importância do empreendedorismo para 
sociedade. Além das temáticas supracitadas, será realizado um estudo focado no desenvolvimento do 
empreendedorismo em Presidente Epitácio, com o propósito de fortalecer a prerrogativa de que, os 
empreendedores do município empreendem por necessidade. Levantamento e sistematização de dados 
e informações primários: mediante a realização de entrevistas de caráter quali-quantitativas e aplicação 
de questionários junto aos comerciantes e empresários de Presidente Epitácio. O objetivo é captar as 
percepções, expectativas, realizações e frustrações relacionadas ao cenário econômico comercial e 
empresarial do município. Entrevistas e sistematização de informações e opiniões: tem como objetivo 
captar informações e opiniões de alguns personagens do ramo comercial, empresarial e político do 
município, tendo uma perspectiva mais precisa e objetiva sobre como o empreendedorismo está se 
desenvolvendo no município, e como esses personagens enxergam o cenário 
municipal.       Coordenadoria de Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo.     
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A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO DO OESTE PAULISTA  
 

ANNE CAROLINE SOARES LIMA  
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS  

ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO  
 

Muitos estudos estão sendo desenvolvidos sobre o empreendedorismo no país, a busca por respostas e 
soluções em torno deste assunto abrange uma série de pesquisas e relatórios para qualificar e 
quantificar os benefícios do empreendedorismo e suas ações. O empreendedorismo pode ser 
compreendido como a criação de uma nova ideia ou aprimoramento de uma já existente com o intuito 
de reunir novas oportunidades. Alguns questionamentos se fazem necessários quando o assunto é 
empreendedorismo, como: "por que de uma pessoa investir em um negócio?", "qual seria a motivação 
para tal decisão?". Estes questionamentos que surgem a partir do desenvolvimento de pesquisas 
servem para classificar por exemplo, os empreendedores em categorias, sobre as quais se destacam o 
empreendedorismo por necessidade e por oportunidade, de forma que cada qual age distintamente, 
gerando diferentes impactos na economia onde está localizado. O empreendedorismo atua como 
agente de inovação e beneficia não somente o empreendedor, mas o meio em que está inserido, 
contribuindo assim, para o desenvolvimento de novas empresas e a geração de emprego e renda. Ou 
seja, as micro e pequenas empresas, são de grande importância para o mercado, até pelo fato de 
estarem espalhadas por todo o país, demonstrando uma grande expansão, oferecendo mais empregos, 
e assim movimentando a economia e gerando mais renda para o país. Esta pesquisa apresenta de que 
forma o empreendedorismo contribui aumentando a riqueza, o desenvolvimento e o crescimento 
econômico do Oeste Paulista. E, ainda especificamente, apresenta a origem e o desenvolvimento do 
empreendedorismo; o conceito de empreendedor por necessidade e por oportunidade; e assim como, 
verifica as possíveis contribuições do empreendedorismo na geração de emprego e renda. Para a 
construção desse artigo, decidiu-se pela a abordagem quantitativa, através de pesquisa descritiva e 
exploratória, com relação a metodologia de coleta de dados, adotou-se a bibliográfica e ainda aplicação 
de questionário. Com a pesquisa bibliográfica encontra-se os dados secundários sócio econômicos e o 
questionário respondido pelos empreendedores serão os dados primários da analise, conforme 
detalhado no CEP 466/12 a coleta de dados será online. Esta pesquisa está em andamento e busca o 
quanto o empreendedorismo contribui no crescimento econômico do Oeste Paulista, e irá possibilitar 
que haja a coleta e análise dos resultados posteriormente.             
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A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ENTIDADE 
SEM FINS LUCRATIVOS  

 
ALINE ANDRADE SILVA  

WALESKA DA SILVA TEIXEIRA DE SOUSA  
PEDRO LUIS BILHEIRO  

 
As organizações sem fins lucrativos vêm exercendo um papel importante na sociedade e crescendo cada 
vez mais com o potencial de atender as necessidades da sociedade e suprir as falhas do governo. Porém, 
sua estrutura é diferente das organizações públicas e privadas, sendo que esse fato influencia na 
motivação do trabalhador dentro de uma instituição que presta serviço para a sociedade. O colaborador 
das organizações sem fins lucrativos exerce melhor o seu papel quando está bem motivado. A 
motivação funciona como um impulso interno de cada membro dentro de uma instituição, que o leva a 
destacar as suas melhores qualidades, cooperar e contribuir para alcançar resultados positivos. 
Portanto, a motivação é o mecanismo para a obtenção de maior produtividade, onde o 
comprometimento dos colaboradores combinando à sua disposição para se adaptarem as constantes 
mudanças gera melhores resultados para as organizações sem fins lucrativos, através de pequenas 
idéias ou sugestões que possam vir a contribuir para a tomada de decisão. Este estudo se justifica por 
demonstrar a necessidade da motivação ser trabalhada junto aos colaboradores de uma entidade sem 
fins lucrativos, com o intuito de buscar resultados satisfatórios. O objetivo geral da pesquisa será 
identificar os fatores que motivam os colaboradores de uma entidade sem fins lucrativos localizada na 
cidade de Teodoro Sampaio/SP e qual o papel que a entidade exerce à luz das principais teorias 
administrativas da motivação. A presente pesquisa contará com abordagem qualitativa e exploratória, 
de forma descritiva, cujos instrumentos de coleta de dados serão pesquisas bibliográficas em livros, 
artigos científicos e entrevista semi-estruturada e utilizando o método de estudo de caso.            
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ANÁLISE DA AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA 
UNOESTE  

 
STEPHANIE FUNARI AMARAL GUSMÃO  

SUZANA CHIARI BERTOLLI  
ALBA REGINA AZEVEDO ARANA  

EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA  
ADRIANA SOARES BREDA  

 
Durante muito tempo as questões ambientais foram tratadas de forma isolada, com relação aos fatores 
sociais, econômicos, culturais, entre outros. Todavia, nas últimas décadas, a preocupação com a 
problemática ambiental passou a se inserir nos territórios curriculares de diversas instituições de ensino, 
com destaque a universidade. Na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), esta preocupação tem 
sido avaliada por meio de estudos que investigam como a instituição aborda educação ambiental em 
seus cursos de graduação.  Nesse sentido, este projeto tem por objetivo avaliar o histórico do processo 
de ambientalização curricular do curso de graduação em Administração por meio das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão no curso e discutir o processo de ambientalização, definindo como se dá a 
internalização da preocupação ambiental na proposta pedagógica e curricular. Dentro dos processos de 
ambientalização serão destacadas as disciplinas ambientalizadas, as quais explicitam dimensões 
socioambientais nos seus planos de ensino, e as não ambientalizadas. A pesquisa buscará verificar o 
papel destas disciplinas na formação acadêmica e profissional dos discentes.  O método consiste em 
duas etapas: revisão da literatura subdividida em ambientalização curricular nacional e 
internacionalmente com enfoque em cursos das Ciências Sociais Aplicadas e num segundo momento 
como se deu a ambientalização curricular da UNOESTE. A coleta de dados se dará por meio da análise 
documental do projeto pedagógico, dos planos de disciplinas e entrevista com o coordenador do curso. 
Os resultados irão possibilitar identificar e divulgar como os profissionais/docentes do curso de 
Administração tratam a questão da educação ambiental junto aos seus discentes, bem como o suporte 
oferecido pela UNOESTE, em termos de estrutura física e pedagógica, para promover essa 
conscientização. Essa pesquisa poderá contribuir para o "Programa Institucional de Ambientalização e 
Sustentabilidade da Unoeste, desencadeando, assim, práticas positivas dentro da temática 
ambiental            
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DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS: A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO E A CAPACITAÇÃO DE 
FUNCIONÁRIOS NA ÁREA DA SAÚDE.  

 
ALVARO COSTA JARDIM NETO  

BRUNA SILVA DE CARVALHO  
TAIS DA SILVA SANTOS  

 
O treinamento e desenvolvimento de pessoas é um assunto que vêm sido discutido em diversos 
cenários organizacionais e um deve-se levar em consideração devido o impacto que pode causar pela 
ausência do mesmo: ambientes da área da saúde. O treinamento na área da saúde é relevante para se 
ter profissionais qualificados, produtivos e inovadores proporcionando um atendimento eficiente. Este 
estudo se justifica pois é de suma importância o treinamento e a capacitação dos funcionários, para o 
bom desenvolvimento nas atividades rotineiras, oferecendo um atendimento especializado para todos 
os pacientes, com padrões de qualidade e provendo as necessidades destes, deixando-os satisfeitos com 
apoio recebido. O objetivo da presente pesquisa será demonstrar como o treinamento e 
desenvolvimento de funcionários de um hospital podem contribuir para a qualidade dos serviços 
executados. Os métodos da pesquisa serão abordagem qualitativa, exploratória descritiva, estudo de 
caso e como técnica de coleta de dados primários questionários e secundários livros, artigos e 
revistas.            
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EDUCAÇÃO PARA O FUTURO: UM ESTUDO SOBRE CENARIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP  

 
IVAN MARCIO GITAHY JUNIOR  

 
Segundo Gitahy Jr (2015), estudos prospectivos representam uma importante ferramenta para discutir 
oportunidades e riscos quanto ao planejamento estratégico e desenvolvimento. A pesquisa servirá de 
subsídio para ações considerando o tema, no SENAC São Paulo. Acredita-se que além da relevância 
social e empresarial a pesquisa pode trazer ao município de Presidente Prudente/SP uma ampliação 
teórica dos estudos sobre a educação no futuro. A pesquisa também se justifica cientificamente tendo 
em vista a ausência de dados sobre este tema, no município de Presidente Prudente/SP  O projeto tem 
como objetivo o estudo sobre prospecção e a educação no futuro até 2030, para entender e demonstrar 
a preocupação do SENAC Presidente Prudente/SP, com a educação na medida em que ressalta sua 
importância no futuro. Os objetivos específicos serão: discutir oportunidades e ameaças, portes fortes e 
fracos ao desenvolvimento da Educação no futuro; dar subsídios para redefinir e repensar futuras ações 
no contexto educacional, no SENAC São Paulo, considerando as reflexões expostas no passado e as do 
futuro.  A metodologia utilizada será, bibliográfica e documental, onde segundo Fonseca (2002), a 
pesquisa bibliográfica refere-se ao levantamento de teorias já realizadas e publicadas, permitindo que 
se conheça o que já foi estudado sobre o tema. Já a pesquisa documental, também para Fonseca (2002), 
refere-se a pesquisa realizada em fontes variadas e que não tiveram um tratamento analítico. Cabe 
ressaltar que os dados documentais serão coletados do site da instituição 
(www.senac.br./www.senac.sp.senac.br). Num segundo momento, para o entendimento da situação 
futura de um dado objeto de estudo utiliza-se a metodologia de construção de cenários, na qual busca-
se identificar ameaças e oportunidades alcançando possíveis respostas para inquietações e objetivos 
propostos. Os métodos de construção de cenários têm como objetivo apresentar alternativas que levem 
a prospecções, buscando destacar não só tendências e ocorrências dominantes, mas também a 
possibilidade de transformação do ambiente. Para Porter (1998), os cenários podem ser entendidos 
como um conjunto de suposições plausíveis sobre as incertezas que podem influenciar o objeto de 
prospecção sempre com uma visão consistente sobre a realidade vindoura Assim, a pesquisa recai sobre 
a perspectiva de validação da tese e na síntese da unidade, deixando de lado a ideia do antagonismo dos 
paradigmas e comungando da teoria de Gamboa.             
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO MECANISMO DE REEDUCAÇÃO SOCIAL E PREPARO PARA O MERCADO 
DE TRABALHO DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL  

 
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO  

ANA PAULA MARCELINO MATOS SANTOS  
 

Uma ocupação profissional é primordial na vida do ser humano para seu desenvolvimento pessoal, o 
trabalho educa, o trabalho socializa, o trabalho redime, gerando dignidade e respeito. Sendo assim, a 
educação profissional é essencial na preparação do indivíduo ao mercado de trabalho, por proporcionar 
educação comportamental e desenvolvimento das habilidades. Reinserir-se no mercado de trabalho não 
é uma incumbência fácil, principalmente às pessoas que passaram pelo sistema prisional e carregam o 
estereótipo de ex-presos, estas pessoas em sua grande maioria, não possuem formação educacional 
nem tão pouco profissional e são rodeadas de preconceitos. Reintegrar esses indivíduos a sociedade e 
devolvê-los a dignidade através do trabalho é um desafio de políticas públicas no Brasil, uma 
responsabilidade a ser discutida pelo governo, empresas e sociedade. Desta forma, essa pesquisa 
justifica-se por evidenciar a educação profissional como fonte de preparação dos egressos do sistema 
prisional ao mercado de trabalho, visando um caminho de possibilidades longe do ilícito que os privara 
de sua liberdade.  O objetivo desta pesquisa será analisar a relevância da educação profissional aplicada 
no sistema prisional e sua contribuição no preparo dos presos para o retorno ao mercado de trabalho. A 
metodologia utilizada será a abordagem qualitativa, de forma exploratória e descritiva, e como 
instrumentos de coleta de dados pesquisas bibliográficas em livros, artigos científicos e sites 
especializados que retratam o tema abordado.            
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL: PERSPECTIVAS E DESAFIOS  
 

JOSÉLIA GALICIANO PEDRO  
DANIELI DA SILVA SANTOS  

DOUGLAS FERNANDES  
 

O empreendedor constitui-se em um sujeito com grande capacidade criativa, buscando constantemente 
a solução para diversos necessidades e demandas do mercado consumidor. Este elemento, por meio de 
sua capacidade, criação de produtos e serviços contribui para a satisfação dos consumidores e 
concomitantemente produz impactos positivos no desenvolvimento sócio econômico. Paralelamente 
verifica-se que podem ser encontradas diversas pessoas com perfil empreendedor inseridos em diversas 
Organizações Sociais que atuam na sociedade civil com o objetivo de colaborar para a diminuição da 
exclusão social por meio da criação de serviços de atendimento a pessoas em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica colaborando para a redução das desigualdades sociais. O presente 
estudo tem como finalidade compreender as perspectivas e desafios do empreendedorismo social no 
Brasil, uma vez que esta ação contribui essencialmente para a diminuição das desigualdades sociais, e, 
portanto, repercutindo positivamente no desenvolvimento socioeconômico do país. Como metodologia 
científica o estudo terá como abordagem a pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Como 
característica da pesquisa, será realizado um estudo de caso, conforme informações disponível no site 
da Organização Social "Gerando Falcões". E como instrumentos de coleta dados a pesquisa bibliográfica 
em livros, artigos científicos e site específico. Com a proposta de levantar dados teóricos e reais, 
referente ao empreendedorismo social em uma organização brasileira.            
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MICROEMPRESA FAMILIAR: DIFICULDADES NO PROCESSO SUCESSÓRIO E O PERFIL EMPREENDEDOR DO 
POSSÍVEL SUCESSOR  

 
JOSÉLIA GALICIANO PEDRO  

ALINE GONÇALVES PICIULA SILVA  
RAFAEL LEONARDO FREITAS DE SOUZA  

DOUGLAS FERNANDES  
 

O presente artigo abordará as dificuldades enfrentadas no processo sucessório da microempresa 
familiar, no qual inicia seu empreendimento para tentar melhorar a vida socioeconômica do fundador. E 
no decorrer dos anos o fundador estará focado em implementar e desenvolver o seu negócio, mas 
também deseja que alguém o substitua dando segmento ao o que ele fez em sua trajetória pela 
empresa, esse é um assunto que tem gerado vários estudos relacionados, porque é um dos principais 
motivos do fechamento das empresas. Desta forma, o processo sucessório causa inúmeras dificuldades 
para o fundador da empresa familiar. A investigação justifica-se pelo fato da maioria das empresas 
através dos seus fundadores enfrentarem dificuldades durante e no processo de sucessão familiar, 
auxiliando e alertando os micro empreendedores de uma etapa natural de uma empresa. O este estudo 
tem como objetivo identificar as dificuldades encontradas pelas microempresas familiares durante o 
processo sucessório e verificar se os possíveis sucessores tem perfil empreendedor. Neste estudo será 
aplicado à abordagem qualitativa, pois "Utilizamos a pesquisa qualitativa quando queremos descrever 
nosso objeto de estudo com mais profundidade. Por isso, ela é muito comum em estudos sobre o 
comportamento de um indivíduo ou de um grupo social" (MASCARENHAS, 2012, p. 46). Assim, a 
pesquisa qualitativa é uma maneira de verificar a descrição do tema. Dos tipos de pesquisa serão 
utilizados, a pesquisa exploratória onde segundo Gil (2012, p. 27), "Pesquisa exploratória tem como 
principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 
de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores". Entende-se que 
pesquisa exploratória é um meio de compreender o assunto abordado a fim de orientar novos estudos. 
Esse estudo utilizará como método para coleta de dados a pesquisa bibliográfica, através de fontes 
secundárias de dados como pesquisa bibliográfica em livros, revistas, pesquisas, teses, pois segundo 
Lakatos (2010), a pesquisa bibliográfica é uma forma de coletas de dados, obtidas através do que já foi 
divulgado em diversos meios de comunicação.             
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NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDO: DA INTEGRAÇÃO DE FRUTICULTURA E HORTICULTURA ORGÂNICA.  
 

JOSE APARECIDO DOS SANTO  
HUALACY GUILHERME ODILON DO NASCIMENTO  

EDUARDO BARBIERI  
ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO  

 
A região do Oeste Paulista é uma importante produtora de hortifrúti, porém na sua maioria a adubação 
é feita de modo convencional que aumenta o custo de produção, e por consequência o preço do custo 
final. Neste projeto mostraremos os benefícios de uma adubação orgânica, técnicas e visão geral sobre 
o assunto. O projeto possui dois núcleos de pesquisa. O núcleo de pesquisa funcionara em dois setores 
chamados de LEP (laboratório de estudo e pesquisa) e APEP (Área de Produção Estudo e Pesquisa). Este 
projeto de pesquisa tem como objetivo desenvolver métodos de produção orgânica, sem uso de 
defensivos e adubação química, o controle de pragas será feito com defensivos caseiros, a adubação 
será totalmente orgânica, com uso de componente encontrado na própria natureza, assim incentivando 
a produção orgânica, e pesquisa de conhecimento através dos núcleos. APEP. Preparo do solo: Ação 
primária é necessário que seja feito uma aração de desenterramento na profundidade de 25 á 50 cm de 
acordo com a compactação do solo, após a aração, a correção de solo, na quantidade apontada na 
análise, e adubação orgânica, esterco de frango 15 T/ha, esterco de curral, 30 T/ha. A ação segundaria 
após 15 dias da primaria, com gradação niveladora para incorporar a adubação e o calcário, está ação 
pode ser adiantada no caso de chuva. Irrigação: Sistema com caixa de água de 20.000 Lt, e duas caixas 
de 1000 Lt cada, a caixa grande é um reservatório, alta suficiente para irrigar por gravidade, as outras 
duas caixas serão equipadas com injetor Venturi para fertirrigação. LEP: Adubação e defensivos: 
Bokashi, É uma mistura balanceada de matérias orgânicas de origem vegetal e/ou animal, submetidas a 
processo de fermentação controlada. Biofertilizante: Em seguida trabalha-se biofertilizante, como 
biovertilizante, será usado supermagro, que contem macro e micronutrientes, e também urina de vaca 
que é rica em nitrogênio será usado por meio de fertirrigação. Defensivos: Usaremos: Calda sulfocálcica, 
Calda bordalesa, Extrato de primavera. Plantio dos cultivares: Quebra vento, Usaremos o capim Napier. 
O capim deve ser plantado em pedaços de 90 cm entre covas, duas linhas com espaçamento de 40 cm 
entre linhas (envolta de todo plantio deixando somente espaço para entrada e saída). Mamão: A 
variedade será Taiwan, (Sunrise Solo). As linhas devem ter sentido Leste-Oeste, com comprimento de 
100 m cada, espaçamento entre plantas será de 2 m entre covas. Adubação verde: Será utilizado 
sistema rotação de cultura, no primeiro plantio toda área receberá adubação, já a partir do primeiro 
corte a adubação vai seguir uma rotatividade, as espécies escolhidas são: Crotalária, guandu e mileto. 
Culturas entre renques: O plantio das culturas anuais será separado em 10 renques (entre linhas do 
mamão) que vamos numerar da seguinte forma "R1, R2, R3" e daí por diante, as culturas anuais serão 
plantadas em dois ciclos nos renques, e as espécies escolhidas com base na região.            
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TRADE-OFF DO MERCADO FINANCEIRO E AS CONSEQUÊNCIAS SOCIOECONÔMICAS.  
 

AMANDA COSTA DE AMORIM HONORATO  
ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO  

 
Administrar bancos em um ambiente dinâmico e de constantes mudanças é uma tarefa desafiadora. 
Todas as mudanças de mercado afetam o âmbito bancário tendo em vista que presta serviços e 
produtos para pessoas física e jurídica. Gerir uma instituição financeira supera a definição de seus 
objetivos, pois implica em uma série de tomada de decisões tais como análise das oportunidades. 
Embora o ambiente econômico não esteja favorável, o setor bancário continua apresentando 
significativo crescimento de receita e lucros. Entre os 20 maiores lucros de empresas listadas na 
Bovespa, figuram os 5 importantes bancos do País, Itaú (R$ 7,89 bilhões), Bradesco (R$ 4,07 bilhões), 
Banco do Brasil (R$2,44 bilhões), Santander R$ 1,82 bilhões) e BTG Pactual (R$ 720 milhões). Ao mesmo 
tempo, entende-se que os créditos dados pelos bancos podem ter impactos positivos ou negativos no 
tecido socioeconômico, de uma região. O presente estudo é relevante também para administradores 
atuarem estrategicamente no setor bancário brasileiro, aos acionistas, a estudantes e todos os demais 
interessados no assunto. Analisar possibilidades de investimentos economicamente viáveis para o 
crescimento bancário e simultaneamente observar os resultados sócio econômicos da região do Oeste 
Paulista. Para contribuir na construção do modelo de mechanism design do grupo de pesquisa 
GDECOR. A pesquisa é descritiva, pois os dados observados são de fato analisados, classificados e 
interpretados de forma impessoal. Desta forma, será aplicada a Teoria dos Jogos cujos resultados 
obtidos serão analisados e concluídos com a apresentação de possíveis tomadas de decisões. Este 
projeto de pesquisa ira utilizar uma abordagem quantitativa de dados primários e secundários do setor 
bancário e socioeconômico, para a analisar as melhores escolhas utilizaremos princípios da Teoria dos 
Jogos, e os resultados quantitativos puros serão calculados no software Stata. A implantação da Teoria 
dos Jogos apresenta resultados quantitativos que serão analisados como um meio norteador para 
tomada de decisões futuras de investimentos. Sendo assim, a abordagem da presente pesquisa é 
quali/quantitativa.             
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CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA FACIC JUNIOR: COMO MELHORAR O DESEMPENHO  
 

ÉRIKA MAYUMI KATO CRUZ  
ALVARO COSTA JARDIM NETO  

JOSELENE LOPES ALVIM  
 

Quando se trata da gestão de micro e pequenas empresas, incluindo empresas juniores, a execução dos 
processos organizacionais torna-se fundamental para a qualidade na prestação do serviço. Desde o 
atendimento ao cliente até o pós-venda deve haver uma preocupação constante com o alinhamento das 
atividades com vista a atender as necessidades do cliente. Assim, a capacitação constante dos 
colaboradores é imprescindível. Quando se trata de empresa junior a importância se torna ainda maior 
uma vez que envolve a participação de estudantes, ou seja, profissionais em formação; desse modo, 
toda e qualquer atividade que contribua para tal formação é fundamental para que a gestão da empresa 
seja efetiva e o aluno consiga se aproximar da realidade organizacional. O objetivo geral da atividade era 
promover a capacitação dos membros da Facic Junior, por meio de ações de assessoramento 
promovidas por docentes dos cursos de gestão.     A ação contribuiu para o desenvolvimento 
profissional dos membros da Facic Junior, bem como a melhoria de gestão da empresa junior, com vista 
a atender uma necessidade de melhor organização de seus processos.      Buscou-se a partir desta ação 
capacitar os membros da Facic Junior para a melhoria da gestão dos processos organizacionais; 
promover maior integração entre corpo docente e discente; oportunizar aos estudantes a prática dos 
conhecimentos adquiridos em sala de aula e contribuir para o crescimento profissional dos membros da 
Facic Junior. Os assessoramentos ocorreram na área de gestão de processos, bem como motivação e 
postura profissional.     
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA ORGANIZAÇÃO  
 

ANA PAULA SILVA SOBRINHO  
 

       Com as mudanças no mercado econômico, a gestão financeira desempenha um papel importante 
nas tomadas de decisões empresariais, na aplicação criteriosa dos recursos financeiros e, 
principalmente, na análise econômica e financeira da empresa. Em qualquer ramo de atividade o 
planejamento financeiro se faz imprescindível para que a organização tenha bons resultados, por isso, 
priorizar uma boa elaboração de um planejamento, é certo que menos riscos a organização terá e 
facilmente os objetivos traçados serão atingidos. Com isso, o objetivo desse trabalho foi de verificar a 
importância do planejamento financeiro para o sucesso da organização. Para atingir esse objetivo, foi 
realizado uma pesquisa bibliográfica, através de artigos científicos, livros e revistas sobre o assunto. 
Com a realização da pesquisa foi possível analisar que a elaboração correta do planejamento financeiro 
e sua execução permite que a empresa se mantenha no mercado e consequentemente consiga obter o 
sucesso empresarial, aumentando sua lucratividade. 
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A ADMINISTRAÇÃO DO STRESS NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS NAS ORGANIZAÇÕES  
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA  
 

       A ADMINISTRAÇÃO DO STRESS NA PREVENÇÃO DE CONFLITOS NAS ORGANIZAÇÕES Resumo Na 
atualidade, as organizações atuam em um ambiente extremamente estressante, e este artigo vem 
mostrar como administrar o stress e prevenir os conflitos interpessoais dentro das organizações. O 
stress está relacionado diretamente com o dia-a-dia de todo colaborador e deve ser controlado apenas 
no estágio de alerta, que torna o colaborador mais criativo e desenvolve melhor seu trabalho interno. 
Diante do estágio de alerta pode-se desenvolver a resiliência, algo que poderá administrar situações e 
filtrar apenas o que se pode tirar proveito das mesmas, sem adoecer diante das situações presentes. O 
stress não é considerado um mal em si, sabendo controlá-lo pode-se extrair partes que possa ajudar na 
administração de conflitos interpessoais e melhorar o rendimento dos colaboradores dentro das 
organizações. Palavras Chave: Stress, Resiliência, Conflitos, Colaborador. THE STRESS MANAGEMENT IN 
THE CONFLICT PREVENTION IN ORGANIZATIONS Abstract Today, organizations operate in an extremely 
stress full environment, and this articlcomes to show how to manage stress and prevent interpersonal 
conflicts with the organizations, the stress this directly related with the daily life ofevery employee and 
must be controlled only at the stage of alert, which makes the developer more creative and develop 
your inner work. Before the stage of alert may develop resilience, something that can administer 
situations and filter only what you can take advantage of the same without sick under the present 
situations. The stress is not considered an evil in youknowing control it can extract parts that can help in 
managing interpersonal conflict and improve the performance of employees within organizations, it is 
up to the Manager to keep track of the level of stress in the face of unexpected situations, and act 
prudently before agents stressors.  
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A CENARIZAÇÃO E O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP: MÉTODOS PROPECTIVOS E OS ATORES 
SOCIAIS.  

 
IVAN MARCIO GITAHY JUNIOR  

 
       Com o intuito de discutir oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos relacionados a uma 
determinada região considerando seu planejamento, gestão e desenvolvimento faz-se necessário 
estudos sobre prospecção considerando cenários. A partir desta afirmativa, a pesquisa objetiva gerar e 
analisar cenários prospectivos para o Município de Presidente Prudente/SP até 2030 a partir da visão de 
atores sociais. Para a realização da pesquisa tomar-se-á como metodologia técnicas de construção de 
cenários prospectivos como: Godet, Global Business Network, Porter, Delphi, Matriz de Impactos 
Cruzados, Teorema de Bayes, Simulação Monte Carlo, ferramentas que compõem o método Grumbach. 
Com essa metodologia será possível, além de se elaborar cenários, identificar quais deles serão mais 
motrizes e dependentes e como se comportarão na matriz dos impactos cruzados. Cabe lembrar que tal 
matriz permite o cálculo dos graus de motricidade e dependência onde, quanto maior for o grau de 
motricidade de um evento, maior influência terá ou não nas probabilidades dos outros eventos. Com o 
exposto, tal pesquisa busca compreender e contextualizar o Município de Presidente Prudente/SP a luz 
de seu planejamento, considerando a participação de atores sociais locais.  SENAC 
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A CENTRALIZAÇÃO DE ESTOQUES DENTRO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA CONTENÇÃO DE 
CUSTOS.  

 
VAGNER ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO  

CLAUDIO JOSE DONATO  
IRENE CAIRES DA SILVA  

 
       O objetivo deste estudo consiste em mostrar o quanto é importante à centralização de estoques 
dentro de uma instituição de ensino, visando agilidade, administração eficiente, eficaz e com isso 
reduzindo o desperdício de materiais. A metodologia adotada para realizar este estudo foi à pesquisa 
bibliográfica. Conclui-se que o almoxarifado ou centro de distribuição é o local responsável pelo 
recebimento de produto, armazenagem, expedição e distribuição dos materiais e é imprescindível que 
este departamento seja único para que todos os processos sejam feitos em um único lugar, visando 
controle administração logística e contenção de custos.  
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A GESTÃO DE PESSOAS COMO ESTRATEGIA DE MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE UMA EMPRESA POR 
MEIO DA EQUIPE DE VENDAS  

 
GEOVANA DE OLIVEIRA PEREIRA  

 
       A gestão de pessoas desenvolvida como uma estratégia de aumento de faturamento é uma tarefa 
complexa e desafiadora. A liderança estratégica cria condições favoráveis para esse processo, pois 
refere-se à obtenção de retornos acima da média e a criação de vantagens competitivas. Se 
desenvolvida por um líder com perfil transformacional, os resultados da liderança estratégica serão 
potencializados pela capacidade desse profissional em despertar o melhor da sua equipe, orientando as 
suas atitudes a curto prazo por uma visão no longo prazo. Assim sendo, o objetivo deste artigo foi 
demonstrar, por meio de estudos exploratórios e bibliográficos, que a gestão de pessoas, utilizada como 
estratégia, pode contribuir para maximizar o faturamento de uma empresa através da sua equipe de 
vendas. Os resultados permitiram que esse objetivo fosse atingido, tornando a premissa verdadeira em 
sua conclusão. 
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A INSERÇÃO DO DEFICIENTE NO MERCADO DE TRABALHO  
 

JERSON JOAQUIM DA SILVA  
 

       INSERÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO RESUMO Nesta pesquisa é 
relatada a responsabilidade que as empresas têm para acolherem, de melhor forma, as pessoas com 
deficiência, buscando o cumprimento de leis, mas também colaborando a serem inseridas como 
cidadãos ativos na economia do País; oportunizando para essas pessoas bens psicológicos e realização 
pessoal. Esta pesquisa teve como objetivos analisar de qual maneira as organizações podem se preparar 
para a inserção da pessoa com deficiência; verificar como os funcionários estão preparados para acolher 
as pessoas que deficiência; entender o que motiva o interesse das empresas para buscar inserir as 
pessoas com deficiência e observar quais procedimentos necessários e recursos utilizados no ambiente 
de trabalho para receber e adaptar de melhor forma a pessoa com deficiência. O método utilizado para 
realizar a pesquisa foi o exploratório, com base em estudos bibliográficos, baseando-se em uma 
pesquisa qualitativa. A pesquisa revelou que, ainda, há resistência das organizações para contratação de 
colaboradores que possuem alguma deficiência. PALAVRAS-CHAVE: Deficiência. Mercado de trabalho. 
Organizações. Inserção. INSERTION OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE LABOUR MARKET ABSTRACT 
This research is reported the responsibility that companies have to accommodate, best way, people 
with disabilities, seeking the enforcement of decrees, but also helping to be inserted as active citizens in 
the country's economy, providing opportunities for those goods and personal psychological. This 
research aimed to analyze how organizations can prepare for the insertion of the disability; see how 
employees are prepared to accommodate the disabled; understand what motivates the interest of 
companies to get insert the disabled and observe what procedures and resources used in the work 
environment to receive and better adapt the disability. Themethod used to conduct the survey was 
exploratory in the bibliographic studies, based on a qualitative research. The research revealed that 
there is still resistance of organizations for hiring employees who have some disability.  
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A LOGISTICA REVERSA, SUSTENTABILIDADE E EFIÊNCIA ENERGÉTICA  
 

NELSON DA SILA  
CLAUDIO JOSE DONATO  
IRENE CAIRES DA SILVA  

 
       O objetivo desta pesquisa é de analisar a importância da logística reversa e sua sustentabilidade, 
verificando-se a participação da empresa em preservar o meio ambiente, com ações sustentáveis e 
contribuindo para o bem estar da sociedade e do nosso planeta, voltada para o reaproveitamento dos 
materiais utilizados e para o aumento da eficiência energética. A metodologia utilizada neste trabalho 
foi de pesquisa bibliográfica, destacando o conceito de logística reversa para as atividades de 
reciclagens de materiais, métodos quantitativos e qualitativos, apresentando dados de reciclagem 
referente ao programa conta cidadã, projeto troca de resíduos sólidos por bônus na conta de energia 
realizada pelas empresas cooperadas da Energisa. 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1619 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Sociais Aplicadas  

Administração    

 
 

A VIABILIDADE DOS CUSTOS DE UTILIZAÇÃO DA VINHAÇA NO CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR  
 

STEPHANIE FUNARI AMARAL GUSMÃO  
SONIA SANAE SATO  

SUZANA CHIARI BERTOLLI  
 

       A cana-de-açúcar esbarra em diversas questões ecológicas, dentre elas a produção de resíduos. A 
vinhaça é um resíduo proveniente da destilação do vinho para a obtenção do álcool e pode ser utilizada 
como fertilizante em áreas de produção de cana-de-açúcar. O objetivo deste estudo foi analisar a 
viabilidade dos custos de utilização da vinhaça no cultivo da cana-de-açúcar de uma agroindústria 
localizada no Pontal do Paranapanema/SP. A metodologia constou de referências bibliográficas, 
pesquisa qualitativa, descritiva, além de ser realizado um estudo de caso. Os resultados foram de forma 
positiva, pois o custo de aplicação da vinhaça é viável para a agroindústria. Foi possível concluir que se a 
vinhaça for utilizada na fertirrigação de maneira correta, ela aumenta a produtividade do canavial e 
diminui os custos gerados com fertilizantes.  
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA: UM ESTUDO DE CASO DA PETROBRÁS  
 

SAMIR ALVES DE MORAES  
JOSÉ GABRIEL CICERO PEREIRA  

SONIA SANAE SATO  
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO  

 
       Uma das formas de se obter informações sobre a situação econômico-financeira de uma entidade, é 
por meio da interpretação dos dados encontrados em seus demonstrativos contábeis. Nesse contexto, 
essa pesquisa teve como objetivo realizar um diagnóstico da situação econômico-financeira da empresa 
Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás) por meio das análises vertical, horizontal e de índices econômico-
financeiros no período de 2014 a 2016. Esta pesquisa se caracterizou como qualiquantitativa, descritiva 
e estudo de caso, e utilizou como fonte de coleta de dados as pesquisas bibliográfica e documental. Os 
resultados das análises demonstraram que 82% em média dos ativos da Petrobrás são de longo prazo, e 
destes 71% em média estão classificados no Imobilizado, sendo que a empresa financiou parte desses 
ativos com recursos de terceiros de longo prazo, em média 55%. Basicamente, o montante de despesas 
da empresa foi maior do que suas receitas, o que a levou a obter prejuízo líquido no período analisado. 
Em linhas gerais, a empresa apresentou uma boa situação de liquidez e de atividade, entretanto, 
apresentou alto nível de endividamento e não apresentou rentabilidade para seus acionistas. 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1621 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Sociais Aplicadas  

Administração    

 
 

ANÁLISE SWOT DE UMA INDÚSTRIA METAL MECÂNICA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP.  
 

GUSTAVO YUHO ENDO  
MURILO GUSTAVO BOTT  

 
       O estudo tem como objetivo aplicar a ferramenta estratégica Análise SWOT - Strengths (Forças), 
Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) e, a partir dos resultados 
obtidos proporem intervenções para a indústria metal mecânica de Presidente Prudente/SP. A 
metodologia utilizada no estudo foi o relato técnico-científico sendo uma pesquisa aplicada que 
descreve uma experiência nas organizações e, descreve um processo de intervenção prática realizado 
em uma organização. Os resultados obtidos a partir da análise SWOT foi possível identificar que os 
pontos fracos são o catálogo de produtos e a marca; já os pontos fortes são a durabilidade, qualidade e 
ergonomia dos produtos; as ameaças identificadas foram a diminuição de licitações e a retração do 
mercado e, a única oportunidade identificada foi a consolidação da empresa no segmento. As propostas 
de intervenções foram baseadas no catálogo de produtos e a marca, visto a importância desses aspectos 
em relação a concorrência e, a ênfase que o diretor deu nesses dois aspectos.  
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DESAFIOS E PERPERCTIVAS DA CABOTAGEM NO BRASIL NO TRANSPORTE DE CARGAS CHALLENGES AND 
PROSPECTS OF CABOTAGE IN BRAZIL IN CARGO TRANSPORT  

 
RODRIGO DE LIMA SOUZA  

CLAUDIO JOSE DONATO  
IRENE CAIRES DA SILVA  

 
       O objetivo desta pesquisa é de relatar os desafios e as perspectivas dos transportes por Cabotagem 
em um âmbito nacional, utilizando como base de pesquisa o transporte de cargas, desafios rotineiros 
como falta de estrutura nos portos já existentes no Brasil, falta de incentivos pelos órgãos responsáveis 
e o futuro do serviço. A metodologia utilizada neste trabalho foi de pesquisa bibliográfica, destacando o 
conceito de logística de transportes de cargas pelo modal Hidroviário para as atividades de 
movimentação de cargas.    
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FERRAMENTAS DE GESTÃO DE ESTOQUES NO VAREJO CALÇADISTA: UM ESTUDO SOB A ÓTICA DA 
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

 
CAROLINA PIRES SANTOS  

MICHELLE BORGES RODRIGUES DA SILVA  
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO  

SONIA SANAE SATO  
 

       A gestão de estoques tornou-se essencial para o desempenho eficaz das empresas, pois permite a 
estas maximizar os recursos disponíveis por meio de suas ferramentas. Neste sentido, esse estudo teve 
como objetivo analisar as ferramentas de gestão de estoques utilizadas pelas empresas de varejo 
calçadista no período 2013-2017. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, descritiva e 
quantitativa. Como resultado, foi possível identificar que as pesquisas realizadas apresentaram as 
seguintes ferramentas para a realização da gestão de estoques nas empresas: Estoque de Segurança, 
Lote Econômico de Compra (LEC), Estoque Máximo, Ponto de Ressuprimento, Inventários, Ponto de 
Equilíbrio, Curva ABC e Just-in-Time. Sendo a Curva ABC e o LEC as mais citadas pelos autores.  
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GESTÃO DE PESSOAS: RETENÇÃO DE TALENTOS E A DIMINUIÇÃO TURNOVER.  
 

STELA GALBARDI DE RESENDE  
DANIEL TAVARES COELHO  

 
       Cada dia mais é possível notar gerentes e profissionais de recursos humanos preocupados com 
planos de retenção de talentos e a diminuição da rotatividade. O Objetivo desta pesquisa visa 
compreender o tema Retenção de Talentos por meio da liderança na empresa Loja Dez - Toledo-PR. 
Buscou-se respostas para as seguintes inquietações: como deve ser o perfil de um gestor que retém 
talentos? Quais as ações da liderança refletem na diminuição do turnover? A pesquisa apresentou os 
seguintes resultados: a empresa consegue reter talentos mediante ao posicionamento de priorizar o 
fator humano, a qualidade de vida do funcionário é uma prioridade para a empresa. O perfil de líder 
encontrado foi o de sempre aberto ao diálogo; que considera o funcionário parte de sua família e então 
não somente deseja o bem para ele, mas luta para tal.    
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MARKETING DE RELACIONAMENTO NAS MICROEMPRESAS: EM BUSCA DA FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES  
 

THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  
JESSICA CECILIA CAPASSO  

JÉSSICA FERREIRA  
THAIS DUARTE DOS SANTOS  

 
       Vivenciamos uma época de diversidades, em todos os sentidos, inclusive com relação as opções 
disponíveis para os consumidores, que a cada dia que passa sentem-se mais empoderados e buscam 
não apenas comprar, e sim criar relações de consumo. Motivo pelo qual o marketing de relacionamento 
esta recebendo tanto destaque das organizações atualmente. Esta forma de aplicação do marketing tem 
como finalidade o relacionamento que gera a fidelização de clientes, e pode ser utilizado por empresas 
de qualquer porte, inclusive microempresas, que possuem recursos bastante limitados para 
investimento. O desafio esta em saber quais ferramentas utilizar, justificando a existência deste estudo 
que visa discutir ferramentas de marketing de relacionamento para microempresas, beneficiando com 
informação, a todos os microempresários brasileiros, considerando que a problemática que o objetivo 
deste artigo é identificar ferramentas de marketing de relacionamento que podem ser utilizadas pelas 
microempresas para fidelização de clientes. E para tanto optou-se por uma abordagem qualitativa, 
tendo a pesquisa bibliográfica como instrumento de coleta e analise de conteúdo, como técnica de 
análise. Foi possível concluir que dentre as diversas ferramentas disponibilizadas pelo marketing de 
relacionamento, o CRM, o endomarketing e o banco de dados são relevantes na busca pela fidelização 
de clientes. 
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IMPACTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA A MOBILIDADE SOCIAL  
 

ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO  
JOSE RENATO DA SILVA OLIVEIRA  

TIAGO ALEXANDRE  
 

       Na ultima década tivemos um aumento expressivo de pessoas cursando o nível superior no Brasil. A 
literatura internacional faz uma relação direta entre nível de escolaridade e renda per capita dos países, 
porém não há trabalhos no contexto do Oeste Paulista. O objetivo deste trabalho foi quantificar se 
temos os mesmos padrões internacionais da mobilidade social, medindo a renda, os níveis de 
empreendedorismo e, a satisfação social. Para tal foram pesquisados egressos dos últimos 7 anos do 
curso de Administração de Empresas de uma universidade no Oeste Paulista, aplicando questionários 
elaborados segundo a escala Likert e, estudando dados secundários oficiais do IBGE e RAIS. Observou-se 
que as melhorias socioeconômicas dos ex-alunos estudados são superiores ao relatado na literatura 
internacional e a média nacional. Ao mesmo tempo foi detectado que o nível de empreendedorismo 
local é inferior ao nível nacional e o gap entre gêneros dos egressos também esta acima da média 
nacional  
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NEGOCIAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA  

 
MIGUEL SOARES DE SOUZA  
ÉRIKA MAYUMI KATO CRUZ  

 
       O presente estudo analisou o processo de negociação para contratação de serviços terceirizados de 
uma empresa atuante no ramo de distribuição de energia. Foram abordados desde os fatores de 
preparação e planejamento, até o processo de negociação em si, incluindo a existência de conflitos, 
importância da negociação para a organização e seus gerentes - na busca por resultados satisfatórios - e 
a utilização de técnicas básicas de negociação. Para tanto, o artigo contempla um estudo de caso, com 
coleta de dados por meio de entrevista. Trata-se, assim, de uma pesquisa qualitativa descritiva, com 
foco na coordenação de contratação de serviços da empresa. Os resultados apontam que a empresa 
considera muito importante os processos de negociação, no entanto, não há uma padronização de ação 
dos negociadores. Nota-se que eles buscam agir conforme suas experiências e conhecimentos, sempre 
com vista a manter um bom relacionamento com as prestadoras de serviço.   
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O DESAFIO DA GESTÃO COMERCIAL EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM UMA ERA DE INOVAÇÕES E 
CRIATIVIDADE  

 
GABRIEL JOSE DA SILVA  

VITOR HUGO PARIS KEMP  
WESLEY GRANDE DA SILVA  

AGESSANDER MANOEL  
 

       Hoje em dia se percebe que as empresam usam a publicidade para divulgar seus produtos, ideias e 
serviços, sendo assim como uma empresa pode se destacar entre as demais, como ela pode ir ao 
sucesso, se diferenciando nos requisitos. Esta uma tarefa difícil para o Gestor Comercial levar a empresa 
ao sucesso, criar algo que nunca viram antes, ter uma criatividade que leve a empresa ao topo do 
mercado.      
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O DESAFIO DA UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 

GISLAINE SANTOS DE FARIA  
AGESSANDER MANOEL  

 
       As empresas de pequeno porte têm assumido um papel de destaque na economia brasileira e 
responderem em média por aproximadamente 99% dos empreendimentos formais, 52% dos empregos 
formais e 40% da massa salarial. Este artigo discute o desafio da utilização de estratégias de marketing 
para empresas de pequeno porte, para que satisfaçam as necessidades de desejos dos clientes alvo e 
entreguem valor, respeitando os limites de seu crescimento e lucratividade e tem como objetivo 
oferecer um debate com pesquisadores que tratam da aplicabilidade de estratégias de marketing 
independente do porte das empresas.  
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OVERVIEW: ANÁLISE DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA CREDSAT NO JARDIM NOVO 
BONGIOVANI EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP  

 
ALESSANDRA HARUMI SAKAI DOS SANTOS  
EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA  

ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO  
 

       A ação humana na intervenção dos focos de dengue deve ser constante. Isso implica desde os 
descartes corretos dos resíduos até a recolha dos mesmos. Deve se adotar a consciência de fazer a 
diferença no meio em que habita, cumprindo seu papel social. O objetivo deste estudo foi perquirir a 
atuação em projetos de responsabilidade social numa pequena empresa do setor de tecnologia de 
Presidente Prudente no estado de São Paulo. A metodologia constou de pesquisa descritiva, abordagem 
qualiquantitativa, estudo de caso e a pesquisa bibliográfica com extensa revisão teórica. Os resultados 
foram 62 sacos de lixos recolhidos no período de 1 ano e meio. Os lixos recolhidos, englobaram sapatos, 
vidros, garrafas, fraudas, piscinas, fios diversos, caixas de cigarro, sacolas plásticas, etc. Concluímos que 
os resultados abrangeram o surgimento de mídia espontânea, a melhoria de imagem e o fortalecimento 
do pertencimento regional. As empresas que praticam o Responsabilidade Social, fortalecem a marca.    
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POTENCIAL DE MERCADO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA EMPRESA QUE SUBCONTRATA FRETE PARA 
ENTREGA DE PRODUTOS NO PONTAL DO PARANAPANEMA  

 
DOUGLAS FERNANDES  

VALDINEI RIBEIRO DA SILVA  
FLÁVIO ALBERTO OLIVA  

 
       O trabalho analisa a viabilidade mercadológica para instalação de uma empresa que forneça serviço 
subcontratado para terceirizar a logística de distribuição regional nos municípios compreendidos entre 
Pirapozinho e Rosana, rota conhecida como Pontal do Paranapanema no Estado de São Paulo. Por ser 
uma rota com baixo fluxo de entregas e quilometragem relativamente alta comparada a outros 
municípios, essas duas características são aspectos que impactam no prazo de entrega e nos custos 
operacionais. Por meio da pesquisa de mercado, constatou-se que existe, por parte das transportadoras, 
com sede em Presidente Prudente, interesse na formação de parcerias para viabilizar a rota e os custos. 
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QUALIDADE NO ATENDIMENTO: FATOR FUNDAMENTAL NA MANUTENÇÃO DOS CLIENTES  
 

THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  
DENNIS WILKERSON SANTOS ZANELOTTI  

ROGÉRIO ALVES PEREIRA  
LUCAS DE SOUZA CARDOSO  

 
       A alta concorrência no mercado somada a consumidores cada vez mais informados, rígidos e 
criteriosos em suas escolhas de compra, traz novas demandas as organizações, entre elas, a principal é 
manter os clientes, e para tanto é necessário atraí-los e fidelizá-los, e isso pode ser obtido de formas 
diferentes, destacando-se o atendimento de qualidade. Tendo em vista que este é o fator mais citado 
entre os consumidores para justificar o porquê que não compram mais em determinada empresa. 
Justificando a existência deste estudo, que visa discutir tal questão, beneficiando com informação, a 
todos os gestores, que enxergarão a diferença que o bom atendimento pode fazer nos seus negócios, 
tendo em vista que, este artigo tem como objetivo demonstrar a importância da qualidade do 
atendimento na manutenção dos clientes. E para tanto, contou com uma abordagem qualitativa, tendo 
a pesquisa bibliográfica como instrumento de coleta de dados. E foi possível concluir que, atendimento 
de qualidade é essencial para sobrevivência de qualquer negócio no mercado.   

 


