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Título: Destaque-se em 7 textos: Inovação e empreendedorismo na ciência e na prática. 
 

Autores: Alexandre Godinho Bertoncello, Edilene Mayumi Murashita Takenaka, Jerson Joaquim da Silva, 
Wilson Roberto Lussari, Ivan Marcio Gitahy Junior, Moises da Silva Martins, Thais Rubia Ferreira Lepre e 
Leonardo Ribelatto Lepre. 
 
Editora: EDITORA CRV 
ISBN: 978-85-444-1325-8 
DOI: 10.24824/978854441325.8 
Ano de edição: 2016 
Distribuidora: EDITORA CRV 
Número de páginas: 134 
Formato do Livro: 14x21 cm 
Número da edição: 1 
 
Sinopse: A presente obra expressa e relata o ponto de vista de 8 profissionais na área de gestão de 
empresas. Cada qual na sua expertise procurou identificar formas de auxiliar as empresas a superarem 
momentos de crise utilizando técnicas de gestão e marketing. Empregando a teoria, em casos práticos, 
cada capítulo oferece a você leitor oportunidade de aprendizagem e reflexão sobre os pontos 
abordados além de apresentar soluções para as empresas enfrentarem o mundo empresarial, a todo 
momento. 
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Título: Emprego, empresa e empreendedorismo: novos profissionais para o mercado 

 

Autores/Orgs: Jerson Joaquim Da Silva; Joselene Lopes Alvim; Claudio José Donato; Jeong Cir Deborah 
Zaduski; Klaus Schlünzen Junior; Wilson Roberto Lussari; Marco Antonio Catussi Paschoalotto; Pedro 
Henrique De Oliveira; Agessander Manoel; Munir Jorge Felicio; Marcos Medeiros De Souza; Ivan Marcio 
Gitahy Junior; Moises Moisés Da Silva Martins; Alexandre Godinho Bertoncello; Edilene Mayumi 
Murashita Takenaka 
 
Editora: EDITORA CRV 
ISBN: 978-85-444-1874-1 
DOI: 10.24824/978854441874.1 
Ano de edição: 2017 
Número de páginas: 150 
 
 
Sinopse: Nos próximos 5 anos, os nossos conceitos de emprego estarão mudados, novas profissões 
surgirão e grande parte do tecido social estará completamente mudado, o empreendedorismo deverá 
estar presente em toda a sociedade, as rápidas mudanças que estamos acostumados atualmente 
parecerão lentas se comparadas com a grande mudança social que está por vir. 
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Título: Aplicação de tecnologia na gestão organizacional 

 

Autor/Orgs: Carolina Martins Fernandes, Jerson Joaquim da Silva 

Ari Alves de Oliveira Filho, Daiane Marcela Piccolo, Devancyr Souza Dias, Douglas Fernandes, Elaine 
Parra Affonso, Flávio Alberto Oliva, Marcus Ayrton Rocha de Lima, Raquel Tiemi Masuda Mareco, Thiago 
Hernandes de Souza Lima, Yuri Correa dos Reis, Camila Grosso.  

 
Editora: Triunfal Gráfica e Editora  
ISBN: 978-85-61175-73-3 
Ano de edição:  2017 
Número de páginas:  118 
 
Sinopse: A empresa de pequeno negócio representa uma parcela significativa e importante no contexto 
da economia nacional, o que justifica a importância destinada a este segmento de empresas. Embora 
sua relevância seja irrefutável para o contexto sócio-econômico, verifica-se a existência de muitas 
dificuldades para que essas empresas sejam competitivas e se mantenham no atual cenário. Essas 
dificuldades, por sua vez, resultam em uma preocupação comum que atinge todos aqueles que de 
alguma forma, estão envolvidos na gestão dessas empresas. Dessa forma, faz-se necessário conhecer 
procedimentos e mecanismos que possam ajudar a capacitar esse seguimento. 
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Título: Economia da Pecuária de Corte: fundamentos e ciclo de preós 

 

Autores/Orgs: Ivan Wedekin, Luiz Antônio Pinazza, Fernanda Kesrouani Lemos, Vinicius Madrid Vivo 

 

Editora: Wedekin Consultores 
ISBN: 978-85-94150-00-4 
Ano de edição:  2017 
Número de páginas: 179  
 
 
Sinopse: A obra traz na primeira parte uma visão global do negócio de carne bovina, uma espécie de 
fotografia do setor. A história econômica da cadeia do segmento e da indústria de abate e 
processamento. A segunda parte entra no âmago da economia da atividade, com a estrutura do 
mercado sendo analisada com base na teoria da Organização Industrial, um roteiro didático que 
compõem um painel sobre os fatores determinantes da oferta e da demanda da carne bovina no Brasil. 
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Título: As promessas de um seringueiro 

 

Autor/Orgs:  Francisco Miguel da Silva de Oliveira 

 

Editora: Publisher Editora – Maringá-PR 
ISBN: 978-85-69908-14-2 
Ano de edição:  2017 
Número de páginas:  166 
 
 
Sinopse: Trata-se de uma história fictícia que relata fatos ocorridos no contexto ribeirinho amazônico, 
onde está localizada a Ilha de Marajó. Com muito bom humor, o autor relata a saga de um caboclo 
ribeirinho, no início do século XX. A leitura nos remete ao primeiro período do ciclo da borracha, que 
constituiu-se num marco para a economia amazônica. A religiosidade do povo ribeirinho é destacada na 
obra, cujo personagem principal, na ânsia de resolver seus problemas, faz promessas (impossíveis de 
serem cumpridas) aos santos, o que lhe causa um dilema espiritual muito grande, fato que confere à 
obra humor e suspense. O texto, recheado de regionalismos, exigiu um adendo ao final da obra, 
contendo o vocabulário para que o leitor não se perca durante a leitura. Obra interessantíssima, que 
tivemos imenso prazer em editar! 


