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GIEM- Gestão da Inovação Empreendedora

-

-

Apresentação

 O GIEM – Gestão da Inovação Empreendedora  tornou-se um evento anual  e 
um espaço para pensar e exercitar a criatividade para projetos  de novos negócios, 
afinal, o exercício da criatividade tem seu valor ampliado no dia a dia das empresas, no 
cotidiano profissional. Assim, ser criativo é um estado de aprendizado, de busca de 
conhecimento e vem sendo, cada vez mais, um valor importante para o mercado. Com 
o tempo ela passou a fazer parte dos currículos escolares, com a finalidade de ampliar 
as possibilidades do futuro profissional,  diante dos desafios de uma sociedade 
dinâmica que altera rapidamente  sua configuração, assim como a atitude 
empreendedora.
 A formação empreendedora, a saber, implica no desenvolvimento de valores, 
atitudes, ideias e comportamentos empreendedores, assim como a capacidade de 
identificar oportunidades. E, por se tratar de um programa que se desenvolve em um 
ambiente de ensino-aprendizagem é importante o papel do docente de estabelecer um 
equilíbrio entre o papel de facilitador do processo de aprendizagem e de professor, de 
troca de experiências, na condição de auxiliares do discente, mediadores no processo 
de aprender a empreender. Invertem-se em muitas ocasiões os papéis, onde os alunos 
são os agentes de geração de conhecimento individualizado e o professor o indutor do 
processo do autoaprendizado.
 No GIEM participam, especificamente, os cursos de Marketing, Processos 
Gerenciais, Recursos Humanos e Administração. Na FAAL,  o tema da gestão e do 
empreendedorismo  estão contemplados  em todos os Projetos Pedagógicos de 
Cursos.
 Apresento, portanto, o resultado dos Projetos Integradores dos cursos de 
Tecnologia em Marketing, Recursos Humanos e Processos Gerenciais e a comunicação 
dos  artigos elaborados no TCC do curso de Administração e seus respectivos 
professores-orientadores. 

Profa. Dra. Adriana Pessatte Azzolino
Direção Acadêmica

Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL
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PLANEJAMENTO DE MARKETING PARA A EMPRESA INSTITUTO DE ZOOTECNIA DE NOVA ODESSA

Resumo:  

-
.

Cliente Objeto de Estudo:

-

Autores: Fabricio Lopes, Danielle Marção, Everton Luis e Cicero Martins.
Professor Orientador: Prof. Rogério Massao Kawakami

Curso/Disciplina: Gestão de Marketing/Projeto Integrador IV

O trabalho se refere à construção de um projeto experimental empresarial
de um plano de marketing do Instituto de Zootecnia (IZ). Para traçar o perl 
do cliente utilizou-se a produção do brieng. A empresa recebeu consultoria 
gratuita, propiciando aos discentes uma experiência prática e real.

A empresa em estudo é o Instituto de Zootecnia, uma empresa governamental
que atua no segmento de pesquisas sobre animais de pequeno e grande porte, 
nutrição animal, bem-estar animal e qualidade dos produtos e serviços oferecidos 
pela instituição. Inaugurado no ano de 1905 na cidade de Nova Odessa/SP, a 
realização do plano de marketing do Instituto de Zootecnia surgiu com o objetivo 
de preencher uma lacuna no segmento de visitas ao local, envolvimento da
população e a comunicação interna.

Metodologia:  

O projeto foi construído com base na estrutura do plano de marketing do SEBRAE

Plano de Marketing:

1 - DEFINIÇÃO DE PÚBLICO ALVO:
Traçar estratégias para estreitar o relacionamento entre a população
local e o IZ. A estimativa da população de 2016 de Nova Odessa é de
57.504 pessoas. O IZ pretende realizar ações para toda a população,
independente de faixa etária ou classe social.

2 - POSICIONAMENTO DO MERCADO:
O Instituto de Zootecnia é uma empresa governamental que tem como
papel principal o desenvolvimento de pesquisas e ações que visam
beneciar a população, trazendo qualidade de vida.

3 - DEFINIÇÃO DA MARCA:
Nome: Instituto de Zootecnia (IZ)
O logotipo do IZ utilizou como inspiração a forma e as cores da bandeira
do Estado de São Paulo. A posição das linhas remete à ondulação e
ao formato das fronteiras do Estado. As cores vermelha, preto e azul
representam as cores da bandeira.

Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL
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-

.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

4 - DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METAS:
PERÍODO: 2° semestre de 2016

OBJETIVOS
1. Melhorar da comunicação interna;
2. Promover eventos para a população;
3. Melhorar a infraestrutura de uso da população;
4. Desenvolver o marketing no IZ de Nova Odessa.

METAS
1. Melhorar a comunicação interna até dezembro de 2016.
2. Aumentar o número de eventos em 25% do instituto, até o nal do
segundo semestre de 2016.
3. Implementar um cronograma de ações de marketing até o nal do
segundo semestre de 2016.

5 - DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING:

ESTRATÉGIAS DE PRODUTO
• GERAÇÃO DE VALOR PARA A MARCA JÁ PRESENTE NO MIX DE PRO
DUTOS
• REVITALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO EXTERNA E ESPAÇO PARA
CAMINHADAS E CORRIDAS
• EVENTOS
• FEIRA CIENTIFICA
ESTRATÉGIAS DE PREÇO
ESTRATÉGIAS DE PRAÇA
ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO
ESTRATÉGIAS DE PESSOAS

PERSPECTIVAS DE RESULTADOS
Estreitar o relacionamento com a população local, utilizando de forma
mais ativa a estrutura e solidicar o posicionamento como um local
que visa sempre a melhor qualidade de vida

IBGE ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO EM 2016 :
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=353340&idtema=130&searh
=sao-paulo|nova-odessa|estimativa-da-populacao-2016-.

KOTLER, P. e KELLER, Kevin Lane. Administração  de Marketing. 14 ed.São 
Paulo:Pearson Prentice Hall, 2012

SEBRAE, Como Elaborar um Plano de Negócios: passo a passo para elaborar o Plano 
de Negócios da sua Empresa.Brasília, 2013. Disponível em 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/passo-a-passo-para-elaborar-o-
plano-de-negocios-de-sua-
empresa,d7296a2bd9ded410VgnVCM1000003b74010aRCRD

Slogan

“Seu parceiro no desenvolvimento científico e tecnológico.”

Layout

Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL
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PLANEJAMENTO DE MARKETING PARA A EMPRESA TUCUNA AMAZON BOAT  LTDA-ME

Resumo:  

-

-

Autores: Bruno Godoi, Jaqueline Mendes, João Vitor Mercuri
Professor Orientador: Prof. Rogério Massao Kawakami

Curso/Disciplina: Marketing/Projeto IV

Este trabalho teve como objetivo elaborar um plano de marketing para a empresa 
Tucuna Amazon Boat. Foi realizado a produção do brieng como forma de realizar o 
primeiro diagnóstico da empresa. Embora o Tucuna já tenha atingido e conquistado 
uma boa fatia de mercado da pesca esportiva Brasileira e Internacional através de 
feiras,eventos, revistas, Tv (canais de pesca), rádio e redes sociais como Facebook, 
Youtube, WhatsApp, E-mail Marketing, Instagram e Páginas na Web, ainda há uma 
necessidade de aumentar o número de acessos online e atingir novos públicos. 
Notamos que para essas novas metas, serão necessárias algumas ações..

Cliente Objeto de Estudo:

O Tucuna Amazon Boat é uma empresa que surgiu no ano de 2008, quando o 
empresário Maicon Bianchi, 41, Limeirense, teve a ideia de criar um site para 
interação de pescadores e divulgação de matérias por ele escrita para movimentar 
o meio da pesca esportiva. Com um feeling aguçado, a empresa investiu em um 
tratamento diferenciado para os clientes e conseguiu fortalecer seu nome. 
Tornou-se um referencial para pesca esportiva amazônica.

Metodologia:  

O projeto foi construído com base na estrutura do planejamento de marketing do 
SEBRAE.

1 - PLANEJAMENTO DO PLANO:

1) DEFINIÇÃO DE PÚBLICO ALVO:

O Tucuna Amazon Boat atende clientes de todas as regiões do mundo,
são grupos de pescadores de países como: Brasil, Paraguai, Uruguai,
Argentina, Rússia, Itália, Japão e Estados Unidos que vem em busca das
espécies de peixes típicos das águas Amazônicas.

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS
Empresários bem-sucedidos, médicos, advogados, engenheiros que estão no auge 
de suas carreiras e desejam desfrutar da tranquilidade da natureza e praticar pesca 
esportiva. Pessoas que investem altos valores em prol da pesca desportiva e estão
dispostos a cruzar o país em busca de uma boa pescaria.

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS
Pessoas que buscam comodidade durante o momento da prática da pesca. 
Usualmente viajam em grupos de amigos para lugares remotos em busca de peixes 
específicos.

2 - DEFINIÇÃO DO POSICIONAMENTO DE MERCADO:

Para a Tucuna Amazon Boat, ser uma grande empresa não é somente vender pacotes 
de pesca, mas sim primar relacionamentos com os seus clientes e valorizar o 
crescimento prossional de seus colaboradores, tornando realidade ideias que 
contribuam e incentivem transformações em nossa sociedade através de gestos de 
cidadania, que devem ser conduzidos pela própria empresa com o apoio e colaboração 
de todos os colaboradores.

3 - DECISÕES SOBRE A MARCA

Nome: Tucuna Amazon Boat.
- Peixe: representa o peixe alvo Tucunaré, desejado pelos pescadores por
sua principal característica que é a voracidade.
- Nome Tucuna: representa uma “gíria” ou uma forma de abreviar o nome
do peixe no meio da pesca.
- Isca articial: é usada pelos pescadores na pesca para simular o nado de
um peixe na intenção de provocar os predadores, no caso, o tucunaré.

Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL



14 15

 
-

4 - DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METAS

PERÍODO: 2° semestre de 2016

OBJETIVOS

• Fortalecer a imagem da marca no segmento de barcos para pesca
esportiva na Amazônia;
• Tornar a imagem da marca mais contemporânea, transmitindo sofisticação
e segurança para seus clientes e stakeholders;
• Aperfeiçoar o alcance e a efetividade dos canais de comunicação existentes;
• Consolidar a marca entre os pescadores de todo o Brasil, tornando-se a
marca líder no segmento de pesca esportiva na região da Amazônia;
• Aperfeiçoar o atendimento ao cliente através dos meios digitais, tornando
a experiência do consumidor cada vez mais agradável;
• Aumentar o índice de satisfação dos clientes.

METAS

• Aumentar o tráfego do website através de dispositivos mobile em
50%;
• Aumentar a quantidade de curtidas da página no Facebook em
10%;
• Aumentar o número de seguidores no Instagram em 10%;
• Aumentar em 5% o número de atendimentos de grupos de pescadores
de outras nacionalidades;

5 - DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING

ESTRATÉGIAS DE PRODUTO
• AUMENTAR O MIX DE PRODUTOS
DIVERSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
ESTRATÉGIAS DE PREÇO
ESTRATÉGIAS DE PRAÇA
ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO

• MARKETING DE CONTEÚDO: Utilização do e-mail marketing como ferramenta de 
marketing direto, respeitando normas e analisando o retorno, gerado através de 
relatórios e análises gráficas gerando campanhas cada vez mais otimizadas.
Estratégias de Pessoas

PERSPECTIVAS DE RESULTADOS:
Obter vantagens competitivas sustentáveis em relação à concorrência; aproximar a 
comunicação e o relacionamento, com os stakeholders; alinhar o posicionamento 
que a empresa deseja transmitir com a percebida pelo mercado; reduzir o turnover 
e fortalecer a equipe para atingir o objetivo principal que é, ser a maior referência em 
pesca esportiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KOTLER, P. e KELLER, Kevin Lane. Administração  de Marketing. 14 ed.São 
Paulo:Pearson Prentice Hall, 2012

SEBRAE,Como Elaborar um Plano de Negócios: passo a passo para elaborar o Plano 
de Negócios da sua Empresa.Brasília, 2013. Disponível em 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/passo-a-passo-para-elaborar-o-
plano-de-negocios-de-sua-
empresa,d7296a2bd9ded410VgnVCM1000003b74010aRCRD

Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL
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Recursos
Humanos

UNIVERSIDADE CORPORATIVA

Resumo:  

-
.

Introdução:

-

Autores: Brayant Jesus de Sousa, Denise C. Pereira Meirelles, Mayara Aline Tonon, 
Nayara dos Santos M. Antunes.

Professor Orientador: Prof. Maria Isabel Barbosa Okamoto
Curso/Disciplina: Recursos Humanos/Projeto IV

• EDUCAÇÃO
• DESENVOLVIMENTO
• CRESCIMENTO

Palavras-chave: universidade corporativa;recursos humanos;capital humano.

Segundo Meister (2005), “surgiu com o objetivo de criar um meio de sustentar a 
vantagem competitiva, estimulando o aprendizado continuo e o desempenho dos
valores humanos e da organização”.

Metodologia:  

Pesquisas bibliográcas com o objetivo de aprofundar os estudos sobre a Universidade 
Corporativa. Visitas em empresas que se encontra em processo de desenvolvimento
(Atlas) e que já executa o programa (McDonald’s University ). Elaboração de uma 
proposta de implantação de U.C na empresa do ramo de Jóias de Limeira, com
o objetivo de ser um diferencial no mercado.

Desenvolvimento:

“Investir nas pessoas é sem sombra de dúvida, a maneira mais autentica de
lapidar diamantes”. (Mayara Aline Tonon – 12/10/2016)

Entender a importância de se manter o capital humano dentro da Organização;
Mostrar benefícios de uma organização quando se tem uma U.C; Ensinar os 
colaboradores com foco na aplicação prática. Vantagens e Desvantagens de
criar uma U.C. dentro da Organização; Universidade Tradicional X Corporativa

Resultados preliminares:

A Universidade Corporativa tem por objetivo formar e desenvolver pessoas em busca 
de atender as necessidades da organização.

Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto teve como nalidade o foco na proposta de implantação da Universidade 
Corporativa na empresa RKR Bijouterias, tendo como visão ser o diferencial no
meio corporativo.

IMAGENS

REFERÊNCIAS

EBOLI, Maria. Educação Corporativa no Brasil: Mitos e
Verdades. São Paulo: Editora
Gente, 2004.

A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA UMA PESSOA DE SUCESSO

Resumo:  

-

-

Autores: Bruna Faria Arostegui, Edimarcia Soares, Gabriela Caroline Scardua, Karillen Paula Vitorino,
Patrícia Fernandes Oliveira e Ticiani Montemor.

Professor Orientador: Prof. Maria Isabel Barbosa Okamoto
Curso/Disciplina: Recursos Humanos/Projeto IV

Este projeto tem por nalidade analisar e buscar estratégias para aprimorar o 
conhecimento e a utilização da Inteligência Emocional na vida pessoal e profissional
das pessoas como fator de sucesso.

Palavras-chave: inteligência de sucesso; recursos humanos; experiência.
.

Introdução:

Com o avanço da tecnologia, tudo muda muito rapidamente as pessoas precisam 
adaptar-se. O objetivo profissional era a tranqüilidade e a estabilidade. Hoje o foco das 
pessoas mudaram: as gerações têm pressa em busca de realização e crescimento.
O mesmo acontece com os relacionamentos pessoais, onde nas décadas passadas as 
mulheres eram ensinadas que sua função era cuidar da casa e dos filhos.
Atualmente as mulheres têm se destacado no mercado de trabalho, quebrando 
paradigmas, conquistando assim, espaço na sociedade.

Metodologia:  

Pesquisas Bibliográcas; Simulação em sala de aula; Aplicação de um questionário; 
Análise dos resultados; Pesquisa na empresa GLGA.

Desenvolvimento:

Inteligência é uma capacidade mental que envolve a habilidade de raciocinar, planejar, 
resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas,
aprender rápido e aprender com a experiência. Emoção é definida em alterações 
eficazes e passageiras no ânimo das pessoas, podendo ser positiva ou negativa,
dependendo da situação em que a pessoa se coloca. Se não fosse a emoção, não 
seriam percebidos significados nos acontecimentos. Inteligência Emocional é a 
capacidade de entender as emoções que se encontram no interior de cada indivíduo,
bem como as emoções das outras pessoas, sabendo lidar e controlar as reações.

Resultados preliminares:

Para uma boa evolução da IE é necessário um estímulo contínuo, uma palestra não 
garante mudança de comportamento

Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL
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-

-

Se um colega está descontrolado (a), chorando ou reagindo com
agressividade, normalmente, encontro uma forma de acalmá-lo (a).

Você se importa com o que as outras
pessoas pensam a seu respeito?

Tenho muitas mudanças de humor ao
longo do dia?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi constatado o quão complexo é desenvolver nas pessoas a habilidade da 
Inteligência Emocional. Fora um grande desafio para o grupo, através das atividades 
realizadas, da sinergia da equipe, de como lidar com as diferenças de opiniões e ideias, 
superando as barreiras, quebrando paradigmas e medos. Uma experiência nesta 
trajetória foi obtida por intermédio da palestra na empresa GLGA, onde tornou-se 
possível absorver um grande aprendizado, criando uma maneira de colocar em prática 
tudo o que foi estudado e descoberto a respeito do tema abordado. É indispensável ter 
o controle das emoções e dos sentimentos, saber o que está sentindo em determinada 
ocasião e circunstância, e da mesma forma conseguir identificar o que as outras 
pessoas também sentem, pensam e querem. Neste caso, a empatia é fator 
fundamental, colocar-se no lugar de outro para identificar uma necessidade. Portanto, a 
IE, pode ser considerada o segredo para uma vida de sucesso profissional, sabendo 
lidar com mudanças, resolver conflitos, desenvolver a alocação de papeis de maneira 
certa e justa; e também como fator de sucesso para vida pessoal, desde o 
desenvolvimento de um relacionamento saudável, até a dura criação dos filhos, onde os 
pais se tornam espelhos que serão observados e imitados ao decorrer da vida.

A INFLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA NO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NO

Resumo:  

Autores: Amanda R. Barbosa, Analissa Teixeira, Andrea Fernandes, Monique V. da Costa e Lenon F. Sgargeta
Professor Orientador: Prof. Maria Isabel Barbosa Okamoto
Curso/Disciplina: Recursos Humanos/Projeto Integrador IV

Comunicação interna;
Relacionamento interpessoal;
Treinamento.

Palavras-chave: comunicação interna; relacionamento interpessoal; recursos humanos.
.

Introdução:

A comunicação interna tem como função: facilitar e coordenar os esforços de indivíduos 
e grupos e, contribuir para a realização das metas organizacionais.

DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA DA BIO RITMO

Metodologia:  

Fizemos entrevistas com o proprietário e com a líder do departamento, aplicamos uma 
pesquisa com as colaboradoras, elaboramos um treinamento que foi aprovado
e aplicado.

Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL
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Desenvolvimento:

Após as analise identificamos uma falha de integração entre departamentos, e a 
necessidade de trabalhar os temas inteligência emocional, autocontrole e a importância
do cliente fornecedor interno.

Resultados:

Os resultados mostraram que o proprietário, entende a importância da comunicação 
interna assim como a líder e as colaboradoras, no entanto notamos algumas ressalvas
como a necessidade de uma maior interação entre os departamentos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o treinamento houve um acompanhamento junto a líder de vendas que relatou 
que ocorreram melhorias no setor e solicitou que mais consultorias fossem realizadas.
Assim conclui se que o objetivo do projeto foi atingido. Ficou evidente que a 
comunicação quando eficaz tem o poder de motivar a força de trabalho em equipe e
o comprometimento na obtenção de resultados.

REFERÊNCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O Capital Humano das Organizações. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

CONSCIENTIZAR COLABORADORES E ORGANIZAÇÃO DA PANIFICADORA

Resumo:  

Autores: Bianca Martins, Cristiane Barbosa, Fernanda Catalini, Gabriella Maaz, 
Juliana Ribeiro, Luise Parizi e Sabrina Carvalho.

Professor Orientador: Prof. Maria Isabel Barbosa Okamoto
Curso/Disciplina: Recursos Humanos/Projeto Integrador IV

A indústria de panificação vem crescendo a cada ano e consequentemente o emprego 
também. Aumentou os acidentes de trabalho e direcionou-se a atenção para a
conscientização sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPI's) e 
dos equipamentos de proteção coletivo (EPC's).

Palavras-chave: EPI EPC, Acidentes de trabalho, Prevenção de Acidentes.

.

Introdução:

No atual cenário econômico as padarias estão inovando e apostando em diferentes 
segmentos alimentícios. Com o crescimento desse ramo, houve um aumento na
contratação de funcionários, muitas vezes não qualificados e estabelecimentos que não 
cumprem as Normas Regulamentadoras (NR) que garantem a segurança e a
qualidade de vida do trabalhador.

A UTILIZAR EPIS E EPCS

Metodologia:  

Pesquisa bibliográca em materiais especícos no tema; Visita técnica, realizada na 
Padaria Nova Paulista, situada na Rua Presidente Roosevelt, nº 1258, Centro –
Limeira-SP.
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Desenvolvimento:

Segundo o art. 19 da Lei nº 8.213/91, "acidente de trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho (...)”
Acidentes devem ser evitados independente do segmento, para isso é indispensável a 
orientação aos colaboradores e à organização para promover a segurança. A utilização 
dos EPI’s está ligada diretamente a proteção do trabalhador enquanto os EPC’s. elimina 
o risco diretamente na fonte.

Resultados Preliminares:

Apresentação de proposta à empresa pesquisa, indicando as melhorias no ambiente de 
trabalho com o objetivo de reduzir os riscos ambientais observados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudou-se como o uso dos EPI’s e EPC’s, utilizados corretamente, são importantes 
para a melhoria das condições de trabalho no ramo de panificação assim como a
conscientização dos empregadores e colaboradores. Se bem aplicadas essas medidas 
podem minimizar os acidentes de trabalho e proporcionar aos colaboradores melhores 
condições no trabalho e ajudar a organização a se manter melhor no mercado.

REFERÊNCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos – O Capital Humano das Organizações. 
9ª edição. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. Acesso em: 29 de fev. 
2016.

MTE. Segurança e Saúde no Trabalho. Disponível em 
<http://www.mte.gov.br/legislacao/seguranca-e-saude
-no-trabalho.htm > Acesso em: 29 de set. 2015.

Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL Faculdade de Administração e Artes de Limeira-FAAL



Administração

26 27

-

PLANO DE MARKETING PARA UM LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA EM LIMEIRA

Resumo:  

-

.

Introdução:

-

Autores: Natália Marques da Cruz
Professor Orientador: Prof. Décio Henrique Franco

Curso/Disciplina: Administração / TCC

O estudo foi estruturado e desenvolvido tendo como base um plano de marketing, onde 
foi possível mapear os processos a serem seguidos, com o objetivo de entrada 
captação de clientes no segmento de Prótese Odontológica. Desta maneira alcançando 
os seguintes objetivos:

1. Elaborar um estudo sobre o segmento de Laboratório de Prótese Dentária na cidade 
de Limeira;
2. Captar dez clientes dentro do período de um ano;
3. Avaliar os níveis dos concorrentes em Limeira;
4. Fazer um levantamento dos possíveis clientes;
5. Criar redes de marketing digital, como página no Facebook e Instagram com o 
objetivo de divulgar a marca;

PALAVRAS CHAVE: Prótese Odontológica, Plano de marketing, Mercado
Odontológico.

Frente aos problemas de saúde bucal atestada pela pesquisa SB Brasil, realizada em 
2010, apontou que a população brasileira apresenta alto índice de perdas dentárias. 
Com isso o aumento de demanda pelos serviços odontológicos só vem crescendo ao 
longo do tempo. Segundo dados do SB Brasil o significativo crescimento das equipes 
de Saúde Bucal, aumentou 390%, criou-se 865 Centros de Especialidades 
Odontológicas e houve a habilitação de 674 municípios com Laboratórios de Próteses 
Dentárias.

Metodologia:  

O presente trabalho se classifica como uma pesquisa de campo, pois compreende e 
explicar o problema pesquisado. Foram utilizados duas ferramentas principais para o 
seu desenvolvimento, o método apontado por (KOTLER, 2006) (KELLER, 2006) os 
4P´s
(Promoção, Preço, Praça e Produto), e a análise SWOT - criada para medir as forças, 
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-

-

Ramo de atividade: autônomo em
Laboratório de Prótese Dentária.

A empresa começou suas atividades
em Junho de 2016. Possui uma empresa

aberta, com CNPJ, pelo MEI (Micro
Empreendedor Individua).

-

-

Desenvolvimento / Referencial teórico:

Produto: qualidade nos insumos, experiência técnica, produto de qualidade, 
atendimento satisfatório, logo da marca eembalagem personalizada; Praça: possui 
canais de comunicação como Facebook, Instagram, Whatssap, e boa localização, 
facilitando a coleta e distribuição dos produtos; Preço: custo a baixo dos concorrentes, 
prazo de pagamento de 30 a 60 dias. Promoção: descontos especiais para clientes 
nível A e B da curva ABC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido às dificuldades que envolvem uma empresa, o plano de marketing aponta as 
melhores ações a serem tomadas, de maneira que a empresa recém aberta entre no 
seu mercado, satisfazendo seus clientes, buscando conquistar seu lugar de forma a 
trazer inovação, qualidade, comodidade, preço competitivo e valor ao cliente.

REFERÊNCIAS

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. São Paulo: 
Pearson, 2006.
AMBRÓSIO, Vicente. Plano de marketing. São Paulo: Pearson, 2007.
BRASIL. Ministério da saúde.Projeto SB Brasil 2010, Resultados Principais. Brasília-DF, 
2011.

Resultados Preliminares:

Como o trabalho está em uma fase intermediária de desenvolvimento os resultados 
práticos ainda não podem ser visualizados de forma explicita, porém é possível verificar 
um grande avanço quanto a estrutura do laboratório e sua imagem perante ao mercado 
e aos possíveis clientes.
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PLANO DE NEGÓCIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA INCANTARE ASSESSORIA DE

Resumo:  

-

.

Introdução:

Autores: Gracielle Marques Ribeiro Augustinho
Professor Orientador: Prof. Décio Henrique Franco

Curso/Disciplina: Administração / TCC

Trabalho de conclusão de estágio – (Graduação em Administração). Curso de 
Administração. Faculdade de Administração e Artes de Limeira, Limeira, 2016.
O plano de negócio é uma ferramenta de extrema importância que pertence a área do 
empreendedorismo, para elaborar seu plano de ação de maneira clara e organizada. 
Essa ferramenta também disponibiliza a oportunidade de analisar a viabilidade de 
abertura do novo negócio através de uma pesquisa de mercado. O trabalho em estudo
tem como foco, analisar a viabilidade da abertura de uma empresa de organização de 
eventos na cidade de Limeira/SP. Na realização dessa pesquisa foram feitos relatos 
sobre, investimentos xos e variáveis, necessários para abertura da empresa em 
questão, estudo de mercado (fornecedores, clientes e concorrentes), conceito da 
organização, plano financeiro, plano de marketing e por m os cenários: pessimista, 
otimista e provável.

PALAVRAS CHAVE: Plano de Negócio, ventos, Empreendedorismo.

Com o crescimento da crise nacional nos últimos anos, demissões em massa, e até 
mesmo a busca incessável por uma condição de emprego melhor, ouve-se muito falar 
em abrir seu próprio negócio, “ser o seu próprio patrão”. Com isso o empreendedorismo 
vem crescendo e se enraizando cada vez mais no meio dos brasileiros. É muito comum 
encontrar pessoas que sonham em crescer financeiramente, porém não é tão simples 
como parece. Para que um negócio tenha sucesso no mercado em que atua, é 
necessário que o empreendedor antes de tudo faça um planejamento com todas as 
informações sobre o ramo em que pretende seguir, a m de concluir seu objetivo
com êxito. 
O plano de negócios é a principal ferramenta que vai auxiliar o empreendedor a ter 
todas as informações necessárias para abertura de uma nova empresa, sejam elas no 
planejamento financeiro, estratégico e comercial. Além de mostra-lo a viabilidade do 
negócio, tempo de retorno e com isso o mesmo saberá se vale a pena investir ou não 
no empreendimento.

EVENTOS NA CIDADE DE LIMEIRA/SP

Metodologia:  

• Etapa 1: Estudo das partes legais para a abertura de uma empresa.
• Etapa 2: Análise de mercado: estudo dos clientes, concorrentes e fornecedores.
• Etapa 3: Plano de Marketing: Estudo do composto mix de marketing e sua aplicação 
na empresa em questão.
• Etapa 4: Processos Operacionais: Compras, recepção da matéria prima e produção e 
planejamento dos eventos.
• Etapa 5: Planejamento financeiro: Estudo dos investimentos fixos e variáveis, prazo de 
retorno e viabilidade do negócio.

Desenvolvimento / Referencial teórico:

“Empreender é o sonho de muita gente. Para ser mais preciso, segundo uma pesquisa 
da Endeavor, 76% dos brasileiros preferem ter um negócio a ser empregados.” (Dony 
de Nuccio e Bob Wollheim, 2016, Nasce um empreendedor, p.23.)
“O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do 
que a Revolução Industrial foi para o século XX.” – Jery Timmons, (1990, apud 
DORNELAS; 2005, p.17)
O plano de negócio é uma ferramenta usada por um empreendedor para verificar a 
viabilidade do negócio, além de possibilitar um detalhamento sobre todo o processo 
financeiro, comercial e de marketing que uma organização necessita para ter um bom 
rendimento no mercado de atuação.
A assessoria pretende oferecer produtos e serviços diferenciados para um público que 
procura algo há mais, satisfazendo seus desejos e principalmente realizando sonhos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da estruturação do plano de negócio da Incantare podemos observar que a 
mesma traz à toda região de Limeira um novo conceito em realização de eventos, 
deixando de lado o pensamento de organização e colocando como foco principal do 
seu objetivo de existir a realização de sonhos, e momentos inesquecíveis, como nunca 
se viu nesse lugar. Durante todo o projeto foi possível analisar alguns pontos que 
estavam inconsistentes na ideia inicial, tal como a capacidade instalada e a capacidade 
de produção das festividades, que não atenderiam a demanda em uma época mais 
movimentada como, por exemplo, o mês de maio, conhecido como mês das noivas e o 
final de ano onde a procura por esse serviço aumenta bastante e não atingiria o ponto 
de equilíbrio necessário à manutenção e crescimento do negócio. O plano de negócio 
foi então de extrema valia as sócias que puderam estruturar a empresa de forma sólida, 
se preparando para a realidade do mercado e definindo as responsabilidades de cada 
uma e a necessidade real de investimento e capital de giro. Foi possível também 
evidenciar a robustez da ideia de negócio, verificadas nas planilhas de custos e 
investimentos previstos e de retorno esperado.

REFERÊNCIAS

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: Transformando idéias em 
negócios. Rio de Janeiro: Investimentos Iniciais Elsevier, 2005.

EMPREENDEDOR. Nasce um empreendedor . Disponível 
em:<http://www.companhiadasletras.com.br/trechos/75031.pdf/> Acesso em: 
22/10/2016

SEBRAE MERCADOS. O bilionário mercado do casamento. Disponível 
em:<http://www.sebraemercados.com.br/o-bilionariomercado-de-casamentos-tem-
oportunidades-para-segmentos-diversos/s/> Acesso em: 01/10/2016

Investimentos Iniciais 
R$ 1.4288,00

Prazo de Retorno
3 anos

O USO DA TECNOLOGIA NO SETOR DE SERVIÇOS DE VAREJO NO SEGMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Resumo:  

-

.

Introdução:

-

Autores: Felipe Nathan Reis e Murilo Henrique Oliveira
Professor Orientador: Prof. Décio F. Camargo

Curso/Disciplina: Administração / TCC

A aplicação da tecnologia nos negócios tem gerado grandes impactos na sociedade, 
independente do estágio de desenvolvimento econômico do setor analisado. No 
ambiente de serviços, a tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço, pois tem a 
capacidade de agregar maior valor ao cliente e ao consumidor. A introdução da 
tecnologia freqüentemente capacita o cliente a obter um serviço por si mesmo, sem
a necessidade de uma ajuda por parte do ofertante. Para ilustrar naprática a aplicação 
da tecnologia em serviços, foi realizado um estudo de caso em um supermercado, na 
cidade de Limeira-SP, que implantou um novo sistema em que o serviço é gerado pela 
tecnologia.

PALAVRAS CHAVE: Serviços, Tecnologia.

Atualmente no Brasil, o setor de serviços representa quase 75% do PIB (Produto 
Interno Bruto) e é considerado o maior empregador do país, segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo Kotler (1988, p.191) “Serviço é qualquer 
atividade ou benefício que uma parte possa oferecer a outra, que seja essencialmente
intangível e não resulte na propriedade de qualquer coisa. Sua produção pode ou não 
estar vinculada a um produto físico”. Aplicada a serviços, a tecnologia pode apoiar a 
gestão a alcançar seus objetivos organizacionais. Segundo Franco, Rodrigues e Cazela 
(2009, p. 13) “as tecnologias de gestão são propostas de meios de gestão que 
procuram auxiliar os gestores na busca pela melhoria do desempenho organizacional, 
de forma que sugerem a utilização sistemática de métodos e ferramentas que podem 
contribuir com a maximização daquilo que as empresas são capazes de fazer”. O papel 
da tecnologia no encontro de serviços é explorada em suas varias formas, levando em 
discussão sobre o aparecimento do autoatendimento possibilitado pela tecnologia. As 
aplicações da automação em serviços são classificadas de acordo com seu
nível de sofisticação.

Metodologia:  

Esse trabalho foi elaborado através de pesquisa bibliográfica, revisão da literatura, 
constituído principalmente de livros e pesquisa virtual sobre os temas de tecnologia e 
serviços e pesquisa de campo através de visita técnica ao Supermercado Bom Mix, 
Limeira-SP, onde foi realizado entrevista com seus proprietários sobre a tecnologia 
aplicada.

ESTUDO DE CASO A IMPLANTAÇÃO DE AUTOATENDIMENTO EM UM SUPERMERCADO DE LIMEIRA - SP.
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Foto 1: Caixas com a tecnologia de
autoatendimento do Supermercado

Bom Mix

Foto 2: Visão aproximada do caixa de
autoatendimento

Desenvolvimento / Referencial teórico:

A tecnologia tem ocupado cada vez mais espaço em nosso dia a dia em diversos 
setores da sociedade como economia, comércio e indústrias, educação, lazer, artes e 
esportes.
No setor de serviços não é diferente. Grande parte da população deseja ter acesso 
rápido às informações, visando a economia de tempo e por isso exigem uma maior 
praticidade na execução dos serviços. Isso tem feito com que os fornecedores busquem 
cada vez mais utilizar a tecnologia e a inovação dos métodos de trabalho para suprir as 
necessidades de seus clientes.
Buscando aprimorar a experiência de compra, economia de tempo e praticidade para 
seus clientes, o Supermercado Bom Mix, situado na cidade de Limeira - SP, decidiu 
utilizar a tecnologia de Self-Checkout, que consiste na automatização em seus guichês, 
sendo o primeiro neste segmento na cidade. Esta tecnologia possibilita que seus 
clientes realizem suas compras sem a necessidade de participação de algum 
funcionário do supermercado.
Hoje, dois meses após sua implantação, o Self-Checkout foi muito bem aceito pelos 
clientes e representa hoje 12 por cento do total de compras realizadas no 
estabelecimento. A ideia é que com o tempo, o consumidor aprimore sua relação com 
este tipo de tecnologia, gerando uma maior competitividade entre os prestadores de 
serviço. Desta forma a tendência é que se consolide a aplicação da tecnologia na 
execução de serviços tanto para obter praticidade quanto para ser um diferencial ante o 
concorrente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo, pudemos concluir que cada vez mais os fornecedores de serviço 
tem buscado a implantação da tecnologia para facilitar as transações em seus negócios 
além de oferecer também um diferencial obtendo vantagem competitiva sobre seus 
concorrentes. É necessário que se invista em tecnologia, em capacitação e inovação,
para que os consumidores tenham suas expectativas atingidas e se tornem defensores 
da marca.

REFERÊNCIAS

FITZSIMMONS, James A., FITZSIMMONS, Mona J. Administração de Serviços. 6 ed. 
Porto Alegre: Bookman,2010.
FRANCO, Décio H., RODRIGUES, Edna A., CAZELA, Moisés M. (Orgs.). Tecnologia e 
Ferramentas de Gestão. Campinas: Alinea, 2009.
KOTLER, Philip, BLOOM, Paul N. Marketing para Serviços Profissionais. São Paulo: 
Atlas, 1988.
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A IMPORTÂNCIA E O PAPEL DO LÍDER PERANTE AS DIFERENTES CULTURAS

Resumo:  

-

.

Introdução:

Autores: Fabiano Dota e Thainá Gâmbaro
Professor Orientador: Prof. Décio Henrique Franco

Curso/Disciplina: Administração / TCC

Este trabalho tem como objetivo mostrar o importante papel do líder tanto na 
formulação quanto na manutenção da Cultura Organizacional em empresas 
Multinacionais instaladas no Brasil.

PALAVRAS CHAVE: Cultura Organizacional, liderança, Multinacionais.

Antes que as pessoas consigam um ótimo desempenho, seja a atividade que for 
exercer, elas precisam se adequar e sentirem que estão participando de algo maior que 
elas próprias, são nesse ponto que as grandes organizações precisam estruturar de 
modo eficaz sua Cultura Organizacional. Mostrando que um líder tem uma grande 
importância nesse processo.
Foi escolhido esse tema pelo fato de as empresas Multinacionais sentirem mais 
impactos de Culturas Organizacionais e em muitos casos não terem lideres com 
treinamentos adequados para resolver problemas Multiculturais.

ORGANIZACIONAIS EM EMPRESAS MULTINACIONAIS INSTALADOS NO BRASIL

Metodologia:  

“Liderança é o processo de conduzir as
ações ou influênciar o comportamento
e a mentalidade de outras pessoas. ”

Maximiano (2009)

“A Cultura Organizacional ou Cultura
Corporativa é o conjunto de hábitos e

crenças, estabelecidos através de
normas, valores, atitudes e expectativas
compartilhadas por todos os membros
da organização. ” Chiavenato (2004)

“Multiculturalismo sign ica a
existência de muitos e diferentes

elementos e fatores culturais trazidos
às organizações por pessoas

provavelmente de diferentes culturas e
que coexistam e lorescem dentro das

organizações. ” Chiavenato (2005)

“O líder precisa estar treinado e saber
como lidar com tudo isso, é ele quem vai

orientar e ajudar os colaboradores de
como lidar com as diferenças e

aproveitar isto ao máximo em prol
individual e coletivo. ” Dota e Gâmbaro,

(2016)O método utilizado foi revisão e pesquisa bibliográfica, utilizando artigos científicos, 
artigos da internet, revistas e livros que tratam sobre o tema em questão com as 
seguintes palavras chaves: cultura organizacional, liderança, multinacionais no Brasil.

Desenvolvimento / Referencial teórico:

Em um mundo globalizado, mudanças ocorrem a todo tempo, inclusive culturais e que 
afetam as organizações. Segundo Robbins (1999), “é preciso desenvolver uma 
capacidade continua de adaptação e mudança”, com estas palavras, Robbins quer 
dizer que as empresas precisam buscar soluções que resolvam este problema de 
transformações, continuamente, e é neste ponto que os líderes aparecem. O líder tem 
grande importância em qualquer instituição. O treinamento dele deve ser o mais 
laborioso possível, de modo que, esse profissional seja a “chave mestra” que as 
organizações pré-dispõem para seu uso. A Cultura Organizacional é importante, pois é 
a identidade das empresas; não é possível conhecer plenamente uma organização se a 
sua cultura não está compreendida. Diversos são os fatores de importância de uma 
cultura organizacional dentro de uma empresa. Ela pode auxiliar na definição de limites 
para os colaboradores, na coerência nos atos dos empregados, na motivação no 
trabalho nos mesmos, entre outros aspectos. A cultura organizacional ainda ajuda a
reduzir a incerteza no ambiente de trabalho, determinando a forma de como as 
atividades devem ser executadas. Isso nos levar a concluir que empresas 
multinacionais devem deixar intacta sua cultura organizacional e conseqüentemente o 
comportamento de seus colaboradores, mas ela deve levar em conta os costumes, 
crenças, tendências, normas e regras de onde ela vai se instalar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base em várias pesquisas, podemos concluir que a Liderança é muito importante 
em empresas que sofrem com um choque de Cultura Organizacional, um exemplo de 
empresa é a Multinacional, que vem com uma Cultura completamente diferente e acaba 
tendo problemas com seus funcionários locais. É nesses tipos de situações que a 
Liderança faz toda a diferença, um líder precisa saber lidar com qualquer tipo de 
Cultura Organizacional, resolvendo assim os problemas de Cultura da Empresa.

Resultados Preliminares:

Como o objetivo do nosso trabalho é mostrar o importante papel do Líder nas empresas 
Multinacionais, que tendem a sofrer impactos com a Cultura Organizacional, obtivemos 
como resultado que um Líder precisa ter conhecimento adequado para que o mesmo 
possa conseguir lidar com diferentes problemas Multiculturais.
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO DAS FAMILIAS LIMEIRENSES NA CRISE

Resumo:  

-

Autores: Stephany Cordeiro
Professor Orientador: Prof. Décio Henrique Franco

Curso/Disciplina: Administração / TCC

Foi realizada pesquisa de campo com 100 pessoas de diversas idades e classes 
sociais de Limeira-SP, a m de analisar a atual situação sócio econômica e financeira 
dessa amostra, comparar as diferenças entre os homens e mulheres respondentes, e 
também conhecer quais ferramentas que cada uma dessas famílias utiliza em seu dia a 
dia para fazer o planejamento financeiro familiar.

PALAVRAS CHAVE: Planejamento financeiro familiar, Finanças pessoais..
.

Introdução:

Vemos hoje em dia com toda a conturbação que o país enfrenta com a crise econômica 
a importância de um planejamento financeiro familiar. Quando as famílias vêem que 
estão em um momento bom financeiro, elas acabam gastando com coisas 
desnecessárias e momentâneas não tendo assim um planejamento para seus dias 
futuros e muitas das vezes perdem até o controle. Essas famílias estão sendo pegas de 
surpresa com a decadência do mercado, o desemprego e com a inação. Finanças 
pessoais é a ciência que se trata das finanças. É uma relação que se tem com os 
recursos financeiros; sendo eles o dinheiro, investimentos, um meio de conseguir bens 
materiais como casa, carros e etc.
Com base nisso, esse trabalho tem como objetivo identificar a atual situação financeira 
de um percentual de famílias da cidade de Limeira-SP na crise, mostrar a importância 
do controle financeiro familiar e o equilíbrio no planejamento orçamentário das famílias.

Metodologia:  

Esse trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa de campo quantitativa em um 
universo de 100 pessoas, sendo elas 50 homens e 50 mulheres de diferentes faixas 
etárias e classe social de Limeira-SP, contendo 25 perguntas sócio econômica, 
buscando saber renda mensal familiar, como é realizado a organização financeira da 
família, se possuem cartão de crédito, com qual frequência é utilizado, dentre outras 
perguntas e também constituído por pesquisas virtuais e pesquisa em livros.

Desenvolvimento / Referencial teórico:

Segundo Bruno Cunha, não se fala em outra coisa a não ser crise econômica, 
desemprego, inação, taxas de juros, aumento de impostos e recessão. 
A crise econômica é um fenômeno complexo e que abrange muitas variáveis ao mesmo 
tempo. O PIB – Produto Interno Bruto (soma de todas as riquezas produzidas ao longo 
do ano) do Brasil está caindo e com isso a renda das pessoas ca estagnada e as 
pessoas com menos renda compram menos, as empresas, portanto, vendem menos e 
começam a demitir pessoas. Basta ir ao mercado que percebe-se o peso da inação nos 
valores das mercadorias e quanto mais os produtos sobem, mas o nosso salário 
permanece o mesmo, perdendo assim o poder de compra. Para Cunha as causas da 
crise econômica são diversas, mas há um consenso entre os economistas. O fator 
principal foi o décit nas contas do Governo Federal e a crise política. Os problemas 
decorrentes da ausência de um planejamento para seus gastos e investimentos, têm 
sido: contas a pagar, débito em cartão de crédito, cheque especial, nome no SPC, além 
dos juros abusivos praticados pelo mercado. Em uma vida financeira em grave situação
que contribui para o aumento da pobreza da população.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante que as famílias adquiram o hábito de realizar o planejamento financeiro 
familiar mensal. A quantidade de dinheiro que a família adquiri, muitas das vezes, não é 
o principal problema de estarem andando no vermelho, mas sim a forma com que esse 
dinheiro está sendo administrado é o fator principal de estarem utilizando seus cheques 
e limites especiais. Com esse novo hábito as famílias saberão em como não andar no 
negativo, a não fazerem compras por impulso, a usar melhor seu dinheiro, a reavaliar 
algumas despesas, a alcançar seus objetivos, sonhos e metas, planejando melhor a 
realização de cada um deles e a pensar em formas de economizar.

Resultados Preliminares:

Através da pesquisa de campo com universo de 100 pessoas pesquisadas chegamos a 
uma conclusão no gráfico 1 que 31% dos homens e 36% das mulheres de 18 a 29 anos 
apenas 21% deles e 30% delas usam alguma ferramenta de controle financeiro, os 
outros 10% do gênero masculino e 6% do gênero feminino não utilizam nenhuma 
ferramenta por falta de tempo, interesse e conhecimento como mostra no gráfico 3. 
Podemos observar no gráfico 2 que as mulheres apresentam maior organização que os
homens quando se trata de vida financeira familiar.
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AS DIFICULDADES E ALTERNATIVAS PARA SOBREVIVÊNCIA DAS PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL

Resumo:  

-

Autores: Diego Arrieira de Oliveira
Professor Orientador: Prof. Décio Henrique Franco

Curso/Disciplina: Administração / TCC

Diante de um cenário político que atravessa constantes mudanças vivenciadas 
atualmente, o empreendedorismo encontra um cenário bastante favorável para se 
desenvolver. A criação de pequenos negócios ilustra uma nova tendência a ser seguida 
tendo em vista vários fatores que propiciam essa prática, tais como, leis que incentivam 
a criação de novos negócios bem como uma melhora de competitividade nos negócios 
trazida com a chamada crise. É dentro desse contexto que se procurou entender 
melhor quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos novos negócios e quais 
as alternativas mais viáveis para se atravessar os primeiros anos de implantação 
considerados os mais desafiadores.

PALAVRAS CHAVE: Pequenos negócios, alternativas , sobrevivência.
.

Introdução:

É visível no Brasil durante os últimos anos um forte aumento na criação de novas 
empresas optantes pelo regime fiscal diferenciado denominado Simples Nacional, que 
por diversas características apresenta-se favorável aos pequenos negócios. Em todo 
território nacional vemos que a criação de novos negócios vem ganhando um forte 
impulso e esse aumento de novos empreendimentos faz aumentar a responsabilidade
nos órgãos de apoio, no sentido de viabilizar sua sustentabilidade no longo prazo.

Metodologia:  

Revisão bibliográfica de estudos realizados pelo Serviço Brasileiro de Apoio as 
Empresas (SEBRAE), publicados a partir do ano de 2012 relacionados ao tema 
Sobrevivência das empresas no Brasil, bem como livros e artigos a respeito do tema.
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Desenvolvimento / Referencial teórico:

É visível no Brasil durante os últimos anos um forte aumento na criação de novas 
empresas optantes pelo regime fiscal diferenciado denominado Simples Nacional, que 
por diversas características apresenta-se favorável aos pequenos negócios. Se 
pegarmos como exemplo o ano de 2012, havia 7,1 milhões de empresa registradas 
nesse regime, este número ficou 26% acima dos números apontados pelo setor de 
pequenas empresas verificado em dezembro do ano anterior. (SEBRAE, 2012).Assim 
como o número de pequenos negócios que surgem anualmente é bastante expressivo,
outro número que também chama bastante atenção é o de empresas que chegam a 
falência ainda nos primeiros anos de funcionamento, para termos uma ideia da 
dimensão desse número segundo a pesquisa Demografia das Empresas do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2014 de cada dez empresas abertas, 
seis não sobrevivem após cinco anos de atividade. Das 694,5 mil empresas abertas em 
2009, apenas 275 mil (39,6%) ainda estavam em funcionamento em 2014. Após o 
primeiro ano de funcionamento mais de 157 mil (22,7%) fecharam as portas. Existe 
também uma grande dificuldade encontrada no estudo sobre a sobrevivência das 
empresas no Brasil que começa na própria definição do que é uma empresa recém-
criada, o que é uma empresa em atividade e o que é uma empresa encerrada. A 
despeito dos fatores citados acima, não se pode deixar de lembrar que a sobrevivência 
depende também de outros fatores, que podem ser determinantes no resultado em 
cada município, tais como as características dos seus Donos (o planejamento prévio à 
abertura, a gestão do negócio, atitude empreendedora, etc.)

TABELAS E GRÁFICOS

Resultados Preliminares:

Com maior interação dos novos pequenos negócios com os serviços de apoio torna-se 
visível no GRÁFICO 1 o aumento do número de empresas sobreviventes nos primeiros 
anos, observa-se também que a maior taxa de sobrevivência foi registrada nas 
empresas do setor industrial (79,9%) o bom desempenho do setor industrial é puxado 
pelas empresas da indústria nas regiões Sudeste e Sul, onde a taxa de sobrevivência 
dessas empresas chega a 83,2% e 81,4% respectivamente (TABELA 1). Uma possível
explicação para o melhor desempenho das empresas da indústria pode ser a de que, 
neste setor, são maiores as barreiras à entrada (os requisitos de capital, tecnologia e 
conhecimento técnico são proporcionalmente maiores) para o ingresso no setor e onde 
tende a ser menor a pressão da concorrência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pequenos negócios tornam-se cada vez mais uma grande e massiva parcela de 
empresas que participam da economia brasileira, essa parcela já é de mais de 8 
milhões de empresas que geram milhares de vagas de emprego e contribuem para uma 
maior competitividade no mercado fornecedor. Não se pode deixa de levar em 
consideração que mesmo um pequeno negócio exige atenção e cuidado com os 
números, seus gastos e receitas devem ser controlados , atravessar os primeiros
3 anos de existência praticamente decreta um virtual sucesso do empreendedor pois é 
nesse período que a maioria dos negócios desestruturados encerra suas atividades. 
Perceber suas limitações, entender o contexto em que se está inserido, entender o 
cenário econômico e ter afinidade com o próprio negócio parecem ser conceitos 
básicos a serem seguidos e são, porém apenas empresas de sucesso os seguem
e com maestria. As alternativas apresentadas fornecem um norte aos novos 
empreendedores e mostra dados estatísticos que ilustram um cenário que pode ser 
extremamente favorável e amplo se seguido.

REFERÊNCIAS
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DIRETRIZES DO MARKETING DIGITAL E DO MARKETING DE EXPERIÊNCIA PARA A CERVEJA TRAPISTA.

Resumo:  

-

Autores: Carina Guariento Dellai
Professor Orientador: Prof. Décio Henrique Franco

Curso/Disciplina: Administração / TCC

A cerveja é uma bebida produzida a partir da fermentação de cereais e é a terceira 
bebida mais popular do mundo, logo depois da água e do chá. Na Idade Média, vários 
mosteiros fabricavam cerveja.
A cerveja trapista é um tipo de cerveja produzida sob a supervisão de monges trapistas. 
Usuários do ratebeer.com, recentemente votaram em Westvleteren (cerveja trapista) 
como a melhor cerveja do mundo.
O resultado desse trabalho apresenta as diretrizes do marketing digital e de experiência 
que diferenciam a cerveja trapista Westvleteren

PALAVRAS CHAVE: cerveja, marketing, trapistas.

.

Introdução:

A cerveja é a quarta bebida mais consumida no mundo e a mais consumida no Brasil. 
Sua história remonta, pelo menos, a 6000 a.C. Os Trapistas são Monges Beneditinos 
da Ordem Cisterciense De Estrita Observância que vivem em comunidade e que 
seguem a Regra de São Bento do “ora et labora”, ou seja, orar e trabalhar, vivendo em 
grande austeridade e silêncio e sobrevivendo de suas próprias atividades econômicas.
Foi em meio a uma de suas crises econômicas, que decidiram começar a fabricar a 
cerveja. O marketing digital tendo a ter uma aproximação do consumidor com o 
produto, e quanto ao marketing de experiência descreve a sensação que o produto 
fornece, juntando ambos as experiências temos fidelidade do cliente. Assim, diante da 
pesquisa, relacionamos ambas ferramentas.
Assim esse trabalho tem o objetivo de apresentar as diretrizes do marketing digital 
relacionado com o marketing de experiência nas cervejas trapistas.

Metodologia:  

Esse trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica de abordagem 
qualitativa com material já elaborado, constituído principalmente de livros e pesquisa 
virtual, entrevista online aos monges Trapistas de Westvleteren. A pesquisa bibliográfica 
é desenvolvida a partir de materiais publicadas em livros, artigos, blogs, dissertações e
teses. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica 
“constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o 
domínio do estado da arte sobre determinado tema.”

Desenvolvimento / Referencial teórico:

Cerveja: A cerveja é uma bebida produzida a partir da fermentação de cereais, 
principalmente acevada maltada. Acredita-se que tenha sido uma das primeiras bebidas 
alcoólicas que foram criadas pelo ser humano (ARNOLD, 2005, p. 26). Atualmente, é a 
terceira bebida mais popular do mundo, logo depois da água e do chá.
Cerveja Monástica: A cerveja monástica é conhecida por ter existido, tanto para trás 
como o século VI. São Bento, em cuja regra se baseia todo o sistema monástico, 
incentivava as abadias a contribuir para a sua comunidade local. A Ordem Cisterciense 
da Estrita Observância, mais comumente chamada de Trapista, é uma ordem católica 
de monges que seguem a regra Beneditina que prega obediência, pobreza, humildade 
e silêncio, conciliando a vida monástica entre o trabalho, o estudo e a meditação. 
Marketing digital: O E-business refere-se a aplicação da tecnologia de informação e de 
telecomunicações aos negócios da empresa, para tornar sua cadeia de valor agregado, 
isto é, seus processos de negócio para geração de produtos ou serviços, uma estrutura 
virtual, paralela a estrutura física.

As principais cervejas trapistas. Imagem disponível em: 
<https://blogcervejariavirtual.com/2016/06/15/cervejas-trapistas-um-tesouro-da-belgica/> 

Acesso em 26 out 2016.
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-

“Porque então são verdadeiros monges
se vivem do trabalho de suas mãos”

(Regra de S. Bento, 48,8)

Monges Trapistas. Imagem disponível em:
http://www.mosteirotrapista.org.br/index.php>. 

Acesso em out 2016

A curiosidade traz as melhores experiências.
“Considerada melhor cerveja do mundo por
diversas pesquisas, e opiniões, inclusive a

minha.” (Carina Dellai)

Westvleteren 12. Imagem disponível em:
<http://godsavethebeer.com.br/como-ser-salvo-por-loiras-e-monges/>.

Acesso em out 2016.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Geralmente, as organizações vêem o marketing como alavancagem para seu negócio 
dentro do mercado mais competitivo, os Trapistas zeram o marketing ser parte de seu 
cotidiano, não sendo um diferencial, mas sim um compromisso com sua origem, e sua 
visão sobre a produção se concentra mais na qualidade do que na quantidade, até
porque é o que fazem eles permanecerem no negócio e manter suas economias, já que 
não podem possuir lucro.
Os trapistas implantaram uma pequena semente no qual apenas descreve 
perfeitamente seus produtos, e convida os consumidores a ter a experiência no qual 
eles descrevem, assim quando os consumidores tem a experiência compartilham, e 
diante disso criou-se uma corrente, onde hoje os blogueiros, sites diversos 
compartilham e divulgam a experiência do produto.
Os Trapistas nos mostraram que, entender que o marketing deve ser parte da sua 
personalidade e um impulso necessário para agradar o exigente paladar dos 
apreciadores de cervejas artesanais.

REFERÊNCIAS

CERVEJAS Trapistas. Disponível em: <http://www.brejas.com.br/lista/cervejas/cervejas-
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HISTÓRIA da Cerveja. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerveja>. Acesso 
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MARKETING DE EXPERIÊNCIA:

Para Kotler (2003, p. 205), devido os produtos e serviços se tornarem cada vez mais 
comuns ao ver do consumidor atual, as empresas estão começando a se preocupar em 
oferecer experiências totais aos seus clientes, passando para um novo nível na criação 
de valor. Essa diferenciação através de um novo nível de criação de valor ocorre devido 
ao fato de que enquanto os produtos são tangíveis e os serviços intangíveis, as 
experiências têm como características serem memoráveis. Além disso, os produtos e 
serviços são fatores externos, ao contrário das experiências que apresentam um 
caráter pessoal e acontecem dentro da mente de cada consumidor.
Assim, as empresas que se utilizam da geração de experiências percebem que os 
clientes estão comprando muito mais do que o produto ou serviço de forma isolada e 
pura, pois na realidade, os consumidores estão adquirindo o que tais ofertas farão por 
eles.
Assim, as cervejas trapista criaram um site onde não vende a cerveja, apenas descreve 
cada uma ricamente, e convida o consumidor a ir até o local para assim ter a 
experiência completa. A divulgação da cerveja é feita em diversos blogueiros 
cervejeiros, sites indicando melhores cervejas, e etc, Uma experiência narrada pelo 
especialista Edu Passarelli, colunista do Especial Cervejas do UOL Comidas e Bebidas 
e proprietário da filial paulista do bar Aconchego Carioca, do Rio de Janeiro (RJ). 
Passarelli será o guia de um tour às abadias belgas que produzem as famosas 
trapistas, organizado pela agência de viagens gastronômicas Gouté. Ele, que já 
percorreu o tour por duas vezes, arma que essa é uma viagem especial para os 
apreciadores. “Por lá é possível beber algumas das melhores cervejas do mundo, 
bebidas muito raras ou servidas exclusivamente nos mosteiros”, explica. “Faz bem ao 
corpo e satisfaz o espírito”.
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EMPRENDEDORISMO: CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DAS STARTUPS EM RELAÇÃO

Resumo:  

-

Autores: Alyne dos Santos Sousa / Daniela Lucia Nascimento
Professor Orientador: Prof. Décio Henrique Franco

Curso/Disciplina: Administração / TCC

Esse trabalho que está sendo apresentado tem por m mostrar as pequenas empresas 
que estão crescendo e se desenvolvendo a cada dia buscando gerar lucros e minimizar 
gastos. As startups surgiram de uma forma rápida e dinâmica, com profissionais com 
perfil criativo e empreendedor, diversificando das empresas tradicionais tanto em sua
estrutura quanto em seus colaboradores. Como em todo negócio tem seus pontos 
fracos e fortes oque a faz pioneira em seu segmento é maneira com que planeja e age 
em determinadas situações.

PALAVRAS CHAVE: Empreendedores, investidores.

.

Introdução:

As startups tiveram origem nos Estados Unidos no m da década de noventa e iniciaram 
no Brasil em 2000. São pequenas empresas que estão em fase de crescimento com 
atividades voltadas para a pesquisa e desenvolvimento, com características de baixo 
custo e rápida geração de lucro.
O presente trabalho tem como objetivo definir os tipos de startups, identificar quais são 
os investidores, e as dificuldades e desafios para desenvolver uma startup, tem como 
objetivo principal determinar as características principais que as diferencia de outros 
modelos de negócios.

A OUTROS MODELOS DE NEGÓCIOS

Metodologia:  

Tendo por base as características do tema abordado, optou-se pelo método de 
pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, e revistas.
Com o resultado dessas pesquisas foi elaborado uma entrevista com estratégia em 
pesquisa estruturada para o público alvo, que foi escolhido um empresário de uma 
startup, as perguntas aplicadas possuem as seguintes etapas: escolha do 
empreendimento, desafios e dificuldades no desenvolvimento, resultados obtidos, e 
planejamento

Desenvolvimento / Referencial teórico:

Esse trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica feita através de site, 
revistas, livros, estudos de casos ,gráficos demonstrativo comparativo, e uma entrevista 
elaborada com finalidade em perguntas e respostas sobre empreendimento, resultado 
obtido, dificuldades no desenvolvimento, planejamento .

Startups crescem 18% no País e geram
R$ 2 bilhões anualmente na economia

Empresa que começou como startup
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nossa opinião escolher uma empresa startups é a melhor opção, se tratando de 
retorno alto e rápido, e custo baixo comparado com outros tipos de empresas e 
serviços. É preciso ter um capital próprio ou procurar um investidor que queira investir 
sem medo em uma boa equipe que esteja preparada para solucionar possíveis 
problemas, mesmo em meio a tantos riscos é a melhor escolha a ser feita.

REFERÊNCIAS

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/startups-crescem-18-no-pais-e-giram-r-2-bilhoes-
anualmente-na-economia/

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-saber-se-sua-startup-
einovadora,12292bf060b93410VgnVCM1000003b74010a

Resultados Preliminares:

De acordo com as pesquisas realizadas e entrevista aplicada, obteve os seguintes 
resultados quanto às características que diferencia uma startup de outros modelos de 
negócios, as startups possuem características de inovação, algo que não foi criado, 
sendo assim é um negócio único que tem poucos concorrentes, e atrai mais 
investidores, sendo que está sempre em constante melhoria para se adaptar aos 
diferentes lugares, regiões e países, quando desenvolvida de forma correta e 
superando as expectativas de seus usuários, é obtido um retorno rápido com baixo
investimento.

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: O FATOR DECISIVO PARA O SUCESSO ORGANIZACIONAL.

Resumo:  

-

Autores: Adryeny Silva Fontão
Professor Orientador: Prof. Décio Henrique Franco

Curso/Disciplina: Administração / TCC

Pode-se armar que uma empresa com qualidade é, entre outros fatores, aquela que 
possui colaboradores que, após atender suas necessidades básicas, estejam satisfeitos
com a empresa e seus colegas de trabalho, isto é, sua equipe de trabalho.

PALAVRAS CHAVE: elektro, qualidade de vida, equipe.

ESTUDO DE CASO DA EMPRESA ELEKTRO

.

Introdução:

Somente há pouco tempo, a preocupação com a QVT destacou-se para a situação de 
trabalho como parte integrante de uma sociedade complexa e de um ambiente 
heterogêneo. Segundo Chiavenato (2002, p. 391), “a QVT tem o objetivo de assimilar 
duas posições antagônicas: de um lado, a reivindicação dos empregados quanto ao 
bem-estar e satisfação no trabalho, do outro, o interesse das organizações quanto a 
seus efeitos sobre a produção e a produtividade”. Pode-se armar que uma empresa 
com qualidade é, entre outros fatores, aquela que possui colaboradores que, após 
atender suas necessidades básicas, estejam satisfeitos com a empresa e seus colegas 
de trabalho, isto é, sua equipe de trabalho.

Metodologia:  

Quanto aos fins foi utilizada a pesquisa bibliográfica com objetivo de desenvolver um 
estudo sistematizado com base em material publicado em livros, revistas e artigos 
científicos, isto é, material acessível ao público em geral sobre os seguintes temas: 
Origem da Qualidade de vida no trabalho, vantagens da QVT, elementos-chave da QVT, 
soluções para implantação da QVT, fatores motivacionais, estudo de caso da empresa 
Elektro.

Desenvolvimento / Referencial teórico:

A literatura científica evidencia que alguns fatores podem interferir diretamente na 
motivação dos colaboradores de uma organização, seja de maneira positiva ou 
negativamente. Dentre entre diversos fatores, pode-se elencar a remuneração e os 
benefícios sociais, as condições físicas e psicológicas do trabalho e a questão da 
segurança no ambiente de trabalho.
Foi estudado o caso da Elektro que é atualmente a melhor empresa para se trabalhar 
no Brasil, eleita pelo Great Place to Work de 2012 a 2016.

MELHORES EMPRESAS PARA SE
TRABALHAR NO BRASIL (2014 a 2016)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

QVT representa o grau em que os membros da organização são capazes de satisfazer 
suas necessidades pessoais por meio de suas experiências na organização.
O estudo de caso da empresa Elektro confrma isso.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, R. M. Qualidade de vida no trabalho dos colaboradores da empresa Farben 
S/A indústria química. Monografia, 52 f (Pósgraduação em gestão empresarial) – 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2012.

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. Edição compactada. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002.

FERNANDES, E. D. A. Qualidade de vida no trabalho (QVT) – uma experiência 
brasileira. Revista de Administração, São Paulo, v.23, nº 4, p.29-38, 1996.

Resultados Preliminares:

Para reter funcionários, as empresas muitas vezes enfocam em salários competitivos e 
benefícios. No entanto, a pesquisa realizada no País identificou outras características 
valorizadas pelos trabalhadores brasileiros:

• Oportunidade de crescimento
• Qualidade de vida
• Alinhamento de valores
• Remuneração e benefícios
• Estabilidade

MARKETING VERDE COMO ESTRATÉGIA: CASO NATURA

Resumo:  

-

Autores: Anne Caroline de Souza
Professor Orientador: Prof. Décio Henrique Franco

Curso/Disciplina: Administração / TCC

Nos dias de hoje, os consumidores estão cada vez mais conscientes e preocupados 
com o meio ambiente buscando produtos ecologicamente corretos, com isso algumas 
empresas tem usado essa ferramenta como estratégia para crescer.

PALAVRAS CHAVE Marketing, Marketing Ambiental, produto verde.

.

Introdução:

Com o surgimento do selo verde as empresas tem se empenhado em atender as 
necessidades tanto das pessoas como do meio ambiente.
Logo o objetivo é apresentar as ações que a Natura vem desenvolvendo para com o 
meio ambiente e a sociedade

Metodologia:  

Avaliar as estratégias do marketing Verde através do caso Natura, livros
e artigos na internet.

Desenvolvimento / Referencial teórico:

Neste trabalho teve o estudo de caso da Natura onde podemos observar uma empresa 
que cresce cada vez mais por utilizar o marketing verde como estratégia de 
crescimento pensando em um futuro melhor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram abordados assuntos importantes como meio ambiente e a 
sustentabilidade. Assim as empresas buscam através do marketing verde, inovar com 
responsabilidade. Esse é o caso da Natura que vem trabalhando para desenvolver 
produtos que não agridem o meio ambiente.

REFERÊNCIAS

COBRA, Marcos. Marketing básico .4. Ed.- São Paulo: Atlas 1997. kotlerr, plilip. 

ARMISTRONG, Gray. Princípios de marketing. 7 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall 
2007.

Natura-  http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1261/1/PDF%20-
%20Simone%20de%20Castro%20Azevedo%20Silva.Pdf. Acesso em 07 Out.2016.

Resultados Preliminares:

Podemos ver o quanto os consumidores estão cada vez mais conscientes buscando 
produtos e serviços que não prejudiquem o meio ambiente.
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MARKETING DE REDE: CONHECIMENTO DE ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO E MARKETING

Resumo:  

-

Autores: Nidiacris de Campos Sousa
Professor Orientador: Prof. Décio Henrique Franco

Curso/Disciplina: Administração / TCC

No cenário atual brasileiro empreender é uma das melhores alternativas para fugir do 
desemprego e o Marketing de Rede é atualmente um dos melhores modelos de 
negócio disponível no mercado, por isso, a importância de avaliar o grau de 
conhecimento dos alunos da faculdade com relação a esta ferramenta.

PALAVRAS CHAVE: Empreendedor, Marketing .

Introdução:

No mundo todo o Marketing de Rede é muito conhecido e é responsável por grande 
parte do PIB de alguns países, como exemplo nos EUA representa 30% do PIB, Itália 
13% e Japão 16%. O não conhecimento pela maior parte da população com relação a 
ferramenta “marketing de rede” impede que muitas pessoas tenham acesso a 
vantagens e benefícios que o marketing de rede pode proporcionar para elas.

SOBRE O CONCEITO E VANTAGENS

Metodologia:  

Avaliar através de uma pesquisa baseada em um questionário o grau de conhecimento 
dos alunos da faculdade FAAL com relação ao Marketing de Rede a longo tempo.

Desenvolvimento / Referencial teórico:

O Marketing de rede, conhecido como Marketing Multinivel (MMN), Network Marketing e 
MLM é um método de conduzir um produto ou serviço direto do fabricante para o 
consumidor. A pessoa que se associa a uma empresa de MMN é chamada de 
“consultor”, esta pessoa além de consumir e revender os produtos e serviços, pode 
apresentar novos consultores a companhia e, estes podem fazer a mesma coisa, 
assim, é formada a rede (grande organização) da qual os consultores recebem 
comissões de venda sobre o consumo e distribuição dos produtos de todo o grupo que
a partir dele se formou.
No Marketing de Rede é necessário de 2 a 5 anos para construir ganhos que 
assegurem liberdade financeira (ganhos mensais superiores a R$100.000,00).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na tabela acima ca evidente o baixo conhecimento dos alunos sobre o 
Marketing de Rede, principalmente se for levado em conta que as pessoas que 
responderam conhecer o MMN e disseram que consideram que é a mesma coisa que 
“pirâmide financeira” na realidade não conhecem o que é verdadeiramente Marketing de 
Rede.

REFERÊNCIAS

KYOSAKI,ROBERT. O negócio do século XXI, Elsevier Editora Ltda. 

Disponível em G1 - http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/07/saiba-como-identicar-
indicios-depiramide-para-nao-cair-em-golpes.html - Acesso em 29.out.2016

Disponível em link - http://www.abevd.org.br/sobre/acesso em 31.out.2016

Disponível em link - http://www.mmnexpert.com/tudo-sobre-marketing-multinivel/ acesso 
em 30.set.2016

Resultados Preliminares:

A pesquisa para avaliar o conhecimento dos alunos sobre o Marketing de Rede foi 
realizada em diversos cursos e semestres. Foram entregues formulários com algumas 
questões, os resultados obtidos foram sintetizados na tabela abaixo.
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO: ITENS ESSENCIAS PARA GARANTIA DA

Resumo:  

-

Autores: Camila Fernandes Von Zuben
Professor Orientador: Prof. Fernando Jerônimo Neto

Curso/Disciplina: Administração

Considera-se que a primeira legislação a âmbito nacional sobre acidentes do trabalho 
foi criada no século XX, com a publicação do “Código Sanitário do Estado de São 
Paulo”. Segurança e higiene do trabalho se referem à constante busca de condições 
saudáveis no local de trabalho, visando à conservação da saúde física e mental do 
trabalhador. Sendo assim, cada vez mais empresas abordam o tema como prioridade, 
de modo a atenderem a legislação e oferecer um ambiente saudável a seus 
trabalhadores.

PALAVRA CHAVE: Segurança, Trabalho e Saúde.

.

Introdução:

    No mundo atual alguns incidentes infelizmente ainda são inevitáveis, porém muitos 
outros não deveriam ocorrer principalmente no local de trabalho, onde não deveria 
ocorrer nenhum tipo desses. 
    Diante disso verifica-se a necessidade de maior análise e pesquisas abordando o 
tema, sendo impossível desconsiderar o número significante de acidentes do trabalho 
no Brasil, mesmo com a grande relação de dispositivos legais que regulam o assunto, 
buscando concretizar a proteção da saúde e da integridade do trabalhador.
    Sendo assim, a segurança e a saúde no trabalho unem o bem-estar social, mental e 
físico dos trabalhadores, possuindo uma visão ampla, analisando e visando o 
colaborador em seu todo. Porém, para que a saúde e segurança no trabalho possam 
ser bem sucedidas, as medidas relacionadas ao tema devem possuir a participação e 
colaboração de os envolvidos nas operações na empresa, envolvendo o empregador, 
diretoria e todos os demais colaboradores nos programas de saúde e segurança. Dessa 
forma, todos terão que interagir e equacionar pontos relacionados com a medicina do 
trabalho, a psicologia, a higiene no trabalho, a engenharia de segurança, a ergonomia e 
demais pontos de modo a reduzir ao máximo os riscos e acidentes.

INTEGRIDADE DO TRABALHADOR

Metodologia:  

A pesquisa deste projeto será divida em duas etapas: a primeira etapa será um 
levantamento bibliográfico acerca do assunto em questão, e a segunda etapa será
desenvolvida de modo a descrever a abordagem de práticas referentes à Higiene e 
Segurança no Trabalho. Tendo como visão explicar o que é Higiene e Segurança
no Trabalho e o que abordam, onde primeiro será abordado o tema de Higiene no 
Trabalho. Serão apontadas as condições ambientas de trabalho e caracterizada a
saúde ocupacional, bem como as condições estressantes de trabalho.
Em seguida, será abordado o tema segurança, bem como identificar causas de 
acidentes de trabalho e maneiras de preveni-los. Além de apontar custos diretos
e indiretos gerados pelos acidentes de trabalho, ressaltando pontos pertinentes ao 
assunto.
A pesquisa será realizada na biblioteca da Faculdade de Administração e Artes de 
Limeira, demais bibliotecas da cidade de Limeira e por meio de sites que abordam o 
assunto na internet.

O limite de tolerância para ruídos de
impacto será de 130 dB (linear). (NR

15, anexo n° 2.2).

A tabela a seguir representa os valores
de iluminâncias estabelecidos na NBR

5413:
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Desenvolvimento / Referencial teórico:

    Higiene e segurança no trabalho são itens essenciais para se alcançar essa 
qualidade. Ter um ambiente saudável e seguro, afeta direta e indiretamente na vida do 
trabalhador,
sendo que a falta desses acabam desenvolvendo estresse nas pessoas nele situadas.
Higiene no trabalho associa-se as condições ambientais de trabalho, tornando um 
conjunto de medidas preventivas que buscam garantir condições saudáveis e de bem 
estar dos colaboradores, prevendo ativamente os perigos no local de trabalho e 
assegurando a saúde mental e física das pessoas. Entende-se por segurança no 
trabalho, um conjunto de normas, métodos e técnicas que visam evitar os acidentes de 
trabalho, bem como a eliminação de condições e atos inseguros, tendo como objetivo a 
preservação da integridade do trabalhador.
    Acidente de trabalho pode ser considerado como um acontecimento não programado 
que resulta algum dano ao trabalhador quanto este está a serviço da empresa, podendo 
esse ser irreversível ou não. Para que ocorra a prevenção de acidentes, é necessário 
que aja dentro da organização uma análise dos acidentes, que sejam realizadas 
campanhas, palestras e inspeções de segurança, processos educativos e treinamentos 
para os trabalhadores, CIPA atuante e um órgão de segurança da organização ativo, 
quando houver.
    Quando um acidente de trabalho acontece, este acaba ocasionando, mesmo que por 
um período de tempo curto, uma pausa no trabalho que, por sua vez, ocasiona um 
custo para todos os envolvidos no ocorrido. Dessa forma, tanto as empresas, pessoas e 
governos devem estar atentos ao assunto e desenvolver maneiras de realizar a 
prevenção e redução ao máximo de acidente. Buscando sempre o bem estar físico e 
mental do trabalhador, proporcionando um ambiente saudável de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente um maior número de organizações vêm se convencendo que se derem 
atenção a saúde e segurança de seus funcionários, fazendo inspeções regularmente 
em suas localidades, adaptando os equipamentos e fazendo o uso de princípios de 
ergonomia e exames nos trabalhadores, buscando cada vez mais ações preventivas
que visam antecipar os problemas causados devido à ausência de saúde e segurança 
de seus colaboradores. Saúde e segurança, porém são itens que não cabem apenas às 
empresas ou a empregadores que admitem empregados se preocuparem, mas também 
a todas as pessoas e nações. Pois se acontecer algum dano a saúde de um 
trabalhador, esteja ele dentro ou fora de seu local de trabalho, pode refletir na vida de 
todos da sociedade. Dessa forma, as organizações devem estar atentas às normas e 
legislações, as condições do local das instalações, os riscos que o trabalho executado 
nela exerce e como o trabalhador irá se adaptar a essas condições, assegurando a 
saúde e a segurança de seus funcionários. Onde estas atividades devem estar sempre 
atualizadas e em um ciclo constante de melhoria, devendo a organização realizar 
treinamentos e palestras aos trabalhadores e inspeções regularmente em suas 
instalações e só assim estarão garantindo a qualidade de vida e a diminuição do 
estresse nas pessoas ali situadas.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, Hilton. Higiene e Segurança do Trabalho. Rio de Janeiro, Senai, 
Departamento Nacional, Divisão do ensino e treinamento, 1978.

PEREIRA, Ana Maria T. Benevides (Org). Burnout: quando o trabalho ameaça o bem-
estar do trabalhador. 4° ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.

LUZ, Ricardo. Gestão do Clima Organizacional. 1° ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2005.

ESTUDO DE VIABIALIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA MICROCERVEJARIA

Resumo:  

-

Autores: Fabio Jose Silvano
Professor Orientador: DR. Décio F. Camargo

Curso/Disciplina: TCC

A cerveja foi criada a mais de 6000 a.C. Na atualidade é a 3ª bebida mais popular do 
mundo , sendo a bebida alcoólica numero 1 mais consumida, gerando uma receita 
anual ,apenas no Brasil no valor de 70 bilhões de reais, sua produção é responsável 
por 1,6% do PIB nacional. Enquanto as grandes cervejarias dominam o mercado, as 
microcervejarias vão ganhando espaços e crescendo a cada ano. Com enquadramento 
de pequenas fabricas no sistema simples nacional, a carga tributaria irá diminuir e 
aumentará a competitividade com os grandes produtores do setor.

PALAVRAS CHAVE: Cerveja,Microcervejaria,Bebidas

.

Introdução:

O consumo de cerveja entre os brasileiros vem crescendo a cada ano e com isso a 
exigência por mais qualidade e tipos de cervejas se tornaram tendência entre os 
consumidores, aliado as expansões de microcervejarias e ao fácil acessos nas compras 
online e armazéns físicos especializados em Cervejas .

NA CIDADE DE LIMEIRA - SP

Metodologia:  

Este estudo foi elaborado para verificar a viabilidade da implantação de uma 
microcervejaria na cidade de Limeira-SP.

Desenvolvimento / Referencial teórico:

Responsável por 2.2milhões de postos de trabalho e o 12º gerador de empregos no 
Brasil, o setor cervejeiro se torna uma das maiores fontes de renda da população,
trazendo desenvolvimento de tecnologia para o campo e a indústria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão cultural e social unido com a demanda gastronômica nas bebidas 
fermentadas, estão em ascensão no País e uma implantação de uma Microcervejaria 
na cidade de Limeira torna-se viável, devido ao privilégio do abastecimento com águas 
da bacia PCJ,e outros recursos hídricos espalhados no município, já que 90% da 
cerveja é constituída por água. Outro ponto fundamental é o posicionamento da cidade 
em relação a rota comercial, cercada com as 3 principais rodovias do estado, facilita o 
escoamento da mercadoria produzida a fim de comercialização para outras regiões.

REFERÊNCIAS

ROSA et Al. Panorama do Setor de Bebidas no Brasil.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 23, p. 101-150, mar. 2006. SANDHUSEN, Richard L.
Marketing Básico. 

Editora Saraiva. 2000. SEBRAE MG. Ponto de partida:fábrica de
cerveja

Processos
Gerenciais
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LELLY FABRIS ACESSÓRIOS

Resumo:  

-

Autores: Ariele Fabris, Eden Fernando Galante Folster, Juliano Henrique de Moura, Larissa da Cunha Messias
e Maitê Evelize Araujo de Oliveira.

Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza
Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto Integrador III

A Lelly Fabris é uma empresa de semi joias, com vista a ser estabelecida na cidade de 
Limeira-SP. Com uma ampla variedade de produtos como, brincos, anéis, pulseiras e 
colares. Visa com seus parceiros e representantes levar a seus clientes toda qualidade 
dos produtos Lelly Fabris. Sua visão almeja ser uma grande empresa do segmento 
alcançando esse vasto mercado com toda dedicação, qualidade e competência. 

PALAVRAS CHAVE: Bijuteria; Semi-joia; Acessórios

Dados do empreedimento:  

Razão Social: Lelly Fabris Acessórios e Semi Joias - EPP.

Localização: Limeira – SP.

Mercado, tendências e oportunidades :

Mercado Nacional: De acordo coma CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo), o Brasil ocupa a 27ª colocação no ranking mundial de exportação de semi jóias. 
Somente no mercado interno, o faturamento atinge anualmente cerca de 572 milhões 
de reais. A cidade de Limeira, como principal produtora, responde por cerca de 37% 
deste montante, faturando o equivalente a R$ 211 milhões.

Previsão de Vendas – 2017 Lelly Fabris

Logomarca

Layout

Mostruário de produto

FATURAMENTO ANUAL
R$ 1.188.000,00

INVESTIMENTO
R$ 96.000,00
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.

Público Alvo:

A Lelly Fabris Acessórios atua na área de semi jóias, tendo como seu público alvo 
homens e mulheres de todas as idades. Atua no estado de São Paulo, sendo que 90% 
deste público é composto por mulheres e 10% por homens.

Vantagens competitivas e diferenciação:  

- Produtos de alta qualidade;
- Peças com garantia

.

Produto:

Seu portfólio é composto por semi jóias e acessórios folheados como:

- Brincos;
- Pulseiras;
- Colares;
- Anéis.

Esses tipos de produtos, além de servir como acessórios de beleza,
também melhoram a autoestima das pessoas proporcionando-lhes
satisfação e bem-estar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais acessíveis e adaptáveis às tendências da moda, as semi jóias folheadas abriram 
caminho para infinitas possibilidades, revolucionando as tradições da joalheria.
A semi jóia folheada ocupa um espaço em constante expansão, sendo um acessório 
essencial no look de moda. Um mercado que cresce a cada ano. O Brasil ocupa o 27º 
lugar no ranking tanto de exportações como de importações mundiais, ou seja, grandes 
oportunidades de negócios.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: Pearson, 
2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.

ECO BRIQUETES

Resumo:  

-

Autores: Danilo, Douglas, Ísis, Jéssica, Josiane, Sabrina e Tiago.
Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza

Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto

Eco Briquetes visa atender a demanda crescente do Briquete no mercado nacional, um 
forte substituto do carvão e lenha. Na primeira fase com produção estimada de 192 
toneladas/mês iremos concentrar nossas operações de distribuição e vendas na região 
de Campinas. Atualmente não há empresas de briquetes em nossa região e com muitas 
fontes de matérias-primas para a produção, proporciona a Eco Briquete uma vantagem 
competitiva em relação às demais fabricas instaladas na Grande São Paulo.

PALAVRAS CHAVE: Briquete; Compactação mecânica de resíduo;

Dados do empreedimento:  

Razão Social:Eco Briquetes Nacional - EPP

Localização:Limeira/SP

Mercado, tendências e oportunidades :

Nos grandes centros, capitais e grandes cidades, o briquete tem seu papel destacado. 
Na cidade de São Paulo, por exemplo, existem 5.000 pizzarias e 8.000 padarias das 
quais aproximadamente 70% utilizam fornos à lenha. Atualmente, os fabricantes de 
briquetes não têm produto suficiente para atender este mercado em sua totalidade e no 
interior de São Paulo há pouco fornecimento do Briquete. É um enorme nicho de 
mercado a ser conquistado. Os consumidores armam que os briquetes duram mais, são 
mais limpos e mais fácil de manusear e guardar. Segundo a Embrapa uma pizzaria com 
um forno pequeno utilizaria 3 toneladas de madeira, substituindo pelo briquete o 
consumo seria de1,5 toneladas.
A localização da planta é um importante fator crítico de sucesso, já que os custos com 
transporte são altos devido às densidades dos materiais envolvidos. A densidade média 
das matérias primas para a fabricação dos briquetes gira em torno de 250kg/m³, muito 
leve, o que inviabiliza seu transporte a longas distâncias.

ILUSTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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FATURAMENTO ANUAL
R$ 952.512,00

INVESTIMENTOS
R$ 522.590,00

.

Público Alvo:

Pizzarias, empresas de cerâmicas, destilarias, panificadoras, hotéis, pousadas, 
residência se outros estabelecimentos que consomem lenha ou carvão como fonte de 
calor que podem ser substituídos pelos briquetes.

Vantagens competitivas e diferenciação:  

- Retira do meio ambiente resíduos poluidores, dando a eles uma função 
ecologicamente correta e rentável

- Poder calórico maior do que a lenha e carvão vegetal.

.

Produto:

O briquete é uma lenha ecológica (reciclada) que é resultado do processode secagem e 
prensagem de serragem ou pó dos mais diversos tipos: madeira, bagaço de cana, 
casca de arroz, entre outros. Com inúmeras vantagens como:

- Alto poder calórico;
- Facilidade de manuseio;
- Menor espaço para armazenagem;
- Ecologicamente correto
- Diminui o desmatamento
- Menor índice de poluição

Esse produto pode facilmente substituir a lenha convencional oucarvão visto os grandes 
benefícios que ele proporciona.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com um estudo de mercado, pode verificar que a região de Limeira tem um 
grande potencial para implantação da fábrica, pois há grande quantidade de possíveis 
parceiros para fornecimento de matéria-prima e grande potencial de mercado 
consumidor do produto.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: 
Pearson, 2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.
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BIKEJA - CARREGADOR DE CELULAR PARA BIKE MOVIDO A PEDALADAS

Resumo:  

-

Autores: Ariele Fernanda Cardoso, Marcelo Soares Barbosa.
Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza

Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto Integrador

A Bikeja visa ofertar às pessoas que tem o hábito diário de pedalar, sobretudo para irem 
ao trabalho, um carregador portátil com saída USB fornecer energia elétrica para 
aparelhos eletrônicos através de energia mecânica “pedaladas”. A Bikeja pretende 
atender o mercado nacional com um diferencial de preço e design discreto 
diferentemente dos atuais oferecidos no mercado.

PALAVRAS CHAVE: Carregador elétrico; Gerador de energia; Energia limpa.

Dados do empreedimento:  

Razão Social: BikeJa

Localização: Limeira/ SP

Mercado, tendências e oportunidades :

Número de ciclistas em São Paulo cresce 50% em um ano.

Hoje no Brasil, são mais de 70 milhões de bicicletas sendo metade usada pela 
população para ir ao trabalho. Em 2015, a ONG Transporte Ativo e o laboratório de 
mobilidade da UFRJ fizeram um levantamento em dez grandes cidades brasileiras e 
45% dos entrevistados eram novos ciclistas. Gente que adotou a bicicleta como meio 
de transporte nos últimos dois anos. Apesar dos resultados econômicos, o fato é que a 
bike esta em alta no Brasil, devido a sua eficiência, rendimento e preço.

CARREGADOR ACLOPADO A BICICLETA

Fonte: Google, 2016 (imagem ilustrativa)

CARREGADOR PORTÁTIL, GERADOR

Fonte: Google, 2016 (imagem ilustrativa)

FATURAMENTO ANUAL
R$ 2.160.000,00

INVESTIMENTOS
R$ 70.000,00

.

Público Alvo:
Pessoas que tenham o hábito diário de pedalar, sobretudo para irem ao trabalho.

.

Produto:

Carregador portátil para smartphones ou qualquer dispositivo com entrada USB, 
enquanto estiver pedalando. Através de energia não poluente, energicamente eficiente, 
o movimento das pedaladas gerará uma força que é transformada em corrente elétrica 
que por sua vez servirá para alimentar o aparelho eletrônico. Adequado para todos os
tipos de bicicletas. Design à prova de chuva, não precisa se preocupar com entrada de 
água em dias chuvosos. Praticidade na montagem e desmontagem do produto.
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-

Vantagens competitivas e diferenciação:  

Atualmente existem modelos com a mesma função, porém a energia é gerada através 
de dínamo, e são visivelmente “grandes”, gerando muitas das vezes desconfortos para 
os ciclistas, uma vez que poderá alterar ou modicar a estética da bicicleta. Os preços 
encontrados no mercado são altos. Nossa proposta é reduzir esse valor agregado e
colocá-lo no mercado com um valor mais acessível e visivelmente discreto, com 
eficiência capaz de gerar energia limpa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de um cenário onde se comprova o crescimento e procura por utilizar-se um 
meio de transporte saudável, cresce então um segmento de negócio, o de
produtos relacionado ao ciclismo, um número expressivo constatado pelas pesquisas 
de mercado. Segundo Isacco Duoek da ISAPA, certamente a bicicleta se tornará cada 
vez mais importante para os brasileiros.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: 
Pearson, 2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.

CHÁCARA RECREATIVA DE AMPARO AO IDOSO

Resumo:  
-

Autores: Fabiana Batista de Sousa, Jéssica Menune, Rodrigo Elias da Silva.
Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza

Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto Integrador III

A C.R.A.I é uma chácara de especialidades voltada ao bem-estar do idoso, com 
atividades de estimulação à memória, terapia ocupacional, nutrição, psicologia e 
atividades funcionais. Em uma área verde de 5 mil metros. Nosso objetivo é de 
promover a saúde contando com profissionais capacitados, atendimento personalizado 
focando sempre na qualidade de vida.

PALAVRAS CHAVE: Saúde; Entretenimento para a terceira idade; Idoso.

Dados do empreedimento:  

Razão Social:Chácara Recreativa de Amparo ao Idoso – C.R.A.I

Localização:Limeira / SP

Mercado, tendências e oportunidades :

Nossa ideia de negócio surgiu da necessidade de proporcionar melhor qualidade de 
vida para as pessoas da terceira idade, uma vez que a expectativa de vida no Brasil 
tem aumentado. Hoje segundo dados, são 120 idosos para cada 100 crianças. “O 
envelhecimento da população é uma tendência e grande parte dos países 
desenvolvidos já chegou nessa etapa, decorrentes do maior desenvolvimento social e 
do aumento da expectativa de vida”. Diz Bárbara Cobo, do IBGE’’

ILUSTRAÇÃODO EMPREENDIMENTO
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FATURAMENTO ANUAL
R$ 505.833,00

INVESTIMENTOS
R$ 53.310,33

.

Público Alvo:
Pessoas acima de 60 anos. Homens e mulheres preocupados com bem estar físico e 
mental.

.

Produto:

A C.R.A.I ofertará aso seus clientes:
Atividade física funcional; Ocina da memória; Emoções e qualidade de vida; Nutrição e 
saúde; Acompanhamento nutricional; Sessões com psicólogo; Hidroginástica; Zumba; 
Dança de salão. Em suma, um entretenimento para a terceira idade.

Vantagens competitivas e diferenciação:  

O diferencial da CRAI é um modelo de serviço onde visamos a qualidade de vida de 
nosso idosos, com um atendimento especializado, pensando sempre na melhoria de 
sua saúde e longevidade. A C.R.A.I chegou para romper a ideia e modelo de serviços 
voltado para a terceira idade. Queremos revolucionar e inovar cada vez mais, fazendo 
com que isso seja uma de nossas vantagens competitivas, trazendo uma experiência 
única de cuidado, saúde, amor e acolhimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto nos proporcionou uma visão sistêmica do negócio e o seu mercado. 
Através das pesquisas visamos excelentes oportunidades e alianças que 
proporcionarão o êxito do empreendimento. Desta forma, a Chácara Recreativa de 
Amparo ao Idoso será um local que oferecerá tudo o que nossos idosos precisam para 
obter uma vida com mais qualidade oferecendo longevidade, saúde e conforto.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: 
Pearson, 2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.

PET  SHOP SAFARI

Resumo:  

Autores: Ana Paula Colombo, Carina R.Nunes, Jucimar S. Souza, Patrícia de Souza, Patrick Vido.
Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza

Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto Integrador IV

O Pet Shop Safari atua na prestação de serviços e comércio de produtos para animais 
de estimação. Ofereceremos os mais diversos tipos de serviços e acompanharemos as 
novas tendências para deixar o animal de estimação sempre bem cuidado. Iremos 
proporcionar um serviço de qualidade com diferenciação, a fim de fidelizar nossos 
clientes.

PALAVRAS CHAVE: Pet shop; Animal de estimação; Produtos Pets.

Dados do empreedimento:  

Razão Social: Pet Shop Safari Ltda.

Localização: Limeira - SP

Mercado, tendências e oportunidades :

Segundo ZUINI, ‘’Hoje, o Brasil é o segundo maior mercado mundial de itens pet.
São mais de 50 milhões de cães e gatos, a segunda maior população do tipo no 
mundo.
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-

PANORAMA DO MERCADO

Pesquisa feita pela All in Brand, mostrou que a classe A gastam, em média R$ 417,00 
com cão por mês, enquanto a classe C atinge os R$112,00.

ILUSTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Fachada – Empreendimento

Layout interno – Planta baixa

Acompanhamento do seu animal de
estimação via whatsapp.

Plano saúde Pet

FATURAMENTO ANUAL
R$ 677.739,00

INVESTIMENTOS
R$237.192,41

.

Público Alvo:
Com serviços diferenciados, o foco é atingir o público A e B da cidade de Limeira, 
contudo, não se restringido somente a esse público pode abranger todos interessados 
em produtos e serviços pets.

.

Produto:

Serviços destinados todos os tipos de animais de estimação, como: clínica veterinária, 
banho e tosa, comércio de rações, medicamentos e acessórios, hotel, creche canina, 
colônia de férias para cães, Dog Tour e Dogwalker. Produtos destinados animais de 
estimação, com um ótimo preço e qualidade acessível trazendo conforto e qualidade de 
vida de seu animal.
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Vantagens competitivas e diferenciação:  

• Feedback via whatsapp dos clientes para informações 2 vezes por dia para os 
clientes.

• Câmeras de acesso para verificar a situação do animal durante a estadia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto teve o propósito de disponibilizar informações pertinente a elaboração de 
um plano de apontou um excelente crescimento pela demanda de produtos pet se um 
estudo detalhado sobre a viabilidade do negócio. Diante do cenário apresentado,
a Pet Shop Safari visa atender essa crescente demanda e oportunidades do mercado.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: 
Pearson, 2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.

SORRIDENTE ESCOVA DE DENTES

Resumo:  

Autores: Carlos Ronam da Silva,Daniele Gomes Martiniano, Luís Carlos de Souza Junior, Marcos Evangelista Fernandes,
Paulo Henrique Ribeiro da Silva Ferreira, Raissa Dela Libera

Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza
Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto Integrador

O empreendimento é uma empresa sustentável, que leva a praticidade aliada a 
responsabilidade ambiental, oferecendo aos clientes um produto de qualidade com 
preço acessível. O produto principal, uma escova de dentes em que as cerdas são 
removíveis, proporcionando ao consumidor o descarte de apenas as cerdas, ao término 
de sua vida útil, reaproveitando o cabo, reduzindo assim, o descarte de plástico, que 
ocorre de forma irregular no meio ambiente.

PALAVRAS CHAVE: Escova de dente; Sustentabilidade; higiene bucal.

Dados do empreedimento:  

Razão Social:Alfa Industrial e Comércio Ltda.

Localização:Limeira SP

Mercado, tendências e oportunidades :

O segmento de higiene e saúde bucal vem apresentando crescimento considerável, 
sendo que o Brasil ocupa o segundo lugar com faturamento de US$ 2,83 bilhões 
anuais, resultado obtido devido ao aumento da renda das classes D e E, além da maior 
conscientização da população sobre a higienização bucal. Pessoas das classes A, B e 
C de 18 a 40 anos de idade são uma parcela da população que cada vez mais 
apresenta uma preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade, sendo esta a 
fatia de mercado almejada pelo empreendimento. Pesquisas apontaram que, um fator 
unânime para a decisão de compra da escova são as cerdas macias, além do preço 
acessível. Deste modo, parcerias com dentistas, empresas do ramo de hotelaria e
aviação permitem que o produto seja mais reconhecido.

77

Protótipo do produto

Redução do Impacto
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Layout

.

Público Alvo:
O foco do empreendimento são pessoas entre 18 e 40 anos de idade, parcela da 
população preocupada com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente..

.

Produto:

Escova de dente com foco em sustentabilidade, em que apenas as cerdas sejam 
substituídas, evitando assim o desperdício de seu cabo, que muitas vezes é descartado 
de forma irregular no meio ambiente. Possui um design diferenciado, contribuindo com 
a preservação do meio ambiente permitindo ao consumidor pagar por um produto que
atenda às suas reais necessidades, a higiene bucal.

Vantagens competitivas e diferenciação:  

- Cerdas removíveis;
- Utilização de materiais recicláveis na produção;
- Relação custo benefício;
- Indicação da vida útil do produto, coloração da cerdas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento de informações do plano de negócio demonstra a viabilidade de 
implantação do produto. Com uma aceitação considerável entre seu público alvo,
no qual os benefícios se estendem tanto ao consumidor quanto a preservação 
ambiental, que significativamente sofrerá menor impacto em relação aos resíduos
provenientes do descarte por inteiro da escova.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: 
Pearson, 2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.

NATURA FOOD TRUCK

Resumo:  

Autores: Cesar Roberto de Melo Viana, José Marcos Barbosa de Freitas, Maxwell V. Rodrigues, Rafael Terrell.
Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza

Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto Integrador IV

A Natura FoodTruckaposta em oferecer lanches naturais com baixa caloria, rapidez no 
preparo, delivery e primordialmente um excelente atendimento. A ideia é comercializar 
essas especiarias saborosas e ao mesmo tempo saudáveis com um cardápio 
sofisticado para atender diferentes públicos.

PALAVRAS CHAVE: FoodTruck; Alimentação saudável; Lanche.

Dados do empreedimento:  

Razão Social:Natura Food Truck

Localização:Limeira - SP

Mercado, tendências e oportunidades :

O segmento de Food Service vem crescendo de modo favorável em todo Brasil, o 
faturamento teve um aumento de 132,8 bilhões em2014 para 143,6 bilhões em 2015 
segundo ABIA, ainda a pesquisa familiar (POF) elaborada pelo IBGE mais de ¼ das 
refeições no Brasil são feitas fora do lar. Além disso o consumo de alimentos saudáveis 
vem crescendo muitos nos últimos anos, este setor cresceu 98% entre 2009 a 2014.
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FATURAMENTO ANUAL
R$ 427.500,00

INVESTIMENTOS
R$ 132.402,56

.

Público Alvo:
Pessoas adeptas a alimentos naturais e saudáveis, atletas e consumidores que 

.

Produto:

- Lanches Naturais
- Sucos
- Refrigerantes

Vantagens competitivas e diferenciação:  

- Alimentação saudável
- Atendimento rápido
- Parceiros de serviços estratégicos
- Delivery

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano de negócio apontou um mercado em expansão e com grandes oportunidades 
de negócio. Desta forma, conclui-se como um empreendimento viável.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: 
Pearson, 2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.

NEWSOFT  TECNOLOGIA

Resumo:  

Autores: Caio Alexandre, Jeerson Borges, Lennon Rodrigues, Maria Olivia.
Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza

Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto Integrador IV

A Newsoft é uma empresa voltada a área de tecnologia, que desenvolve soluções nas 
áreas de sistemas, aplicativos e sites.

Missão: Facilitar a vida de nossos clientes através da tecnologia e serviços melhorando 
o seu rendi-mento apresentando soluções.
Visão: Ser referência em qualidade na área de tecnologia com alta performance
com soluções criativas e eficazes.

Valores: Comprometimento com prazos, paixão pelo negócio e por nossos clientes, 
buscamos melhor desempenho a todo o momento, transparência, honestidade em 
todas as relações.

PALAVRAS CHAVE: Tecnologia da informação; Aplicativos para celular; Sistemas de 
gestão
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Dados do empreedimento:  

Razão Social: NEWSOFT

Localização: LIMEIRA -SP

Mercado, tendências e oportunidades :

Com o mercado de softwares em crescimento, a tendência de acordo com a IDC, 
(International Data Corporation ) é que um terço do valor global de investimentos seja 
na Terceira Plataforma, termo que designa diversas soluções na área de TI, previsão de 
uma movimentação global no setor que supera os U$ 3,8 trilhões, com oportunidades 
do setor em crescimento e o surgimento de muitas novas empresas.

ILUSTRAÇÃO DO EM-PREENDIMENTO

.

Público Alvo:

.

Produto:

Softwares,Apps e Sites:
Softwares para sistemas de gestão empresarial. Aplicativos que visam controle 
operacional e visão inteligente das informações para administrar uma empresa. Sites 
para empreendimentos que necessitam de cartão de visita para apresentar e divulgar 
seus produtos e serviços na internet.

Vantagens competitivas e diferenciação:  

• Suporte técnico especializado online;
• Equipe especializada;
• Baixo custo de aquisição e investimento;
• Agilidade e precisão na solução dos problemas e atendimento das
necessidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas informações levanta-das, observa-se que o setor de tecnologia está em 
pleno crescimento, e com o surgimento de novas empresas, há grandes oportunidades 
promissoras, assim tornando viável esse empreendimento.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: 
Pearson, 2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.

Pequenas e médias empresas de ramos diversificados, que necessitem melhorar seus 
processos através de sistemas automatizados, sites ou apps.
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LELLY FABRIS ACESSÓRIOS

Resumo:  

Autores: André Franco, Francielle Brondino, Gislaine Santos, Milena Carvalho, Samuel Vergenhassi.
Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza

Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto Integrador II

Com foco na sustentabilidade, a Flor de Papel, uma empresa do ramo de reciclagem de 
papéis utilizados em escritórios, escolas empresas e demais lugares. De modo 
artesanal o produto papel semente pode ser plantado e produzir hortaliças, ores, 
verduras, temperos, etc. Através do papel semente contribuímos com a construção de 
uma sociedade mais consciente de suas responsabilidades ambientais e sociais.

PALAVRAS CHAVE: Papel, Semente, Sustentabilidade.

Dados do empreedimento:  

Razão Social: Flor de Papel Ltda

Localização: Limeira-SP

Mercado, tendências e oportunidades :

A demanda mundial de papel e cartão deverá crescer no patamar de 395 milhões de 
toneladas em 2011 para cerca de 496 milhões até em 2025, correspondendo a um 
crescimento anual de 1,6%. Com este parecer, constata-se que unindo o aumento na 
produção de papel comum e papel cartão nosso produto auxiliará na sustentabilidade.
Um eucalipto produz 20.000 folhas tamanho A4, então em nossa produção de 7.000 
blanks de papel ao mês deixaríamos de desmatar em média 6 eucaliptos mensais, o 
que aumentaria de acordo com a demanda de produção. Nossa empresa se encaixa no 
ramo voltado a sustentabilidade, que pode vir a adquirir o selo verde, conseguindo
assim descontos e/ou benefícios de Instituições Financeiras como Caixa Econômica 
Federal e Itaú.

ILUSTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Modo de Plantar

Papel Plantado

Sugestões de uso

FATURAMENTO ANUAL
R$ 399.000,00

INVESTIMENTOS
R$ 34.572,00

.

Público Alvo:

.

Produto:

Papel Semente pode ser usado como cartões, embalagens, convites e, com o intuito de 
colaborar com a sustentabilidade vem trazer para o mercado uma nova maneira de 
descartar papéis após seu uso, o canteiro. Isso mesmo, em vez do descarte o cliente 
pode usar o papel semente para plantar, gerando vida a uma bonita planta ao invés de 
lixo. Por se tratar de matéria-prima reciclada coopera também com a redução
do desmatamento.
Vantagens competitivas e diferenciação:  

- Transformação do descarte de papéis;
- Produto diferenciado proporcionando sustentabilidade ao produto final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O plano de negócio proporcionou uma visão holística e sistêmica do negócio e seu 
mercado. Deslumbrou excelentes oportunidades e estratégicas que patrocinará o êxito 
do empreendimento.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: 
Pearson, 2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.

- Gráficas e fabricantes de embalagens diversas.
- Empresas com Foco em Sustentabilidade
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PUB & BEER

Resumo:  

Autores: Caroline Granusso, Gabriel Ferreira, Luccas de Oliveira e Patrícia Schultz.
Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza

Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto Integrador IV

A empresa Pub &Beer é uma fábrica produtora de cervejas artesanais e também um 
pub com capacidade para atender de 70 a 90 pessoas por dia. A produção inicial estima 
em torno de 3.400 garrafas de cerveja por mês com vários e distintos sabores. Todos os 
processos de fabricação, desde a trituração ao produto final são efetuados em nosso 
estabelecimento que o público poderá visitar e conhecer.

PALAVRAS CHAVE: Cervejaria; Pub; Entretenimento

Dados do empreedimento:  

Razão Social: PUB & BEER

Localização: Limeira, SP.

Mercado, tendências e oportunidades :

O mercado de cerveja no Brasil com um consumo per capita de 47,6 litros/habitante só 
perde em volume para China (35 bilhões de litros/ano), EUA (23,6 Bilhões de litros/ano) 
e Alemanha (10,7 bilhões de litros/ano).
Em Limeira, cede da empresa não há nenhum concorrente que associa a fabricação e 
degustação no mesmo ambiente, o que proporciona um diferencial competitivo.

ILUSTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

FATURAMENTO ANUAL
R$ 664.860,00

INVESTIMENTOS
R$ 453.586,20
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.

Público Alvo:

.

Produto:

Cervejas tradicionais e artesanais de diversos sabores, acompanhada de saborosas 
porções e entretenimento, poderá ser apreciada no Pub e
Beer.

Vantagens competitivas e diferenciação:  

• Cervejas artesanais
• Degustação do produto no mesmo local de fabricação
• Entretenimento

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as pesquisas mercadológicas, pode constatar que há uma grande 
oportunidade de negócio na cidade de Limeira. Diante dessas informações foi
estabelecida estratégias que direcionou ações para médio e longo prazo com o intuito 
de alavancar os negócios da empresa.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: 
Pearson, 2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.

Destinado a apreciadores da cerveja artesanal e também cerveja comum em um 
ambiente aconchegante.

VASSOURA ECOLÓGICA INDUSTRIAL LTDA

Resumo:  

Autores: Guilherme Silva Possidonio, Douglas Henrique da Silva, Luis Fernando de Napoli,
Bryan Duarte, Martinho Neto, Ivik de Lima

Professor Orientador: Esp. Anderson Ferreira de Souza
Curso/Disciplina: Gestão em Processos Gerenciais/Projeto Integrador II

A Vassoura Ecológica visa ofertar para o mercado um novo conceito de vassouras, com 
cerdas feitas de garrafa PET e estrutura com madeira de reflorestamento.Com maior 
durabilidade e um apelo sustentável, oferecer para o mercado consumidor um melhor 
custo benefício e menor impacto ao meio ambiente.

PALAVRAS CHAVE: Vassoura ecológica; Garrafa pet; Sustentabilidade.

Dados do empreedimento:  
Razão Social: Vassoura Ecológica Industrial Ltda.

Localização: Limeira/SP

Mercado, tendências e oportunidades :

Apesar de ser um utensilio muito utilizado, pouco se fala sobre os resíduos sólidos que 
a vassoura comum gera ao meio ambiente. A busca por produtos sustentáveis tem 
aumentado com o decorrer do tempo. Pensando em eliminar esse problema, trouxemos 
a ideia de um produto inovador e sustentável, buscando reaproveitar cada resíduo
descartado na natureza.

ILUSTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Produto

Prensa para Colocação de Cerdas

Forno para Endireitar Cerdas
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Montagem

FATURAMENTO ANUAL
R$ 1.188.000,00

INVESTIMENTO
R$ 96.000,00

.

Público Alvo:

.

Produto:

Nosso principal produto será a vassoura ecológica, visando uma gama maior de 
produtos sustentáveis:

- Doméstico: Pequena e com cerdas nas, para limpezas mais leves
- Profissional: Grande e com cerdas largas, para limpeza mais rápida;
- Rural: Pequena e com cerdas mais largas, utilizadas em chão de
terra;
- Escovinha: Pequena e com cerdas grossas, utilizada para lavar roupas;
- Varal: Longas Tiras de Garrafa PET Enroladas.

O público alvo será os atacadistas e varejistas do segmento, os quais levarão o produto 
para o consumidor final, entre eles:

- Consumidores domésticos;
- Empresas;
- Órgãos públicos.

Vantagens competitivas e diferenciação:  
Algumas das vantagens são:

- Melhor custo benefício;
- Durabilidade 3x maior em relação a convencional;
- Matérias-primas retiradas do meio ambiente, cerca de 15 garrafas por vassoura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com pretensão de substituir parte das vassouras convencionais por ecológicas, 
criamos um produto inovador, com maior durabilidade e sustentabilidade, o
qual visa retirar grande parte da matéria-prima de resíduos sólidos do meio ambiente.

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de 
administração. Guia completo de conteúdo e forma. São Paulo: Atlas, 2004.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos. As melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.
MENEZES, Luiz Cesar de Moura. Gestão de projetos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS Project e Gestão de Projetos. São Paulo: 
Pearson, 2005.
ROMANATO, Daniella. Office Acadêmico. Manual para edição de trabalhos acadêmicos 
segundo as normas da ABNT utilizando o programa Microsoft Word. Campinas: 
Komedi, 2010.
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