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Nome do egresso

Curso

Ano

Título do trabalho

Síntese do resumo

1.

Ananda Caroline Baldassi

ADM

2018/1

Estagiário: “submisso ou aprendiz”

2.

Beatriz Oliveira Panini

ADM

2018/1

Estagiário: “submisso ou aprendiz”

3.

Bruna Angela Gaiewski

ADM

2018/1

Estagiário: “submisso ou aprendiz”

4.

Dayana Silva de jesus

ADM

2018/1

CRM: Customer Relationship - A
eficácia do CRM na Gestão Comercial

O presente artigo tem por objetivo, verificar se o estagiário sofre ou não assédio moral no ambiente de trabalho, e se
sofrido qual a atitude tomada
O presente artigo tem por objetivo, verificar se o estagiário sofre ou não assédio moral no ambiente de trabalho, e se
sofrido qual a atitude tomada
O presente artigo tem por objetivo, verificar se o estagiário sofre ou não assédio moral no ambiente de trabalho, e se
sofrido qual a atitude tomada
Neste projeto estaremos abordando como agilizar um processo em uma empresa usando o sistema CRM. Uma
maneira de viabilizar esse objetivo é justamente a proposta do CRM, para abordagem cuja principal finalidade
compreende não somente a obtenção de novos clientes, mas a manutenção dos que possam existir futuramente.

5.

Rita Bueno Diniz

ADM

2018/1

6.

Harlane Rocha de Assis

ADM

2018/1

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO:
Atitudes do líder que impactam
negativamente na motivação da equipe

7.

Janielli Lima da Silva

ADM

2018/1

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO:
Atitudes do líder que impactam
negativamente na motivação da equipe

8.

Júlio Cezar de Souza
Santos

ADM

2018/1

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO:
Atitudes do líder que impactam
negativamente na motivação da equipe

9.

Luciana Gomes Soares

ADM

2018/1

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO:
Atitudes do líder que impactam
negativamente na motivação da equipe
Marketing Digital, Novos Recursos e
Possibilidades de fazer o seu negócio
dar certo
Marketing Digital, Novos Recursos e
Possibilidades de fazer o seu negócio
dar certo
A Importância das Ferrovias para o
Desenvolvimento Brasileiro

10.

Wellington Raimundo
Martins da Silva

ADM

2018/1

11.

Daniel Zanré Lamonde

ADM

2018/1

COMEX

2018/1

12. Ana Luiza Silva

CRM: Customer Relationship - A
eficácia do CRM na Gestão Comercial

Neste projeto estaremos abordando como agilizar um processo em uma empresa usando o sistema CRM. Uma
maneira de viabilizar esse objetivo é justamente a proposta do CRM, para abordagem cuja principal finalidade
compreende não somente a obtenção de novos clientes, mas a manutenção dos que possam existir futuramente.
Com a grande competitividade entre as empresas, o líder ganha um papel de destaque, pois possui capacidade para
ajudar a equipe a alcançar os objetivos da empresa e, investindo-se na motivação de seu grupo, o bom líder consegue
desenvolver uma equipe forte, o que será uma vantagem para as empresas que estão sempre em busca de melhores
resultados..
Com a grande competitividade entre as empresas, o líder ganha um papel de destaque, pois possui capacidade para
ajudar a equipe a alcançar os objetivos da empresa e, investindo-se na motivação de seu grupo, o bom líder consegue
desenvolver uma equipe forte, o que será uma vantagem para as empresas que estão sempre em busca de melhores
resultados..
Com a grande competitividade entre as empresas, o líder ganha um papel de destaque, pois possui capacidade para
ajudar a equipe a alcançar os objetivos da empresa e, investindo-se na motivação de seu grupo, o bom líder consegue
desenvolver uma equipe forte, o que será uma vantagem para as empresas que estão sempre em busca de melhores
resultados..
Com a grande competitividade entre as empresas, o líder ganha um papel de destaque, pois possui capacidade para
ajudar a equipe a alcançar os objetivos da empresa e, investindo-se na motivação de seu grupo, o bom líder consegue
desenvolver uma equipe forte, o que será uma vantagem para as empresas que estão sempre em busca de melhores
resultados..
Este artigo apresenta a importância de saber usar o Marketing Digital para alavancar seu negócio.

Este artigo apresenta a importância de saber usar o Marketing Digital para alavancar seu negócio.

O presente trabalho descreve a importância do transporte ferroviário para o desenvolvimento brasileiro, o qual foi
sendo esquecido pela comodidade que o transporte rodoviário o traz, porém nos dias atuais as rodovias não foram,
acompanhando o crescimento populacional que hoje torna o transporte. rodoviário pouco viável para alguns tipos de
exportações.
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13. Amanda Millan

COMEX

2018/1

A Importância das Ferrovias para o
Desenvolvimento Brasileiro

O presente trabalho descreve a importância do transporte ferroviário para o desenvolvimento brasileiro, o qual foi
sendo esquecido pela comodidade que o transporte rodoviário o traz, porém nos dias atuais as rodovias não foram,
acompanhando o crescimento populacional que hoje torna o transporte. rodoviário pouco viável para alguns tipos de
exportações.

14. Mateus
Sousa

Nascimento

COMEX

2018/1

A Importância das Ferrovias para o
Desenvolvimento Brasileiro

O presente trabalho descreve a importância do transporte ferroviário para o desenvolvimento brasileiro, o qual foi
sendo esquecido pela comodidade que o transporte rodoviário o traz, porém nos dias atuais as rodovias não foram,
acompanhando o crescimento populacional que hoje torna o transporte. rodoviário pouco viável para alguns tipos de
exportações.

15.

Bruna da Silva

RH

2018/1

Os Impactos Positivos da Liderança na
Qualidade de Vida no trabalho

Este artigo tem como ponto de partida a definição de Conte (2003), onde explica que qualidade de vida no trabalho
tem como função principal atender as necessidades dos funcionários para que estes tenham maior satisfação pessoal
e profissional.

16. Caroline Felix da Silva

RH

2018/1

Os Impactos Positivos da Liderança na
Qualidade de Vida no trabalho

Este artigo tem como ponto de partida a definição de Conte (2003), onde explica que qualidade de vida no trabalho
tem como função principal atender as necessidades dos funcionários para que estes tenham maior satisfação pessoal
e profissional.

17. Jayane Lacerda da Silva

RH

2018/1

Os Impactos Positivos da Liderança na
Qualidade de Vida no trabalho

Este artigo tem como ponto de partida a definição de Conte (2003), onde explica que qualidade de vida no trabalho
tem como função principal atender as necessidades dos funcionários para que estes tenham maior satisfação pessoal
e profissional.

18.

Carla Matias Santos da
Silva
19. Karine Matias Santos da
Silva
20. Cilaine Oliveira da Silva

RH

2018/1

RH

2018/1

RH

2018/1

A Importância da comunicação eficiente
entre líder e liderado.
A Importância da comunicação eficiente
entre líder e liderado.
Feedback nos Processos Seletivos

21. Fabiéle Ferreira Lima

RH

2018/1

Feedback nos Processos Seletivos

22. Girlânia
Henrique
Ferreira Machado

RH

2018/1

Feedback nos Processos Seletivos

23. Carla Mariane Cavalcanti

RH

2018/1

Qualidade de Vida no Trabalho:
Uma questão de Saúde

Este estudo teve como objetivo, a identificação da Influência exercida pela liderança no desempenho dos colaboradores,
e a forma como a comunicação impacta no desenvolvimento de uma equipe.
Este estudo teve como objetivo, a identificação da Influência exercida pela liderança no desempenho dos colaboradores,
e a forma como a comunicação impacta no desenvolvimento de uma equipe.
O feedback aplicado aos participantes não aprovados nos processos seletivos é prática pouco comum nas
organizações, o que os impede de conhecer seus pontos fracos para aprimorá-los e seus pontos fortes para
potencializá-los.
O feedback aplicado aos participantes não aprovados nos processos seletivos é prática pouco comum nas
organizações, o que os impede de conhecer seus pontos fracos para aprimorá-los e seus pontos fortes para
potencializá-los.
O feedback aplicado aos participantes não aprovados nos processos seletivos é prática pouco comum nas
organizações, o que os impede de conhecer seus pontos fracos para aprimorá-los e seus pontos fortes para
potencializá-los.
O presente trabalho busca demonstrar aspectos de suma importância relacionados à qualidade de vida no trabalho,
seus reflexos para as empresas e para a saúde do colaborador, citando a LER/DORT e a “Síndrome de Burnout” como
alguns fatores.

24.

Erika Kesseler Gonçalves
Ferreira

RH

2018/1

Qualidade de Vida no Trabalho:
Uma questão de Saúde

O presente trabalho busca demonstrar aspectos de suma importância relacionados à qualidade de vida no trabalho,
seus reflexos para as empresas e para a saúde do colaborador, citando a LER/DORT e a “Síndrome de Burnout” como
alguns fatores.
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25. Hadjni
Kesseler
Gonçalves Ferreira

RH

2018/1

Qualidade de Vida no Trabalho:
Uma questão de Saúde

O presente trabalho busca demonstrar aspectos de suma importância relacionados à qualidade de vida no trabalho,
seus reflexos para as empresas e para a saúde do colaborador, citando a LER/DORT e a “Síndrome de Burnout” como
alguns fatores.

26.

Iracema Silva Souza

27.

Bianca Karine Lima Melo

2018/1

A Inclusão Efetiva de Autistas no
Mercado de Trabalho

COMEX

2018/1

O Processo de importação do Suco de
Laranja

28. Hugo
Henrique
da
Conceição Rodrigues

COMEX

2018/1

O Processo de importação do Suco de
Laranja

29.

Italo Picheli Pagliarini

COMEX

2018/1

Motivos para se investir no Brasil
.

30.

Debora Batista

GCOM

2018/1

Franquias Brasileiras e o Processo de
Seleção de Franqueados

O Transtorno do Espectro Autista (TDA) experimentou no âmbito jurídico, com o decorrer dos anos, uma evolução em
razão da necessidade de suprir a falta de Leis e Políticas Públicas, fazendo com que o Autista passasse a ter os mesmos
direitos que todas as pessoas classificadas como PcD (Pessoas com Deficiência).
Através deste trabalho estaremos mostrando nosso principal objetivo, que é demostrar como um dos principais
produtos do Brasil é exportado, desde sua extração á entrega ao comprador de acordo com as regras dos Incoterms
2010.
Através deste trabalho estaremos mostrando nosso principal objetivo, que é demostrar como um dos principais
produtos do Brasil é exportado, desde sua extração á entrega ao comprador de acordo com as regras dos Incoterms
2010.
Este trabalho foi elaborado com o objetivo de promover uma discussão mais ampla sobre a importância do Brasil no
cenário mundial, o destacando como uma economia em ascensão e também uma futura potência economia, e assim
frisar os principais aspectos Brasileiros que o tornam propenso para o investimento externo e interno.
No presente trabalho será apresentado como os modelos de franquia no mercado Brasileiro têm crescido e se tornado
tendência de investimento, e os riscos do franqueador ao realizar uma análise de seu possível franqueado.

31.

Natalia Miranda

GCOM

2018/1

Franquias Brasileiras e o Processo de
Seleção de Franqueados

No presente trabalho será apresentado como os modelos de franquia no mercado Brasileiro têm crescido e se tornado
tendência de investimento, e os riscos do franqueador ao realizar uma análise de seu possível franqueado.

32.

Gislaine Gomes de
Oliveira

GCOM

2018/1

Analise de Problemas de
Desenvolvimentos – Empresa Mãe
Terra Produtos Naturais

Fazer a análise dos problemas de desempenho dos colaboradores e propor a solução adequada e que resolva o
problema, para os gestores com pouca habilidade na sua gestão, tem se mostrado uma tarefa difícil e que provoca
inúmeros problemas para a empresa, para o empregado e para o gestor.

ADM

2018/1

Novo Modelo de Escritório Coworking

Curso

Ano

ADM

2008

Qualidade em Serviços.

2.

Alexsandra da Silva
Barreto
Celso Rogério Slompo

ADM

2008

Estratégia de Marketing do ECommerce

3.

Dostoievski Presecatan

ADM

2008

4.

Elias de Souza Meira

ADM

2008

O Comércio Eletrônico, sua Logística e o
estudo de caso da Toys. com
Liderança e seu desenvolvimento nas
organizações

5.

Fabiana Rossi

ADM

2008

33. Wesley
Damasceno

Santos

Nome do egresso
1.

RH

Título do trabalho

Estar atento as novidades do mercado e acompanhá-las, verificando suas necessidades e seu desenvolvimento, sem
perder o controle da gestão da sua empresa, isto significa ser um Administrador.

Síntese do resumo

Terceirização: nos dias atuais, vale a
pena aderir a essa ferramenta em sua
empresa?

Identificar a importância da qualidade dos serviços nas organizações. As pesquisas bibliográfica e documental revelaram
que a qualidade nos serviços é um diferencial que fideliza o cliente.
Listar as vantagens competitivas do e-commerce em relação ao varejo tradicional. As pesquisas bibliográfica e
documental revelaram que o e-commerce atinge um número maior de pessoas a um custo gerencial e de manutenção
menor, favorecendo a redução do preço do produto.
Verificar a importância do processo logístico para o e-commerce. A pesquisa bibliográfica e documental revelou que
precisa haver um processo logístico bem estruturado para que o comércio eletrônico seja eficiente e eficaz.
Detectar se a liderança sempre é fator de motivação ou pode ser motivo de conflitos nas organizações. A revisão da
literatura revelou que a falta de alinhamento entre a situação e o estilo de liderança pode provocar situações
conflituosas.
Verificar se vale a pena aderir à terceirização nas empresas. A pesquisa bibliográfica revelou que a terceirização é uma
alternativa de flexibilização possível, no entanto, deve se restringir às chamadas áreas-meio, ou seja, às áreas que fogem
da finalidade específica da empresa.
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6.

ADM

2008

7.

Ivone Alves Pereira
Leopoldino
Leandro Crispim Araújo

ADM

2008

8.

Leonice Maria de Araújo

ADM

2008

Ética nas Organizações

9.

Marcos
Santos

ADM

2008

ADM

2008

Silva

ADM

2008

Educação Corporativa: a utilização do elearning como ferramenta de
treinamento no Banco Bradesco S/A.
O Desafio do Administrador frente às
Exigências do Consumidor e Mercado
Sustentável.
Criação de um Plano Estratégico de uma
Empresa de Prestação de Serviços de
Terceirização.

12. Queren Hapuque Soares

ADM

2008

Qualidade de Vida no trabalho

13. Silmara Dias
Nascimento

ADM

2008

Chep do Brasil – Logística Reversa

14. Thalita Botelho Maia

ADM

2008

15. Ana Gabriela Siqueira

ADM

2009

16. Cláudia Domingos da
Silva
17. Débora Maria Carvalho

ADM

2009

A Logística Reversa no Ramo de
Indústria de Alimentos.
Qualidade de Vida no Trabalho x
Realização Pessoal
Fidelidade de Marca

ADM

2009

18. Elizabeth Izabo

ADM

2009

19. Elizabethe Ferreira de
Morais Batista

ADM

2009

20. Fernando
Silva

da

ADM

2009

Planejamento das Finanças Pessoais: a
influência do planejamento sobre a
qualidade de vida das pessoas.
Gestão por Competência.

21. Lúcia de Almeida Silva
Guedes da Silva
22. Luciano Pereira de Souza
Almeida
23. Márcia de Souza Silva

ADM

2009

Gestão por Competências

ADM

2009

ADM

2009

Plano de Negócio: estudo de viabilidade
de um bar
Uma Análise do Sistema de
Treinamento para o Setor de
Classificados do Jornal.

Antunes

dos

10. Patrícia Emy Miki

11. Paulina Andréa
Vergara

Soares

Guedes

A Influência da Logística no Meio
Ambiente e na Sustentabilidade
Os Impactos da Globalização nas
Empresas e no Meio Ambiente

Impacto da Crise Financeira para as
Empresas de Sistema de Gestão
Mercado de Trabalho Feminino.

Verificar se o processo de logística nas empresas é uma forma de preservação ambiental. A pesquisa bibliográfica e
documental demonstrou que o processo de logística nas empresas pode ser uma forma de preservação do ambiente.
Levantar os impactos da globalização nas empresas e no meio ambiente. A pesquisa bibliográfica revelou que os
impactos da globalização nas empresas e no meio ambiente são de duas naturezas positiva e negativa porque ambas
visam a melhoria da qualidade de vida.
Detectar a importância da ética nas organizações. A pesquisa bibliográfica e documental mostrou que as empresas que
possuem um código de ética conseguem melhor agregar os empregados.
Mostrar a importância do e-learning para a obtenção de mão de obra qualificada no Bradesco. A pesquisa bibliográfica,
documental e de campo revelaram que a aplicação desse tipo de treinamento no BRADESCO tem sido eficaz para fazer
a gestão do conhecimento.
Verificar o papel do Administrador frente às exigências do consumidor e do mercado. A pesquisa bibliográfica revelou
que cabe ao Administrador atual projetar, ao consumidor e ao mercado, uma imagem organizacional responsável
ambientalmente.
Levantar os componentes do planejamento estratégico de uma prestadora de serviços terceirizados. O estudo de caso
e as entrevistas, respaldadas pela revisão bibliográfica, revelaram que os componentes do plano estratégico da
prestadora de serviços estudada foram: análise dos ambientes internos e externos, identificação dos seus pontos fortes
e fracos, definição de objetivos estratégicos, formulação de planos táticos de administração, RH, pessoal e financeiro.
Constatar se o investimento em QVT traz retorno para a organização. A pesquisa bibliográfica e de campo revelou que
o investimento em QVT traz retorno positivo para a organização.
Apurar o retorno econômico obtido com a aplicação dos conceitos de logística reversa em uma empresa líder em pool
de paletes e contentores. A pesquisa bibliográfica e de campo demonstrou que a logística reversa proporciona economia
na cadeia de suprimentos.
Identificar como os diretores de uma empresa de alimentos veem a logística. A pesquisa de campo revelou que os
diretores encaram a logística reversa como uma fonte de vantagem competitiva e não como um centro de custos.
Verificar se a QVT traz realização pessoal. As pesquisas bibliográficas e de campo revelaram que a QVT torna uma
organização mais humanizada e proporciona condições de desenvolvimento pessoal aos indivíduos.
Identificar se a marca pode fidelizar o cliente. A pesquisa de campo revelou que haverá fidelização quando o produto
apresentar valores intangíveis compatíveis com os valores dos clientes.
Identificar o tipo de impacto da crise financeira nas empresas. A pesquisa bibliográfica e o estudo de caso revelaram
que a empresa em estudo, que utiliza o Sistema de Gestão Plataforma ERP, durante a crise.
Identificar a participação da mulher no trabalho de trabalho. A pesquisa bibliográfica e de campo revelaram que a
mulher vem ocupando posições mais complexas no mercado de trabalho.
Identificar se as finanças pessoais influenciam a qualidade de vida das pessoas. A pesquisa bibliográfica e de campo
revelaram que a qualidade de vida das pessoas é influenciada pelas finanças pessoais.
Identificar o papel da gestão por competência nas empresas de pequeno porte. A pesquisa bibliográfica e de campo
mostraram que a gestão por competência é uma necessidade para o sucesso das empresas qualquer que seja o seu
tamanho.
Verificar se a gestão por competência promove ganho para as organizações e as pessoas. O estudo de caso revelou que
a gestão por competência traz ganhos para as organizações e para as pessoas.
Elaborar um plano de negócio para Verificar a viabilidade econômico-financeira para abertura de um bar. A pesquisa
bibliográfica e empírica revelou que é viável a abertura do bar.
Identificar a importância do investimento em treinamento para os empregados do setor de classificados. A pesquisa
bibliográfica e de campo revelaram que o investimento em treinamento interno poderá melhorar o padrão de
atendimento aos clientes, o que viabilizará o aumento do volume de negócios.
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24. Paula
de
Marchiori

França

ADM

2009

O “Lean Manufactoring” e o
Mapeamento de Fluxo de Valor em uma
Fábrica de Produção de Arames e Cabos
de Aço.
Gestão por Competência e Liderança
Organizacional.

25. Rebeca Correia Bergara

ADM

2009

26. Renato Alexandre
Simas Lima

de

ADM

2009

A Importância do Endomarketing para o
Desenvolvimento das Empresas.

27. Tânia Maria Siqueira
Santos
28. Tatiana Sayra Teixeira de
Oliveira

ADM

2009

ADM

2009

O Mercado de Trabalho após os 40 anos
de Idade.
A Importância do Call Center no
Atendimento e Satisfação de Clientes.

29. Valquíria Teixeira
Campos Alves
30. Viviane Gonçalves
Oliveira Santos

de

ADM

2009

de

ADM

2009

31. Caio Frinka Faria

ADM

2010

Trabalho Virtual.

32. Flávia Carrara de Oliveira

ADM

2010

33. Gisele Anchieta Batista

ADM

2010

Marketing Digital: estudo de casos
comparativos entre duas empresas do
setor alimentício.
Assédio Moral nas Organizações.

34. Marcos
de
Oliveira
Marques
35. Mário Marques Macedo

ADM

2010

ADM

2010

36. Thalyta Izabel P. de Lima

ADM

2010

37. Alan Oliveira Sanches

ADM

2011

38. Aline Cristina Perez

ADM

2011

39. Fernanda Carvalho dos
Reis

ADM

2011

Pesquisa de Clima Organizacional:
experiência da instituição fipen.
E-RECRUITMENT – Recrutamento e
Seleção via Internet

A Importância do Coaching nas
Organizações
Liderança e o Papel dos Líderes nas
Empresas.
Estresse e QVT nas Organizações: um
estudo teórico
A Importância da Ética nas
Organizações.
Levantamento das Teorias de Marketing
que Colaboram para uma Melhor
Administração das Empresas.
A Importância da Inteligência Emocional
na Empresa.

Verificar se o mapeamento de fluxo de valor originário do toyotismo é uma ferramenta útil. A pesquisa de campo
comprovou que se trata de uma ferramenta útil no que diz respeito à visualização das ineficiências e dos pontos de
desperdícios existentes no processo.
Identificar a importância do modelo de gestão por competência para as organizações. A pesquisa bibliográfica revelou
que a gestão por competência atrelada ao planejamento estratégico possibilita que as organizações alcancem liderança
em seus segmentos de mercado.
Mostrar que o endomarketing é uma das ferramentas utilizadas para a melhoria do ambiente organizacional e aumento
da produtividade dos funcionários. A pesquisa bibliográfica comprou que o endomarketing melhora o ambiente de
trabalho e aumenta a produtividade dos funcionários.
Retratar o mercado de trabalho para os indivíduos com mais de 40 anos de idade. A pesquisa bibliográfica e de campo
mostraram que o percentual de desempregados é maior para os indivíduos com 40 anos ou mais.
Pesquisar a importância do call center no atendimento e satisfação dos clientes. A pesquisa de campo revelou que a
maior parte dos respondentes sente-se descontente com o atendimento, ainda que a literatura mencione que o call
center estabelece contato de longo prazo com o cliente, condição fundamental para as empresas se manterem no
mercado competitivo.
Identificar a importância de se investir na QVT. As pesquisas bibliográficas, documental e de campo mostraram o
colaborador que trabalha satisfeito com sua qualidade vida no trabalho produz mais e melhor.
Identificar os ganhos e limitações do e-Recruitment. As pesquisas bibliográficas, documental e de campo revelaram que
ainda as empresas possam contar com um volume grande de candidatos, promovendo redução da burocracia resultante
do método tradicional de recrutamento e seleção, ainda há restrições nesse segmento, submetendo os candidatos à
ociosidade.
Identificar a freqüência do trabalho virtual. As pesquisas bibliográfica e documental revelaram que esse modo inovador
de trabalhar está se tornando cada vez mais comum no mundo corporativo.
Comparar a utilização dos meios digitais utilizados por duas empresas do segmento de achocolatados para se
aproximarem do novo consumidor. A comparação entre as duas empresas, sustentada pela literatura utilizada, revelou
que ambas utilizam ferramentais digitais de modos diferentes e percebem os impactos gerados por essas utilizações.
Relacionar os locus de assédio moral. A pesquisa bibliográfica e entrevistas com assediados revelaram que as empresas,
as instituições de ensino e o círculo de amizade são possíveis locus de assédio moral.
Verificar se o coaching desenvolve os gerentes nas organizações. A pesquisa bibliográfica revelou que o coaching
promove o desenvolvimento gerencial em consonância com as necessidades da organização.
Identificar os elementos que se destacam para a caracterização da liderança. A pesquisa bibliográfica revelou que os
elementos destacados na liderança são: influência, situação, processo de comunicação e os objetivos a alcançar.
Identificar os fatores estressantes no trabalho e o papel dos programas de QVT. A pesquisa bibliográfica revelou que os
programas de QVT reduzem os fatores de estresse no trabalho.
Identificar a importância da ética nas organizações. As pesquisas bibliográfica e documental revelaram que a ética
agrega valor à marca das organizações.
Levantar a importância do marketing para a administração das Empresas. A pesquisa bibliográfica revelou que a
utilização das ferramentas de marketing é imprescindível para a sobrevivência das empresas no mercado competitivo.
Identificar a importância da inteligência emocional nas organizações. A pesquisa bibliográfica revelou que as
organizações que investem nas aptidões emocionais de seus empregados aumentam o retorno financeiro e criam um
melhor ambiente de trabalho.
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40. Izabel Cristina
Quintino Vidal

França

ADM

2011

Um Estudo sobre as Principais Teorias
das Finanças Corporativas.

41. Joelia Maria de Oliveira
Silva

ADM

2011

42. Letícia Novaes Smid

ADM

2011

Fraude no Seguro de Automóveis: como
acontecem e como as empresas se
previnem – análise do impacto na
sociedade como um todo.
Marketing Educacional.

43. Luciana Aparecida Souto
Camargo

ADM

2011

A Importância do Treinamento para um
Atendimento de Excelência ao Cliente.

44. Marcio Gonçalves da
Silva
45. Marco Aurélio Carvalho
de Camargo

ADM

2011

Gestão por Competências

ADM

2011

Gestão de Marketing para Pequenos
Empreendedores.

46. Vilma Pereira Gomes

ADM

2011

47. Cláudia Lopes de Castro
Oliveira

ADM

2012

48. Deise Mariana Lima
Amorim
49. Gabriela
Leandro
Rodrigues da Silva

RH

2012

RH

2012

50. Ingrid Narvae Ferreira

ADM

2012

Diagnóstico de Clima Organizacional
como Expressão do Nível de Motivação
dos Empregados.
Brasileiros Endividados: a dívida faz
parte do comportamento dos
brasileiros?
Benefícios espontâneos e seus impactos
na motivação e no clima organizacional.
Desenvolvimento de um modelo de
avaliação de desempenho por objetivo
e competência.
Características de uma liderança eficaz.

COML

2012

Estratégias varejistas mediante
envelhecimento da população.

52. Karen Gomes de Sá

ADM

2012

Qualidade de vida: um novo enfoque
em gestão.

53. Jéssica Pereira Silveira

ADM

2012

54. Maria
Edneide
Santos Marinho

COML

2012

Em estudo sobre as ferramentas de
marketing pessoal que podem
promover evolução profissional.
Alimentação saudável como nova
oportunidade de mercado.

51. Ivaneide Pereira
Souza Silveira

de

dos

Identificar as principais teorias financeiras aplicadas pelos Administradores. A pesquisa bibliográfica revelou que as
principais teorias financeiras aplicadas pelos Administradores são: planejamento financeiro e administração do fluxo de
caixa.
Identificar como as empresas de seguro se previnem com relação às práticas de fraude no seguro de automóvel no
Brasil. As pesquisas bibliográfica e documental revelaram que as empresas se previnem utilizando recursos tecnológicos,
no entanto, a prevenção poderia ser mais eficaz se investissem em propaganda de conscientização e educação públicas,
pois os impactos das práticas de fraudes contra o seguro são negativos e prejudiciais a toda a sociedade.
Identificar a importância dos conceitos e ferramentas de marketing de relacionamento para as instituições de Ensino. A
pesquisa bibliográfica e de campo revelaram que o marketing de relacionamento é uma ferramenta importante para
captação e retenção de clientes.
Mostrar a importância do treinamento para a excelência no atendimento ao Cliente. A pesquisa bibliográfica e de
campo revelaram que o treinamento sistemático é um meio eficaz para se promover a excelência no atendimento ao
cliente.
Identificar o fundamento da Gestão por Competência. A pesquisa bibliográfica revelou que a gestão por competência é
o caminho indicado para as organizações alcançarem seus objetivos estratégicos.
Identificar as dificuldades dos pequenos empreendedores no que tange às práticas de Marketing. A pesquisa
bibliográfica e de campo revelaram que os pequenos empreendedores não conhecem o assunto e, por isso, não aplicam
práticas de Marketing.
Verificar se o diagnóstico de clima exprime o nível de motivação dos empregados. A pesquisa bibliográfica mostrou que
o diagnóstico de clima tem sido utilizado para gerir a QVT porque exprime o nível de motivação dos empregados.
Verificar se a dívida faz parte do comportamento dos brasileiros. A pesquisa bibliográfica e de campo revelou que a
dívida faz parte do comportamento dos brasileiros.
Verificar se os benefícios espontâneos impactam na motivação e clima organizacional. A pesquisa bibliográfica e de
campo revelaram que os benefícios espontâneos têm impacto na motivação e no clima da organização.
Desenvolver um modelo de avaliação de desempenho por objetivo que relacione as competências a serem incorporadas
pelos empregados. A pesquisa bibliográfica e de campo revelaram que esse é o modelo mais indicado para suprir as
necessidades das organizações pesquisadas na atualidade.
Identificar as características de uma liderança eficaz. A pesquisa bibliográfica revelou que as características de uma
liderança eficaz são: os traços de personalidade do líder e seu comportamento ajustado às necessidades da situação.
Conhecer as estratégias varejistas para suprir as necessidades de óculos e de lentes dos idosos. A pesquisa realizada
revelou que é preciso agilidade para oferecer e encantar esse seguimento que cresce e pede por um atendimento que
os fidelize.
Identificar em uma instituição financeira, as práticas de QVT e identificar se a força de trabalho sente-se satisfeita com
a qualidade de vida no trabalho. A pesquisa de campo confirmou a teoria, pois a força de trabalho sente-se satisfeita
com as ações de QVT.
Identificar se é possível empregar as principais teorias de marketing empresarial no marketing pessoal. A pesquisa
revelou que é possível fazer essa aproximação.
Fornecer dados para ajudar os setores de marketing das empresas com foco em alimentação saudável. A pesquisa
revelou que os dados coletados auxiliam a área de marketing a traçar metas e estratégias que maximizam a
oportunidade de negócio.
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55. Renato José Santana

ADM

2012

56. Silvana da Silva Prestes

ADM

2012

57. Yasmin Rodrigues Ajouri

ADM

2012

58. Andrea
Cristina
A
Carvalho
59. Diego Borda de Souza

ADM

2013

ADM

2013

60. Sandra Machado dos
Santos
61. Anna Carolina Tavares

ADM

2013

RH

2013

62. Paula Alexandre Lopes

RH

2013

63. Carlos
Alberto
Santana
64. Michael Kim

ADM

2013

ADM

2013

65. Welton Ramos Vieira da
Silva

ADM

2013

66. Marco Aurelio C de
Camargo
67. Valéria Cristina de Souza

ADM

2013

ADM

2013

68. Josué Roberto Gilli

ADM

2013

69. Dirleia Ferreira May

COML

2013

70. Renata Soares de S Lopes

COML

2013

71. Abigail Camargo Gomes

RH

2014

72. Carolina
Vianna

COML

2014

dos

de

Santos

A importância do planejamento
estratégico para as micro e pequenas
empresas.
Falar em público e ascensão à carreira
profissional.
O preparo profissional acompanha o
crescimento econômico do Brasil?
Terceirização de serviços nos órgãos
públicos
A contribuição dos componentes de
comprometimento organizacional na
relação indivíduo e organização.
A escravidão no século XXI

Verificar o papel do planejamento estratégico para as micros e pequenas empresas. A pesquisa bibliográfica e a de
campo revelaram que no ambiente turbulento dessas empresas o planejamento estratégico pode ajudá-las a se
beneficiar.
Verificar se as pessoas que falam bem em público progridem na carreira profissional. A pesquisa de campo mostrou que
os tímidos ocupam posições inferiores aos que são eficazes no ato de fala.
Refletir sobre o preparo profissional dos brasileiros e o crescimento econômico do país. As pesquisas bibliográfica e
documental mostraram que a reflexão sobre esse tema é importante para o meio acadêmico e social.
Identificar, com base em pesquisa bibliográfica, os pontos positivos e negativos da terceirização de serviços nos órgãos
públicos, visando prestar orientação quanto às medidas preventivas que devem ser tomadas antes de terceirizar.
Demonstrar, com base em pesquisa bibliográfica, a contribuição dos componentes do comprometimento organizacional
na relação indivíduo e organização.

Motivação: Realização, Poder e
Afiliação.
Relação entre salário e os níveis de
necessidade de estima e auto realização
A liderança servidora no contexto
trabalhista atual
Empreendedorismo: primeiros passos
para abrir uma micro empresa varejista.
Gestão de conflitos: o papel da
liderança na resolução da divergência
de ideias.
Gestão de marketing para pequenos
empreendedores
Bem-estar social como ferramenta de
vantagem competitiva para as
empresas
A correspondência entre o conceito de
maturidade na teoria da liderança
situacional e o atual conceito de
competência individual.
Fatores que dão empregabilidade à
mulher com 40 anos ou mais.
Estudo sobre o plano de marketing e
sua importância para um
empreendimento hoteleiro focado no
ecoturismo.
Impactos das ações sociais Das
organizações na QVT dos empregados
Inclusão de deficiente auditivo no
mercado de trabalho

Construir, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, um instrumento para identificar o perfil motivacional da
força de trabalho.
Identificar, mediante pesquisa bibliográfica e de campo entre os alunos da faculdade, se há relação entre salário e os
níveis de necessidade de estima e auto realização.
Demonstrar, por meio de pesquisa bibliográfica, que a liderança servidora é a teoria mais compatível com as
necessidades organizacionais atuais.
Demonstrar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, que o empreendedor deve ter um conhecimento
multidisciplinar e foco nas rotinas para obter êxito em seu empreendimento.
Esclarecer, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, os fatores que levam as pessoas ao conflito de ideias e o
papel da liderança nessa situação.

Demonstrar, por meio de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, que ainda há escravidão no país.

Entender, baseado em pesquisa bibliográfica e de campo, as dificuldades dos pequenos empreendedores em relação
ao marketing e o motivo pelo qual não praticam as teorias atuais.
Verificar, mediante pesquisa bibliográfica, se o bem-estar social é vantajoso para as empresas, influenciando o
desempenho da organização.
Identificar, com base em pesquisa bibliográfica, se há correspondência entre o conceito de maturidade na teoria da
liderança situacional e o atual conceito de competência individual.

Apresentar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, os fatores que dão empregabilidade à mulher com 40 anos
ou mais.
Elaborar, com base em pesquisa bibliográfica e documental, um roteiro para elaboração de um plano de marketing,
focado em um hotel, que atua com o ecoturismo.

Identificar, mediante pesquisa bibliográfica, documental e de campo, os impactos que algumas dimensões sociais
promovem no aumento na qualidade de vida no trabalho dos empregados.
Montar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, uma lista com as maiores dificuldades que os D.A1s tem para
serem inseridos no mercado de trabalho.
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73. Cintia dos Santos Alves

ADM

2014

74. Diogo Rehbaim

ADM

2014

75. Elias Castilho Pereira

ADM

2014

76. Elisangela Aureliano da
Silva

RH

2014

77. Leide Maria S Rocha

RH

2014

78. Monique
Soares
P
Salvador
79. Paulo
Fernando
de
Oliveira
80. Talita Ingrid Francisco

ADM

2014

COML

2014

RH

2014

81. Thiago Soares Brisoti

RH

2014

82. Aline Ferreira de Oliveira

ADM

2014

83. Evelyn Aline da Silva

ADM

2014

84. Dayane Fernandes Leal

ADM

2014

85. Diego Rodrigo da Silva

ADM

2014

86. Erika Silva dos Santos

ADM

2014

de

ADM

2014

88. Fernando Domingos S de
Freitas
89. Marcela Borges das C
Tomachevski
90. Thais da Silva Campos

ADM

2014

Fatores que sabotem o tempo do
colaborador no trabalho
Importância das mudanças na cultura
organizacional nas alterações da
empresa, nos tempos atuais.
O papel do RH no processo de
profissionalização de empresas
familiares
Marketing no futebol brasileiro

ADM

2014

Desafios da mulher moderna

ADM

2014

91. Anne Gabrielle Muratian

RH

2014

Importância de formalizar processo de
atividades nas organizações
Código de ética no setor público: uma
abordagem motivacional

87. Fernando
Oliveira

Alves

Comunicação interna escrita como
reflexo da cultura organizacional.
Habilidades de autoconhecimento
requeridas no processo de liderança.
Análise de gestão organizacional em
ONGs de Osasco e região.
EPIs e EPCs de uma unidade de “call
center”: papel do empregador e
responsabilidade do operador de
telemarketing.
Integração de sistemas
Jovens empreendedores: seus
problemas e conflitos.
Adaptabilidade: um desafio para as
organizações.
Ferramenta para identificação do grau
de estresse no trabalho
Roteiro para Recrutamento e Seleção
pelo método tradicional
Engajamento Organizacional: um novo
papel para o líder no desenvolvimento
empresarial
Os componentes do comprometimento
ocupacional
Liderança: como formar um líder?

Demonstrar, mediante pesquisa bibliográfica e de campo, a importância da comunicação escrita como reflexo da cultura
organizacional.
Construir, baseado em pesquisa bibliográfica, uma ferramenta que possibilite auxiliar no processo de desenvolvimento
das lideranças.
Analisar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, as ONGs de Osasco e região para reconhecer os mecanismos
administrativos utilizados em sua gestão.
Apresentar, com base em pesquisa bibliográfica, documental e de campo, os Equipamentos de Proteção Individual e
Equipamentos de Proteção Coletivos que devem ser utilizados pelos operadores de telemarketing.

Propor, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, a integração entre dois sistemas de débito da empresa Sem
Parar que hoje são desvinculados.
Enumerar, baseada em pesquisa bibliográfica, os principais aspectos enfrentados pelos jovens empreendedores.
Analisar, baseado em pesquisa bibliográfica, as diferentes formas de adaptações no interior das organizações.
Construir, com base em pesquisa bibliográfica, um questionário para identificar o grau de estresse dos empregados.
Construir, com base em pesquisa bibliográfica, um roteiro para o recrutamento e seleção de candidatos pelo método
tradicional.
Compreender a relação do líder com o engajamento organizacional. A pesquisa bibliográfica mostrou a necessidade de
uma mudança no papel do líder que, mais do que motivar, deve procurar mecanismos que permitam o engajamento
dos trabalhadores em suas empresas.
Identificar, com base em pesquisa bibliográfica, os componentes do comprometimento ocupacional dos empregados.
Apresentar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, a formação de líderes como fator de sucesso para as
organizações.
Apresentar, baseado em pesquisa bibliográfica, documental e de campo, os principais fatores sabotadores do tempo no
trabalho.
Demonstrar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, que as mudanças da cultura tornam-se um processo cada
vez mais importante para as organizações.
Apresentar, baseado em pesquisa bibliográfica e de campo, o papel de RH no processo de profissionalização das
empresas familiares.
Analisar, com base em pesquisa bibliográfica e documental, a atual situação do marketing no futebol brasileiro.
Apresentar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, os diversos papéis exercidos pela mulher na atualidade e
demonstrar se há eficácia na conciliação desses papeis.
Apresentar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, a importância da formalização de procedimentos de
trabalho.
Analisar, com base em pesquisa bibliográfica e documental, o código de ética do servidor público e a forma como são
vistos pela sociedade e refletir sobre a prática da ética no serviço público, a partir de resultados, criar palestras
motivacionais para servidores públicos, criando melhor desempenho, e aumentando o grau de satisfação da sociedade.
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92. Antonia Renata C Camillo

RH

2014

93. Jeane V São Bernardo
Nascimento
94. Ludmila da Cruz

RH

2014

RH

2014

95. Anna Flavia de Souza

COML

2014

96. Jefferson dos S Ribeiro

COML

2014

Feedback como ferramenta no auxílio
ao desenvolvimento profissional das
pessoas
Sucesso profissional

97. Angela Sabrina Dias
Nagamine
98. Cíntia Harumi Nishimura
Vieira
99. Danillo
R.
de
A.
Rodrigues
100. Deise Soares

ADM

2015

Teletrabalho e gestão de pessoas

ADM

2015

ADM

2015

ADM

2015

Gestão de RH nas pequenas empresas
como diferencial competitivo
Conduta ética empresarial: vantagens
competitivas da ética do lucro
Moda no e-commerce

101. Karoline Ricarda
Santos Mendes
102. Lúdia Alves Valério

ADM

2015

ADM

2015

103. Maria das Graças Dias
Silva

ADM

2015

104. Regiane
Oliveira

Santos

ADM

2015

105. Renata
de
Oliveira
Moraes
106. Bruna Aparecida do
Nascimento
107. Ailton Alexandre Feitosa

ADM

2015

RH

2015

ADM

2015

108. Aline Gabriela Almeida
Santos
109. Amanda Karina Brito

ADM

2015

RH

2015

110. Amanda Paula França

RH

2015

111. Aline Cassiano Teixeira

ADM

2015

dos

dos

Deficiente físico e o mercado de
trabalho
Fatores que influenciam o desempenho
das equipes virtuais
Teoria da liderança integrativa

Fatores que impactam positivamente
na imagem das organizações
O impacto dos anúncios na rede social
facebook no consumo e vendas de
produtos e serviços
Inserção de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho: qual influência na
qualidade de vida delas?
Contribuição do coaching profissional
na formação de equipes inteligentes
nas empresas
Comportamento de um líder de equipe
de alta performance
Mapeamento de competência: o
caminho para mapear competência
A evolução do índice de compra
realizado pelo consumidor brasileiro a
partir do e-commerce.
Influência da ambientação e integração
na manutenção do novato na empresa.
Qualidade de Vida no Trabalho:
ergonomia segundo a NR17
Pesquisa de clima com profissionais do
DP
Gestão e cultura da segurança no
trabalho nas organizações

Ampliar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, a visão do empresariado e, com isso, as possibilidades de
inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Produzir, com base em pesquisa bibliográfica e documental, uma cartilha listando os fatores que podem impactar sobre
a eficácia das equipes virtuais, a ser divulgada aos profissionais interessados em implantar essa forma de trabalho.
Preparar, com base em pesquisa bibliográfica, um programa treinamento para líderes com base nos elementos que
formam o esquema da liderança integrativa.
Expor, com base em pesquisa bibliográfica, as funcionalidades do feedback e sua importância para o desenvolvimento
das pessoas.
Esclarecer, com base em pesquisa bibliográfica, os principais fatores que facilitam o colaborador a alcançar o sucesso
profissional.
Apresentar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, as vantagens do teletrabalho para as empresas que o
aplicam.
Demonstrar, após pesquisa bibliográfica, a necessidade das pequenas empresas repensarem a sua gestão de pessoas
para transformarem-se em um diferencial no meio corporativo.
Analisar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, a conduta ética e moral das empresas em relação à
perseguição do lucro.
Analisar, baseado em pesquisa bibliográfica e de campo, as oportunidades oferecidas pelo e-commerce na venda de
produtos de moda em função do crescimento e acessibilidade à tecnologia.
Apresentar, baseado em pesquisa bibliográfica, alguns fatores que impactam positivamente na edificação da imagem
externa das organizações.
Verificar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, se os anúncios de serviços e produtos publicados na rede
social facebook impulsaram o aumento de consumo.
Identificar, com base em pesquisa bibliográfica, documental e de campo, os impactos positivos que a inserção no
mercado de trabalho tem provocado na vida das pessoas com deficiência.
Demonstrar, baseado em pesquisa bibliográfica, que o coaching profissional resulta em equipes inteligentes nas
empresas.
Mostrar, com base em pesquisa bibliográfica, a importância do comportamento do líder em cada estágio de
desenvolvimento de uma equipe até que atinja o alto rendimento.
Contribuir, baseado em pesquisa bibliográfica e documental, com os profissionais de RH na elaboração do mapeamento
de competências.
Identificar, baseado em pesquisa bibliográfica e de campo, se o e-commerce gerou mudanças no comportamento do
consumidor brasileiro.
Verificar, com base em pesquisa bibliográfica, se as práticas da ambientação e integração exercem influência na
manutenção dos empregados na empresa.
Apresentar as condições de trabalho na área de telemarketing e mostrar a aplicação da NR 17 para a QVT.
Apresentar o caminho para obtenção do diagnóstico do clima percebido pelos empregados do DP de uma empresa.
Demonstrar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, que o estágio de maturidade da cultura de segurança no
trabalho revela as ações de prevenção de acidentes.
9

FACULDADE INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO
SÍNTESE DOS RESUMOS DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
112. Anna Carolina Tavares

ADM

2015

Apresentar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, os fatores que contribuem para orientar o comportamento
dos empregados.
Mostrar que o feedback é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento das pessoas e pelos resultados da
organização.

2015

Motivação: Afiliação, Poder e
Realização.
Feedback como ferramenta no auxílio
ao desenvolvimento profissional das
pessoas.
Habilidades de autoconhecimento
requeridas no processo de liderança.
Sucesso profissional.

113. Ana Flávia de Souza

COML

2015

114. Diogo Rehbaim

ADM

2015

115. Jefferson dos Santos
Ribeiro
116. Lizandra da Silva

COML
RH

2015

Qualidade de Vida no Trabalho

117. Loarah Souza Vilas Boas

ADM

2015

118. Andressa
Silva
dos
Santos
119. James Rafael Correa

COML

2016

COML

2016

A visão do homem atual e do grego
antigo sobre a economia.
Mercado de empilhadeiras elétricas e à
combustão
Turnover nas organizações.

Indicar as ações de QVT que fazem parte do Sistema de Saúde Ocupacional e do Programa de Assistência aos
empregados.
Fazer, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, uma comparação entre a visão atual das pessoas sobre economia
financeira e a visão apresentada no poema Os trabalhos e os Dias de Hesíodo.
Desenvolver um treinamento para os profissionais que atuam no mercado de empilhadeiras elétricas e à combustão.

120. Luana Almudi Jorge

RH

2016

121. Rafael Augusto Cardeal

ADM

2016

122. Abigail Camargo Gomes

ADM

2016-2

123. Ágatha Maria de Jesus
Souza de Oliveira
124. Alexssandro
A
Lima
Roseno
l
125. Amanda Arosti Moreira

RH

2016-2

COML

2016-2

COML

2016-2

126. Carlos
C
Alberto
de
Almeida
a
127. Claudia
C
Clementino
l
a
128. Clodides
C
Souza Silva
l
o
d
i
129. Cristiano Saltorello da
Silva

RH

2016-2

RH

2016-2

RH

RH

Estudo de clima organizacional em uma
escola pública – o papel do diretor
Geração X e Y: Identificando
comportamentos, conflitos e quebra de
paradigmas.
Home Office e qualidade de vida do
trabalhador
Recrutamento interno: Indicação por
funcionários.
O perfil do consumidor na definição das
estratégias de vendas.
O perfil do consumidor na definição das
estratégias de vendas.

Construir, baseado em pesquisa bibliográfica e de campo, uma ferramenta que auxilie no processo de desenvolvimento
do autocontrole.
Esclarecer os principais fatores que facilitam o alcance do sucesso profissional.

Propor plano de ação para controlar o índice de turn over dos empregados das organizações.
Disponibilizar uma ferramenta para caracterização do papel do gestor no clima escolar.
Analisar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, as definições e características de cada geração identificando
os maiores conflitos para quebra de paradigmas.
Pretende, com base em pesquisa bibliográfica, documental e de campo, identificar se o Home Office proporciona
qualidade de vida ao trabalhador, reduz custos para ele e para a empresa e ainda auxilia na sustentabilidade do meio
ambiente.
Demonstrar as falhas nos procedimentos de recrutamento e seleção das empresas de Call Center
Apresentar a importância do levantamento dos dados e de estudos que levam à identificação do perfil do consumidor,
para melhor definir as estratégias de vendas na empresa Printer Solutions do Brasil LTDA
Discorrer sobra a implementação de treinamentos para capacitar os vendedores do varejo Têxtil para melhor atender
seus clientes.

Treinamento corporativo – gasto ou
investimento.
Saúde ocupacional

Ajudar os profissionais de RH, entregando-lhes um diagnóstico da visão que alguns segmentos do mercado possuem
das atividades de Treinamento, para optarem novas posturas no trabalho, mudando a visão atual.
Ajudar uma clinica médica da região de Osasco a fazer a conscientização dos empregados para seguirem os
regulamentos de saúde ocupacional.

2016-2

Levantamento de necessidades de
treinamento gerencial.

Elaborar um questionário de levantamento das necessidades de treinamento gerencial, que auxiliará Analista de T&D e
profissionais da área de RH.

2016-2

As principais causas das reclamações
trabalhistas e a responsabilidade do RH
para evita-las

Identificar os pontos mais comuns em que uma empresa pode ser autuada numa reclamatória trabalhista.
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130. Devany Alves Pereira

ADM

2016-2

Inteligência emocional nas empresas.

Argumentar, com base em pesquisa bibliográfica, sobre a importância da inteligência emocional nas empresas.

131. Diego Noberto Diniz

ADM

2016-2

132. Edmilson
E
Vieira dos
Santos
d
133. Érika
É
Alves Martins
r

RH

2016-2

Adaptabilidade e a aprendizagem
organizacional.
Análise de problemas de desempenho.

RH

2016-2

Ressaltar, com base em pesquisa bibliográfica, a necessidade que uma organização tem de se tornar adaptável e as
capacidades que ela deve desenvolver nas pessoas que a compõem para que esta adaptalidade seja conseguida.
Auxiliar o gestor a fazer a análise dos problemas de desempenho de seus gestados, entregando-lhe um procedimento
para fazer análise de problema de desempenho do colaborador.
Propor um método moderno de avaliação de desempenho, sedimentando a formação contínua dos recursos humanos,
permitindo a conciliação dos interesses dos empregados e dos empregadores.

2016-2

Avaliação de desempenho como
melhoria e crescimento individual e
organizacional.
Programa 5S

ADM

2016-2

Liderança para o século XXI

136. Guilherme Oliveira

ADM

2016-2

Mercado de Jogos eletrônicos no Brasil

137. Guilherme
Rebouças
Oriolo
138. Helena Magali Rocha de
Lima
139. Iracema
I
Silva Souza
r

ADM

2016-2

COML

2016-2

RH

2016-2

A tecnologia no mercado gastronômico
brasileiro.
Treinamento e Desenvolvimento nas
Organizações
A orientação profissional de autista:
inclusão no mercado do trabalho.

140. James Alves Costa

ADM

2016-2

ADM

2016-2

de

RH

2016-2

de

ADM

2016-2

144. Kátia da Silva Pereira

ADM

2016-2

145. Kelly Cristina Silva Souza

RH

2016-2

146. Lindinalva V. Santos

ADM

2016-2

Segurança do trabalho e a importância
das NR’s
Rotatividade nas empresas e suas
respectivas soluções.
Benefícios da música na QVT

147. Luana da Silva Souza

RH

2016-2

Motivação na organização

Apresentar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, a relação da música com a Qualidade de Vida no trabalho
(QVT). Estudos mostram que a música traz benefícios para o ouvinte em seu ambiente laboral, pois influencia no
comportamento (cérebro) humano trazendo paz, conforto, melhorando humor, aliviando estresse, alegrando o
colaborador proporcionando bem-estar independente do setor ou função que ocupe.
Preparar gestores para motivar sua equipe de trabalho utilizando a teoria dos dois fatores de Herzberg.

148. Michelle Silva dos Santos

COML

2016-2

Espaço criança na empresa para filhos
dos colaboradores.

Apresentar um modelo de “Espaço criança” para ser implantado nas empresas de médio porte, a fim de facilitar a dupla
jornada que a mulher exerce em seu dia dia.

134. Fábio
F
Rodrigues de
Oliveira
p
135. Franciele
F
Paula da Silva

141. Jefferson
Ribeiro

dos

Santos

142. Joelma
David
Carvalho
143. Karen Jacqueline
Oliveira

Execução: Lacunas entre meta e
resultado.
Um estudo sobra a aplicação e
implicações no empowerment nas
empresas.
Importância da comunicação interna
interpessoal,
Publicidade engano e abusiva

Demonstrar que o 5S promove a alteração do comportamento das pessoas, proporcionando total reorganização da
empresa através da eliminação de materiais obsoletos e outros.
Demonstrar, com base em pesquisa bibliográfica, a importância da adoção do estilo de liderança correto para obtenção
dos melhores resultados da equipe.
Identificar, baseado em pesquisa bibliográfica e de campo, a dificuldade que os empregados enfrentam e propor o
empowerment como ferramenta que auxilie a tomada de decisão na empresa.
Tratar, com base em pesquisa bibliográfica , documental e de campo, dos novos modelos tecnológicos apresentados no
mercado de gastronomia no Brasil , que vem causando uma grande mudança neste setor.
Mostrar, baseado em pesquisa bibliográfica e de campo, a importância do treinamento e desenvolvimento no ramo de
comércio de moda.
Mostrar como a orientação Profissional aos Autista pode direcioná-los e assisti-los no processo de inclusão no mercado
Laboral, contribuindo para que tornem-se cada vez mais independentes e capacitados para se desenvolver no mercado
de trabalho.
Levantar, com base em pesquisa bibliográfica , de campo e documental, os problemas que existem entre os objetivos
desejados no planejamento estratégico e os resultados alcançados.
Verificar, com base em pesquisa bibliográfica , como a aplicação da estratégia do empowerment pode beneficiar nos
resultados da organização aos gestores ao delegar tomada de decisão para seis colabores , promovendo a flexibilidade
, rapidez e melhoria no processo de tomada de decisão da empresa, para que essa aplicação dê certo é necessário que
a ética esteja presente.
Ajudar os gestores a fazerem uma comunicação assertiva, visando alcançar objetivos comuns em áreas distintas nas
empresas direcionando valores e estratégias.
Mostrar, baseado em pesquisa bibliográfica e documental, alguns aspectos da publicidade, com foco na publicidade
enganosa e abusiva, visto que ela passou por um processo de transformação de grande importância para a vida
moderna, deixando de ser um mero anúncio informativo para se tornar uma ferramenta de persuasão.
Analisar a importância das NRs para a segurança do trabalhador, utilizando pesquisa bibliógraficas.
Possibilitar que as empresas identifiquem e corrijam as causas da rotatividade de pessoas.
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149. Nahor da Silva Bernardo

ADM

2016-2

150. Rafael de Jesus OIiveira

ADM

2016-2

151. Rogério
Santos

ADM

2016-2

Planejamento de recrutamento e
seleção de pessoas no panorama
globalizado.
Empowerment e o caminho da
autogestão.
Aplicabilidade da substituição tributária

152. Sandra Carvalho Britto
Moreira
153. Stephanie
Flávia
Rodrigues Costa

RH

2016-2

Liderança e motivação.

ADM

2016-2

Gestão empresarial: sustentabilidade e
responsabilidade social.

154. Varlei
V
Faria Rangel

ADM

2016-2

155. Vivian M. de Carvalho

RH

2016-2

156. Ana Paula Sales Pinheiro
Miyazono

RH

2017-1

Informatização da rede municipal de
saúde
Prática esportiva no ambiente
organizacional.
Saúde no trabalho

157. Aniele Nascimento dos
Santos Lucena

Comex

2017-1

Rede social - como alavancar seu
negócio

158. Bruna Cristiane dos
Santos Alves
159. Daniele
Gregório
Januário
160. Edileia Gabriela Mota de
Lima
161. Guilherme Pedro De
Oliveira

Rh

2017-1

RH

2017-1

Dress Code: Guia para inovar o mundo
corporativo
Inteligência Emocional

COMERCI
AL
ADM

2017-1

162. Jaqueline Rocha

COMERCI
AL
Rh

2017-1

Rh

2017-1

Adm

2017-1

Rodrigues

163. Janaina
de
Oliveira
Costa.
164. Jean França Santos

165. Joyce Pardinho Moreira
Ernesto

2017-1

Importância e desvalorização do
marketing nas PME'S familiares
Empowerment Liderança
Compartilhada

Abordagens eficazes em vendas.
Liderança em call center.
Comunicação empresarial: A
importância da comunicação dentro das
empresas.
Ferramentas de inserção do jovem no
mercado de trabalho e como estas

Demonstrar, baseado em pesquisa bibliográfica, a importância do Planejamento Recrutamento e deleção de pessoas
em um panorama Globalizado.
Apresentar, com base em pesquisa bibliográfica, Empowerment como nova abordagem para os desafios do novo mundo
globalizado, onde as amarras do controle dão espaço ao comprometimento pela liberdade e motivação.
Tratar do panorama da substituição tributária nas empresas optantes pelo sistema de arrecadação do simples nacional,
sua aplicabilidade , comparativo entre organização do regime periódico de apuração e os custos que estre modelo de
arrecadação traz a estas empresas, respaldado por pesquisa bibliográfica.
Esclarecer que ao longo do tempo é possível verificar que o empregado, quando tem a confiança e é comprometido
com a empresa, obtém mais e melhores resultados do que o empregado vigiado é mandado , ou seja, tem autonomia.
Mostrar, com base em pesquisa bibliográfica e de campo, como as organizações podem conscientizar pessoas de todas
as classes sociais para o problema da sustentabilidade. A análise da entrevista enfocou questões relacionadas à postura
das empresas para com seus funcionários e a importância de atitudes sustentáveis e de responsabilidade social do
ambiente social dentro do ambiente corporativo.
Demonstrar, baseado em pesquisa bibliográfica e documental, que a informatização da Rede Pública de Saúde Municipal
objetiva dar suporte analítico à Gestão.
Propor a ginástica laboral para auxiliar na prevenção de doenças, além de uma melhor qualidade de vida para os
colaboradores.
No atual ambiente de competição das empresas, e a crise econômica e financeira do Brasil, é indispensável que
possamos manter o capital humano da empresa (os funcionários), já que o principal ativo da empresa é o conhecimento
das pessoas, criatividade, potencial de aplicar melhorias e reduções de custo a fim de criar diferencial no ambiente
competitivo em termos de custo, qualidade, inovação, mas manter esse ambiente só será possível se seus profissionais
estiverem gozando de boa saúde, psíquica e física.
A Internet está se firmando cada vez mais como um veículo de comunicação eficaz e que não pode mais ser ignorado.
Nos dias atuais, está se consolidando como potencial estratégico para os pequenos empreendedores realizarem um
processo de marketing com baixo custo-benefício.
Este projeto é um estudo sobre o Dress Code ou Código de Vestimenta empresarial feminino.
Ressuscitar o(s) CEO's de uma empresa familiar, mostrar que mudanças são necessárias, adquirir colaboradores que
possam agregar valor a corporação, alavancar os negócios, trazer informações novas.
O projeto proposto demonstra a importância de aplicar e executar as estratégias de marketing dentro das organizações
familiares.
Este artigo apresenta a análise de uma ferramenta de gestão de pessoas, para melhorar o desempenho organizacional,
e o desenvolvimento dos empregados e serviços, com aplicação do empowerment O objetivo foi identificar a dificuldade
que os empregados enfrentam e propor uma ferramenta que auxilie a tomada de decisão na empresa, o empowerment
é uma ferramenta que visa lidar com a lentidão e burocracia em uma empresa.
Este projeto irá apresentar técnicas de vendas para atender as reais necessidades dos clientes.
Avaliando a postura dos líderes em call-center, será desenvolvido um projeto de treinamento para os líderes de callcenter.
O projeto aponta como a comunicação interna é tratada dentro das organizações, sendo ainda mais crítica em como os
funcionários se comunicam entre si e com pessoas de fora.
O presente artigo aborda como tema principal o Jovem, seu desenvolvimento profissional, pessoal, emocional e social
através de sua inserção no mercado de trabalho.
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contribuem para otimizar seu
desenvolvimento em suas primeiras
experiências profissionais.
Gestão por processos no serviço de
saúde.

166. Juliana Cândido Oliveira
Afonso

Adm

2017-1

167. Kesley Santos Oliveira

Comercia
l

2017-1

Diagnóstico da situação de negócio do
empreendedor liberal

168. Larissa Auana da Silva

Rh

2017-1

169. Leticia Luciano

RH

2017-1

Aplicação de feedback como
ferramenta de mediação entre as
pessoas
Empresa solidária com a vida

170. Mayara Cristina da Silva
Dias

RH

2017-1

171. Ramirez Balbino da silva

RH

2017-1

172. Sílvia de Oliveira Sousa

RH

2017-1

173. Thays de Souza Xavier

Rh

2017-1

174. Yeda Diniz Morais

RH

2017-1

175. Adriana Schmeiski

ADM

2017-2

176. Alef Alves Lima

Adm

2017-2

SUSTENTABILIDADE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Este trabalho visa um estudo dos conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social e tem por objetivo a
implementação e utilização dos benefícios da sustentabilidade, demonstrando seus impactos favoráveis às organizações
com a pretensão em colaborar para o aprofundamento do conhecimento sobre esse assunto e para que possa servir de
desenvolvimento ao estudo teórico permitindo a análise das vantagens que podem ser obtidas pelas empresas após a
contratação de uma consultoria de gestão sobre as práticas de responsabilidade social das corporações.

177. Alexandre Salomone

Adm

2017-2

GESTÃO DE PESSOAS POR
COMPETÊNCIAS

A gestão de pessoas por competências é reconhecida no meio corporativo como uma evolução da gestão de pessoas.
Consiste em observar, desenvolver e prover pessoas capacitadas para a realização de atividades dentro das

Consultoria de recursos humanos, uma
ferramenta eficiente no processo de
recrutamento e seleção.
Como a falta de lazer pode influenciar
na vida dos colaboradores
A influência das micro e pequenas
empresas na economia da cidade de
Osasco
Consultoria de liderança em PME de
construção civil.
Avaliação de competências no processo
de recrutamento e seleção
ISO 9001:2008 GESTÃO DE QUALIDADE
UM ESTUDO DE CASO APLICADO A
SECRETARIA DE FINANÇAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO

A importância da administração de processos é o papel mais determinante, uma vez que ela realiza o trabalho de mapear
os processos utilizando, tecnologia e recursos para atingir os objetivos organizacionais, mediante planejamento,
coordenação, direção e controle.
Nos dias de hoje nos deparamos com diversos empreendedores em crise, com falhas no negócio, dificuldade de
acompanhar o mercado e outros fatores que podem ocasionar o fim do empreendimento e um salto negativo ao final
de tudo, mas afinal, o que é ser um empreendedor? E quais atitudes podem ser tomadas para evitar esse tipo de
situação?
Existem muitas empresas que não praticam o feedback pois nem todos sabem qual a melhor forma de utilizar essa
ferramenta, considerando que muitos colaboradores também não sabem.
Projeto desenvolvido com foco principal na conscientização das organizações e consequentemente conquistar o selo de
“Empresa solidária com a vida”.
Baseado em estudos e pesquisas, o presente projeto trata da importância do Processo de Recrutamento & Seleção
(R&S), apresentando de diversas formas a eficiência da Consultoria de Recursos Humanos.
A motivação de cada indivíduo é um fator importante para saber o futuro da organização.
O objetivo desse estudo é apresentar ao leitor um panorama do funcionamento do comercio popular na cidade de
Osasco, com foco principal no comércio central de cachorro quente e na rede que o cerca.
Para desempenhar qualquer atividade, executar qualquer atividade de forma eficaz, a motivação terá que estar
presente.
A avaliação de competências no processo de recrutamento e seleção visa selecionar os candidatos mais qualificados,
capazes e de acordo com o perfil exigido para assumir o cargo vago na empresa.
Este trabalho tem como finalidade desenvolver uma análise da aplicação da norma NBR ISO 9001:2008 para a garantia
da qualidade na prestação de serviços na Prefeitura do Município de Osasco, localizada na Zona Oeste da Região
Metropolitana de São Paulo, com um enfoque na Secretaria de Finanças, e averiguar como é usado este sistema, se esta
norma está sendo colocada em prática e é realmente eficaz, para garantia da qualidade nas prestações de serviços.
O estudo visa verificar se a implantação do sistema na Prefeitura cujo o objetivo é melhorar a qualidade do serviço
prestado e avaliar se os servidores estão contribuindo para o sucesso da sua implantação.
A prefeitura implantou a norma NBR ISO 9001:2008 em 2015, usando como referência as prefeituras de outros
municípios que já possuem o sistema implantado.
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organizações. O estudo analisa, por meio de pesquisas e leitura de diversos livros de especialistas, os principais conceitos
orientadores deste modelo de gestão, expondo de maneira sucinta os aspectos críticos à sua implementação.

181

182

183

178. Alikaelly R S Rodrigues

Adm

2017-2

Á ÉTICA NA ATIVIDADE BANCÁRIA

179. Aline Angelo de Andrade

COMEX

2017-2

TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS:
AUSÊNCIA DA DIVULGAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE VOOS

180. ALINE DE
NABOR

RH

2017-2

Recrutamento e Seleção - Vídeo
currículo

COMEX

2017/2

BARREIRAS NA EXPORTAÇÃO DE
FRANGO PARA PAÍSES ISLÂMICOS

OLIVEIRA

Aline Ferreira da Silva

Aline Renata Taveira
de Souza

COMEX

2017-2

RH

2017-2

Pesquisa sobre a ética no atendimento do cliente bancário. O trabalho tem inicio com uma apresentação do que é ética,
a chegada da ética no Brasil e a abordagem que a ética possui no ambiente empresarial.
No intuito de desenvolver vantagens competitivas os bancos adotaram o código de ética. Por fim a fundamentação
teórica busca demonstrar as implicações que a ética pode gerar no atendimento ao cliente e quais são as suas maiores
reclamações. A partir deste ponto passa a ser apresentados a metodologia de trabalho e os resultados obtidos com a
pesquisa. Dessa forma, conclui-se na perspectiva de que a adoção de comportamentos éticos é necessária para o
sucesso de qualquer empresa.
O transporte de cargas aéreo foi fundamental para o desenvolvimento da aviação de acordo com a história. Com isto,
tornou-se essencial a importação e exportação de mercadorias por via aérea. Quando há um embarque a ser feito, os
agentes de cargas entram em contato com as companhias para obter informações de valores sobre a rota desejada para
atender ao pedido de seu cliente, mas em nenhum momento o agente possui a informação da disponibilidade do voo.
Assim sendo, é possível que não consiga atender ao pedido de seu cliente, caso a disponibilidade atual não esteja de
acordo com as condições necessárias para a exportação da mercadoria, por exemplo, o que pode acabar em frustração
de todas as partes e até a perda do cliente que opta pela busca de outro agente ou companhia que possa atendê-lo. A
partir deste cenário, identificamos como problema deste projeto a ausência da divulgação da disponibilidade dos voos
aos agentes de carga, para resolver esse problema. O produto deste projeto é a disponibilização de uma página na web
com todas as informações sobre as companhias que operam no transporte aéreo de cargas no Brasil, com fácil
visualização das disponibilidades de voos. Assim o agente terá a real noção de qual opção poderá atender melhor o seu
cliente e pode seguir com o embarque de acordo com o solicitado, além ver todas as possibilidades disponíveis para
embarques.
Nós somos uma empresa de STARTUP (O ato de começar algo, normalmente relacionados com companhias e empresas
que estão no inicio de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado).
O presente projeto visa prestar um serviço de consultoria para a empresa exportadora de frango BCE (Brazilian Chicken
Export), que anseia em ampliar seus negócios para o Oriente Médio, como os países deste continente possui barreiras
não só tributarias, mas culturais de grande influência no negócio, se faz necessário conhecer as exigências culturais e
religiosas dos países islâmicos.

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA WMS NO
GERENCIAMENTO DE
ARMAZÉM

O objetivo deste projeto é demonstrar a importância do sistema WMS –
Warehouse Management Systems (Sistema de gerenciamento de Armazém) nos
centros de distribuição (CDs) e armazéns, propondo através de uma consultoria
mudanças e melhorias, mostrando às empresas, eventuais clientes, as vantagens de
se obter um sistema de gerenciamento WMS, tendo em vista o aumento das
informações precisas, aumento da velocidade e qualidade das operações do centro
de distribuição e aumentar a produtividade das pessoas e dos equipamentos. A
consultoria levará ao seu cliente informações do sistema e implementação, após a realização
da consultoria e total análise dos processos da empresa, será efetuada a implementação do
sistema WMS integrado a qualquer ERP.
PALAVRASLevar os elementos dos jogos para o contexto de aprendizagem nas organizações de call centers pode
ser uma forma de aumentar a motivação e o engajamento dos profissionais que devem participar de
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GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO NAS
EMPRESAS DE CALL CENTER

programas de treinamento. Este estudo, baseado em pesquisa bibliográfica, tem como produto a
elaboração de uma cartilha com os passos para criação de objetos de aprendizagem gamificados para
ser utilizado em sala de aula. O objetivo do trabalho é elaborar uma cartilha educativa para a área de
recursos humanos. A relevância do estudo está no auxilio que ferramenta promove aos profissionais de
treinamento que almejem a utilização da gamificação no mundo corporativo.
O mercado exige um novo estilo de vendedor. Este trabalho exibirá que é bem possível estabelecer
vendas e metas sem que o vendedor deixe de desempenhar seu papel e de apresentar os conceitos do
que vem a ser virtuoso e cooperador. Inevitavelmente o artigo falará do ciclo vicioso que existe entre
as empresas que insistem em perder alguém virtuoso para ganhar alguém que é competitivo pura e
simplesmente. São as empresas que pensam em quantidade e não qualidade e onde o vendedor é um
expositor de produtos. A confiança é um fator essencial no contato com o cliente e a transparência que
trará uma visão de equipe humanista e não mecanicista. Assim, o novo perfil de vendedor exige um
paradigma de consultor, aquele que irá intermediar a venda e esse trabalho trará aparatos teóricos
que nortearão as principais características de um consultor de sucesso.
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ARIANNE BARROS
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A QUALIDADE PARA O CONSUMIDOR – O
PAPEL DO CONSULTOR DE VENDAS

185

Aurilene Ferreira da
Silva

G.COMERCIAL

2017-2

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

A Educação Corporativa é sem dúvidas um alicerce dentro das empresas e faz um trabalho diferenciado
no que tange manter uma equipe motivada e sempre renovada. As grandes empresas adotam várias
ações de Educação Corporativa para dar mais valor ao seu negócio e a fim de manter qualificação
profissional de seus colaboradores e também proporcionar estímulo pessoal. A metodologia utilizada foi
pesquisa bibliográfica.

186

Bárbara
Lima

COMEX

2017-2

VANTAGENS DE MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS CONTRATAREM OS AGENTES DE
CARGAS

O presente trabalho tem como objetivo, incentivar micro e pequenas empresas do segmento de
importação e exportação, a buscarem o conhecimento e serviços dos agentes de carga, visto que esses
segmentos usualmente não possuem o conhecimento e experiência adequada nesse tipo de mercado.

ADM

2017-2

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE
TRABALHO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os diversos aspectos que abrangem o fenômeno do
Assédio Moral: como ele se dá nas empresas, o que pode provocá-lo, quais suas características e
consequências, o que pode ser feito para combatê-lo. Algo não muito documentado, mas presente nas
diversas comunidades humanas desde seus primórdios.
A motivação no ambiente de trabalho e o reconhecimento têm se provado fatores de extrema
importância no incentivo de funcionários, possibilitando uma sinergia maior entre equipes e um
desempenho melhor em trabalhos individuais.
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MOTIVAÇÃO NO TRABALHO
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Recrutamento e Seleção - Vídeo currículo
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INFLUÊNCIAS QUE AFETAM O
CONSUMIDOR NA HORA DA COMPRA COM
ÊNFASE NA POPULAÇÃO DA CLASSE C
OSASCO
FEEDBACK AOS CANDIDATOS NÃO
APROVADOS NO PROCESSO
SELETIVO

Nós somos uma empresa de STARTUP ( O ato de começar algo, normalmente relacionados com
companhias e empresas que estão no inicio de suas atividades e que buscam explorar atividades
inovadoras no mercado).
Esta monografia tem como objetivo principal demonstrar o comportamento do consumidor, a forma
como são influenciados antes da compra e de que modo isso acontece. A metodologia de pesquisa
utilizada foi por meio da leitura de livros e artigos científicos de alguns sites.
Poucos candidatos que concorrem a uma vaga de emprego nas empresas chegam a fazer a entrevista
técnica, demonstrando que a maior parte deles foi eliminada durante o processo seletivo. No entanto,
nem todos esses candidatos eliminados receberam o retorno do processo seletivo
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QUALIDADE DE VIDA: UM INVESTIMENTO
COM RETORNO PARA EMPRESAS E
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O empreendedorismo como alternativa
para superar o desemprego
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ORGANIZAÇÕES

196

CAROLINE NERI

RH

2017-2

IMPACTO DO ESTRESSE PARA O
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QUALIDADE DE VIDA DA PCD NO AMBIENTE
DE TRABALHO
IMPLANTAÇÃO DE UM “ESPAÇO MULHER”
EM UMA EMPRESA DE TELEMARKETING.
.
A TERCEIRIZAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA
PERDA DAIDENTIDADE ORGANIZACIONAL

199
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A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é o nível de satisfação que o funcionário tem com seu ambiente
corporativo e com as atividades exercidas. Um colaborador que está satisfeito com a empresa que
trabalha se torna mais motivado, produtivo, criativo, saudável e inovador, promovendo assim mais
lucros e benefícios para a empresa, uma vez que se torna mais enérgico e produtivo. A QVT envolve todo
um conjunto de ações que, quando implantadas, tornam o ambiente corporativo agradável e promove
inovações e melhorias na empresa que beneficiam toda a equipe.
Estudo de caso de graduação que visa analisar a redução da taxa de desemprego sobre os assuntos
associados ao tema empreendedorismo. Também será verificada neste trabalho, a existência de
aplicabilidade de práticas do empreendedorismo. Por meio de questionário e pesquisas, pretende-se
verificar as características dos empreendedores, assim como suas mudanças comportamentais, com a
finalidade de identificar a existência ou não de uma melhoria para o nosso país e para o mundo com a
sua expansão.
A comunicação é uma das principais ferramentas da liderança, sabendo conversar com o funcionário
pode-se chegar aos resultados esperados e promover um melhor clima organizacional. O resultado de
um Feedback deve ser sempre no crescimento profissional, fortalecimento das relações e no conjunto
de novos aprendizados. Traçamos por objetivo neste trabalho perceber como o feedback torna-se uma
ferramenta de reorganização de cenário envolvendo líderes e empregados
O presente trabalho se propõe a apresentar uma forma de auxiliar os gestores de recursos humanos e
líderes para que estejam preparados para lidar com os conflitos que eventualmente possam surgir
dentro da equipe e da organização pela falta de uma comunicação assertiva no momento da transmissão
das informações. Para que a comunicação seja eficaz é necessário que o conhecimento venha das
pessoas que detém o poder de transmissão com clareza e objetivo.
O presente trabalho surgiu do interesses em estudar o estresse a que os profissionais de organizações
empresariais estão expostos regularmente. Este projeto visa amenizar as consequências de uma vida tão
atribulada, com um espaço para relaxamento e atendimento com profissionais especializados. As
organizações devem tratar os interesses e necessidades dos seus colaboradores, não apenas como
benefícios ou caridade, mas como assunto estratégico de sobrevivência organizacional.
Esperamos com este trabalho poder dar um contributo para um maior conhecimento e sensibilização
quanto aos fatores que podem prejudicar a saúde dos trabalhadores.
PalavrasA Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é o nível de satisfação que o funcionário tem com seu ambiente
corporativo e com as atividades exercidas.

Este trabalho tem por objetivo a abordagem da qualidade de vida no ambiente de trabalho da pessoa
com deficiência - PCD sob o ponto de vista dos mesmos. que precisamos pesquisar mais.
Trata-se da implementação de um espaço mulher em uma empresa de telemarketing

O objetivo deste estudo é analisar a influência da terceirização na perda da identidade
organizacional. Por consequência das mudanças na lei 6.0197/1974 com as devidas
alterações da lei 13.429/2017, no art. 4ºA temos “Empresas prestadoras de serviços
a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado.”
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QVT: O APLICATIVO QUE CUIDA DE VOCÊ

Filipe da Silva Brito
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Á ÉTICA NA ATIVIDADE BANCÁRIA

RH

2017-2

TREINAMENTO E GESTÃO DE JOVENS PARA
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A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA
NA VIDA DO CIDADÃO COMUM
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AGENCIAMENTO DE CARGA: A SOLUÇÃO
ESTRATÉGICA
ADOTADAS PELOS IMPORTADORES COMO
FORMA DE REDUÇÃO
DE CUSTOS.

Gabriela Fontes Alves
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
LÍDERES

O século XXI trouxe consigo diversas mudanças nas organizações. Uma delas foi o papel exercido pelos
líderes.

Gabriel Corazzim
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GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS

A gestão de pessoas por competências é reconhecida no meio corporativo como uma evolução da gestão
de pessoas. Consiste em observar, desenvolver prover pessoas capacitadas para a realização de
atividades dentro das organizações.
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GABRIEL
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CASTILHO

DE

204
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207

O trabalho é um dos elementos fundamentais e com bastante influência na qualidade de vida das
pessoas, visto que elas dedicam boa parte das horas do seu dia as atividades do trabalho, o que exige
que tenham energia física e psicológica. Sendo assim, para eliminar o estresse e aumentar a
produtividade, é indispensável investir na qualidade de vida dos funcionários, buscar uma organização
mais humanizada e proporcionar condições de desenvolvimento pessoal ao indivíduo. Muitas empresas
estão percebendo que melhorar a qualidade de vida de seus funcionários torna a organização mais
saudável, competitiva e produtiva.
Pesquisa sobre a ética no atendimento do cliente bancário. O trabalho tem inicio com uma apresentação
do que é ética, a chegada da ética no Brasil e a abordagem que a ética possui no ambiente empresarial.
No intuito de desenvolver vantagens competitivas os bancos adotaram o código de ética. Por fim a
fundamentação teórica busca demonstrar as implicações que a ética pode gerar no atendimento ao
cliente e quais são as suas maiores reclamações.

O mercado de trabalho exige cada vez mais que os candidatos sejam qualificados, mesmo em se tratando
de jovens sem experiência. Se de um lado, essa situação desestabiliza os jovens despreparados, de outro,
abre oportunidade para que eles se preparem. Com essa intenção, este projeto, feito com base em
pesquisa bibliográfica, se propõe a apresentar como produto uma consultoria de orientação de carreira
a ser seguida pelo jovem que tem interesse em atuar na área de Pessoal, incluindo elaboração de
currículo e preparação para entrevista de emprego. Atuando nessa linha, o objetivo do projeto é
transformar os jovens em profissionais ajustados às necessidades do mercado.
O principal objetivo da Educação Financeira é informar as pessoas sobre produtos
financeiros fazendo com que possam gerenciar sua renda de forma consciente,
sendo assim, diminuindo os riscos e tendo mais oportunidades de poupar. Um olhar
mais atento para a realidade brasileira percebemos que são constantes essas
informações nas diferentes esferas comunicacionais: revistas, programas de TV...
Através dos conceitos e análises da aplicabilidade da logística, o projeto elaborado
tem como objetivo demonstrar a eficiência do agente de cargas, com a contratação
de serviços combinados. Diante de tantos detalhes que o comércio exterior dispõe, o
projeto explica os principais pontos que devem ser considerados e analisados, esses
procedimentos são processos complexos, e requer grande conhecimento e
capacitação dos envolvidos. As pesquisas citam as introduções à logística e a
evolução desde os tempos primitivos até os tempos atuais, além disso demonstra uma
visão da logística internacional iniciando-se dentro da Guerra e sua continuidade no
pós-guerra.
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IMPACTO DO ESTRESSE PARA O
PROFISSIONAL DE LOGÍSTICA
Osasco

O presente trabalho surgiu do interesse em estudar o estresse a que os profissionais de organizações
empresariais estão expostos regularmente. Este projeto visa amenizar as consequências de uma vida tão
atribulada, com um espaço para relaxamento e atendimento com profissionais especializados. As
organizações devem tratar os interesses e necessidades dos seus colaboradores, não apenas como
benefícios ou caridade, mas como assunto estratégico de sobrevivência organizacional.
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Door to Door Importação e Exportação de
Micro e Pequenas Empresas
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Geane Ferreira dos
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MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
COMPORTAMENTAL E PLANO DE
DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de promover uma discussão mais ampla sobre a importância
da importação e exportação para as micro e pequenas empresas. Em busca de uma nova visão gerencial,
uma empresa que presta assessoria e consultoria sobre importação e exportação para as mesmas. Visto
que a dificuldade e a falta de informação que elas possuem sobre o assunto.
A avaliação de desempenho é prática bastante relevante para o crescimento e desenvolvimento
profissional dos colaboradores e obtenção dos resultados organizacionais. Este projeto, baseado na
cultura da organização onde será executado, entregará como produto um modelo de avaliação de
desempenho com indicadores comportamentais e com plano um plano de desenvolvimento individual,
para que desse modo seja atingido o objetivo de melhorar as competências dos colaboradores,
garantindo a qualidade no atendimento das crianças e adolescentes que são atendidos pela ONG. A
metodologia utilizada se restringiu à consulta em livros e artigos científicos sobre o tema.
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FEEDBACK: PRÁTICA COMUNICACIONAL
ENTRE GESTORES E EMPREGADOS

214

Gislaine Rodrigues De
Freitas

ADM

2017-2
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ADMINISTRAÇÃO TERCEIRIZADA COMO
FERRAMENTA PARA EVITAR A FALÊNCIA DE
MEI, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.

208

209

215

216

Este trabalho tem como objetivo mostrar a necessidade de um bom sistema de comunicação empresarial
tanto para o cliente quanto para os funcionários e como o CRM pode ajudar nesta área, o foco principal
é mostrar aos clientes, passo a passo, como funciona o sistema integrado de comunicação e retirar as
dúvidas sobre a utilidade do próprio, apontar o principal erro da utilização do sistema que é a falta de
um treinamento adequado e como solucioná-lo fazendo o sistema funcionar de forma plena e
organizada, aumentando a rentabilidade e produtividade empresarial.
O Brasil é sem duvidas um país que possui muitas barreiras que dificultam o processo de
internacionalização de empresas, principalmente quando se trata de empresas de pequeno e médio
porte, pois a falta de conhecimento e as barreiras fiscais e tributárias acabam intimidando os
empresários.
A comunicação é uma das principais ferramentas da liderança, sabendo conversar com o funcionário
pode-se chegar aos resultados esperados e promover um melhor clima organizacional. O resultado de
um Feedback deve ser sempre no crescimento profissional, fortalecimento das relações e no conjunto
de novos aprendizados.
O Just in time é um sistema que aborda um método de administração de produção, que define que nada
deve ser elaborado ou produzido antes da hora certa. No termo em inglês o Just in Time significa “na
hora certa” ou “momento certo”, devendo ser pensado como uma estratégia eficiente para as empresas
onde todos os imprevistos devem ser bem identificados e registrados.
O século XXI trouxe consigo diversas mudanças nas organizações. Uma delas foi o papel exercido pelos
líderes. Eles passaram a ter características que antes não eram exigidas. Com isso, surgiu a necessidade
de as empresas ampliarem os métodos e acompanhamento no treinamento e desenvolvimento dessas
figuras.

Para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, as micros, pequenas e medias empresas tem papeis
fundamentais, sendo elas grandes fontes de empregabilidade formal no pais e responsáveis por parte
do produto interno bruto (PIB) brasileiro, porém essas mesmas empresas só conseguem ter tamanha
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HECTOR
RUFINO

PASSINHA

influencia por se tratar de uma grande quantidade com um giro imenso de empresas que fecham e novas
empresas que se abrem a cada ano no pais.
O objeto de estudo desse projeto são os expatriados que viajam pelo mundo por motivos profissionais,
para trabalhar em empresas multinacionais e como o processo de expatriação é realizado. Pretende-se
apontar aspectos legais do trabalho estrangeiro, bem como as motivações das empresas, dos
expatriados e de sua família.
Motivar seus colaboradores é o que as empresas mais buscam nos dias atuais, pois pessoas motivadas
produzem mais, com mais qualidade, bom humor e vestindo a camisa da empresa. Pensando nesse
contexto desenvolvemos um projeto especialmente para que os líderes das organizações, o topo da
pirâmide, se desenvolva, pois eles são exemplos e espelhos, aqueles que constroem equipes para
alcançar os objetivos propostos pela organização.
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FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES VERSUS
SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO
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FATORES EXTRÍNSECOS QUE AFETAM A
MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Este projeto pretende analisar a motivação para o trabalho, apresentando e discutindo os fatores
extrínsecos que afetam a motivação do colaborador e a produtividade da empresa. Tal estudo destinase a área de telemarketing e foi baseado em material bibliográfico e pesquisa de campo, mediante
aplicação de questionário aos funcionários, para, assim apresentar soluções que colaborem para manter
a equipe motivada.
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FEEDBACK AOS CANDIDATOS NÃO
APROVADOS NO PROCESSO
SELETIVO

Poucos candidatos que concorrem a uma vaga de emprego nas empresas chegam a fazer a entrevista
técnica, demonstrando que a maior parte deles foi eliminada durante o processo seletivo. No entanto,
nem todos esses candidatos eliminados receberam o retorno do processo seletivo. A falta do feedback
causa, nos indivíduos, muitas sensações negativas, tais como: ansiedade, indignação, descontrole,
desmotivação. Para auxiliar a área de Recursos Humanos a darem o feedback aos candidatos não
selecionados nos processos seletivos, e ajudar as empresas a transmitirem uma imagem positiva, este
projeto, feito com base em revisão bibliográfica, se propõe a entregar como produto um formulário com
campos que dêem o feedback aos candidatos não aprovados no processo seletivo.
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GESTÃO CONDOMINIAL: A ATUAÇÃO DO
SÍNDICO PARA TRANSFORMAR UM
QUADRO CAÓTICO EM UM CENÁRIO DE
ORGANIZAÇÃO E RESULTADOS

O número de condomínios tem crescido no Brasil, porém nem todos compreendem a importância de
uma boa gestão condominial, que controle e valorize o papel do síndico, que necessita de conhecimentos
técnicos e conduta ética para gerir um empreendimento que é de todos. Através da reorganização,
conseguimos tirar maior proveito do recurso arrecadado, mesmo com menos recurso, conseguimos
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De

Este trabalho tem por objetivo a abordagem da qualidade de vida no ambiente de trabalho da pessoa
com deficiência - PCD sob o ponto de vista dos mesmos. Destacam-se as definições de qualidade de vida
no trabalho - QVT, deficiência, legislação e estratégias que as empresas adotam para inserir as pessoas
com deficiência nas empresas. Os procedimentos metodológicos utilizados para a execução de nosso
trabalho foram pesquisa bibliográfica, questionário e entrevista respondida por três estudantes
universitários. Obtivemos respostas que não esperávamos e compreendemos que precisamos pesquisar
mais.
O projeto apresentará sugestões de melhorias na tratativa e resolução de problemas apresentados pelos
clientes da empresa Unick Cosméticos. Após identificar a baixa na fidelização de clientes, a empresa
identificou a necessidade de mudança no processo devido à queda nos índices de satisfação. Com a
integração das áreas da empresa, os prazos de resposta serão informados para o cliente de acordo com
a necessidade da área, evitando assim falsas expectativas em quem aguarda este retorno.
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manter os pagamentos do mês vigente em dia, pagar títulos de dívidas atrasadas, fazer modernização
em diversas áreas fundamentais para a segurança do condômino, e ainda aplicarmos recursos a título de
fundo de reserva.
Em cada organização existe um processo de negócio diferente. Considerando a importância de manter
a produtividade interna de uma empresa aqui apresentada como revendedora de cosméticos, e cada vez
mais aumentar a qualidade de seu atendimento para sua força de vendas, é necessário à remodelagem
de seu fluxo de trabalho em conjunto com a ferramenta já existente “Serviço online”, com a implantação
do software Workflow, este software surgiu como uma solução capaz de melhorar a eficiência e a gestão
dos processos organizacionais, permitindo a colaboração, compartilhamento de informação e
conhecimento e a coordenação do trabalho nas empresas.
O presente trabalho se propõe a apresentar uma forma de auxiliar os gestores de recursos humanos e
líderes para que estejam preparados para lidar com os conflitos que eventualmente possam surgir
dentro da equipe e da organização pela falta de uma comunicação assertiva no momento da transmissão
das informações. Para que a comunicação seja eficaz é necessário que o conhecimento venha das
pessoas que detém o poder de transmissão com clareza e objetivo.
Estudo de caso de graduação que visa analisar a redução da taxa de desemprego sobre os assuntos
associados ao tema empreendedorismo. Também será verificada neste trabalho, a existência de
aplicabilidade de práticas do empreendedorismo.
Através dos conceitos e análises da aplicabilidade da logística, o projeto elaborado tem como objetivo
demonstrar a eficiência do agente de cargas, com a contratação de serviços combinados. Diante de
tantos detalhes que o comércio exterior dispõe, o projeto explica os principais pontos que devem ser
considerados e analisados, esses procedimentos são processos complexos, e requer grande
conhecimento e capacitação dos envolvidos.
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Este trabalho tem como objetivo mostrar a necessidade de um bom sistema de comunicação empresarial
tanto para o cliente quanto para os funcionários e como o CRM pode ajudar nesta área.
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O trabalho é um dos elementos fundamentais e com bastante influência na qualidade de vida das
pessoas, visto que elas dedicam boa parte das horas do seu dia as atividades do trabalho, o que exige
que tenham energia física e psicológica. Sendo assim, para eliminar o estresse e aumentar a
produtividade, é indispensável investir na qualidade de vida dos funcionários, buscar uma organização
mais humanizada e proporcionar condições de desenvolvimento pessoal ao indivíduo.
Motivar seus colaboradores é o que as empresas mais buscam nos dias atuais, pois pessoas motivadas
produzem mais, com mais qualidade, bom humor e vestindo a camisa da empresa.
Este trabalho tem por objetivo a abordagem da qualidade de vida no ambiente de trabalho da pessoa
com deficiência - PCD sob o ponto de vista dos mesmos.
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Através dos conceitos e análises da aplicabilidade da logística, o projeto elaborado. Tem como objetivo
demonstrar a eficiência do agente de cargas, com a contratação de serviços combinados. Diante de
tantos detalhes que o comércio exterior dispõe, o projeto explica os principais pontos que devem ser
considerados e analisados, esses procedimentos são processos complexos, e requer grande
conhecimento e capacitação dos envolvidos.
O século XXI trouxe consigo diversas mudanças nas organizações. Uma delas foi o papel exercido pelos
líderes. Eles passaram a ter características que antes não eram exigidas. Com isso, surgiu a necessidade
de as empresas ampliarem os métodos e acompanhamento no treinamento e desenvolvimento dessas
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figuras. As empresas que já adotaram as práticas necessárias para uma boa gestão, conseguem maior
confiança e desempenho.
O presente trabalho surgiu do interesses em estudar o estresse a que os profissionais de organizações
empresariais estão expostos regularmente.
O trabalho é um dos elementos fundamentais e com bastante influência na qualidade de vida das
pessoas, visto que elas dedicam boa parte das horas do seu dia as atividades do trabalho, o que exige
que tenham energia física e psicológica.
A motivação no ambiente de trabalho e o reconhecimento têm se provado fatores de extrema
importância no incentivo de funcionários, possibilitando uma sinergia maior entre equipes e um
desempenho melhor em trabalhos individuais.
Contratar uma consultoria para fazer o recrutamento e seleção de menores aprendizes e estagiários é
uma opção para os gestores que não dispõem de tempo para conduzir com profissionalismo um processo
seletivo, e para as empresas que não possuem uma área de Recursos Humanos que possa executar essa
atividade.
Pesquisa sobre a ética no atendimento do cliente bancário. O trabalho tem inicio com uma apresentação
do que é ética, a chegada da ética no Brasil e a abordagem que a ética possui no ambiente empresarial.
O nosso intuito é oferecer um projeto que oriente as empresas e seus gestores no sentido de desenvolver
seu jovem aprendiz, dando-lhe oportunidade para se tornar um profissional competente.
O objetivo geral de uma empresa é crescer e se manter ativa. Para isto ela deverá ter como meta alcançar
a lucratividade. Por mais que exista um público vasto a ser explorado, existe também muita concorrência.
A área de recrutamento e seleção de pessoas é de extrema importância, não apenas para os
colaboradores que já fazem parte de uma organização, mas também para os que ainda farão.

A motivação no ambiente de trabalho e o reconhecimento têm se provado fatores de extrema
importância no incentivo de funcionários, possibilitando uma sinergia maior entre equipes e um
desempenho melhor em trabalhos individuais.
Esse projeto tem como objetivo a criação de uma consultoria de desenvolvimento profissional, onde será
necessário o trabalho em conjunto com a gestão da empresa cliente, pois os gestores realizarão uma
filtragem entre seus colaboradores para que sejam destacados os pontos a melhorar e os pontos fortes
dos colaboradores e após esta análise realizaremos uma avaliação de desempenho para que tenhamos
a ciência dos apontamentos relevantes para a sua melhoria.
Este trabalho teve como objetivo geral criar um Aplicativo voltado para compra e venda de autos.
O principal objetivo da Educação Financeira é informar as pessoas sobre produtos financeiros fazendo
com que possam gerenciar sua renda de forma consciente, sendo assim, diminuindo os riscos e tendo
mais oportunidades de poupar.
Com a crescente evolução das organizações, cresce demasiadamente a responsabilidade de seus
colaboradores. Essa responsabilidade está acoplada diretamente ao estresse, logo o aumento dos dois
fatores juntos,
A Entrevista de Desligamento é uma ferramenta de gestão que tem trazido benefícios à organização.
Contratar uma consultoria para fazer o recrutamento e seleção de menores aprendizes e estagiários é
uma opção para os gestores que não dispõem de tempo para conduzir com profissionalismo um processo
seletivo, e para as empresas que não possuem uma área de Recursos Humanos que possa executar essa
atividade.
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DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E
HABILIDADES DO TRABALHO EM EQUIPE?

Esse artigo tem como objetivo principal demonstrar o mercado mundial de carnes, desde a produção,
participação dos principais países, rebanho, incluindo também sua participação e importância dentro do
mercado interno.
O presente projeto aborda a importância de um eficaz processo de treinamento e desenvolvimento de
profissionais em uma organização. É apresentada uma consultoria que dará todo o suporte necessário
às empresas na implantação de processos modernos de treinamento e desenvolvimento, que consistem
primeiramente em uma avaliação de desempenho mostrando se os resultados esperados dos
colaboradores estão sendo alcançados, se não, o que será preciso para treiná-los proporcionando
aprendizado, qualidade dentro da organização e aumentando a retenção e o absenteísmo.
Motivar seus colaboradores é o que as empresas mais buscam nos dias atuais, pois pessoas motivadas
produzem mais, com mais qualidade, bom humor e vestindo a camisa da empresa. Pensando nesse
contexto desenvolvemos um projeto especialmente para que os líderes das organizações, o topo da
pirâmide, se desenvolva, pois eles são exemplos e espelhos, aqueles que constroem equipes para
alcançar os objetivos propostos pela organização. Por isso, devem ter plena consciência e sabedoria para
criarem estratégias de motivação a serem aplicadas em suas equipes e, além disso, produzirem
condições para que seus liderados encontrem o bem-estar para realizar suas funções.
Este trabalho de conclusão de curso tem como principal objetivo demonstrar como é possível
desenvolver competências e habilidades através do trabalho em equipe utilizando o jogo League of
Legends como principal instrumento deste estudo. A pesquisa foi realizada de forma bibliográfica, com
dados secundários e método de observação em campo.

RH

2017/2

A Entrevista de Desligamento é uma ferramenta de gestão que tem trazido benefícios à organização.
ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO

257

Milena de Fatima
Vieira Bonfim

ADM

2017/2

A TERCEIRIZAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA
PERDA DA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

258

NADINE
SANTOS

ADM

2017/2

259

Natalia Caroline Alves
Souza

RH

2017/2

INFLUÊNCIAS QUE AFETAM O
CONSUMIDOR NA HORA DA COMPRA COM
ÊNFASE NA POPULAÇÃO DA CLASSE C.
O DESENVOLVIMENTO E AS
RESPONSABILIDADES DO JOVEM
APRENDIZ

SILVA

O intuito deste artigo é apresentar métodos de implementação teórica e consequentemente prática da
governança corporativa tendo como base seus pilares, transparência, equidade, prestação de contas e
responsabilidade social, à fim de que organizações nacionais possam visar sua crescente expansão de
forma sustentável voltando estes aspectos com ênfase aos negócios do Brasil onde para tanto através
da expansão de grandes empresas não apenas se corresponda somente pela capacidade de criação de
um negócio inovador e rentável para os acionistas e sociedade envolvida.

O objetivo deste estudo é analisar a influência da terceirização na perda da identidade
organizacional. Por consequência das mudanças na lei 6.0197/1974 com as devidas
alterações da lei 13.429/2017, no art. 4ºA temos “Empresas prestadoras de serviços
a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado.”
Esta monografia tem como objetivo principal demonstrar o comportamento do consumidor, a forma
como são influenciados antes da compra e de que modo isso acontece.
O nosso intuito é oferecer um projeto que oriente as empresas e seus gestores no sentido de desenvolver
seu jovem aprendiz, dando-lhe oportunidade para se tornar um profissional competente.
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O presente estudo tem o objetivo de apontar e discutir os desafios da logística de separação e
distribuição de produtos no mercado de comércio eletrônico.

O presente trabalho se propõe a apresentar uma forma de auxiliar os gestores de recursos humanos e
líderes para que estejam preparados para lidar com os conflitos que eventualmente possam surgir
dentro da equipe e da organização pela falta de uma comunicação assertiva no momento da transmissão
das informações.
O presente trabalho consiste em apresentar a atuação do planejamento estratégico para reduzir a
dissonância cognitiva, seus níveis de atuação, o comportamento do consumidor e a importância do papel
de atuação de uma consultoria para a percepção dos fluxos de processos administrativos.
Este projeto pretende analisar a motivação para o trabalho, apresentando e discutindo os fatores
extrínsecos que afetam a motivação do colaborador e a produtividade da empresa.
Diante de um mercado cada vez mais competitivo, as pequenas empresas nascem com o propósito de
inovar, criando renda e emprego, porém com modestos custos e despesas.
Nós somos uma empresa de STARTUP ( O ato de começar algo, normalmente relacionados com
companhias e empresas que estão no inicio de suas atividades e que buscam explorar atividades
inovadoras no mercado).
O presente projeto aborda a importância de um eficaz processo de treinamento e desenvolvimento de
profissionais em uma organização.
A Entrevista de Desligamento é uma ferramenta de gestão que tem trazido benefícios à organização.
Levar os elementos dos jogos para o contexto de aprendizagem nas organizações de call centers pode
ser uma forma de aumentar a motivação e o engajamento dos profissionais que devem participar de
programas de treinamento.
Este trabalho tem como finalidade desenvolver uma análise da aplicação da norma NBR ISO 9001:2008
para a garantia da qualidade na prestação de serviços na Prefeitura do Município de Osasco, localizada
na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, com um enfoque na Secretaria de Finanças, e
averiguar como é usado este sistema, se esta norma está sendo colocada em prática e é realmente eficaz,
para garantia da qualidade nas prestações de serviços.
Um tema pouco conhecido por pessoas físicas, porém muito abordado em grandes empresas é a
governança corporativa.
O presente trabalho tem como objetivo, incentivar micro e pequenas empresas do segmento de
importação e exportação, a buscarem o conhecimento e serviços dos agentes de carga, visto que esses
segmentos usualmente não possuem o conhecimento e experiência adequada nesse tipo de mercado.
Devido ao desenvolvimento tecnológico, a internet encontra-se a disposição de qualquer pessoa que
possua algum acesso ao computador, celular ou outros meios com a mesma finalidade.
O Just in time é um sistema que aborda um método de administração de produção, que define que nada
deve ser elaborado ou produzido antes da hora certa.
Este trabalho visa um estudo dos conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social e tem por
objetivo a implementação e utilização dos benefícios da sustentabilidade, demonstrando seus impactos
favoráveis às organizações com a pretensão em colaborar para o aprofundamento do conhecimento
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sobre esse assunto e para que possa servir de desenvolvimento ao estudo teórico permitindo a análise
das vantagens que podem ser obtidas pelas empresas após a contratação de uma consultoria de gestão
sobre as práticas de responsabilidade social das corporações.
Este trabalho tem como tema a importância da pesquisa de mercado para o
lançamento de um produto de material esportivo, em que tem como objetivo fazer com
que os profissionais de marketing possam poupar esforços e recursos desnecessários
por motivos de desconhecimento de um produto e inexatidão do mercado.
Este trabalho tem como objetivo mostrar a necessidade de um bom sistema de comunicação empresarial
tanto para o cliente quanto para os funcionários e como o CRM pode ajudar nesta área, o foco principal
é mostrar aos clientes, passo a passo, como funciona o sistema integrado de comunicação e retirar as
dúvidas sobre a utilidade do próprio, apontar o principal erro da utilização do sistema que é a falta de
um treinamento adequado e como solucioná-lo fazendo o sistema funcionar de forma plena e
organizada, aumentando a rentabilidade e produtividade empresarial.
O presente estudo tem o objetivo de apontar e discutir os desafios da logística de separação e
distribuição de produtos no mercado de comércio eletrônico. A justificativa para tal proposta está no
fato de que o comércio eletrônico e suas particularidades, tem se mostrado um tipo de negócio cada vez
mais em evidência e que, neste contexto, a satisfação do consumidor, bem com a redução de custos e o
aumento da produtividade são desafios ainda mais complexos a serem alcançados pelas empresas que
atuam neste segmento.
O nosso intuito é oferecer um projeto que oriente as empresas e seus gestores no sentido de desenvolver
seu jovem aprendiz, dando-lhe oportunidade para se tornar um profissional competente.
Este trabalho de conclusão de curso tem como principal objetivo demonstrar como é possível
desenvolver competências e habilidades através do trabalho em equipe utilizando o jogo League of
Legends como principal instrumento deste estudo.
Este projeto se propõe a mostrar a importância da utilização do KPI (Indicadores chave de desempenho)
em um frigorifico de pequeno porte, que atua no ramo de carnes judaica.
Levar os elementos dos jogos para o contexto de aprendizagem nas organizações de call centers pode
ser uma forma de aumentar a motivação e o engajamento dos profissionais que devem participar de
programas de treinamento.
Este trabalho teve como objetivo geral criar um Aplicativo voltado para compra e venda de autos.
Um tema pouco conhecido por pessoas físicas, porém muito abordado em grandes empresas é a
governança corporativa.
O mundo está cada vez mais globalizado, onde a sociedade se expande rapidamente e,
consequentemente, surgem empresas de diversos segmentos visando atender às necessidades da
população.
A indústria automobilística se instalou no Brasil em 1956. A primeira montadora a se instalar foi a Romi
S/A. Em 1959 se instalou em São Bernardo do Campo - SP a Volkswagen, que lançou seu primeiro carro
sedan o Fusca.
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