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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER
DE MAMA EM MULHERES

CARVALHO, L. F. F; SILVA, T. B.
FACULDADE BARRETOS – ENFERMAGEM
Atualmente o câncer de mama vem sendo um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no
mundo, além do mais tem sido o de ser a doença maligna de maior prevalência em mulheres. Tais fatos
evidenciam a importância do diagnóstico precoce, sendo que uma vez diagnosticado nos estágios iniciais
pode-se observar um prognóstico favorável da doença, e um aumento na sobrevida e nas chances de
cura e tratamento. O presente estudo teve como objetivo descrever a importância do diagnóstico
precoce do câncer mama, e seus benefícios, para as mulheres portadoras de câncer destacando, os
principais exames diagnósticos, como a mamografia e o autoexame das mamas. A metodologia utilizada
consistiu-se na revisão bibliográfica. De acordo com o estudo ficou evidenciou-se a importância do
diagnóstico precoce do câncer de mama por meio do exame de mamografia. Os estudos apontam que
mulheres entre 50 e59 anos que realizaram o exame clínico das mamas, tiveram uma sensibilidade que
varia de 57% a 83% e a mamografia um porcentual de sensibilidade de 82% a 99% dependendo do tipo
da mama. Mulheres quando tratadas nos estágios iniciais tiveram uma sobrevida maior (90%) do que
as descobertas no estágio avançado (10%). Desse modo, é imprescindível que mulheres a partir de 40
anos, realizarem mamografia uma vez ao ano, para um diagnóstico precoce da doença, e tenham
consequentemente uma sobrevida maior, e melhora na qualidade de vida.
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ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA EM BARRETOS E REGIÃO
OLIVEIRA, F. M.; LUCIANO, L. C. C.; OLIVEIRA, J.; FRANÇA, J. P. B.; LOPES, J. C.; MESSINETI, M. A.;
GERAIGE, C. C.
FACULDADE BARRETOS – NUTRIÇÃO
A profissão nutricionista está em constante crescimento e desenvolvimento. A grandeza da
responsabilidade do nutricionista fez com que ao longo dos anos surgissem novas áreas de atuação e
mais profissionais são formados, porém muitas pessoas ainda desconhecem a importância desse
profissional. Dessa maneira, torna-se interessante levar ao conhecimento da população o perfil da
profissão e identificar suas áreas de atuação. Investigar a atuação do profissional é essencial para a
construção de competências e habilidades a serem desenvolvidas durante a formação do profissional
conforme Diretriz Curricular do Curso de Graduação em Nutrição. Esse estudo teve como objetivo traçar
o perfil do profissional nutricionista e sua satisfação com a área de atuação. A pesquisa foi realizada
através de um questionário contendo 12 questões relacionadas ao perfil e área de atuação do
profissional nutricionista na cidade de Barretos-SP e região. Os respondentes, que aceitaram e
concordaram em participar da pesquisa, preencheram o questionário através de e-mail ou entrevista
pessoal. Participaram da pesquisa 7 nutricionistas do sexo feminino, com média de idade igual a
35,4±8,9 anos, das áreas de atuação Nutrição Clínica (72%), Alimentação Coletiva (14%) e Docência
(14%). Os dados evidenciam que todas as profissionais entrevistadas possuem conhecimento do piso
salarial, especialização lato senso na área de atuação e 86% começaram a atuar no mercado de trabalho
logo após sair da graduação. Entre as entrevistadas, 57,1% tem sua remuneração contemplada pelo piso
salarial e possuem plano de carreira, 71,4% estão satisfeitas com a remuneração e atuam em área
pretendida desde a graduação. Pode-se concluir que o perfil dos profissionais entrevistados é
homogêneo no que se refere ao piso salarial, curso de especialização e atuação no mercado de trabalho.
Entretanto, novas estratégias de melhorias que precisam ser executadas junto aos profissionais para
que todos sintam-se satisfeitos em todos os critérios relacionados ao seu perfil.
Palavras-chave: perfil profissional; área de atuação; nutricionista; questionário; egresso.
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ÁREA DE ATUAÇÃO E SATISFAÇÃO DO NUTRICIONISTA:
PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO
SILVA, G. A. Da; BRITTO, L. Z.; CARMO, A. C. Do; VASCONCELOS, P. V.; SILVA, T. B.
FACULDADE BARRETOS – NUTRIÇÃO
A nutrição surgiu no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, quando estudos realizados
sobre alimentação e nutrição ocorreram. Nesta época iniciaram-se as primeiras tentativas de se
estabelecer uma relação de alimentação balanceada com saúde, através de investigação e descoberta de
doenças causadas por déficit de nutrientes. Com o intuito de desvendar o poder curativo que os
alimentos proporcionam, observou-se então a necessidade de profissionais especializados nessa área,
ocorrendo uma divisão técnica de trabalho. No passado, atividades exercidas somente pelo médico são
agora assistidas por outras disciplinas, como a Nutrição. Em 1940, ao surgir a profissão de nutricionista
no Brasil, as áreas de atuações eram restritas à Nutrição Clínica, Alimentação Coletiva, Nutrição Social e
Docência. Com o passar do tempo, o campo de trabalho tornou-se mais amplo e diversificado, sendo
papel do nutricionista exercer atividades em Nutrição Clínica ou Dietoterapia, Unidades de Alimentação
e Nutrição, Nutrição Coletiva ou Social, Docência, Indústria de Alimentos, Nutrição Esportiva e Nutrição
e Marketing. Com o objetivo de traçar o perfil desses profissionais e a sua satisfação profissional de
acordo com a área de atuação, realizou-se um estudo observacional transversal com coleta de dados
prospectivo, baseado em um questionário com 18 perguntas, realizado com auxílio Google Docs em seis
profissionais de nutrição, com média de idade de 30,5 anos e desvio padrão ± 5,3 anos. Como principais
resultados, identificou-se que 33% dos nutricionistas atuam na Docência/Pesquisa, 33% em Nutrição
Clínica, 17% em Nutrição em Saúde Pública e 17% em Alimentação Coletiva. Em relação à satisfação
profissional, 81% relatam que a remuneração atual contempla o piso salarial da categoria, porém apenas
17% relatam que a área de atuação oferece plano de carreira. A pesquisa proporcionou uma análise
satisfatória do perfil profissional dos Nutricionistas, possibilitando através das informações obtidas
desenvolver as características de atuação dos nutricionistas ingressos no mercado. Conclui-se que, em
função da grande expansão da ciência da Nutrição e da atuação do nutricionista o assunto é relevante,
verificando-se que a identidade do nutricionista revive um processo de construção, sendo assim mais
estudos são necessários para melhor demonstração dos dados.
Palavras-chave: perfil profissional; área de atuação; nutricionista; questionário; egresso.
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PERFIL E SATISFAÇÃO DO NUTRICIONISTA NA ÁREA CLÍNICA
NISHIZAKI, T. K. R.; FERREIRA, I.; LOPES, C. S.; REZENDE, M. S.; ARAÚJO, T. S.; TREVISANI, D. M.
FACULDADE BARRETOS – NUTRIÇÃO
A profissão de nutricionista tem crescido cada vez mais no mercado de trabalho, podem atuar em
diversas áreas como: nutrição clínica, alimentação coletiva, docência, nutrição em esportes, entre outras.
Sempre envolvidos com o bem-estar dos indivíduos e com o desenvolvimento de hábitos alimentares
saudáveis. A nutrição clínica é uma área especifica da nutrição que tem como objetivo trabalhar
diretamente com o indivíduo, tanto na prescrição de planos alimentares quanto em hospitais auxiliando
na prevenção e recuperação da saúde. Esse trabalho teve como objetivo traçar o perfil do nutricionista
e a sua satisfação profissional de acordo com a área clínica. A metodologia de pesquisa utilizada foi
através da aplicação de um questionário com 12 questões por meio de entrevista pessoal ou e-mail.
Foram incluídos nesse trabalho nutricionistas das seguintes cidades: Barretos, São José do Rio Preto,
Joinville, Goiânia e Brasília. Participaram 8 nutricionistas da área clínica, com média de idade igual a
27,8 +- DP 3,7, sendo a maioria do sexo feminino (75%). De acordo com a pesquisa realizada verificouse que o salário de 75% dos nutricionistas entrevistados não contempla o piso salarial da categoria, 75%
possui especialização, 62% estão satisfeitos com sua remuneração e 87% atuam na área pretendida na
graduação. Conclui-se que a área clínica trouxe satisfação aos nutricionistas, pois a maioria dos
nutricionistas demonstrou estar satisfeitos com a remuneração e atuam na área pretendida na
graduação.
Palavras-chave: perfil; nutricionista; área de atuação; questionários; egresso.
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PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO, SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
E MERCADO DE TRABALHO

DUARTE, C. V.; ZANON, F. S.; MOREIRA, F. L.; AQUINO, K. M. T.; MATTOS, L. F. G.; GERAIGE, C. C.
FACULDADE BARRETOS – NUTRIÇÃO
O nutricionista é um profissional que pode contribuir para a saúde dos indivíduos, pois tem
conhecimento sobre a alimentação e nutrição. É capacitado e habilitado para planejar, coordenar,
supervisionar e avaliar políticas de alimentação e nutrição em todas as esferas. Com o avanço da
profissão do nutricionista as áreas de atuação e as condições de trabalho vêm crescendo
gradativamente. O objetivo deste estudo foi traçar o perfil do nutricionista e sua satisfação profissional
de acordo com a área de atuação. Foi realizada uma pesquisa descritiva, com aplicação de questionário
aberto realizada na cidade de Barretos/SP e região. Foi analisado o perfil de cada nutricionista
entrevistado por meio de e-mail e/ou entrevista, analisando suas áreas de atuação, formação
profissional, especialização (pós-graduação, mestrado, doutorado), mercado de trabalho, piso salarial,
planos de carreira, entre outros. De acordo com o estudo, verificou-se um total de 11 profissionais do
sexo feminino, com média de idade de 30 anos. Dentre os achados, destacam-se: 88% possuem
especialização e 12% somente formação acadêmica, a maioria iniciou a especialização assim que
concluiu a graduação e a média para ingressar no mercado de trabalho foi de 15 meses. Pode-se observar
também que a maioria atua na área de nutrição clínica 54%, seguido de 18% saúde pública, 9%
alimentação coletiva e 18% docência e pesquisa. Concluiu-se pelo presente estudo que a maioria dos
profissionais está satisfeito com sua área de atuação e em poucos casos em conflito com o piso salarial
e carga horária elevada. Estudos como esse são importantes para conhecermos a atuação e o nível de
satisfação dos profissionais para proporcionar melhorias dos cursos e das áreas abrangentes. Porém
estudos com maior amostra faz-se necessário para novas conclusões.
Palavras-chave: questionário; profissional da saúde; perfil do nutricionista; área de atuação;
nutricionista.
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ANÁLISE DA DEPRECIAÇÃO DE EMPRESA RURAL
NO MUNICÍPIO DE MARAPOAMA – S.P.
NASCIMENTO, T. C.; MENDONÇA, R. S.
FACULDADE BARRETOS - CIÊNCIAS CONTÁBEIS
O setor rural é de grande importância para o desenvolvimento do país, e sua contabilidade necessita de
atenção, pois este é um fator imprescindível na hora da tomada de decisão, para uma ótima gestão. Este
trabalho tem como objetivo elaborar uma comparação na utilização da Depreciação Constante x
Depreciação Acelerada de máquinas utilizadas no plantio e cuidados da cana-de-açúcar. O método para
elaboração deste trabalho foi fundamentado em pesquisas bibliográficas, qualitativa e quantitativa, e
estudo de caso. Os dados obtidos revelaram que o método de depreciação linear recomendados pela
Receita Federal proporcionou para os tratores da empresa estudada uma carga de tributos federais
superiores em relação aos outros métodos (soma dos dígitos, exponencial e acelerada). Devido a tal fato,
é imprescindível a elaboração deste trabalho, que demonstra que é possível estabelecer uma carga
tributária mais amena, através da utilização de diferentes metodologias no cálculo da depreciação,
despertando assim, que este tema possa ser aprofundado e debatido na busca de benefícios financeiros
às empresas.
Palavras-chave: agropecuária; contabilidade rural; depreciação; análise.
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ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DE HAWTHORNE DE ELTON MAYO
JUNIOR, R. V. M.; SILVA, A. F.; SOUZA, J. C. O.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
A teoria das Relações Humanas sucedeu a Teoria Clássica com uma nova proposta voltada às relações
entre empregados e gestores nos diversos segmentos das organizações, consequências do novo padrão
de vida do povo americano e da necessidade de se humanizar e democratizar a administração. O objetivo
desse estudo é analisar um dos trabalhos mais relevantes de Elton Mayo, considerado fundador da
Teoria das Relações Humanas e os aspectos novos oriundos das relações interpessoais de trabalho, até
então, sem importância durante a Teoria Clássica, mas que provou sua eficácia do ponto de vista das
melhorias das condições de trabalho. A metodologia de pesquisa utilizada foi uma vasta revisão
bibliográfica que possibilitou fazer-se uma análise geral dos estudos feitos por Elton Mayo, dentre eles
a Experiência de Hawthorne. Observou-se que essa foi uma das pesquisas que mais contribuíram para
descobertas de novos conceitos voltados para a humanização do trabalho operacional. Por meio dessa
experiência realizada por Elton Mayo na fábrica Western Electric em Chicago nos EUA iniciou-se a busca
pelo conhecimento dos efeitos da iluminação sobre o rendimento dos funcionários, mas por influencia
de fatores psicológicos, este estudo não obteve o resultado esperado, estendendo, assim, ao estudo da
fadiga, da mudança de horários, da introdução de intervalos de descanso, aspectos basicamente
fisiológicos. Na fase de programas de pesquisas passaram a se fixar definitivamente aos estudos das
relações humanas obtendo informações sobre as atitudes e sentimentos dos empregados em suas
relações interpessoais e possíveis interferências em suas produtividades. Conclui-se que a Experiência
de Hawthorne permitiu o aparecimento de um novo tipo de literatura e de novos conceitos que concebeu
as fábricas um sistema social ou uma função social, que busca o seu equilíbrio interno.
Palavras-chave: Elton Mayo; teoria das relações humanas; experiência hawthorne; análise.
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ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DAS TEORIA X E Y DE DOUGLAS MCGREGOR E
TEORIA Z DE WILLIAN OUCHI
VARES, F. M.; PEREIRA, J. G.; JUNIOR, G. S. L.; JUNIOR, J. R. P.; SATRIUC, A. R.; COSTA, M, G.;
MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS – CIENCIAS CONTABEIS
McGregor traz na sua teoria duas formas de administrar opostas, pode-se dizer que sua teoria é
uma forma de transição da teoria clássica com os princípios do empowerment, pois na sua teoria X está
mais relacionada com a teoria clássica, e a teoria Y é mais próxima ao empowerment. Esse estudo tem
como objetivo demonstrar a importância da teoria X, Y e Z e como elas podem melhorar a forma de
gestão empresarial e também pode influenciar na qualidade de vida do trabalhador proporcionando
assim, um melhor desempenho organizacional na empresa. Para desenvolvimento desse estudo usouse como metodologia a pesquisa bibliográfica. Verificou-se que a teoria X de McGregor afirma que o
trabalhador é um ser carente que se esforça para satisfazer uma hierarquia de necessidade já na teoria
Y, o mesmo possui um compromisso com um objetivo, depende das recompensas que se pretende
receber com sua consecução. Já a teoria Z de William Ouchi é derivada da Y baseando-se no método
japonês de administrar, teoria que de certa forma complementou as anteriores. Com este trabalho
concluiu-se que diferentes são os perfis de cada indivíduo dentro de uma organização, um profissional
com o perfil X é aquele individualista desmotivado; o perfil Y é aquele que busca constantemente o seu
crescimento pessoal; já o Z é onde o perfil do funcionário é responsável, criativo, busca liberdade,
estabilidade procura sempre uma qualidade de vida melhor.
Palavras-chave: teoria x; teoria y; teoria z; empowerment.
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AS MUDANÇAS NAS OBRIGAÇÕES FISCAIS ACESSÓRIAS COM A
IMPLANTAÇÃO DO SPED - FISCAL - ICMS
SANTOS, T. E.; SANCHEZ, I. P.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Pode-se perceber que ao longo dos anos, com a evolução da tecnologia, está sendo exigido aos
contribuintes e os profissionais contábeis, a se adequarem ao que se refere as obrigações acessórias.
Com o intuito de facilitar as informações enviadas a Receita Federal Brasileira, o Governo instituiu a
obrigatoriedade do SPED, para grande maioria dos contribuintes. Procurando facilitar a fiscalização e a
evasão fiscal, como também unificar as obrigações acessórias entregues ao governo. O principal objetivo
ao discorrer sobre este tema, é demonstrar a importância desta obrigação acessória, bem como as
facilidades que ela pode propiciar ao contribuinte, quando utilizada corretamente. E a responsabilidade
quanto a informações corretas, encaminhadas em arquivo. Para a Metodologia de pesquisa, utilizou-se
duas vertentes: Exploratória e descritiva, pois a parte literária que se refere a este tema, ainda não
consta com vastas publicações. Através do material utilizado, foi possível analisar que o Governo está
cada vez mais emprenhado em transformar a tecnologia como sua principal aliada, ao que diz respeito
a evasão, sonegação ou omissão de informação. Como também, abre-se um novo leque de oportunidades
ao profissional contábil; visando uma possibilidade de crescimento e profissionalização no quesito
SPED. Foi possível concluir, que pode-se fazer com que as obrigações acessórias sejam aliadas do
profissional contábil, pois o governo está mais exigente com relação aos dados, porém está
disponibilizando ferramentas que possam ser facilitadoras destas obrigações.
Palavravas-chave: contribuinte; fiscal; obrigação acessória; governo.
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AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
APLICADA AO SETOR PÚBLICO
BRUNOZI, C.A.; CARVALHO, S. A. C.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Com a globalização, tornou-se necessário a comparabilidade das informações contábeis no tempo e no
espaço, para que os organismos internacionais, entidades diversas e a sociedade em si possam conhecer
a situação fiscal e patrimonial das entidades e órgãos da administração pública. Esse estudo tem como
objetivo demonstrar as mudanças ocorridas na contabilidade aplicada ao setor público com as
implantações das normas internacionais de contabilidade. A metodologia de pesquisa utilizada trata-se
de uma vasta revisão bibliográfica, na qual se obteve um arcabouço de informações. De acordo com o
estudo realizado, verificou-se que as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público
foram de suma importância para fornecer maiores informações contábeis transparentes e comparáveis,
pois o processo de convergência tornou uma verdadeira revolução na contabilidade brasileira, pois
abrangeu tanto a área privada quando a área pública. Dessa forma conclui-se que a contabilidade
aplicada ao setor público vive uma nova era, uma nova realidade, onde os órgãos públicos devam se
adequar às exigências, perante tantas mudanças ocorridas na contabilidade aplicada ao setor público.

Palavras-chave: contabilidade pública; normas internacionais; NBCASP; MCASP.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE DE UMA FRANQUIA E UMA EMPRESA ESTUDO DE
CASO DA AREZZO E A VULCABRAS
TOSTA, C. A.; MENDONÇA, R. S.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Nos dias de hoje encontramos um cenário de mercado cada vez mais exigente, e para se moldar as novas
exigências as empresas têm procurado parcerias, dentre as quais encontramos as franquias. Resolve-se
falar sobre o tema viabilidade econômico de uma franquia em comparação com outra empresa, em razão
de se verificar o constante crescimento do mercado de franquias. Objetiva-se através desse estudo
mostrar que a adoção do sistema de franquias tem reduzido o risco de abertura e favorecido o
crescimento, pois se trata de um modelo de empresa já testado, onde a franqueadora tem uma relação
de parceria com a franqueada, delegando à franqueada a responsabilidade de te representar aos
consumidores. A pesquisa será qualitativa, os dados serão analisados através das demonstrações
contábeis. Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como exploratória, uma vez que visa o
aprimoramento de ideias. Quanto aos procedimentos tem o caráter de estudo de caso, pois utilizaremos
de fontes materiais já elaboradas por diversos autores. Os cálculos foram feitos com o balanço
patrimonial e DRE das empresas Arezzo e Vulcabrás e constatou-se que a Vulcabrás está muito
endividada, através do índice de margem liquida podemos ver que para cada real vendido a empresa
teve R$0,06 de prejuízo. Observamos através do índice de rentabilidade do patrimônio líquido que o
resultado está negativo. De acordo com os índices de rentabilidade, índice de liquidez, estrutura de
capital, pode ver que a Arezzo está conseguindo honrar seus compromissos financeiros, gerar lucro e
distribuir dividendos. Conclui-se que a realização deste trabalho trouxe um maior conhecimento desta
área, tão importante para um profissional da contabilidade, podemos sugerir às empresas que adotem
a contabilidade gerencial no seu modelo de gestão, analisando assim até os concorrentes do mercado.
Angariando em longo tempo os benefícios de uma tomada de decisão assertiva, mais seguras e eficientes.
Palavrava-chaves: franquia, empresa, contabilidade gerencial, análise de balanços.
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AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PARA UMA EMPRESA DE LUCRO REAL, NO
QUE TANGE O ÓRGÃO DA UNIÃO FEDERAL, ANTES E DEPOIS
DO DECRETO LEI. Nº 6.022
LEITE, C.I; MACHADO, L.F
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Atualmente, vivemos um mundo que passa por mudanças a cada segundo, seja na era das informações
ou vestimentas. Diante de tudo isso não poderia ser diferente quando se trata de empresas, fiscalizações
e conjuntos de informações que devem ser repassados aos órgãos fiscalizadores, que podem ser de
ordem, Municipal, Estadual e Federal. Na contabilidade não é diferente, desde 2007, os profissionais
prestadores de serviços contábeis, estão passando por atualizações para atender as empresas,
principalmente as tributadas pelo regime de apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre
Lucro Líquido, no Lucro Real. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar o que mudou na
escrituração contábil fiscal, após a publicação do decreto nº. 6.022, que instituiu o Sistema Público de
Escrituração Digital, que é composto por doze projetos diferentes, a maioria já implantada, outros em
fase de implantação e alguns em fase de desenvolvimento. Descreve também o que vem a ser esse
projeto, e como ele está dividido, apresentando os 12 diferentes subprojetos que o compõem, fazendo
uma comparação de como era e como estão à escrituração dos documentos fiscais dentro da escrita
fiscal, em cumprimento as obrigações acessórias de uma empresa tributada pelo regime de Lucro Real.
Além de detalhar campo a campo a escrituração do EFD-Contribuições e seus mais de 50 registros,
apresenta uma comparação entre as obrigações acessórias, e descreve o que é escriturado dentro de
cada obrigação. A metodologia utiliza-se de pesquisas em referências bibliográficas, artigos, sítio da
Receita Federal e sítio do SPED. Toda essa mudança visa uma melhor relação entre fisco e contribuinte,
no processo mais rápido de dados e consequente redução de custos as empresas. Com todas as análises
e pesquisas realizadas, conclui-se que toda mudança é bem-vinda, mas no começo apresenta resistência
aos que recebem, quando com mais informações, treinamentos e oportunidades de conhecimento
acabam por aceitar e atender ao novo que é proposto.
Palavras-chave: lucro real; SPED; obrigações acessórias; EFD-Contribuições.
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ENCERRAMENTO BUROCRÁTICO E CONTÁBIL DAS ATIVIDADES
DE UMA EMPRESA
CARVALHO, D; SANTOS, P. R.
FACULDADE BARRETOS - CIÊNCIAS CONTABEIS
Nos dias atuais vários empreendedores encontram facilidades para conseguir abrir o próprio negócio
no Brasil, porém esses mesmos empreendedores ao longo de alguns meses em funcionamento com sua
empresa se deparam com possíveis adversidades, como falta de capital, pouco conhecimento na área
escolhida e até mesmo problemas pessoais atingem o seu trabalho, isso ocorre pela falta de pesquisa de
mercado e planejamento empresarial. Diante desta situação o empreendedor não encontra outra
solução, a não ser fechar as portas da empresa e começar o processo para encerramento de suas
atividades. No Brasil há um processo burocrático, custoso e em algumas situações até lento, para
encerrar completamente as atividades da empresa, é quando alguns empreendedores desistem de
terminarem o processo. Este estudo tem como objetivo demonstrar para o empreendedor a importância
de se encerrar por completo a empresa, uma vez que o não cumprimento correto deste ciclo de extinção,
a empresa continuará ativa, porém, não em funcionamento, além desta situação, isto também irá trazer
malefícios para o próprio empreendedor como restrições no nome e inadimplências referentes aos
impostos. De acordo com o estudo realizado, uma pesquisa explicativa, ficou simplificada e descrito
passo a passo como o empreendedor deverá encerrar de forma completa a empresa, contendo também
as orientações para encerramento das contas contábeis das sociedades por ações. Dessa forma o estudo
contribuirá para servir de conhecimento aos empreendedores, reduzindo o número de empresas ativas
com as portas fechadas.
Palavras-chaves: próprio negócio; processo de encerramento; ciclo de extinção; atividades da empresa.
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INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO:
ESTUDO DE CASO – SETOR AGRÍCOLA.
SILVA, E. L.; MENDONÇA, R. S.
FACULDADE BARRETOS –CIÊNCIAS CONTÁBEIS
A busca pelo crescimento econômico e pela prosperidade dos negócios, de um modo geral, encontra-se
ligada diretamente ao trato com a Legislação tributária. No panorama atual a legislação é o elemento
norteador ao Fisco, onde através de estudos e análises desse cenário, principalmente no tocante a
tributação, tem se tornado um diferencial competitivo. Esse estudo tem como objetivo principal
apresentar de forma clara a importância, aplicabilidade e influência do estudo e enquadramento
tributário de um prestador de serviços agrícolas e suas decorrências com o apoio de um eficaz
planejamento tributário. A metodologia aplicada no estudo de caso trata-se de uma pesquisa qualitativa
de grande capacidade integrativa e analítica, frente ao leque de legislações e ao conhecimento da real
atividade desenvolvida pela empresa. A empresa em estudo incorria em recolhimento de impostos que
superavam até mesmo seus lucros, logo após análise do novo responsável contábil fez a opção de troca
do regime tributário Simples Nacional para Lucro Presumindo obtendo uma economia fiscal. Em
segundo plano, com o conhecimento adquirido frente à legislação é evidenciada o enquadramento da
empresa na alíquota de 8,00% como presunção em substituição aos 32% antes atribuída a mesma, tendo
em vista que a empresa desempenha de fato atividades agrícolas e não agroindustrial. Logo mediante
tal analise procedeu a alteração de seu CNAE e, a partir do momento da utilização da nova presunção de
tributação, os valores de composição da base de cálculo do referido IRPJ, evidenciou uma redução de
valores a ser recolhido, proporcionando uma alavancada financeira possibilitando uma reestrutura
empresarial. Dessa forma conclui-se que é de suma a importância da proximidade com o empresário na
busca de obter do mesmo qual a atividade de fato desempenhada pela entidade, assim como do estudo
da legislação aplicável, pois ambos influenciam diretamente a qualidade da atividade empresarial. Em
claras, evidencia-se que foram tais elementos; proximidade com empresário, conhecimento da atividade
fim, e estudo da legislação tributária que proporcionaram redução na carga tributária de forma lícita.
Palavras-chave: planejamento tributário; prestação de serviço; atividade rural; carga tributária.
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ESTUDO DAS CONTRIBUIÇÕES DE JULES HENRI FAYOL PARA A CIÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO
BIANCO, A. P.; BARROSO, F. L.; MORAES, L. C.; GIRARDI, M. S.; MELO, T. C. O.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Formado em Engenharia de Minas, Fayol foi uma das primeiras pessoas que analisou a atividade
empresarial e as principais atividades que cercam a gestão, como planejamento, o controle, a
coordenação, a organização, dentre outros. Esse estudo tem como objetivo demonstrar como Fayol
contribuiu para a ciência da administração e suas principais obras. Para o desenvolvimento desse estudo
fez-se uso de uma vasta revisão bibliográfica, no intuito de coletar dados que o possibilitasse. Nascido
em Istambul ficou conhecido como o pai da teoria da gestão. De acordo com o estudo realizado Fayol
criou 14 princípios que devem ser aplicados à gestão: divisão do trabalho, autoridade e
responsabilidade, unidade de comando, unidade de direção, disciplina, prevalência dos interesses
gerais, remuneração, centralização, hierarquia, equidade, estabilidade de funcionários, iniciativa e
espírito de equipe. E sua principal obra foi Administration industrielle et générale - prévoyance
organisation - commandement, coordination – controle, ele foi uma figura muito importante, se tornou
um teórico clássico da administração e dizia que administração é diferente das outras funções e, por
isso, criou 14 princípios. Dessa forma conclui-se que Henri Jules Fayol fez grandes conquistas e
contribuições para a administração, sendo reconhecido como um dos principais autores na história da
administração.
Palavras-chave: Fayol; administração; gestão; princípios.
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ESTUDO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DE HENRY FORD
PEREIRA A. S.; MIGUEL B. B.; MEIRA D. C. N.; SOUZA F. A.; SILVA G. R.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Henry Ford nasceu em Springwells Township, Condado de Wayne, Michigan, a 30 de julho de 1863, o
primeiro de seis filhos de William e Mary Ford. Objetivou-se através desse estudo avaliar a história e as
principais contribuições do mesmo para a sociedade mundial e ciência da Administração. A metodologia
utilizada pautou-se em uma revisão bibliográfica, visando através dessa coletar dados que possibilitasse
o estudo. Observou-se que aos 12 anos Henry começa a criar uma oficina aonde inicia os interesses para
à mecânica moderna e após algum tempo, quando estava estudando os ofícios em Detroit sobre a
mecânica moderna, começou a trabalhar em uma empresa de montagem de carro “Edison Illuminating
Company”; cuja habilidade profissional se modernizou de acordo com o tempo assim nascendo a linha
de montagem móvel (ou fordismo). Observou-se ainda que a otimização proposta por Ford na linha de
montagem, tornando-a móvel, onde a peça a ser montada é que passava pelos operadores, revolucionou
as indústrias e empresas que possuíam esse processo, aumento consideravelmente a produtividade das
mesmas. Desta forma conclui-se que a história de Henry Ford foi um grande passo nos processos
administrativos, pois este descobriu uma nova forma de alcançar o sucesso sabendo organizar as tarefas
e posicionar o melhor empenho na sociedade hoje em dia.
Palavras-chave: interesses; empresa; fordismo; pesquisa.
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
EMPRESAS DO SETOR DE PROTEÍNA ANIMAL
NASCIMENTO, I. S.; MENDONÇA, R. S.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Sabe-se que, apurar o índice de uma demonstração contábil é uma tarefa muito simplista, mecânica,
considerando que as fórmulas são padronizadas. A grande dificuldade em questão é a análise ou, até
mesmo a interpretação desses cálculos de forma com que esses indicadores expressem os reais
problemas vivenciados pela empresa. Esse presente estudo tem como objetivo apresentar a importância
de uma análise financeira para as empresas, pois a mesma permite evidenciar o desempenho e a
perspectiva da empresa através da identificação de seus pontos fortes e fracos. A metodologia de
pesquisa utilizada trata-se de uma pesquisa descritiva, onde a mesma se dará através de um estudo de
caso em três empresas do setor de proteína animal coletando dados de três períodos distintos. Através
do estudo realizado, pode-se confirmar que as análises servem de um imenso auxílio quanto à tomada
de decisões, pois a empresa pode controlar e planejar melhor seus recursos, seja eles recursos próprios
ou de terceiros, e com isso, melhorar sua liquidez, rentabilidade e principalmente, sua onerosidade
visando sempre maximizar os pontos fortes e minimizar os fracos. Com isso, conclui-se que a análise
financeira não se trata apenas de meros cálculos, e sim de informações que permite aos seus diversos
usuários a identificação de uma ou de diversas situações que merecem uma especial atenção.
Palavras-chave: Indicadores econômico-financeiros; demonstrações contábeis; análise financeira;
balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício.
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UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO
DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS E DA ECONOMIA.
FREITAS, J. A; MACHADO, L.F.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Com o aumento da participação ativa dos investidores e seu vínculo na gestão das empresas, torna-se
imprescindível a gestão através das boas práticas de governança corporativa. Isso garante que as ações
tomadas sejam geridas de forma que resguarde os interesses dos acionistas, evitando assim, abusos de
poder, erros estratégicos ou uso da informação privilegiada, além de garantir a transparência frente às
partes interessadas (stakeholders). O estudo irá tratar a importância da governança corporativa no
desenvolvimento das empresas e na economia. A metodologia de pesquisa aplicada trata-se de revisão
bibliográfica e estudo de caso em duas empresas de capital aberto. De acordo com o estudo realizado,
verificou-se que a governança corporativa surgiu para resolver o conflito de agência e, desde então, cada
país desenvolveu seu código de melhores práticas de governança. No Brasil, o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC) instituiu essas práticas e a estrutura do conselho de administração,
além da classificação de níveis de boa governança, fundamentado pela Bolsa de Valores de São Paulo
(BOVESPA). A companhia Minerva apresentou sua visão positivista frente ao tema abordado e comentou
seu posicionamento em relação ao assunto e processos internos fundamentais utilizados atualmente. Já
a outra companhia (Petrobras), embora muito visada pelo mercado mundial, nos últimos semestres
participou de escândalos, envolvendo a credibilidade e confiabilidade da organização, frente aos
acionistas. Neste caso delicado, citado anteriormente, observa-se que as boas práticas e códigos não
podem ratificar a segurança e credibilidade dos números, sendo relevante os processos de controle
interno, como auditoria e uma boa estrutura no conselho de administração. Dessa forma, conclui-se que,
as boas práticas de governança e sua fiscalização são de suma importância para as empresas e para o
país, pois influenciam diretamente na conjuntura econômica e no desenvolvimento do Brasil.
Palavravas-chave: governança corporativa; níveis de governança; gestão empresarial; efeito da agência.
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APLICAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS NO SETOR VAREJISTA
GERENCIAMENTO DE PREVENÇÃO DE PERDAS
MACHADO, J.; MACHADO, L.F.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Atualmente o varejo vem assumindo grande destaque no cenario economico. Devido a sua expansao e
mudanças de comportamento dos seus consumidores houve um aumento na competitividade o que
trouxe uma constante necessidade de inovaçao e renovaçao por algo novo. Os varejistas foram obrigados
a adotar procedimentos que pudesse controlar nao so as atividades dos seus funcionarios mais tambem
evitar possíveis riscos de fraudes e falhas alem de gera consequentemente melhorar dos resultados
financeiros. Os grandes varejistas buscaram dentro do controle interno uma nova metodologia que foi
fundamental para solucionar seus problemas. Esse estudo tem como objetivo demonstrar a importancia
dos controles internos, e melhor conhecimento da area de prevençao de perdas que atualmente esta
sendo a forma de investimentos das empresas varejista. A metodologia de pesquisa utilizada trata-se de
uma vasta revisao bibliografica, na qual se pode evidenciar maior informaçao sobre aplicaçao de
controle interno no varejo. De acordo com o estudo realizado, verificou-se que os controles internos
asseguram nao so segurança da empresa como na melhoria dos processos operacionais, quando
aplicado em conjunto a area de prevençao de perdas. Os controles internos em prevençao de perdas tem
como objetivo de identificar, analisar riscos, monitorar e garantir a qualidade e integridade de suas
atividades. Para melhores resultados e essencial a capacitaçao de pessoas. Isso garante melhor cultura e
comportamento etico. Dessa forma conclui-se que os controles internos em prevençao de perdas alem
de apresentar maior eficiencia nas operaçoes agem em conjunto de forma preventiva reduzindo a
possibilidade de erros trazendo maior segurança, credibilidade alem de informaçao para seus gestores.
E consequentemente quando bem executados aumenta seus lucros.
Palavravas-chave: controle interno; prevençao de perdas; perdas; varejo; procedimentos.
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A TECNOLOGIA NA CONTABILIDADE
ROQUE, L.O.; MENDONÇA, R. S.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Atualmente a tecnologia vem se tornando elemento crucial para todo e qualquer ramo de atividade, com
o surgimento de novos meios que facilitam nossas vidas, não diferente a esta realidade a contabilidade
vem se adaptando a tal processo, aproveitando dos novos meios, evoluindo gradativamente e se tornado
cada vez mais necessária a empresas e organizações. Comprova-se a informatização de diversos meios
empregados na contabilidade, podemos superar algumas barreiras impostas antigamente, pois com a
digitalização dos meios e a integração com softwares e internet, são eliminados na maioria dos casos o
uso de papéis e até mesmo da presença in loco junto aos órgãos fiscalizadores, facilitando a forma de
trabalhar e interagir com o mundo. Este estudo tem como objetivo analisar as mudanças ocorridas com
a informatização e quais as possíveis tendências futuras para o seguimento contábil envolvendo o início
e continuidade do processo de interface informações contábeis x fisco, onde respectivamente temos os
escritórios de contabilidade versus esferas governamentais de fiscalização e controle. Demostrar que
após a informatização de envio das informações devidamente assinadas via digital e com lapso temporal
mínimo de processamento como foram impactados tais usuários. A metodologia da pesquisa aplicada
trata-se de uma revisão bibliográfica onde buscou-se um arcabouço de informações que permitissem
esse estudo. Desta forma conclui-se que a tecnologia vem se aperfeiçoando quanto à fiscalização de
modo a torna-la mais eficiente no tocante à exatidão das informações, redução da margem de erros,
melhoria no atendimento via digital gerando agilidade, empresários tem a possibilidade de identificar
como estão sendo de fato realizada sua contabilidade, rastreabilidade de mercadorias como no caso as
notas fiscais eletrônicas e atualmente o SPED que possibilita através de um único arquivo o envio de
informações que antes seriam necessários diversos arquivos isolados. Identifica-se uma pressão sobre
os profissionais contábil, uma vez que incube ao mesmo responsabilidades com prazos e atualização
periódica, além dos escritórios realizarem investimentos para atenderem a nova demanda.
Palavras-chave: tecnologia; mudança de leis; normas internacionais; informatização.
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REFLEXOS DO ANATOCISMO NA DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO DO EXERCÍCIO
PEREIRA, M. C. T.; MENDONÇA, R. S.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Atualmente as empresas veem na captação de recursos de instituições financeiras uma forma de tornarse mais competitivas no mercado e gerar capital para seu negócio. Este capital concedido pelos bancos,
seja em forma de empréstimos ou financiamentos, normalmente é quitado por meio de prestações
mensais que são compostas em parte pela amortização do valor captado e parte pelos juros incorridos
no período. Entretanto, os juros por lei não podem ser capitalizados mensalmente em períodos
superiores há um ano, ou seja, é proibido calcular juros sobre juros. O objetivo deste trabalho é
demonstrar que na prática esta lei é unilateral, uma vez que os sistemas de amortização utilizados
atualmente para calcular empréstimos e financiamentos são capitalizados. A metodologia de pesquisa
utilizada trata-se de uma ampla revisão bibliográfica que oferece suporte para o aludido, juntamente ao
estudo de caso que comprova e consolida as teorias propostas. Com base no estudo de caso, comprovouse o anatocismo na Tabela Price e, em comparação com o cálculo efetuado pelo Postulado de Gauss,
método a juros simples, verificou-se que a empresa paga mais juros do que é devido, sendo onerada em
valores significativos que poderiam ser investidos no desenvolvimento da organização e, indiretamente,
no desenvolvimento da economia do país. Desta forma, conclui-se que as empresas são lesadas com a
inobservância da Lei n. 22.626/1933 e a Súmula n. 121 do STE, que há anatocismo nos métodos de
cálculos utilizados para quitar empréstimo e financiamentos e que esta violação da lei impacta
significativamente no resultado líquido da empresa.
Palavras-chave: anatocismo; sistemas de amortização; lucro cessante; Tabela Price; Postulado de
Gauss.
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A EVOLUÇÃO DA GESTÃO DA CONTABILIDADE COM A IMPLEMENTAÇÃO DA
ISO 9001/2008: ESTUDO DE CASO NA EMPRESA
SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
NASCIMENTO, M. D.; MACHADO, L. F.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Atualmente é possível observar que todas as áreas, independentes do ramo de atividade sofrem com a
concorrência agregada da globalização e principalmente da evolução tecnológica. Com isso os
escritórios de contabilidade e os profissionais contábeis não ficaram de fora desse mercado competitivo
e precisam aplicar ferramentas que distinguem seus serviços, sendo necessário ser eficiente e possuir
qualidade para satisfazer seus clientes. Este estudo tem como objetivo demonstrar a importância de se
implantar um sistema da qualidade na prestação de serviços contáveis como forma de diferenciar o
serviço ao cliente. A metodologia de pesquisa utilizada, trate-se de uma revisão bibliográfica, onde se
alcançou dados para a realização do presente trabalho utilizando também o método de pesquisa
qualitativo-quantitativa. De acordo com o estudo realizado, verificou-se que para se manter no mercado
atual é necessário possuir um sistema de qualidade eficiente com foco na prestação de serviço. Para os
escritórios de contabilidade se adequar a essas mudanças, garantir seus serviços e alcançar as empresas
de grande porte, está-se implantando a ISO 9001/2008. Apesar de ser um atrativo para novos clientes,
o processo de implantação é demorado e traz consigo uma das maiores dificuldades que é a adaptação
de seus colaboradores com os novos processos e procedimentos adotados pela ISO. Porém os resultados
positivos dessas mudanças são possíveis se obter ainda na fase de adaptação, onde a empresa começa a
ter suas rotinas padronizadas e colaboradores seguindo uma linha de produção eficaz, com uma
eficiente comunicação interna onde o conhecimento dos processos entre todos passa a ser essencial.
Dessa forma conclui-se que a implantação ISO 9001/2008 é viável para qualquer tipo de empresa e está
sendo um diferencial de destaque no mercado atuante, onde empresas buscam por certificações de
qualidade para prestação de serviço e tem alavancado seus indicadores através destas mudanças.
Palavras-chave: gestão de qualidade, ISO 9001/2008, satisfação, produtividade.
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PERÍCIA CONTÁBIL NA APURAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS
E CORREÇÃO DE SENTENÇA
MORI, R. H. C.; MENDONÇA, R. S.
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
A perícia contábil é um meio de prova eficaz, capaz de ajudar no esclarecimento dos fatos, utilizando
procedimento técnico e científico para subsidiar uma justa solução entre as partes interessadas. É na
verdade uma das atividades exercidas pelo contador de mais alta relevância. Este estudo tem como
objetivo apresentar um laudo pericial elaborado dentro dos louvados princípios da imparcialidade,
utilizando-se as normas brasileiras técnicas de perícia Nº 13, do Conselho Federal de Contabilidade. A
metodologia de pesquisa utilizada trata-se de uma pesquisa explicativa, onde a mesma será realizada
através de um estudo de caso e documental, no qual serão analisados dados históricos, ou seja, fatos
ocorridos e documentados, tanto qualitativo, quanto quantitativo. Diante do exposto, este trabalho
apresenta uma perícia financeira realizada, e documentada, obtendo como finalidade resolver questões
contábeis originárias de controvérsias. Dessa forma, conclui-se que o trabalho pericial envolve a
necessidade de o perito adotar procedimentos meticulosos e eficientes de exame das questões contábeis
prefixadas na lide, pois é através dos mesmos que se busca valorar os pedidos reclamante, definidos
pelo juiz. Além de indicar possíveis erros no processo, de forma a evidenciar a verdade dos fatos para
que nenhuma das partes seja lesada.
Palavras-chave: perícia contábil; danos morais; danos materiais; correção monetária, correção de
sentença.
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AS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DO CONTROLLER NAS ORGANIZAÇÕES: UM
PANORAMA TEÓRICO NAS ORGANIZAÇÕES E CONTEXTO BRASILEIRO
ALVES, W. A.; MINISTRO, A. C.;
FACULDADE BARRETOS – CIÊNCIAS CONTÁBEIS
No contexto atual brasileiro com o grande aumento das sociedades as empresas aumentaram
juntamente com as informações, sendo que a responsabilidade da contabilidade vem aumentando a cada
dia que passa, surgindo novas ideias, regulamentos, normas e práticas contábil, além da parte fiscal que
vem sofrendo constantes mudanças em nosso país. Com isso, as mudanças vêm exigindo dos
profissionais contábeis e dos controller um maior desempenho em suas funções e um forte
conhecimento na área de atuação organizacional. Esse estudo tem como objetivo explorar o universo da
organização, com enfoque sobre a questão da função do controller, planejamento estratégico, controles
internos e seus sistemas de informações, através da inserção da controladoria, onde podemos
considerar uma ferramenta de grande importância nas empresas. A metodologia da pesquisa utilizada
trata-se de um processo analítico e descritivo, através da coleta de dados e utilização de referências
bibliográficas, utilizando um questionário apontando a existência do perfil do controller nas
organizações. De acordo com o estudo realizado, verificou-se que isto levou as empresas a adotarem um
papel relevante no aprimoramento e conquista de novos mercados, buscando ferramentas que as
auxiliem a melhorar sua eficiência, afim de aumentar seu lucro perante ao mercado e a redução de seus
custo, além da fidelidade de seus clientes e, acima de tudo, obter um relacionamento saudável e
duradouro. Dessa forma conclui-se existe uma carência de estudos mais aprofundados, sobre o novo
papel e atribuições do controller, especialmente, no contexto organizacional brasileiro, onde visa
apresentar também os desafios e as futuras projeções do controller.
Palavras-chave: controladoria; controller; contabilidade; funções.
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DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 2D EM PYTHON UTILIZANDO
A BIBLIOTECA PYGAME
SILVA, A. L.; ZANON, A. L.
FACULDADE BARRETOS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Com a qualidade dos jogos crescendo cada vez mais devido à evolução do hardware das plataformas
existentes, é preciso desenvolver jogos com um nível de qualidade aceitável sendo necessário um
melhor domínio dos processos de desenvolvimento. Esse estudo tem como objetivo demonstrar as
etapas e processos pertinentes ao desenvolvimento de um jogo com tecnologias Open Source,
proporcionando assim, uma melhor análise e aperfeiçoamento dos processos de desenvolvimento. A
metodologia de pesquisa utilizada engloba uma vasta revisão bibliográfica e investigação de mercado,
na qual se obteve uma grande gama de informações para o desenvolvimento. De acordo com o estudo
realizado, verificou-se que a linguagem de programação Python se mostrou bastante adequada,
garantindo um bom desempenho em várias plataformas, se adequando bem aos processos de
desenvolvimento. Verificou-se também a necessidade de uma equipe para o desenvolvimento de um
jogo de alta qualidade, para que cada qual possa desempenhar uma função especifica dentre os
processos. Dessa forma conclui-se que é possível o desenvolvimento de jogos utilizando linguagens de
código aberto, aperfeiçoar os processos e domínio das técnicas, mas sim, se tem a necessidade de uma
equipe para um produto final de alta qualidade.
Palavras-chave: desenvolvimento; jogos; open source; python.
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GERENCIAMENTO DE HOTSPOT ATRAVÉS DE SERVIDOR RADIUS E
TECNOLOGIAS OPEN SOURCE
SOARES, L. E.; ALVES, L. O.; MONTES, T. V.
ACULDADE BARRETOS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A implementação de redes sem fio, atualmente, é realidade em todos os ambientes onde há acesso banda
larga à internet, desde residências até grandes corporações. A facilidade de conexão em uma rede sem
fio traz algumas preocupações com a segurança que se torna fragilizada pelo modo como os sinais são
transmitidos. O objetivo deste trabalho é o estudo e aplicação do protocolo RADIUS e suas dependências
para controle de acesso em Hotspot, visando a importância da disponibilização de mecanismos de
segurança em pontos de acesso sem fio. O presente estudo, através de pesquisas bibliográficas, faz uma
análise comparativa, enfatizando as vantagens e desvantagens, assim como as vulnerabilidades na
utilização dos protocolos de segurança nas redes sem fio. A implantação do freeRADIUS juntamente com
outras tecnologias open source, tais como o sistema operacional Linux distribuição Ubuntu e o banco de
dados MySQL - onde é armazenado todas informações pertinentes aos usuários da rede e seus logs de
acesso - oferece alta performance de tal protocolo quanto a opções e funcionalidades, destacando-se
como referência no padrão de segurança para este tipo de rede, com garantia de i) desempenho e
confiabilidade no acesso ii) autenticação de todos os usuários no momento da conexão iii) contabilidade
de todos os acessos iv) identificação de usuários mal intencionados. Conclui-se que a inserção do
protocolo RADIUS em um ambiente institucional/corporativo, onde os dados trafegados são valiosos,
promove segurança de forma eficiente e possibilita o acesso a informações gerenciais dos recursos do
Hotspot.
Palavravas-chave: hotspot; radius; segurança; rede sem fio; autenticação; autorização; contabilidade.
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INTERFACE GRÁFICA PARA O SOFTWARE GROMACS MINIMIZAR A ENERGIA
DE PROTEÍNAS GLOBULARES
SOARES, L. E.; DEFELICIBUS, A.; FACCIOLI, R.A.
FACULDADE BARRETOS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
As proteínas têm um papel importante em virtude de muitas das funções da vida serem realizadas por
elas. Então, o estudo das suas estruturas permite elucidar suas funções e propriedades em termos da
visão molecular. A complexidade e a heterogeneidade dos dados em biologia computacional exigem um
emprego efetivo da utilização de diferentes tipos de softwares os quais exigem um entendimento de sua
execução. Mais especificamente, no processo de minimização de energia da estrutura terciária de
proteínas globulares por meio do pacote GROMACS exige o uso de 12 softwares. Tais softwares estão
disponíveis para atender a demanda i) os usuários finais que não possuem conhecimento técnico sobre
computação, bem como ii) os especialistas em desenvolvimento de software para biologia
computacional. Neste trabalho, é apresentado uma interface gráfica em ambiente local (Desktop) para
executar a minimização de energia de proteínas globulares. Esta interface caracteriza-se pela integração
de vários softwares, ao passo que permitem realizar dois tipos de minimização de energia: i)
minimização sem restrições, na qual é aplicado o algoritmo de descidas mais íngremes para permitir a
conformação da proteína atingindo um mínimo "naturalmente" ii) minimização com restrições e todas
obrigações, onde é usado o algoritmo de descidas mais íngremes para preservar todos os laços de
conformação da proteína. Com a utilização do Gromacs, no que se refere a software para a minimização
da energia de proteína, e o Galaxy Project, que permite construir uma plataforma web para usuário final
e compartilhamento de resultados, elabora-se tal interface web, na qual comporta a análise e realização
da minimização de energia de proteínas globulares, de modo que sua utilização se torna eficaz e de fácil
acesso, afim de manipular os dados relacionados a biologia computacional.
Palavravas-chave: minimização de energia; proteínas; gromacs; galaxy; biologia computacional.
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A CONSCIENTIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO
COTIDIANO DA VIDA PESSOAL
GARCIA, T. M.; MACHADO, L. F.;
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Os conceitos da Educação Financeira tornam-se ferramentas fundamentais de inserção do indivíduo
com as dificuldades e armadilhas da realidade que a sociedade vem enfrentando, tornando-o cidadão
mais informado e preparado dentro da realidade em que está inserido. Assim esse trabalho tem o
objetivo de informar a importância de se aplicar o planejamento infantil na vida das crianças, tornandoa um adulto mais consciente e informado financeiramente, como também, este trabalho proporciona
ensinamentos de como elaborar um planejamento financeiro e um orçamento doméstico no cotidiano
da vida pessoal. O tema abordado no trabalho apresentou um caráter exploratório, onde teve pesquisa
de informações por meio de bibliografias de autores renomados sobre os assuntos propostos e tudo que
gira em torno do tema. O presente trabalho possibilitou a informar benefícios que um bom planejamento
financeiro proporciona para o futuro das pessoas. Portanto o trabalho cita que para se elaborar um
planejamento financeiro eficiente, o equilíbrio orçamentário é algo primordial. Desta forma, o trabalho
apresentou algumas recomendações necessárias para que se tenha um equilíbrio no orçamento
doméstico das pessoas, onde que anotar todas as receitas e as despesas e controlá-las de acordo com a
realidade de cada um, é algo muito significativo, e para se levar uma vida financeira estável é preciso
entender os conceitos e as diferenças entre poupar e consumir. Dessa forma conclui-se que para
elaborar um planejamento financeiro eficiente e garantir um futuro confortável e sem preocupações é
muito importante que as pessoas tenham foco, controle e consciência sobre suas finanças, sobre o
assunto abordado e tudo que o cerca.
Palavras-chave: educação financeira; planejamento financeiro; educação financeira infantil; foco;
conceito.
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A CONSULTORIA EMPRESARIAL: UM ESTUDO SOBRE O TEMPO DE
APLICAÇÃO E RESULTADO
SILVA, T. C; SATURI, E.M.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Nos tempos atuais, a concorrência envolve todo mercado de produtos e serviços, devido ao grande
avanço tecnológico e as exigências dos consumidores que não se contenta apenas com o novo e o
eficiente, procuram novidades constantemente. Com essa relação às empresas veem a necessidade de
inovarem tanto em produto quanto serviço. Nesse momento, o papel do consultor se torna
indispensável, pois com sua visão macro e a não vinculação na empresa, permite a ele uma análise
completa da empresa. Esse estudo tem como objetivo identificar a visão do empresário em relação ao
tempo estipulado pelo consultor para a realização da consultoria. A metodologia utilizada neste trabalho
refere-se a bibliografias, artigos e sites acadêmicos. Após pesquisas quantitativas realizados com
empresários de diversos ramos, analisou-se que apenas quarenta por cento deles não concordaram com
o tempo estipulado, onde vinte por cento acreditam que o tempo deveria ser de cinquenta a setenta e
cinco por cento inferior ao tempo estipulado que seria entre três e seis meses. Entretanto outros vinte
por cento dos empresários acreditam que o tempo hábil deveria ver maior, com aumento de no mínimo
cinquenta por cento que significa um tempo superior a doze meses. Desta forma pode-se concluir que a
visão dos quarenta por cento dos empresários em relação ao tempo da consultoria algumas vezes está
equivocada, pois busca resultados imediatos, e por vezes, deixa de lado as recomendações dos
consultores. Os resultados nem sempre são rápidos, alguns demandam prazos mais extenso, o que leva
a empresa a não faturar na visão de alguns empresários.
Palavras-chave: consultoria; empresário; visão; tempo.
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A CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO NA FORMAÇÃO
DOS DISCENTES
SILVA, S. A. P.; SANCHES, R. R.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Os direitos constitucionais garantem ao cidadão o resguardo de seu bem-estar, facultando ao Estado a
responsabilidade sob esses direitos. Entretanto, os processos de globalização assim como os
desenvolvimentos educacionais, culturais e científicos, criaram um novo modelo social, no qual a
interdependência é fator marcante. Desta forma, as necessidades sociais mudaram e ampliaram-se ao
passo que o Estado perdeu sua capacidade como mantenedora, do mesmo modo as organizações
privadas começaram a sofrer pressão para agirem de forma mais ativa no campo social. E os
consumidores tornaram-se igualmente mais conscientes, exigentes, contestadores e participativos no
que se refere á consciência socioambiental, nesse cenário tornou-se possível o desenvolvimento e
crescimento do voluntariado. Essa nova ethos social atingiu ainda as universidades que são
pressionadas a otimizarem sua atuação através de seu tripé fundamental (estudo, pesquisa e extensão).
Considerando-se, portanto o novo conceito de participação social, o presente estudo objetiva averiguar
quanto à contribuição do trabalho voluntario na formação do discente e a participação da universidade
como agente motivador. Utilizando-se de pesquisa bibliográfica e através de pesquisa qualitativa, pelo
método de entrevista mista e semiestruturada aplicada junto a egressos e discentes do curso de
administração, foi possível esclarecer as incógnitas do projeto. Por meio desta metodologia, concluiu-se
que o trabalho voluntário contribui no desenvolvimento de competências importante á formação dos
discentes e aos profissionais do mercado de trabalho.
Palavras-chave: responsabilidade social; papel social da universidade; trabalho voluntário; terceiro
setor.
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A ESCASSEZ DE ÁGUA NO BRASIL
ROSA, B. N.; PESTANA, G. F. J.; QUEIROZ, M.; SANTOS, M.V.; LIMA FILHO, R. A.; LOPES, J. J.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A atual escassez de água trata-se de um grande problema econômico. As necessidades humanas são
crescentes e ilimitadas, fazendo com que a preocupação com essa escassez cada dia aumente mais. Esse
estudo baseia-se na crise hídrica, objetivando fazer uma análise do impacto econômico causado pelo
desabastecimento, assim como o impacto causado à população. Para a elaboração do mesmo, utilizouse uma vasta pesquisa bibliográfica obtendo dados da atual situação de grave escassez de água potável
no Brasil destacando assim a região Sudeste do País onde se situam as grandes cidades, como São Paulo,
Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Através deste estudo notou-se que a cada 100 litros de água tratada
produzidos no Brasil, 72 vão para o agronegócio. Isso significa dizer que 70% do abastecimento é
endereçado à agricultura e à pecuária, sendo assim, o agronegócio seria o primeiro a ser afetado com a
crise, bem atrás aparecem a indústria e a mineração com 12% do consumo, enquanto a população recebe
só 4%. Observou-se também que frente a essa divisão de distribuição de água, onde setores importantes
da economia recebem a maior parte, os impactos do desabastecimento serão devastadores,
prejudicando também amplamente a população. Dessa forma pode-se concluir que, para que haja um
consumo racional e uma qualidade de vida e saúde humana mínima, é fundamentalmente indispensável
que seja melhor distribuída e tratada águas impróprias em potáveis, visto que de acordo com a ONU no
dia 21 de julho de 2010, aprovou-se esta resolução (n°64/292) “ a água potável é segura e o saneamento
básico constituem um direito humano essencial”. Visando assim, unir dois fatores de produção tão
abordados e polêmicos contemporaneamente que são, escassez de água e crise econômica.
Palavras-chave: escassez de água; abastecimento; Brasil; crise econômica.
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A EVOLUÇÃO DO E-BUSINNES NO BRASIL
SOUZA, A. R.; SANTOS, B. S.; APARECIDO, D. C.; CATTANEO, L. L.; GUIMARÃES, S. S.; PEREIRA, M. C.;
SANTOS, W. R. F.; SEIDEL, V. P.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
E-Business é um termo acrônimo do inglês Electronic Business, que é utilizada para dar nome ao processo
de fazer negócios por meios eletrônicos e identificar outras atividades comerciais que podem ser
realizadas pela internet ou por outros meios da tecnologia da informação. O e-Business pode ser definido
como sistemas de informação que auxiliam os processos de negócios. O termo e-Business possui registro
desde 1995 sob o nome de uma revista online, mas foi em 1997 em uma campanha criada pela Ogilvy &
Mather, que a IBM popularizou o e-Business. A empresa associou o termo às novas oportunidades em
negócios altamente conectados, ligando o termo diretamente à internet. Esse trabalho tem como
objetivo demonstrar o crescimento do e-Business no cenário mundial e no Brasil, tendo a internet como
uma ferramenta de comunicação empresarial e negócio. Para realização desse estudo foi feita uma vasta
pesquisa em sites e literaturas pertinentes, que auxiliaram na base do trabalho referente a revolução
ocorrente nos últimos anos no formato de comércio brasileiro a partir do e-Business. De acordo com o
estudo realizado, verificou-se uma melhoria do desempenho do Brasil em e-Commerce, melhora essa
projetada pelo T-Index 2015 (índice estatístico que índica a participação de vendas online de cada país
no mercado mundial, associando a população na internet ao PIB per capita estimado), além disso
observou-se uma diminuição da resistência e do receio ao comércio virtual por parte dos consumidores
e uma busca cada vez maior por parte das organizações para a adequação a esse tipo de comércio. Dessa
forma, conclui-se que através da popularização e melhoria da internet no Brasil segue-se uma expansão
do e-Business e de seus segmentos, a sociedade cada dia mais faz uso das ferramentas virtuais de
comércio, obrigando assim, uma constante adequação das organizações frente a esses anseios.
Palavras-chave: E-businnes, comércio, consumidores, organização, Brasil.
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE DECUSTOS PARA A TOMADA DE
DECISÃO NO AGRONEGOCIO
LEONCINI, R.A.O; SANTOS, P.R.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Atualmente o controle de custos é considerado como um sistema de informações gerenciais, de vital
importância para a administração, porque essas informações constituem um subsídio básico para o
processo de tomada de decisões, bem como para o planejamento e controle das atividades produtivas.
O objetivo desse trabalho é demonstrar dentro dessa definição a importâcia dessa ferramenta dentro do
setor do agronegocio brasileiro e suas atividades, que hoje torna o país lider de produção e exportações
de alguns produtos primários commodities, fator esse que proporciona grande impulsão para a
economia nacional,pois é responsável por geração de renda, produção de alimentos, geração de
empregos e outros. Através de pesquisa qualitativa em revisão bibliografica realizada com autores e
artigos renomados a respeito do assunto descrito no corpo do trabalho foi também demonstrado em
resultados a importância de uma boa gestão de custos em uma granja de aves, onde a quantidade
produzida em relação ao rateio dos custos variaveis exerce influência direta no valor do produto final.
Dessa forma conclui-se que as atividades agrícolas cada vez mais requerem um grau de conhecimento
técnico, econômico e administrativo o que faz com que seja de suma necessidade que o administrador
rural conheça e saiba avaliar todos os custos referentes a sua cultura, para que vença as dificuldades em
um grande, porém competitivo mercado.
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL NA
MICRO E PEQUENA EMPRESA
GOMES, J.R.; MACHADO, L.F.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A contabilidade gerencial traz benefícios ao empreendedor assim sucessivamente trazendo melhoria ao
empreendimento, sendo por índices indicados pela contabilidade o empreendedor terá mais confiança
em investimentos sem que o ocorra riscos. Esse estudo tem como objetivo demonstrar como a
contabilidade gerencial pode auxiliar na gestão de uma micro e pequena empresa. A metodologia no
trabalho, foi utilizada referências bibliográficas para que os objetivos fossem alcançados, com o auxílio
uma pesquisa quantitativa, através de questionário aplicado no comercio de Barretos na área do centro
da cidade, os entrevistados foram empreendedores com pequenos empreendimentos, com
características iguais com pouco valor de capital, sendo que um pequeno erro se transforma um
transtorno para o seu investimento, os empreendimentos foram lojas de brindes, comercio de roupas,
venda de produtos naturais, vendas em atacados e outros, foi realizado uma entrevista com um
empreendedor, que possui um comercio de roupas, e por ele foi citado um fato que ocorrido em sua
empresa. Dessa forma conclui-se a importância da contabilidade gerencial, juntamente com o
conhecimento do empreendedor que realizara um controle eficaz em seu empreendimento.
Palavravas-chave: contabilidade gerencial, gerenciamento, controle, lucratividade.
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A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES

MALTA, M.; ARAUJO, D.; SILVA, J. S; MUNHOS, G.; AUGUSTO, J.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A liderança e a motivação organizacional tratam-se de assuntos muito discutidos no panorama
empresarial atual. Esse estudo baseia-se na comparação de diversos estilos de lideranças, buscando
estudar as características de grandes líderes que foram fundamentais na trajetória de crescimento de
suas organizações, objetivando uma completa analise dos seus perfis. A metodologia utilizada no
desenvolvimento desse estudo foi a pesquisa bibliográfica. Baseado nas pesquisas realizadas, pode-se
notar uma vasta diversificação de estilos de liderança com características diferentes, de visões
autocráticas, democráticas e até mesmo bidimensionais, as quais estão presentes em grandes líderes.
Ao analisar características de líderes que obtiveram sucesso em suas organizações, notamos o estilo de
liderança situacional. Na pesquisa também se notou que, na maioria das vezes, um líder de sucesso, deve
possuir alguns traços que são fundamentais. Traços físicos (energia, aparência pessoal, estatura e peso),
traços de caráter e intelectuais (adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e autoconfiança), traços
sociais (cooperação, habilidades interpessoais e habilidades administrativas) e traços relacionados à
tarefa (impulso de realização, persistência e iniciativa). Um líder deve inspirar confiança, ser inteligente,
perceptivo e decisivo para ter condições de liderar com sucesso. Em um líder pode-se notar diversas
qualidades, independentemente do estilo de liderança, como: visionário, apaixonado, criativo, flexível,
inspirador, inovador, corajoso, imaginativo, experimentador, inicia mudanças e poder pessoal. Os
resultados das pesquisas de traços e comportamento de lideranças levaram a crescentes conclusões de
que não existe um estilo melhor de liderança. A liderança adequada é baseada nas circunstâncias da sua
aplicação/ocasião, bem como na habilidade de aplicá-la.
Palavras-chave: desenvolvimento organizacional; liderança; perfil ideal; organizações de sucesso.
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A IMPORTANCIA DA MOTIVAÇÃO EM VENDAS
VERALDO, J. O; SALVI, E. F.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Atualmente é possível observar que a motivação em vendas traz benefícios para a empresa, melhorando
os resultados e aumentando a satisfação da equipe de vendas. Esse estudo tem como objetivo
demonstrar a importância da motivação em vendas, e como a mesma pode influenciar nos resultados
positivos que a empresa apresenta, proporcionando assim, um melhor desempenho de seus vendedores.
A metodologia de pesquisa utilizada trata-se de uma vasta revisão bibliográfica na qual se obteve grande
quantidade de informações para a elaboração. De acordo com o estudo realizado, verificou-se que a
motivação em vendas se relaciona com o gestor e sua equipe, a forma com que são tratados afetam muito
na motivação, investigando as necessidades de seus vendedores. Verificou-se também a necessidade da
motivação em vendas através de fatores motivacionais, melhorando o comportamento e a satisfação de
cada vendedor através de esforços obtidos acreditando em seu potencial. Dessa forma conclui-se que a
motivação em vendas precisa ser constante no departamento de vendas, contribuindo para crescimento
e desenvolvimento das vendas na organização.
Palavras-chaves: motivação; vendedores; resultados; vendas.
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A IMPORTANCIA DO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL DO LÍDER
COSTA, L. A. A.; ANTÔNIO, S. S.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Normalmente, conhecer a si mesmo é o fator principal para o desenvolvimento humano, e estudando
assim suas próprias atitudes, ações e reações que surgem no decorrer do dia a dia de trabalho, exige
administrar o que está sentindo e requer uma capacidade de colocar a inteligência naquilo que não está
colaborando para o crescimento tanto individual como profissional. Objetiva-se, através deste estudo,
mostrar a dificuldade das pessoas / líderes em ter autocontrole emocional, administrar o sentido e ter
domínio próprio sobre suas emoções no ambiente de trabalho. A metodologia da pesquisa utilizada
baseou-se em revisão bibliográfica, que retrata questões pertinentes em relação ao desenvolvimento
emocional dentro da liderança, destacando o que está a favor e o que está contra esse processo. Notouse através da pesquisa realizada a grande dificuldade das pessoas em conseguir ter autocontrole e
manter o equilíbrio emocional, e sendo assim foram estipulados métodos de desenvolvimento na área
sentimental a favor da equipe, ligados a diferentes conceitos que podem ser usados para a melhoria
desse processo emocional. Já em relação ao controle dos fatores que interferem no desenvolvimento
emocional, notou-se os benefícios e os resultados que podem ser obtidos quando se segue as dicas que
foram extraídas de estudos e pesquisas por autores do assunto, visando o melhor desempenho não só
da equipe, como também do líder. Dessa forma, realizar uma auto avaliação constante, detectando os
pontos fortes e fracos, e tratá-los conforme favoreça o ambiente, a equipe e o relacionamento levam a
trabalhar o domínio próprio e o controle emocional diário, visando sempre o retorno benéfico que isso
traz para o líder, para a equipe e para a organização como um todo.
Palavras-chave: liderança; controle emocional; relacionamento interno; desenvolvimento.
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A IMPORTÂNCIA DO RELACIONAMENTO ENTRE VENDEDORES E
COMPRADORES NA DECISÃO DE COMPRA. UMA ANALISE NO MERCADO DA
CARNE BOVINA.
LOPES, E.F.; SATURI, E.M.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
O setor frigorifico mais especificamente o da carne bovina, vem ganhando destaque no mercado
nacional, seja pelas exportações cada vez mais consolidadas com o resto do mundo, seja pelos novos
produtos que estão agradando o gosto do consumidor brasileiro. Com isso a competitividade entre as
empresas vem aumentando a cada dia, e é necessário o vendedor obter uma diferenciação frente aos
concorrentes. Assim considerando o mercado frigorifico, com toda concorrência existente, com as
diversas formas de atendimento ao cliente e as referências teóricas a respeito do marketing de
relacionamento a questão central do estudo é: Como o marketing de relacionamento entre os
vendedores e compradores influência na decisão final do comprador a respeito de qual frigorifico
comprar. A metodologia se utilizou de referências bibliográficas a respeito do marketing, e também
foram realizadas entrevistas com o intuito de alcançar os objetivos propostos, estas entrevistas com três
vendedores e com um comprador de carne, para que tivéssemos noção do relacionamento entre as duas
partes na pratica. Então se concluiu que o relacionamento entre vendedores e compradores, tem
influência sim na decisão de compra, o mercado é muito parelho e o marketing de relacionamento é um
diferencial frente a concorrência.
Palavras-Chave: marketing de relacionamento; vendedores; compradores; relacionamento.
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A IMPORTÂNCIA E PERSPECTIVAS FUTURAS DO AGRONEGÓCIO PARA O
MUNICÍPIO DE GUAIRA-SP
SILVA, A. L. O.; MACHADO, L. F.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Guaíra trata-se de um município paulista localizado a 432 km da capital, fundada em 29/12/1929, teve
sua formação historicamente ligada a agropecuária. Durante toda sua formação, Guaíra teve como eixo
de desenvolvimento, uma economia ligada ao agronegócio, este impulsionado por uma grande
quantidade de imigrantes japoneses que naquela região instalaram-se. Esse trabalho tem como objetivo
avaliar a importância do agronegócio frente ao desenvolvimento atual e futuro do município de Guaíra,
assim como mapear as culturas predominantes afim de fazer uma comparação histórica de produção.
Esse estudo foi desenvolvido através de uma vasta pesquisa bibliográfica e um minucioso estudo
exploratório de campo, onde buscou-se informação nas cooperativas agrícolas do município e também
junto a uma quantidade significativa de agricultores de portes diferentes. Através desse estudo pode-se
verificar que a economia do município tem como base a cultura sucroalcooleira, sediando três grandes
cias açucareiras, junto dessa informação, notou-se também, um tênue retardo econômico, muito disso
devido a latente crise que o setor apresenta. Verificou-se também que o cenário econômico do município
para os três próximos não é de retomada de crescimento, pois devido a sensível fase que o setor
sucroalcooleiro enfrenta, especialistas projetam uma retomada mais demorada pelo fato do abrupto
desinvestimento setorial. Notou-se também que o panorama produtivo agropecuário do município de
Guaíra, sofreu uma profunda mudança no decorrer de do tempo, tendo seus primórdios baseado na
cultura irrigada de grãos, fato esse que tornou Guaíra, nacionalmente reconhecida pelas tecnologias de
irrigação, e pecuária mista, hoje tem em sua área agriculturável a predominância da cana de açúcar. Essa
drástica mudança traz como origem, a elevação repentina dos valores das áreas do município, obrigando
os produtores a buscarem culturas com retorno econômico escalonado, e a explosão do cultivo da canade-açúcar no interior paulista. Conclui-se dessa forma que a economia guairense, assim como o
desenvolvimento do município, são sensíveis as mudanças do cenário agropecuário, fato que terá sua
retomada a longo prazo.
Palavras-chave: Guaíra; agropecuária; economia; importância.
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A INFLAÇÃO E A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA BRASILEIRA
LIMA, T. A. T.; DE SOUZA; V. A. M. R.; MACHIONE, E. C.; LIMA FILHO, R. A.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Nota-se constantemente inúmeras discussões sobre o processo inflacionário e seus reflexos sobre a
economia, associando a inflação apenas ao excesso de moeda no mercado, causando um aumento nos
preços de bens e serviços. Entretanto, existem outros fatores, que geram o processo inflacionário, como
o excesso de gastos, aumento de salários mais rápido do que a produtividade, aumento de lucros, entre
outros. Objetivou-se com este trabalho explicar o que é o processo inflacionário e quais são seus tipos,
assim como, a diferença existente entre inflação, deflação e desinflação além de demonstrar a
desvalorização da moeda no decorrer de 20 anos do Plano Real. A metodologia utilizada para o
desenvolvimento desse trabalho foi uma vasta pesquisa bibliográfica a qual proporcionou um
considerável arcabouço de conhecimento para o mesmo. Através dessa pesquisa, observou-se que o
processo inflacionário trata-se de um aumento contínuo de preços, inibindo o poder de aquisição de
uma moeda, podendo ocorrer em quatro formas distintas, sendo: inflação de demanda, gerada pela
expansão de rendimentos, inflação de custo ou de oferta, gerada pelo aumento dos custos de produção,
inflação inercial, gerada por um surto inflacionário crônico e inflação reprimida, caracterizada por uma
taxa de aumento de preços inferior à taxa de crescimento do meio circulante. Observou-se ainda uma
diferença entre deflação e desinflação, sendo que a primeira é a queda persistente no nível dos preços
de bens e serviços, e a segunda trata-se de redução da taxa de inflação. Em relação a desvalorização da
moeda frente a vigência de vinte anos do Plano Real (01/04/1994 à 01/02/2014), observou-se que,
durante o mesmo, houve uma taxa de inflação acumulada de 347,51%, ou seja, um produto que custava
R$1,00 em 1994 passou a custar R$4,47 em 2014, fato que demonstra uma perca de 75% do poder de
compra do Real. Conclui-se dessa forma que apesar de frequente no cotidiano populacional, o processo
inflacionário, ocorre de várias formas, as quais, muitas vezes desconhecidas pela população, e que no
Plano Real, não houve uso de políticas desinflacionarias efetivas, fato que proporcionou uma corrosão
no poder de compra da moeda.
Palavras chaves: desvalorização; inflação; plano real; moeda.
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A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES:
ANÁLISE EM UM SUPERMERCADO NA CIDADE DE BARRETOS.
RIUTO, K.L.P.; ANTÔNIO S. S.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Atualmente as empresas que tem um quadro significativo de funcionários, não podem apenas
dependerem dos gerentes, são necessárias pessoas para assumir cargos de confiança, ou seja, líderes,
para gerir cada equipe em determinado setor. O trabalho em questão é um estudo realizado em um
supermercado, que tem como intuito destacar a importância dos líderes na motivação dos
colaboradores. Embora liderança seja um conceito bem antigo, atualmente, por se tratar de um mercado
bem competitivo, ganha um destaque maior, sendo muito importante dentro de qualquer organização.
Além de destacar a importância da liderança, o trabalho também tem a finalidade de identificar os estilos
de liderança no supermercado, ou seja, pode acontecer de cada departamento ter um estilo de líder
diferente ou até mesmo igual, com base teórica e pratica o estudo em questão, busca identificar o estilo
apropriado de liderança dentro do supermercado, destacar a importância da motivação, no ambiente de
trabalho, e a diferença entre liderança e gerência, dois conceitos que dentro de uma organização precisa
ser trabalhado de maneira conjunta para alcance dos objetivos.
Palavras-chave: liderança; motivação; influência; gerentes.
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A RELAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E OS JOGOS: O CASO
DOS MMORPGS
JÚNIOR, R. A; MINISTRO, A. C.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Ao longo dos anos a Administração foi se mostrando cada vez mais flexível, completa e aplicável em
vários cenários e locais com o intuito de melhorar tanto conteúdo quanto processos do local onde é
aplicada. Esse estudo tem como objetivo demonstrar a relação entre as funções da Administração com
os jogos pertencentes a plataforma MMORPG, a fim de evidenciar sua importância dentro da mesma. A
metodologia de pesquisa utilizada foi a de pesquisa em livros de autores renomados e levantamento de
dados atuais do assunto. De acordo com o estudo realizado, verificou-se que a Administração está
presente dentro das plataformas MMORPG, desde a montagem de sua estrutura até o funcionamento
dos processos. Com isso, pode-se perceber que as dinâmicas dos jogos pertencentes a esta plataforma
se assemelha em vários pontos com a realidade. Dessa forma conclui-se que os MMORPGS são baseados
em dinâmicas da Administração, fazendo com que o jogador, sem perceber, aprenda como funciona as
várias dinâmicas da Administração.
Palavravas-chave: mmorpg; jogos; administração; dinâmicas.
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA FINANCEIRA ENTRE AS COOPERATIVAS DE
CRÉDITO SICOOB CREDICITRUS E SICOOB COCRED
DIAS, M. T. M.; MENDONÇA, R. S.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A eficiência atualmente é um termo muito utilizado em entidades de qualquer segmento e porte. Neste
rol termos como eficiência, eficácia, produtividade, maximização de lucros e resultados, entre outros
têm se tornado comum. Quando colocados em prática, promovem uma visão sistêmica da entidade aos
gestores possibilitando as tomadas de decisões mais assertivas. O presente trabalho busca demonstrar
ao leitor, gestores, acionistas e no presente caso cotistas de entidades cooperativas financeiras podendo
seus conceitos serem estendidos para todas as organizações desde micro a grandes empresas. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em livros, artigos e leis de engajamento cooperativo.
Não se restringe aqui atribuir se uma encontra-se com maior ou menor eficiência, mais sim de fornecer
elementos adicionais para mensuração das envolvidas elencadas ao processo de gestão, logo podendo
subsidiar a implantação de melhores práticas. O estudo de caso foi realizado com base nos
demonstrativos contábeis divulgados pelas entidades cooperativas, mais especificamente seus balanços
patrimoniais e demonstrações de resultado das Cooperativas de Crédito Sicoob Credicitrus e Sicoob
Cocred, onde ambas detêm uma representatividade significativa na região de Barretos, procedendo ao
cálculo dos índices de liquidez, endividamento, eficiência e rentabilidade demonstrando assim, a
aplicabilidade prática de tais metodologias incorrendo em informações úteis aos envolvidos direta e
indiretamente com estas entidades. No caso das cooperativas Sicoob Cocred e Sicoob Credicitrus
analisadas os resultados se mostraram satisfatórios, uma vez que fornecem aos seus usuários
(stakeholders) padrões de análise comparativos, logo incorrendo em análises de seus resultados frente
a seus concorrentes diretos. Conclui-se que ao gestor das entidades e cotistas tais índices servem de
primícias para mensuração de sua eficiência frente a seu mercado de atuação.
Palavras-chave: eficiência; índices; resultados; decisões.
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ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO BARRETENSE NA FESTA DO
PEÃO DE BOIADEIRO DE BARRETOS
NAGATA, T. S.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Atualmente a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, conta com uma infraestrutura completa e
organizada, arena de rodeio e local dos principais shows projetado pelo renomado arquiteto Oscar
Niemeyer, entre estacionamento, praça de alimentação, ranchos e camarotes. Esse estudo tem como
objetivo demonstrar e avaliar a participação da população Barretense em relação a Festa do Peão de
Boiadeiro de Barretos, e como a mesma pode influenciar na economia do município, proporcionando
assim, um melhor desenvolvimento e expansão. A metodologia de pesquisa utilizada trata-se de uma
vasta revisão bibliográfica, na qual se obteve grande quantidade de informações para a elaboração, além
da aplicação de um questionário no âmbito quantitativo. De acordo com o estudo realizado, verificou-se
que a Festa do Peão de Barretos tem grande aceitação da população Barretense demonstrando grande
potencial econômico ainda em crescimento, desta forma, a pesquisa procura analisar o quanto essa
satisfação atinge o público de Barretos, a fim de proporcionar o bem-estar dos mesmos, criando dessa
forma melhorias e maior participação do público, fundamental para alcançar resultados positivos
dentro do evento. Verificou-se também a necessidade de um plano claro de estratégia interna, em que
perante uma população sensível a variação de preços é preciso cuidado com as modificações do mesmo.
Dessa forma conclui-se que a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos contribui para o crescimento e
desenvolvimento da cidade, promovendo e viabilizando novos horizontes frente ao crescimento
socioeconômico do Munícipio. Além de ser grande atração de entretenimento e diversão a população.
Palavravas-chave: festa do peão de boiadeiro; barretos; entretenimento; crescimento.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DE GARRAFA PET
NA FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO RESIDENCIAL NO
MUNICÍPIO DE BARRETOS-SP
PEGUIM, G. R.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A geração de resíduos nas cidades por todo o país é um fato preocupante e presente no dia a dia das
pessoas. A destinação correta e o tratamento dos resíduos sólidos tratam-se de um trabalho de difícil
execução, mas que vem sendo colocado em evidencia pelos órgãos municipais. A utilização de garrafas
PET na fabricação de moveis residenciais pode colaborar para a diminuição dos impactos gerados por
este material no meio ambiente. O objetivo deste trabalho é de mostrar a viabilidade econômica e
ambiental na reutilização de garrafas PET na fabricação de moveis residenciais. A metodologia utilizada
neste estudo caracteriza-se por revisão bibliográfica, no qual obteve um alicerce de informações para a
produção do mesmo. De acordo com o estudo realizado, verificou- se que a utilização de garrafas PET
na fabricação de moveis residenciais contribui para a preservação do meio ambiente sendo que diminui
a disposição das mesmas em aterros sanitários e minimiza o descarte irregular. Verificou-se ainda que
o reuso do PET possibilita geração de renda para a população mais carentes quando se faze uso da
catação e posteriormente a venda dos mesmos. Com tudo conclui-se que a reutilização das garrafas PET
usada para diversos fins, além de auxiliar na gestão de resíduos proporciona benefícios
socioeconômicos.
Palavras-chave: garrafas pet; móveis; meio-ambiente; resíduos sólidos; reciclagem.
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA FINANCEIRA POR MEIO DE ÍNDICES E
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REIS, R.; MENDONÇA, R; S.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
O diferencial competitivo é o objetivo de muitas organizações no cenário do mercado atual e, para
alcançá-lo, muitas têm se dedicado a otimização de recursos, reduzir seus custos e consequentemente
eficiência financeira. Portanto, esse estudo tem como objetivo demonstrar as análises de índices dos
quatro grupos existentes, sendo de liquidez, eficiência, endividamento e rentabilidade com base nos
demonstrativos contábeis das organizações, especificamente o balanço patrimonial e demonstração do
resultado do exercício, a fim de apurar a situação financeira e econômica, além de descrever a forma que
tais análises são realizadas. Quanto à metodologia, realizou-se um levantamento bibliográfico com
referencial teórico, pesquisa qualitativa e documental em demonstrativos contábeis divulgados nos
sites das entidades em análise, no caso duas empresas de capital aberto. De acordo com estudo realizado,
verificou-se que através de tais análises é possível apurar o perfil do gestor quanto aos investimentos e
captação de recursos, a liquidez, estrutura do capital, os índices de rotação de seus estoques, o prazo
médio de pagamento e de recebimento e a rentabilidade que as organizações obtiveram em um
determinado período. Há outros índices importantes como o EBITDA e demonstração do valor
adicionado. Desta forma, conclui-se que os resultados obtidos através das análises torna-se ferramenta
para subsidio a tomada de decisão não apenas para gestores, mas por se tratar de organizações de
capital aberto, as análises são de interesse a acionistas, credores, funcionários, concorrentes,
especuladores, fornecedores, para os municípios e estados onde estão inseridas.
Palavras-chave: análise econômica; análise financeira; demonstração contábil; contabilidade gerencial.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO ADMINISTRADOR DE EMPRESA
FONSECA, F. C. B.; REZENDE, F. F.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A boa produtividade do funcionário de qualquer empresa é essencial para a assertividade dos resultados
e para a qualidade esperada por todos os clientes do mercado consumidor, sejam eles internos ou
externos. Levando em consideração o grau da falta de interesse no ambiente de trabalho e com a vida
profissional em geral, é de se presumir um grave dano à empresa em todas as suas áreas e um desgaste
emocional, por vezes desnecessário, do profissional em questão. Como objetivo geral, este trabalho
buscou apontar os diferentes graus de satisfação e insatisfação na carreira administrativa, seus motivos
e qual o comportamento do administrador diante da análise de sua vida profissional e da sua carreira.
A metodologia deste estudo consiste em pesquisa descritiva e exploratória. Os participantes da pesquisa
foram 38 egressos do curso de graduação em Administração, formados em sua maioria em um período
entre 2006 e 2014, na cidade de Barretos, São Paulo. Para divulgação da pesquisa, foi utilizado o meio
eletrônico através de e-mails e redes sociais. O instrumento utilizado foi uma ferramenta online, com
questionário sócio demográfico e uma Escala de Satisfação no Trabalho. Esta escala tem por objetivo
identificar o nível de satisfação no trabalhador baseado em aspectos psicossociais externos ao indivíduo
e relacionado à sua percepção quanto ao que ocorre de fato no ambiente de trabalho. Os resultados da
pesquisa mostraram que os fatores que geram maiores níveis de satisfação no profissional em
administração é o relacionamento, o conteúdo, a segurança e o desenvolvimento no trabalho, enquanto
que o maior fator de geração de insatisfação é a supervisão, indicada pela maioria dos participantes da
pesquisa. Conclui-se que tais fatores merecem uma atenção maior por parte dos gestores, que buscam
incansavelmente maiores produtividades e lucros para as suas empresas.
Palavras-chave: satisfação; administração; carreira; motivação; escala de satisfação no trabalho.
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AVALIAÇÃO DO USO DA INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO
EM MICRO EMPRESAS
BASSO FILHO, P. R. R.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
As pequenas empresas representam mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil,
gerando mais da metade de empregos com carteiras assinadas no país e pagando boa parte dos salários
brasileiros. Grande parte desses pequenos negócios utiliza a informática como auxílio em questões
simples, como emissões de notas fiscais ou controle básico de clientes, deixando de lado as ferramentas,
possibilidades e benefícios que ela pode trazer aos empreendedores caso utilizada de maneira planejada
e estruturada, visando o aumento da rentabilidade empresarial ou a reestruturação de processos. O
objetivo desse estudo é avaliar o grau de utilização das micro e pequenas empresas das ferramentas de
informática na forma estratégica além de demonstrar ferramentas economicamente viáveis para esse
tipo de empresa. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse estudo, baseou-se em uma vasta
revisão bibliográfica a fim de gerar um arcabouço de conhecimentos que o possibilitasse. Através desse
estudo pode observar-se que a grande maioria das pequenas e microempresas não adota a informática
estrategicamente, mais sim para fins simplistas. Observou-se também uma restrição dos pequenos
empresários frente a informática, rodeada pela falsa ideia de que o custo para inserção estratégica da
mesma é elevado. Notou-se ainda que existem uma série de ferramentas acessíveis a pequenas empresas
tanto no âmbito estrutural quanto no âmbito financeiro. Conclui-se dessa forma que é possível tanto
estruturalmente quanto economicamente, a inserção da informática de forma estratégica dentro das
pequenas empresas, desmitificando a afirmativa de que a mesma serviria apenas para fins cotidianos e
rotineiros.
Palavras-chave: informática; pequena empresa; auxílio; ferramenta.
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA VIABILIDADE NA IMPLANTAÇÃO DE
COBERTURAS VERDES E COBERTURAS CONVENCIONAIS COMPOSTAS POR
MADEIRAS E TELHAS DE CERÂMICA.
PINHEIRO, B. A.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS – ADMINISTRAÇÃO
Muito vem sendo discutido sobre os avanços da tecnologia e suas contribuições para as pessoas que
fazerem o uso dela, mas muitos aspectos estão sendo esquecidos e que acarreta uma influência direta
tanto no modo de vida como em aspectos pessoais. Investimentos são necessários para a sobrevivência
e para melhorara qualidade de vida das pessoas, sendo que o investimento direcionado ao meio
ambiente, por questões de precarização, vem a ter um pensamento mais primordial desde as últimas
décadas. O meio ambiente está entrando em um estado que sua cultivação e sua preservação não vêm a
ser mais uma opção e sim uma obrigatoriedade para garantir que o presente e as futuras gerações
tenham uma sobrevivência adequada quanto aos recursos disponíveis pela natureza. Neste aspecto, este
presente estudo, tem como finalidade de apresentar uma contrapartida para minimizar os gastos vindos
do meio ambiente, no intuito de apresentar resultados econômicos, mesmo que seja acima de
mecanismos utilizados e mais encontrados, ou seja, uma comparação direcionada ao lado econômica de
coberturas verdes e de coberturas de telhas de cerâmica e madeiras. Este ainda traz uma discussão
ambiental sobre os benefícios de implantação da cobertura verde e suas qualidades quando utilizada,
direcionando sempre a preservação e reutilização garantindo que o ambiente esteja sempre assegurado
em não prejudicá-lo. Uma análise da estrutura veio a ser pesquisada para poder destinar sobre quais
aspectos seriam necessário para a composição das coberturas comparadas, a estrutura verde e de
madeira. A metodologia utilizada foi uma vasta revisão bibliografia a fim de coletar dados que
propiciasse o estudo. Verificou-se que apesar das coberturas convencionais serem economicamente
mais viáveis, ao fazer-se uma análise acerca dos benefícios ambientais proporcionados pelas coberturas
verdes haverá uma relação custo benefício favorável às coberturas verdes. Conclui-se dessa forma que
mesmo as coberturas verdes tendo um valor de implantação superior as convencionais, as mesmas
possuem benefícios ambientais compensatórios.
Palavras-chave: construção verde; meio ambiente; analise econômica; telhado de madeira; telha de
cerâmicas.
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COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS: ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA
PARTICIPATIVA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLINA-SP
MACHIONE, E. C.; SEIDEL, V. P.; LOMBARDI, L. B.; NOGUEIRA NETO, J. F.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Através do aumento da taxa de crescimento populacional mundial e melhora significativa no padrão de
consumo dos produtos manufaturados, um enorme problema ambiental vem se tornando cada vez mais
evidente: o acúmulo de resíduos inúteis à sociedade. Esses resíduos já apresentam um volume superior
ao que a biosfera é capaz de absorver. Frente a isso, nota-se a necessidade de métodos diferenciados
para a deposição desses resíduos, sendo uma forma eficaz, a separação dos resíduos, em sua fonte
geradora, para serem encaminhados para coleta seletiva e posteriormente reciclagem. Este estudo tem
como objetivo demonstrar a experiência participativa realizada no município de Colina-SP, que ocorreu
devido a implementação de um projeto de coleta seletiva denominado “Coselix”, que foi elaborado e
desenvolvido em parceria com entidades beneficentes do município e prefeitura municipal. A
metodologia adotada para o desenvolvimento desse trabalho foi composta por uma vasta pesquisa
bibliográfica, assim como visitas técnicas a sede do projeto e entrevista com alguns participantes. De
acordo com o retorno obtido por meio desse estudo, observou-se que esse tipo de movimento junto à
população incentiva e faz aflorar uma consciência ligada aos princípios de educação ambiental, na qual
a população passa a ter uma maior preocupação com o meio ambiente no qual está inserida. Verificouse também uma redução de cerca de 20% da quantidade de resíduos direcionadas ao aterro sanitário
municipal, além da uma geração de renda significativa, através da venda dos materiais passíveis de
reciclagem, renda essa direcionada as entidades beneficentes parceiras desse projeto. Conclui-se dessa
forma, que projetos dessa natureza, trazem benefícios diversos para o município que o adota e incentiva,
trazendo desde uma maior consciência ambiental para a população até um aumento significativo no
tempo de via útil do aterro municipal e renda que pode ser destinada a entidades beneficentes e ou
reinvestidas no projeto a fim de melhorar os procedimentos e mecanismos de coleta.
Palavras-chave: meio ambiente; coleta seletiva; reciclagem; resíduos.
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COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL INTERNA E A
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
OLIVEIRA, G. M. M.; PESSOA, H. A.; SILVEIRA, L. L.; LIMA, L. F.; SILVA, M. I.; OLIVEIRA, N. L. G.;
GUIMARÃES, T. C. M.; SEIDEL, P. V.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Atualmente é possível observar que a comunicação empresarial traz benefícios tanto na melhoria da
qualidade dos processos como nos resultados obtido pelas empresas, frente a um mercado
contemporâneo e competitivo, onde as empresas buscam destacar-se através da sua rentabilidade para
projeção no cenário empresarial. Esse estudo tem como objetivo demonstrar a importância da
comunicação interna na organização, e como a mesma pode influenciar na qualidade de vida no trabalho,
proporcionando assim, um melhor desempenho organizacional. A metodologia de pesquisa utilizada
trata-se de uma vasta revisão bibliográfica, na qual se obteve um arcabouço de informações para a
produção. De acordo com o estudo realizado, verificou-se que a comunicação empresarial relaciona-se
com o estado emocional do colaborador interno no ambiente de trabalho, desta forma, as empresas
procuram analisar o quanto essa comunicação é clara e direta, a fim de proporcionar o bem-estar dos
mesmos, criando dessa forma a comunicação como elemento fundamental para alcançar resultados
benéficos dentro da organização. Verificou-se também a necessidade de um plano claro de comunicação
interna, em que o conhecimento do mesmo entre todos da organização também se faz primordial. Dessa
forma conclui-se que a comunicação interna permite não apenas a troca de informações dentro da
organização, mas sim, a criação de um bom clima organizacional, influenciando diretamente a qualidade
de vida no trabalho.
Palavravas chaves: comunicação interna; qualidade de vida no trabalho; organização; benefícios.
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COMUNICAÇÃO INTERNA E CULTURA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO
QUANTO À RELAÇÃO E INFLUÊNCIA DESSAS EM UM ÓRGÃO PÚBLICO DA
CIDADE DE BARRETOS
OLIVEIRA, T. A.; SEIDEL, V. P.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Nos dias atuais, muitos são os gargalos que detém de grande impacto nos resultados organizacionais, e
muitos desses se dão por motivos relacionados às relações interpessoais existentes dentro da
organização, que são responsáveis por moldar os processos e os consequentes resultados das mesmas.
O presente trabalho tem por objetivo destacar dois aspectos que afetam diretamente no desenrolar dos
processos internos das empresas: a cultura organizacional e a comunicação interna, enfatizando os
dotes culturais desdobrados quanto ao setor público. Tais levantamentos foram alcançados por meio de
um estudo de caso aplicado a um órgão público do setor de saúde da cidade de Barretos, nomeado
ficticiamente de Organização X, por meio da aplicação de um questionário aos funcionários da
organização, e em contrapartida a entrevista aplicada à gestora da mesma, possibilitando uma
comparação entre as respostas obtidas. Frente aos resultados deparados foi possível comprovar a
estreita relação existente entre a cultura adotada pelo órgão, e o fluxo comunicativo interno, por meio
da exposição de alguns dos motivos que podem ocasionar falhas no modelo de comunicação adotado,
assim como a associação encontrada entre a existência de subculturas como sendo uma forte fonte de
ruídos no fluxo de informações, que se desencadeiam como um estopim para o surgimento de boatos,
que acabam prejudicando, e muito, na obtenção dos resultados esperados. Sendo assim, concluí-se que
quando o assunto envolve comunicação e cultura, um choque mínimo acarreta drásticas consequências,
e que o fato de membros de uma equipe não conhecerem em totalidade a cultura da organização que
prestam serviços, e em consequência os objetivos da mesma, gera transtornos internos que impactam
na imagem que a empresa transmite para a sociedade.
Palavras–chave: cultura organizacional; comunicação; organização pública; resultados.
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ENRIQUECIMENTO DO BAGAÇO DA CANA DE AÇUCAR COM PALHIÇO,
MELHORANDO A COGERAÇÃO DE ENERGIA
SHIBA, A. N.; MOUSSA, M. J.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Os resíduos do processamento da cana de açúcar (bagaço e palhiço) são uma importante fonte
energética. O palhiço pode ser adicionado ao bagaço e ambos podem ser queimados nas caldeiras das
usinas, como fonte para cogeração de energia elétrica no setor sucroalcooleiro. A usina sucroalcooleira
citada, situada na região de Barretos – SP, em seu sistema de cogeração, utiliza o bagaço como
combustível para as caldeiras, gerando energia para suas operações e o restante é vendido às
concessionárias. O bagaço produzido é totalmente consumido e ainda à necessidade de comprar bagaço
de outras usinas da região. Esse estudo tem como objetivo demonstrar a importância do uso do palhiço
junto coma o bagaço na cogeração de energia, e como a mesma pode influenciar nos resultados da
queima, produção de energia e economicamente, proporcionando assim, um melhor desempenho
organizacional. A metodologia de pesquisa utilizada trata-se de um estudo de caso, revisão bibliográfica
e internet, na qual se obteve um arcabouço de informações para a produção. A energia gerada na safra
de 2014 com o uso da biomassa residual poderia ter havido uma economia da compra do bagaço de
outras usinas e assim melhorar o seu faturamento efetivamente produzido naquele ano. De acordo com
os estudos realizados, verificou-se que o palhiço pode ser agregado ao bagaço da cana de açúcar tendo
uma grande eficiência na cogeração de energia com um custo menor e assim não seria necessário a
comprar do bagaço de outras usinas. Dessa forma conclui-se que o palhiço poderia ser muito viável para
a cogeração de energia e assim diminuindo o custo da produção e poderia se pensar no aumento da
cogeração de energia.
Palavras-chave: bagaço; cana de açúcar; cogeração; palhiço.
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ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE E-COMMERCE PARA AUMENTO DE VENDAS NO
SETOR SUPERMERCADISTA
OLIVEIRA, D. H.; ZANON, A. L.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
O E-commerce vem ganhando força e conquistando a confiança de seus consumidores. Isso se deve ao
fato da facilidade de compra cada vez maior, aliada a comodidade e a credibilidade das lojas on-line. O
comércio eletrônico vem se destacando no cenário dos negócios, apresentando inúmeras vantagens,
documentadas através de experiências de empresários de diferentes portes. Entre os muitos segmentos
empresariais que se utilizam do E-commerce, tomamos como objeto de estudo o setor supermercadista.
Este estudo tem como objetivo demonstrar a contribuição do E-commerce para o aumento de vendas no
setor supermercadista, e identificar os tipos e características do E-commerce. O método adotado para o
seu desenvolvimento foi a Pesquisa Bibliográfica. Os resultados demonstram que é recente o
crescimento do número de consumidores que fazem suas compras em supermercados online; a
conveniência de receber os produtos em casa está tornando mais aceitável à compra de mantimentos
por esta via; o uso do E-commerce tem contribuído para o aumento de vendas dos supermercados de
forma significativa; os lucros obtidos neste segmento remetem a uma estimativa de crescimento de
100% no delivery online brasileiro até o ano de 2015. Concluiu-se, portanto que a utilização do Ecommerce nos supermercados apresenta-se como uma alternativa viável, um serviço diferenciado do
varejo tradicional, que traz comodidade aos seus usuários e contribui para o aumento das vendas no
setor.
Palavras-chave: comércio eletrônico, e-commerce, internet, varejo, supermercado
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ÉTICA NOS PERÍDOS DA CIÊNCIA: CLÁSSICO, MODERNO E
CONTEMPORÃNEO
BASTOS, A.L
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A Ética é a parte da Filosofia que trata dos ideais e valores que deveriam existir na convivência humana.
Em todos os tempos, os filósofos afirmaram que os ideais da justiça, paz, igualdade, fraternidade,
solidariedade deveriam prevalecer nas relações sociais e individuais. Objetivou-se com esta pesquisa
analisar quais as concepções de ética durante os períodos da ciência. Se trata de uma pesquisa descritiva,
com obtenção de dados bibliográficos, período de investigação longitudinal - histórico e tratamento dos
dados é qualitativa onde buscou-se por meio da Epistemologia a evolução da ética para o pensador de
cada período. No período clássico, segundo mitologia grega, a ética vem “do berço”, ou seja, se você nasce
em uma família estruturada você cresce uma pessoa estruturada, mas se você nasce em uma família
desestruturara você cresce uma pessoa desestruturada é chamado de Metaética. Para o filósofo Sócrates,
Ética é consequecialista (você sabe o que vai acontecer se fizer certo ou errado). Já para o filósofo pósSocráticos Platão, Ética da Akrasia, Fraqueza da vontade nas suas determinações, enquanto que para
Aristóteles, Ética não tem mandamento e nem busca consequências: Ética da busca da felicidade – da
Eudemonia Ética do meio termo. Ética da Virtude – O importante e ser feliz. Já no período moderno
(1500 1800d.C) encontramos o filósofo Immanuel Kant nega a Metaética, ou seja, a ética é construída a
partir das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde eles nascem e vive, não vem do
berço. Após o termino desta pesquisa conclui-se que a ética é disciplina filosófica que busca refletir sobre
os sistemas morais elaborados pelos homens, tentando compreender a fundamentação das normas e
das interdições peculiares de cada sistema social e cultural. Enquanto que a moral é o conjunto de
normas que orientam o comportamento humano com base em valores próprios tendo em vista certa
sociedade e esta varia no espaço e no tempo e constrói e moralidade bem como a sua cultura e
identidade.
Palavras-chave: ética; moral; filosofia; ciência.
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO COMO
FERRAMENTA DE COMPETITIVIDADE NA PEQUENA EMPRESA: O CASO DE
UMA PEQUENA EMPRESA NA CIDADE DE BARRETOS
SILVA, J. P. A.; CARVALHO, N. C.
FACULDADE BARRETOS – ADMINISTRAÇÃO
A comunicação está em todos os lugares, desde uma propaganda na televisão a um simples olhar. Seja
ela de forma direta ou indireta, seu papel na área empresarial está relacionado a eficiência e eficácia na
execução de tarefas e alcance dos resultados. Para que isso ocorra, as empresas planejam e desenham
seus processos para delimitar as formas e os meios de comunicação a serem executados. Isso permite a
empresa encurtar caminhos e ter controle de todos os processos executados na empresa. Neste estudo
realizado em uma micro e pequena empresa, com uma pesquisa qualitativa e quantitativa, foi observado
que os maiores problemas estão relacionados quanto a execução do trabalho e o feedback após o mesmo.
Visto que os processos no mesmo estavam bem definidos, foi preciso olhar mais afundo a causa do
problema, com base em outros artigos, autores e pesquisas, foi possível identificar que uma das falhas
era a forma de como a informação era transmitida, pois não se tinha um preparo por parte do
transmissor de como era a maneira eficaz de passar a informação recebida adiante a seu receptor e nem
de qual meio utilizar. Consequentemente o receptor interpretava da sua maneira e executava da forma
que achava, quando ia passar o feedback para seu líder ocorria outro erro de comunicação. A capacitação
de quem vai transmitir a mensagem é necessária para que se tenha eficácia no projeto, assim como foi
possível com base nos fundamentos deste trabalho, dizer que os processos precisam ser atualizados de
maneira vertical e horizontal, minimizando assim os ruídos que possam acontecer e afetar diretamente
os resultados da organização.
Palavras chaves: processo; comunicação; comunicação interna; comunicação externa; fatores críticos de
sucesso.
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GESTÃO DO CRM (COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) PARA MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL
CESTARO, A. J.; ZANON, A. L.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Atualmente o mercado competitivo e globalizado exige que as empresas busquem sempre por um
diferencial, novas tecnologias, recursos operacionais, ferramentas, métodos eficientes e produtivos, com
intuito em potencializar seus processos em relação à qualidade e competitividade. Sendo assim, tornase essencial e necessário para a sobrevivência das empresas, investimentos em relação à gestão do
relacionamento com cliente tornando-se cada vez mais necessária para garantir a fidelização de clientes,
vendas com feedbacks positivos e garantir o crescimento para as empresas. O presente estudo tem por
objetivo demonstrar a importância da gestão do relacionamento com o cliente para micro e pequenas
empresas no Brasil, utilizando o CRM como ferramenta que pode auxiliar, apoiar e facilitar essa gestão.
A metodologia de pesquisa será baseada em dados retirados de livros, artigos e internet através de uma
vasta revisão. De acordo com o estudo realizado, o CRM é uma importante ferramenta para realizar a
manutenção e gestão clientes, sendo viável por oferecer diferenciais competitivos tanto para grandes
empresas quanto para micro e pequenas empresas no Brasil. Dessa forma conclui-se que as empresas
que desejam obter vantagens competitivas devem estar preparadas, agindo de maneira permanente,
antecipando quanto aos problemas futuros e procurando identificar os nichos de mercado no qual
podem atuar e assim permanecer no mercado e obter sucesso em vendas.
Palavras-chaves: CRM; atendimento ao cliente; diferenciais competitivos; vendas.
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GESTÃO EMPRESARIAL EM MICRO E PEQUENA EMPRESA: ESTUDO EM
SALÃO DE BELEZA E ESTÉTICA NO MUNICÍPIO DE BARRETOS-SP
LIMA, E.R.S; SATURI, E.M.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
As micro e pequenas empresas são de grande importância no desenvolvimento econômico do país,
portanto tem apoio e melhores condições do governo, isso para que os mesmos possam desenvolver
suas atividades e cumprir com seus deveres junto ao governo. Normalmente essas empresas começam
a desenvolver suas atividades informalmente, sem orientações ou conhecimento em gestão
administrativa, fazendo com que não haja um planejamento inicial para seus negócios, dada uma grande
importância para o sucesso da empresa. Por se tratar de micro e pequenas empresas, na maioria das
vezes as áreas de gestão da empresa são deixadas de lado, com o pensamento de que são gastos extras,
sendo realizado de maneira intuitiva pelo proprietário ou sócios do negócio, levando a sobrecarga de
funções. No presente estudo de caso é abordada a gestão empresarial de um salão de beleza no
município de Barretos, que nos mostra uma realidade em muitas das micro e pequenas empresas no
Brasil, que é a falta de conhecimento em administração, a imaturidade em gestão empresarial e a
sobrecarga de atividades em uma só pessoa. O trabalho objetiva demonstrar a gestão básica dentro de
uma organização, sendo elas a gestão de pessoas, processos, marketing e finanças e comparar com as
mesmas dentro do salão de beleza, apontando evidencias dos cenários de administração das micro e
pequenas empresas, o proprietário foca mais na parte dos processos das atividades desenvolvidas do
que na parte da gestão do negócio. Conclui-se que a microempresa analisada, não possui um modelo
específico de gestão empresarial, é carente em conhecimento administrativo, fazendo com que as
decisões sejam tomadas por intuição, levando a estagnação do negócio.
Palavras-chave: micro e pequena empresa; administração; gestão empresarial; gestão básica.
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM ACADÊMICOS DE ADMINISTRAÇÃO
VIEIRA, F. C. S.; REZENDE, F. F.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Inteligência Emocional é definida como a capacidade de identificar as próprias emoções/sentimentos e
as dos outros, sabendo gerenciá-las. Considera-se que o desenvolvimento da Inteligência Emocional é
de extrema importância aos profissionais da administração, visto que, na maioria das vezes, estes
assumem cargos de liderança. Saber controlar as emoções e não deixar que emoções negativas
atrapalhem o desempenho são elementos fundamentais para o êxito profissional e melhor qualidade de
vida no trabalho. Este estudo teve como objetivo geral identificar as dimensões da Inteligência
Emocional, de acordo com a percepção de estudantes do curso de Administração, de uma Faculdade
privada localizada no interior do Estado de São Paulo. A metodologia consistiu em um estudo descritivo,
transversal e quantitativo. A coleta de dados ocorreu na própria faculdade, mediante a aplicação de um
questionário de dados sócio demográficos e Escala de Medida de Inteligência Emocional (MIE), esta
composta por 59 questões, que avaliam cinco domínios/habilidades da Inteligência Emocional
(automotivação, autoconsciência, autocontrole, empatia e sociabilidade). Os resultados indicaram que
os domínios da Inteligência Emocional mais desenvolvidos nos participantes foram empatia (M=2,87;
DP=0,72), automotivação (M=2,86; DP=0,84) e autoconsciência (M=2,76; DP=0,91) e os menos
desenvolvidos foram sociabilidade (M=2,59; DP=0,86) e autocontrole (M=2,44; DP=0,89). Conclui-se
que, existe a necessidade de que os participantes desenvolvam a sociabilidade e autocontrole, pois além
de ter consciência dos próprios atos, é necessário também, saber controlá-los e ser sociáveis, visto que,
atualmente no mercado de trabalho, faz-se necessário que o profissional saiba trabalhar em equipe para
melhor desempenho de suas atividades, obtenção do sucesso profissional e melhor qualidade de vida
no trabalho.
Palavras-Chave: inteligência emocional; administração; trabalho; habilidades.
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LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO: UM ESTUDO ALEATORIO DA INFLUENCIA DO
LÍDER NA MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES
OLIVEIRA, H. M; MINISTRO, A. C.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Em um cenário onde as pessoas são peças principais dentro da empresa é importante que se tenha
atenção aos colaboradores para que eles estejam sempre motivados e trabalhando em harmonia com a
organização. Neste cenário atual onde as pessoas são mais conscientes de sua capacidade, o colaborador
possui um desejo de se sentir peça fundamental no trabalho e cabe ao líder motiva-los, pensando na
satisfação tanto da empresa quanto da equipe, fazendo com que todos se dediquem pelos mesmos
objetivos. A liderança e a motivação estão totalmente ligadas quando se busca um bom desempenho do
colaborador e, uma vez que o estilo de liderar tem grande importância para manter os colaboradores
motivados, os líderes na grande maioria das vezes são os responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso de
sua equipe. Apesar de a motivação ser intrínseca ao ser humano e estar dentro de cada indivíduo, cabe
ao líder inspirar confiança e guiar seus liderados ao caminho do sucesso pessoal e coletivo, pois, a
liderança quando bem executada é capaz de motivar as pessoas a ultrapassarem seus limites e
alcançarem suas metas. O objetivo desta pesquisa é identificar os estilos de liderança exercidos
atualmente nas grandes empresas verificando a sua influência no comportamento dos colaboradores e
da equipe, e mostrar como as pessoas enxergam seus líderes e como elas se sentem em relação as suas
atividades. A metodologia utilizada se deu através de questionário e pesquisas bibliográficas, buscando
embasamento teórico sobre liderança e as teorias motivacionais e tomando-se por base o que já foi
publicado em relação ao tema. Com a análise feita, ficou claro o quão importante e influenciador pode
ser um líder diante de sua equipe, e que o estilo de liderança pode motivar e desmotivar os
colaboradores. Contudo, a pesquisa mostrou que o estilo utilizado depende muito da cultura
organizacional da empresa em questão e do comportamento dos colaboradores. Este estudo contribuiu
para mostrar que o líder é fundamental para incentivar sua equipe e ajudar a criar um ambiente
saudável e, mostrou também, que o caminho para a satisfação dos colaboradores dentro da empresa é
longo e que há muitos métodos que podem ser utilizados para se alcançar o objetivo, que é manter a
equipe motivada e trabalhando em sintonia com os objetivos da organização.
Palavras-chave: liderança; motivação; perfil; equipe.

HELOISA MARTINS DE OLIVEIRA – heloisa.martins.oliveira@hotmail.com
ANDRÉ DE CARVALHO MINISTRO – ministro@unibarretos.com
VOL. I – 2015 – ISSN: 2447-0473

Página 63 de 122

CONGRESSO DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO: UM ESTUDO DE COMO INCENTIVAR EQUIPES
ADMINISTRATIVAS EM UMA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS
SANTANA, F. O.; ANTONIO, S. S.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
No cenário atual, quando o assunto é liderança e motivação nota-se que existe uma grande dificuldade
em encontrar pessoas capacitadas para desempenhar a função de líder e para conseguir através da
mesma motivar e incentivar pessoas. E este trabalho tem como objetivo mostrar que através da
liderança e da motivação é possível incentivar equipes a trabalharem motivadas, comprometidas e
satisfeitas, para alcançarem com excelência os objetivos da empresa. O presente estudo foi realizado em
uma Instituição Educacional localizada na cidade de Barretos, interior do Estado de São Paulo. A
metodologia adotada baseia-se na revisão bibliográfica e no estudo de caso, através da aplicação de um
questionário com os colaboradores das áreas administrativas. Ao término da pesquisa, foi possível
comprovar que os líderes dessa Instituição não estão capacitados para incentivar, para motivar e para
valorizar seus liderados. Conclui-se dessa forma, que os líderes precisam buscar capacitação para
exercer o papel de líder, para que consigam incentivar seus liderados a trabalharem com mais motivação
e para se obter um clima organizacional agradável.
Palavras-chave: liderança; motivação; incentivo; clima organizacional.
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LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS PARA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
COSTA, A. P.; MOUSSA, M. J.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
O descarte de embalagens vazias de agrotóxicos consideradas resíduos perigosos, tem sido um grande
problema, descartadas de maneira inadequada causam danos ao meio ambiente e a saúde humana. No
Brasil a partir da década de 1980, diante do enorme crescimento de lixos descartados de modo irregular,
despertou na sociedade a conscientização da necessidade da preservação ambiental, o que se refletiu na
definição de novas políticas governamentais e também empresariais. Devido ao enorme problema de
destinação final de embalagens vazias de agrotóxicos, as dificuldades no descarte, e a crescente
quantidade de descarte, foi criado a entidade Instituto Nacional de Processamento de Embalagens
Vazias (INPEV), para gerenciar toda a cadeia da logística reversa das embalagens. A metodologia
utilizada nesse trabalho foi através de pesquisas qualitativa, baseado em pesquisas bibliográficas, e por
meio de fontes secundárias, no qual obteve importantes informações para o desenvolvimento dessa
pesquisa. De acordo com o estudo realizado, verificou- se que a maior parte dos agricultores tem
colaborado com o procedimento do descarte de embalagens de maneira correta conforme determinado,
mas ainda existe um pequeno percentual que ainda não pratica o procedimento correto. Verificou-se
também as dificuldades para as filiais mais distantes da central de recebimento para a devolução das
embalagens. Após a análise, sob a ótica da sustentabilidade do sistema brasileiro de recolhimento e
destinação final de embalagens vazias de agrotóxicos, foram identificados alguns problemas que
dificultam no processamento das embalagens. Esses problemas podem ser melhorando visando a
sustentabilidade do sistema, através de proposta de intervenção e implantação do mesmo. Dessa forma
conclui-se, que esse estudo foi fundamental para a pesquisa realizada, tivemos uma visão geral sobre a
cadeia da logística reversa das embalagens vazias, apesar de todo o processo realizado com sucesso
notamos que ainda há mais o que fazer para não deixar o meio ambiente ser prejudicado pelos erros dos
seres humanos.
Palavras-chave: logística reversa; desenvolvimento sustentável; preservação do meio Ambiente; INPEV.
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LOGÍSTICA REVERSA DE LIXO ELETRÔNICO
PRADO, R. E. C.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Atualmente com o avanço tecnológico somado com o consumismo, todos os anos, toneladas e toneladas
de computadores, televisores, monitores e os mais diversos equipamentos eletrônicos se tornam
obsoletos ao fim de sua vida útil, levando esses produtos a serem considerados resíduos de
equipamentos eletroeletrônicos (REEE) ou e-lixo. Com uma nova visão e uma cobrança ambiental da
sociedade, os novos produtos além de atender as necessidades do consumidor direciona seu foco na
questão ambiental de reutilização da matéria-prima em sua produção, design que facilite os processos
de reciclagem, dentre outras como; pontos de coleta, segregação dos componentes e envio para as
recicladoras para que seu descarte seja correto ou retorne a cadeia produtiva. A lei nº 12.305 que institui
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) demonstra a preocupação em nível nacional dos
dirigentes de nosso país em implantar a Logística Reversa de lixos eletrônicos e evitar danos causados
ao meio ambiente e a saúde pública. Esse estudo tem como objetivo fazer uma análise da logística
reversa sobre os resíduos eletrônicos no Brasil, e para isso, o trabalho foi dedicado a análises de
pesquisas em artigos, trabalhos científicos, livros e textos que abordam logística reversa e resíduos
eletrônicos. Observou-se que houve um retardo na criação e aprovação da Política de Resíduos Sólidos
no Brasil, fator que deixou o pais por algum tempo sem parâmetros adequados e regulares de
destinação. Observou-se também que a partir da inclusão da Lei 12.305/10, não apenas os produtores,
fabricantes, importadores e revendedores se tornam responsáveis pela logística reversa do produto,
mas o próprio consumidor passa a fazer parte da responsabilidade compartilhada a que se refere a Lei,
assumindo a função de realizar de forma adequada o descarte de produtos eletrônicos obsoletos.
Conclui-se dessa forma que apesar de tardias, providencias a nível nacional acerca dos resíduos
eletrônicos estão sendo tomadas.
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MOTIVAÇAO ORGANIZACIONAL
SILVA, C. C. C; BASTOS, A. L.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A motivação no trabalho vem sendo discutida e estuda a tempos, sempre na busca de aliar
produtividade, comprometimento e claro o bem-estar do colaborador. O trabalho visa demonstrar como
esta ferramenta tornou se importante no meio corporativo, como uma forma de elevar a produtividade,
reter talentos, diminuir a rotatividade e o absenteísmo e manter um bom ambiente no trabalho. Com
base em teorias e autores renomados e aplicação de uma pesquisa qualitativa e quantitativa realizada
com 6 pessoas em uma empresa de alimentos da cidade, foi aplicado um questionário com 20 perguntas,
do qual foi possível verificar a opinião de cada colaborador, seus anseios, desilusões, expectativas e uma
visão espontânea sobre as ações praticadas pela empresa. Ficou evidenciado a importância do salário,
mas também de se ter um bom ambiente de trabalho, benefícios, imparcialidade na hora de se conseguir
uma promoção e um plano de carreira. Desta forma conclui se que é necessário conhecer seu capital
humano valorizá-lo e investir em seu aperfeiçoamento. A junção das teorias torna se imprescindível
para se alcançar esses objetivos.
Palavras-chave: motivação; comportamento; produtividade; trabalho.
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NÍVEL DE ESTRESSE PERCEBIDO EM ACADÊMICOS DO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO
SIQUEIRA, M. T. S.; REZENDE, F. F.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
O estresse é definido como um estado de tensão mental e física que acarreta um desequilíbrio total no
ser humano, de tal maneira que enfraquece seu sistema imunológico, deixando sujeitos a doenças, ou
seja, o estresse surge através de uma interação entre a pessoa e o mundo que ela vive. Levando em
consideração o alto índice de doenças mentais relacionadas ao estresse, considera-se que é de suma
importância entender seus sintomas, fases e influência na vida dos indivíduos e na produtividade das
organizações. Esse estudo objetivou analisar o nível de estresse percebido e o impacto do mesmo na
vida acadêmica graduandos de uma Faculdade privada, localizada no interior do Estado de São Paulo.
Participaram da pesquisa 119 acadêmicos do curso de Administração. Como instrumentos para a coleta
de dados foram utilizados: Questionário de dados sócio demográficos; Escala de Estresse Percebido
(PSS-14) e questões relacionadas à vida acadêmica. Os resultados demonstraram que o valor médio de
estresse percebido nos estudantes foi de 26,86 (DP 6,95). Os sintomas mais frequentes foram:
nervosismo, irritações, perda de controle. Foram constatados, que os últimos anos do curso são para os
acadêmicos o mais estressantes, em relação aos outros anos. E que pequenos fatores como o estado
emocional pode sim causar impacto na vida acadêmica. Concluiu-se que os participantes do estudo
apresentaram níveis moderados de estresse e diante disso, considera-se necessário o manejo de tais
sintomas para minimizar o impacto negativo na vida acadêmica dos estudantes do curso de
Administração.
Palavras-chaves: estresse; acadêmicos; administração; curso.
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NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS NA AGRICULTURA
ORLOVIKS, J.; MOUSSA, M.J.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A modernização da produção agrícola com a implementação das tecnologias tem sido considerada de
grande importância. Considerando estes aspectos, e o interesse em conhecer as tecnologias atualmente
utilizadas na agricultura optou-se pela realização deste estudo com os objetivos de descrever as
principais tecnologias utilizadas na produção agrícola, demonstrar a importância do mercado agrícola
para a economia brasileira. Este estudo trata-se de uma pesquisa teórica, com abordagem qualitativa. A
metodologia adotada para a realização deste estudo foi à revisão de literatura. Aa literaturas analisadas
demonstraram que o avanço de tecnologias utilizadas para melhorar a produtividade, mapear a
propriedade e otimizar a produção agrícola já é uma realidade no Brasil. Neste contexto, a agricultura
de precisão é um dos temas com maior potencial de crescimento no agronegócio. Com o apoio de
equipamentos controlados por satélite, a exemplo do GPS (Global Positioning System) e de outras
tecnologias de sensoriamento remoto. Dessa forma conclui-se que o agricultor pode obter dados
confiáveis para gerenciar o manejo de solo, insumos e culturas, de modo adequado às variações
espaciais e temporais fazendo adequadamente uso das tecnologias disponíveis.
Palavras-chave: tecnologias agrícolas; agricultura de precisão; agronegócio; produtividade.
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O AUTOATENDIMENTO NO VAREJO: UM ENFOQUE ESTRATÉGICO BASEADO
NO COMÉRCIO DO CENTRO DA CIDADE DE BARRETOS
SANTOS, J. P.; CARVALHO, N. C.
Faculdade Barretos - ADMINISTRAÇÃO
O mercado varejista brasileiro encontra-se em um nível competitivo e dinâmico, necessitando de
inovações em marketing para buscar um lugar de destaque e conquistar a confiança do cliente, e uma
das principais ferramentas, dentro da área do marketing, é o autoatendimento que junto com o visual
merchandising e com o composto de marketing venha a satisfazer e fidelizar os clientes da loja,
aumentando a rotatividade da mercadoria e maior lucratividade para a loja, a grande novidade das lojas
de departamento foi à introdução do autosserviço substituindo a modalidade de venda assistida ao
cliente. Esse estudo tem como objetivo identificar a satisfação dos clientes, de lojas de departamento do
comércio de Barretos quanto ao autoatendimento. A metodologia de pesquisa utilizada foi de caráter
quantitativo. Os dados da pesquisa apresentam compatibilidade com a teoria, quando à maior parte dos
entrevistados preferem uma loja com um layout bem definido com espaços e com organização, o que
proporciona para loja uma circulação facilitada e atrativa para os clientes e colaboradores, e quando
perguntados se eles se sentem confortáveis quando não existe ninguém na loja para atendê-los, a
maioria dos entrevistados afirma que sim, afirmando então que os clientes gostam do autoatendimento.
Dessa forma conclui-se que o autoatendimento é possível de ser identificado como algo que os clientes
gostam e que influencia no poder de decisão de compra e que, portanto, o consumidor barretense, gosta
do autoatendimento oferecido nas lojas de departamentos no varejo, e que estão satisfeitos com o
atendimento em loja de departamentos, porem eles tem preferência para as lojas que tenham um
vendedor disponível para ajudá-lo caso assim necessite.
Palavras-chave: autoatendimento; loja de departamento; marketing; comportamento do consumidor;
visual merchandising.
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O ESTILO DE LIDERANÇA MAIS EFICAZ NO COMERCIO DE VENDAS: UM
ESTUDO ELABORADO NO COMÉRCIO VAREJISTA DE BARRETOS/SP
VIEIRA, M. C. O. M; MACHADO, L. F.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Atualmente a liderança é considerada de grande importância para os empresários, pois a mesma é
aplicada pelos líderes da organização em suas equipes buscando resultados positivos que ajudem a
empresa a crescer no mercado e alcançar seus objetivos. O presente trabalho relaciona-se com temas
ligados a liderança em si, e busca encontrar qual ou quais os estilos mais utilizados pelos líderes que
lidam com o comercio de vendas e, mais precisamente, qual o mais eficaz. Para cada estilo utilizado,
existem resultados na organização e na equipe, justamente porque os estilos estão diretamente ligados
com as decisões que os lideres tomam para moldar a forma de trabalhar dos seus colaboradores, o que
pode acarretar em benefícios ou malefícios na organização. O trabalho foi elaborado em empresas do
comércio de vendas da cidade de Barretos/SP, através de diversas pesquisas bibliográficas relacionadas
ao tema pesquisado e pesquisas quantitativas aplicadas as equipes de vendas da empresa. Nas análises
feitas no trabalho em si, a maioria dos líderes mostrou-se mais participativo da vida da sua equipe,
ouvindo o que os mesmos tinham a dizer e consequentemente influenciando para que os mesmos
tenham melhores resultados na organização. Conclui-se dessa forma que a liderança é extremamente
importante nas empresas, pois o seu modelo vai levar a organização a outro estágio.
Palavras-chave: liderança; estilos; traços; vendas.
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O IMPACTO DA POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA NA ECONOMIA BRASILEIRA
ROCHA, A. L.; LEAL, F. M.; SILVA, J. Z.; SALVINO, L. M.; SANTOS, T. L.; VASQUES, T. R.; LIMA FILHO,
R. A.; MACHIONE, E. C.; NOGUEIRA NETO, J. F.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A política fiscal brasileira compõe-se pelos programas do governo que estão relacionados com a
aquisição de bens e serviços, o gasto de transferências e a quantidade e o tipo de impostos. As receitas
públicas tratam-se das receitas do Estado, obtidas de forma primária por meio dos impostos. Quando as
receitas públicas superam os gastos, ocorre um superávit orçamentário, caso contrário tem-se um déficit
orçamentário (TROSTER e MOCHÓN, 2002). Objetivou-se através desse trabalho demonstrar os
benefícios da política fiscal expansiva, em âmbito nacional. Para o desenvolvimento desse trabalho
adotou-se como base a pesquisa descritiva, de caráter bibliográfico, onde procurou-se pesquisar uma
grande quantidade de obras a fim de gerar um arcabouço de informações para suporte do mesmo.
Através desse trabalho verificou-se que existem dois modelos de política fiscal, sendo a política fiscal
expansiva e a política fiscal regressiva, onde a primeira prevê redução de impostos e ou aumento dos
gastos públicos seguido de aumento do consumo privado, produção e empregabilidade, enquanto que a
segunda prevê aumento relativo de impostos e diminuição dos gastos públicos seguido de redução de
consumo privado, produção e empregabilidade, mostrando-se antagônica a primeira política citada.
Notou-se também que as medidas expansionistas tenderão a realizar um déficit no orçamento, enquanto
as políticas recessivas atuarão contrariamente e a implantação da política expansionista tras diversos
benefícios para a economia local, sendo, aumento de consumo, de produção, de capital de giro entre
outros. Conclui-se dessa forma, que do ponto de vista produtivo, a política fiscal expansiva impacta
positivamente a economia brasileira, quando implantada de forma planejada e gradativa, não podendo
a mesma ser revertida repentinamente, devido a contínua estabilização econômica por ela promovida.
Palavras-chave: política fiscal expansiva; economia; déficit; superávit; impacto.
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O PROCESSO DE RESILIÊNCIA DOS COLABORADORES DE UMA EMPRESA
VAREJISTA, SOB A ÓTICA DE GESTORES
PAULA, M. A; REZENDE, F. F;
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
O conceito de resiliência está relacionado à habilidade que permite aos indivíduos se sobressaírem de
maneira positiva perante as situações de adversidade, evitando que se abalem emocionalmente, percam
o foco e controle de suas atividades. É de grande importância o constante desenvolvimento dessa
habilidade no âmbito profissional, visto que, a resiliência proporciona um melhor enfrentamento de
crises financeiras, mudança de governo, problemas sociais ou demais dificuldades que podem aparecer
no cotidiano dos indivíduos e prejudicam o sucesso da organizaçao. O objetivo desse estudo consistiu
em entender o processo de resiliencia dos colaboradores de uma rede varejista, de acordo com a opiniao
dos gestores e como este conceito e aplicado no ambiente de trabalho. O estudo contou com cinco
participantes que ocupam cargo de liderança (gerentes e gestores) em uma rede de varejo de grande
porte, localizada no interior do estado de Sao Paulo, sendo a analise feita em uma de suas regionais.
Como metodologia utilizou-se a analise qualitativa de dados. Utilizou-se um questionario
semiestruturado, contendo dez perguntas abertas, com o objetivo de identificar os comportamentos dos
líderes que atuam na empresa varejista no quesito desenvolvimento da resiliencia dos colaboradores.
Os resultados apontaram que antes de tomarem qualquer decisão, os líderes preferem conversar,
entender, adaptar e saber o que está se passando com o indivíduo, para assim, ajudá-lo a desenvolver a
resiliência no ambiente organizacional. Concluiu-se que, as lideranças conhecem a importância do
desenvolvimento da resiliência na empresa para obtenção do sucesso perante as adversidades, e como
ferramenta de desenvolvimento, constantemente utilizam diversas estratégias e programas para que
essa habilidade seja praticada.
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OS DIFERENTES PROCESSOS INFLACIONÁRIOS E A
DESVALORIZAÇÃO DO REAL
LIMA, T. A. T.; DE SOUZA; V. A. M. R.; MACHIONE, E. C.;
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Nota-se atualmente inúmeras discussões sobre o processo inflacionário e seus reflexos sobre a
economia nacional, associando a inflação única e exclusivamente ao excesso de moeda no mercado,
causando um aumento nos preços. Entretanto, existem muitos outros fatores, que geram o processo
inflacionário. Objetivou-se com este trabalho explicar o que é o processo inflacionário e quais são seus
principais tipos, assim como, a diferença existente entre inflação, deflação e desinflação além de
demonstrar a desvalorização do Real no decorrer de 20 anos da implantação do Plano Real, sendo de
01/07/1994 a 01/02/2014. Para comtemplar os objetivos desse estudo, adotou-se a pesquisa
bibliográfica e documental. Para o cálculo da desvalorização, utilizou-se a formula: TDM = I/1+I, sendo
I a taxa de inflação acumulada no período. Através dessa pesquisa, observou-se que o processo
inflacionário se trata de um aumento contínuo de preços, inibindo o poder de aquisição de uma moeda,
podendo ocorrer em quatro formas distintas, sendo: inflação de demanda, inflação de custo ou de oferta,
inflação inercial e inflação reprimida, as quais contém diferenças significativas, pouco conhecidas pela
população. Observou-se ainda uma latente diferença entre os conceitos deflação e desinflação, sendo
que a primeira consiste na queda persistente no nível dos preços, enquanto que a segunda se trata de
uma redução da taxa de inflação. Em relação a desvalorização do real, notou-se que um dos motivos
causadores foi o desequilíbrio interno econômico enfrentado pelo país. Após vinte anos do Plano Real,
observou-se que, houve uma taxa de inflação acumulada de 347,51%, fator contribuinte para corrosão
do real, ou seja, um produto que custava R$1,00 em 1994 passou a custar R$4,47 em 2014, fato que
demonstra perca de 75% do poder de compra do Real. Conclui-se assim que apesar de frequente no
cotidiano populacional, o processo inflacionário, é de pouco conhecido. Em relação ao Plano Real,
conclui-se que, não houve uso de políticas efetivas nem um equilíbrio econômico, fato que proporcionou
uma corrosão no poder de compra da moeda, ocasionando a desvalorização da mesma, em relação ao
seu período de implantação.
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OS NOVOS RUMOS DO RH NAS EMPRESAS: ESTUDO DE CASO
NA EMPRESA ALFA
PASTREIS, L. S.; MOUSSA, M. J.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Em um mundo globalizado e acelerado nas mudanças tecnológicas, o maior desafio das organizações
não é o capital sim as pessoas. O Recurso Humano (RH) deixou de ser um departamento de pessoal, para
se tornar a peça chave da empresa. O departamento de RH atuava num modelo mecanicista, onde o
empregado obedecia e o superior dava as ordens. Este estudo tem como objetivo o planejamento de
melhorias no processo de RH que demonstre resultados para construção da organização. A metodologia
é um estudo de caso que faz uma análise de como as pessoas são importantes para a organização, sem o
departamento de RH não teriam onde recorrer. O RH está ficando cada vez mais amplo dando um
direcionamento nos processos estratégicos, competitivos no mercado. Dessa forma conclui-se que o
departamento de RH passou a ter foco na Gestão de Pessoas, está passando por grandes mudanças,
inserindo profissionais qualificados que saibam trabalhar com outras pessoas. O capital humano tem
uma grande valorização para o crescimento da organização, há necessidade de transformação nos
métodos de trabalho. Gerenciar as mudanças nos dias atuais e principalmente nos próximos anos é o
maior desafio para todos os profissionais.
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OS SITES DE BUSCA ENQUANTO FERRAMENTAS PARA DIRECIONAMENTO
DE VENDAS ONLINE: ESTUDO EM HOTEL DE BARRETOS-SP
PIRANE, P. M.; MINISTRO, A. C.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Atualmente é possível observar uma mudança no comportamento de compra dos consumidores com a
ascensão contínua da era digital, desse modo, empresas precisam buscar a visão de estar aonde seus
consumidores também se encontram. O presente estudo tem como objetivo explorar a importância dos
sites de busca para ampliação e efetivação de vendas, identificando os novos hábitos de consumo no
ambiente online dentro do setor de turismo. A metodologia da pesquisa abordada trata-se de uma
grande procura por referenciais bibliográficas que retratam este cenário moderno, ampliando os
conhecimentos e abordando a contextualização do trabalho através de um estudo de caso, afim de
identificar uma relação estreita de “causa-efeito” do objetivo colocado em pauta. Com o estudo realizado
foi possível caracterizar uma predominante tendência dos internautas ao uso dos sites de busca, como
fonte de procura para informações relacionadas ao setor da empresa observada, sendo estes os
principais responsáveis pelos acessos à ferramenta online e consequentemente uma junção positiva
sobre a mensuração de resultados apresentados. A vista disso, concluiu-se que os sites de busca são uma
forte tendência para o setor de turismo, pois além de impactar os clientes em potencial usando uma
comunicação direta e eficiente, existe uma relação direta com índice de retorno em vendas.
Palavras-chave: comportamento; consumidor; sites de busca; google adwords; google analytics; era
digital; marketing online; turismo online.
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PLANEJAMENTO DE MARKETING NA CARREIRA MUSICAL

CANDIDO, E. C.; BASTOS, A. L.
FACULDADE BARRETOS - ADMIBNISTRAÇÃO
As bandas podem ser classificadas como pequenas empresas de acordo com o mercado fonográfico, e
tem como foco ser diferente das outras, ou seja, buscar a melhor forma de fazer sucesso como todas as
organizações. Na maioria das situações os gestores das bandas iniciam seu começo no mercado
fonográfico através de reuniões sem compromissos, cada um com seus instrumentos, e até mesmo em
conservatórios participando de algumas apresentações que consequentemente surge o interesse de
tocar em bandas entre outros. Pode-se dizer também que todos os membros de uma banda têm um
sonho, metas e objetivos, e alcançar um status na fama no mercado musical, partindo desse
embasamento os gestores precisam ter a cautela de construir degrau por degrau, suas metas e objetivos,
assim é em toda organização que precisa de um alicerce para chegar ao topo do sucesso. O presente
trabalho aborda a importância do planejamento de marketing em carreiras musicais, tendo em vista a
falta de gestores no mercado musical, onde muitas vezes o musico ou as bandas se estacionam em um
determinado lugar e não conseguem certas vezes alcançar o sonho do sucesso. Teve como objetivo
central conhecer os benefícios que se pode obter uma banda ou artista com o planejamento de
marketing frente ao ambiente competitivo neste segmento de mercado, e para isso, fez uso de uma
pesquisa classificada como qualitativa de caráter interpretativo que tem como objetivo analisar o
planejamento de marketing na carreira musical de bandas e músicos, através de estudos de caso
referente aos problemas pesquisado. Verificou-se que uma grande quantidade de artistas componentes
de muitas bandas não tem um efetivo plano de marketing tangenciando sua carreira, deixando assim de
potencializa-la na medida do possível. Dessa forma conclui-se que o planejamento de marketing na
carreira profissional de músicos e artista, preponderantemente na classe amadora, apesar de muito
importante, muitas vezes não é trabalhado da forma correta.
Palavras-chave: planejamento de marketing; bandas; empreendedorismo; música.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A INOVAÇÃO
OLIVEIRA, T. R.; SATURI, E. M.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
As empresas atualmente conceituadas no mercado, atuando em seu ramo de negócio competitivo
exigem planejamento estratégico definidos com qualidade para execução do andamento das
organizações. O estudo tem como objetivo mostrar a importância do planejamento estratégico e a
inovação para o desenvolvimento satisfatório da organização e para atingir os resultados apresentados,
diante das mudanças cotidianas, todos passam por processos de modificações, novos conhecimentos e
com isso o planejamento estratégico aplica-se para as mudanças necessárias das organizações,
buscando soluções e resoluções. A metodologia de pesquisa utilizada para desenvolvimento do trabalho
foi qualitativa e bibliográfica com a coleta de informações para realização. De acordo com estudo
verifica-se que o planejamento estratégico e o ponto de partida da organização e a inovação como ponto
atribuído para as mudanças do mercado. Verificou-se ainda a necessidade das organizações de
implantarem novos métodos de inovação e estratégia. Conclui-se dessa forma que o planejamento
estratégico é a ferramenta fundamental para competitividade da organização e a sua evolução no
mercado.
Palavras-chaves: planejamento estratégico; inovação; desenvolvimento; organização.
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PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE SUAS
INFLUÊNCIAS NOS RESULTADOS DAS ORGANIZAÇÕES
ALVES, A. L.; SEIDEL, V. P.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
No mundo atual, analisa-se que as vivências de prazer e sofrimento no trabalho é um assunto bastante
apropriado para as organizações, diante a um mercado competitivo e globalizado, no qual as mesmas
estão sempre na busca por resultados. O objetivo do trabalho é analisar as vivências de prazer e
sofrimento dos trabalhadores em um contexto organizacional geral, buscando identificar seu impacto
no bem-estar dos mesmos. A metodologia empregada trata-se da relação entre a importância de
observar como o prazer e o sofrimento no trabalho são encarados pelos profissionais. Para a obtenção
das informações citadas, foi feito por um levantamento de questionário, assim almejando uma
objetividade. Conforme a realização do estudo, constatou-se que o sofrimento é enfrentado pela maior
parte dos profissionais, os mesmos buscam o prazer, evitando o sofrimento, com isso geram transtornos
no seu ambiente interno, mas nem sempre, pois os mesmos, às vezes, já estão sendo submetido pelo o
sofrimento, não dando conta de evitar tal sentimento. Conclui-se então que os gestores têm que analisar,
para que de uma forma ou de outra obtenham menos escassez nessas informações e com isso melhore
os resultados das organizações e o desempenho dos seus profissionais, obtendo-se mais o prazer no
trabalho.
Palavras-chave: Prazer. Sofrimento. Trabalho. Organização.
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RESISTÊNCIA ÁS INOVAÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS: UM ESTUDO
DE CASO EM UM ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE IPUÃ/SP
FERREIRA, J. C.; SATURI, E. M.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Atualmente se observa – se que a atuação dos servidores dos setores públicos, são ineficientes ou
incapazes de atender ás necessidades de quem os procura. Diante disso, esse estudo tem como objetivo
buscar justificativas para a falta de interesse e desmotivação de alguns servidores públicos, e mais
especificamente, os funcionários de um órgão público da cidade de Ipuã/S.P, bem como entender as
causas que os levam a este estado, além de estabelecer comparativo entre os serviços públicos e os da
esfera privada. A metodologia da pesquisa utilizada é de caráter qualitativo com base em pesquisas
bibliográficas e leituras específicas, que forneceram informações e consolidou-se pelo discorrer das
proposições que levaram à sua realização. Conforme estudo efetuado observou-se que o trabalho dos
servidores públicos se relaciona com as características da forma pela qual são contratados, pelas
garantias trabalhistas que lhe são oferecidas e pelo seu estado motivacional, delas decorrente.
Observou-se também a necessidade de estratégias motivacionais, que despertem nos funcionários o
desejo e a vontade de prestar atendimento eficiente à população em geral. Assim conclui-se, que a
inovação no campo motivacional é necessária para a valorização dos serviços públicos e a satisfação e
realização pessoal tanto dos que o prestam, como os que dele dependem.
Palavras-chave: administração pública; motivação; desempenho; setores públicos.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE BARRETOS
ZACARO, D. I.; SANCHEZ, R. R.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
A responsabilidade social surge quando há um compromisso da uma organização para com a sociedade;
quando sua participação vai além do que apenas gerar emprego, impostos e lucros. O objetivo principal
deste trabalho é analisar as ações de responsabilidade social das micro e pequenas empresas do
município de Barretos-SP. A metodologia de pesquisa adotada trata-se de uma revisão bibliográfica,
onde obteve quesitos necessários para o desenvolvimento. O estudo foi realizado através de um
referencial teórico que discute o conceito e as práticas de responsabilidade social nas micro e pequenas
empresas. Foi apresentado as sete diretrizes da responsabilidade social segundo o Instituto Ethos e
SEBRAE (2003). A pesquisa de campo, caracterizada como descritiva, foi realizada em dois momentos:
primeiro com uma pesquisa quantitativa, com setenta micros e pequenas empresas, com intuito de
definir o perfil da organização, do empresário e as práticas de responsabilidade social; segundo, por
meio de uma pesquisa qualitativa, com cinco empresários, que se focou principalmente nas sete
diretrizes da responsabilidade social. De acordo com o estudo realizado nota-se a dificuldade dos
gestores pesquisados em definir as ações de responsabilidade social que praticam em suas empresas,
como ações concretas. Percebe-se que a maioria dos gestores em questão não conhece a importância
dessas práticas para condução de seus negócios. Poucas são as ações e na maioria das vezes classificamnas como prática individual, praticadas aleatoriamente, como doações, para melhoria das relações com
seus empregados e comunidade onde atuam, com visão voltada apenas para a empresa e lucro imediato,
o que se caracteriza como filantropia e não responsabilidade social. Praticando ações apenas pelo bom
senso. Desta forma conclui-se que a maioria dos empresários demonstra ter vontade e capacidade
empreendedora, porém não têm conhecimento acerca da responsabilidade social, suas diretrizes e
tampouco seus benefícios em longo prazo se mostrando estáticos nesse sentido.
Palavras–chave: responsabilidade social; micro e pequenas empresas; empreendedorismo; capacidade.
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REUSO DE ÁGUAS PLUVIAS: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
SILVA; M. Q. A., MACHIONE; E. C., LOPES; M. A.
FACULDADE BARRETOS – ADMINISTRAÇÃO
Atualmente, nota-se uma crescente preocupação com a longevidade dos recursos naturais, dentre os
quais o que mais demanda atenção é a água. Essa afirmação embasa-se no crescente número de estudos
científicos a respeito deste tema.

Apesar de historicamente ser considerada a mais abundante

substância presente na crosta terrestre, sabe-se que essa “presença abundante” não é uniforme é não
mais atende os patamares de antigamente. Frente a escassez eminente de água, a possibilidade do reuso
de água pluviais gera oportunidades, tanto de conservação desse importante ativo ambiental, quanto de
negócios acerca da captação e armazenagem da água para reuso. Esse trabalho tem como objetivo
demonstrar a viabilidade e rentabilidade de empreendimentos ligados a correta captação e
armazenagem de águas pluviais. Esse estudo foi elaborado através de uma vasta pesquisa bibliográfica
e também pesquisa em campo, através de visitas a edificações que possuem sistema de captação e
armazenagem de água pluvial. Através de estudo verificou-se que junto do desabastecimento de água,
aflorou na população atingida a vontade de amenizar o problema de alguma forma, vislumbrando a
possiblidade do reuso de águas pluviais, também chamada de água da chuva. Verificou-se também que
o reuso de água da chuva trata-se de um importante ativo de preservação ambiental, embora não pode
e não deve gerar problemas de saúde pública, dessa forma a armazenagem da água deve ser feita de
forma adequada para não haver a proliferação de vetores transmissores de doenças como dengue, febre
amarela, etc., sendo assim, nota-se, além de uma grande procura da população por métodos de reuso,
um despreparo da mesma para essa atividade, onde muitas vezes a água é armazenada de forma
imprópria, acarretando problemas à sociedade. Conclui-se assim que, o reuso de aguas pluviais gera
uma rentável oportunidade de negócio, pois segundo a Associação Nacional dos Comerciantes de
Material de Construção, a venda dos equipamentos pertinentes à armazenagem e reuso de água da
chuva, cresceu 29% em 2014, ocasionando um crescimento de 18% no n.º de estabelecimentos
especializados em equipamentos para esse procedimento no mesmo ano.
Palavras-chave: reuso; agua; oportunidade; rentabilidade; negócio.
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SEGURANÇA, QUALIDADE E CREDIBILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE CARNE BOVINA
ALVIM, M. V. M.; MOUSSA, M. J.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
O Brasil começou suas exportações através do Pau-Brasil no período colonial. Hoje o país é considerado
um dos maiores exportadores de grãos (café, soja) e a partir do ano de 2004, se tornou o maior
exportador de carne bovina do mundo, ficando com uma receita de U$$ 2,45 bilhões, superando a
margem do ano anterior, que foi cerca de U$$ 1,5 bilhão. Este trabalho teve o objetivo de mostrar como
começaram as exportações de carne e gado vivo no Brasil, a importância da rastreabilidade dos bovinos
e a qualidade da carne nas suas várias formas de produção. Utilizando dessa forma, pesquisa de campo
sobre a opinião popular e o uso de ferramentas bibliográficas. De acordo com o estudo realizado,
observou-se que, a carne de forma in natura, dentre os outros produtos, corresponde a 82% das
exportações de carne bovina brasileira. Porém para manter-se nesse alto patamar em um mercado
muito exigente, o Brasil possui hoje um banco de dados dos bovinos nascidos, criados e abatidos dentro
do país, tendo uma rígida fiscalização sanitária, o que permite a boa qualidade das carnes consumidas
dentro e fora do país, alcançando a confiança dos países da Europa, América do Norte, dentre outros.
Conclui-se dessa forma que a segurança, qualidade e credibilidade exercidos pelo Brasil frente a
comercialização e exportação de carne bovina, atua como uma importante ferramenta de manutenção
dessa operação, potencializando-a cada vez mais.
Palavras-chave: carne; rastreabilidade bovina; exportação; comercialização.
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SINTOMAS, CONSEQUÊNCIAS E SOLUÇÕES DO ESTRESSE NO TRABALHO:
PESQUISA SOBRE A PERCEPÇÃO DE TRABALHADORES DAS
EMPRESAS DE BARRETOS/SP.
MELO, J. S.; MOUSSA, M. J.
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
O estresse ocupacional trata-se de um problema que afeta uma grande quantidade de trabalhadores
atualmente. Diante disto, esta pesquisa buscou verificar os fatores que causam o estresse no trabalho e
os impactos do mesmo sobre a saúde de cinquenta profissionais de dez empresas de Barretos/SP. Para
isto, abordou-se a relação entre trabalho e saúde, as condições de trabalho e o sofrimento psíquico, bem
como as doenças acarretadas pelas condições de trabalho e pelo sofrimento psíquico, conceituou-se
estresse, identificou-se os fatores que levam ao estresse dentro da organização, bem como os sintomas
sentidos pelos indivíduos nesse contexto, ainda apresentou-se proposta para controlar o nível de
estresse dos profissionais. O método utilizado foi uma pesquisa qualitativa, cujos dados foram coletados
por meio de um questionário aplicado à amostra de profissionais das empresas de Barretos/SP. Os
resultados evidenciaram que cerca de 70% desses profissionais se encontram estressados no trabalho,
cujo nível já se encontra bem avançado, até mesmo prejudicando lhes a qualidade de vida. Conclui-se
dessa forma que se faz necessário uma avaliação das condições de trabalho desses trabalhadores bem
como a elaboração de um plano a fim de sanar tais problemas.
Palavras-chave: estresse; trabalho; doenças; prevenção.
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UMA ANALISE DE COMO O CLIMA ORGANIZACIONAL PODE MELHORAR O
COMPROMETIMENTO DAS PESSOAS
CARVALHO, M; MACHADO, L.F
FACULDADE BARRETOS - ADMINISTRAÇÃO
Nos dias de hoje, todas as empresas buscam conquistar seu lugar na concorrida fatia de mercado, seja
qual for o ramo que estiver inserido. Com isso não basta à empresa investir em sofisticação se não
houver pessoal qualificado, motivado e comprometido com a necessidade da organização. É preciso
levar em consideração, além da motivação, o clima e a cultura da empresa. O presente trabalho tem como
objetivo analisar como a cultura organizacional interfere no clima organizacional. Para a metodologia
utilizou-se, uma pesquisa bibliográfica qualitativa e quantitativa, juntamente com a pesquisa, elaborouse e aplicou-se um questionário aos colaboradores a fim de abordar e avaliar o tema estudado. Com isso
verificou-se que o colaborador tem orgulho de participar da empresa, e que a cultura da mesma é muito
importante para o desenvolvimento dentro da organização, assim como manter o ambiente
organizacional favorável para o crescimento profissional e individual de cada um. Dessa forma concluise que para o sucesso de uma empresa é necessário que ela some a sua cultura com o clima
organizacional, a liderança bem-feita e bem aplicada e sempre manter seus colaboradores motivados,
para que esses não procurem outro lugar para trabalhar e deixem a empresa desfalcada.
Palavras-chave: cultura organizacional; clima organizacional; motivação; liderança.
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UMA REVISÃO NAS ÁREAS DE INLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DO
CONSUMIDOR: A PERSUASÃO DO MARKETING NO CONSUMO E CULTURA
SOUZA, B. B.; CARVALHO, N. C.
FACULDADE BARRETOS – ADMINISTRAÇÃO
As ações do Marketing estão presentes no cotidiano de todos, atuando direta e indiretamente como
forma de persuasão, esta influência gera consequências na cultura, consumo e outros campos da
Sociedade. Compreender melhor as decorrências da área possibilitam a utilização consciente e
estratégica do Marketing, já que pode-se afirmar que suas ações realizaram mudanças consideráveis
durante a história, trazendo ainda hoje várias transformações. Entendendo a necessidade do estudo do
campo apresentado, este trabalho tem como objetivo analisar como a Persuasão do Marketing influência
na cultura, comportamento e consumo. Para realização do objetivo, foi adotada duas diferentes formas
de metodologia, sendo primeiramente realizada a pesquisa Ex Post Fact, que busca em fatos e
documentos históricos referencial para pesquisa, sendo que esta foi integrada com a pesquisa
bibliográfica, abordando estudos, teses e livros de autores contemporâneos e especialistas. A partir
desta pesquisa e análise das informações apresentadas e detalhadas, foi identificado que dentro das
diversas áreas do Marketing existem várias características e ferramentas destinadas ao público alvo a
ser atingido em cada área, entretanto o Marketing como ciência é a base para todas, que visa conquistar
seus consumidores, tanto de bens simbólicos, como de produtos ou serviços. Dentro desta percepção
nota-se que o Marketing é influenciado pelo meio em que está inserido, através do empowermeint do
consumidor, e ao mesmo tempo modifica o meio, perpetuando e criando valores ou costumes. Concluise que as ações de Marketing interferem em diversas áreas da sociedade, e mesmo não atingindo
diretamente algumas, trás ondas de interferência nelas. Os efeitos desta ciência não podem ser
transcritos em números, entretanto podem ser planejados e previstos, com isso é possível praticar um
Marketing Consciente, trazendo benefícios para si e para todos.
Palavras-chave: marketing; persuasão do marketing; troca simbólica; comportamento do consumidor.
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM HABITAÇÕES DE INTERESSE
SOCIAL: AUMENTO DE RENTABILIDADE COM PREÇOS POPULARES.
LOMBARDI, L. B.; MACHIONE, E. C.
FACULDADE BARRETOS – ADMINISTRAÇÃO
A priori acreditava-se que os recursos naturais seriam infinitos, não cabendo as gerações passadas a
preocupação com a conservação do meio ambiente nem tão pouco o reaproveitamento de materiais
passiveis de utilização, atualmente, comprova-se a necessidade do reaproveitamento de matérias
primas renováveis, de fácil manuseio e adaptação. Segundo a Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, em
seu Artigo Primeiro, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios,
objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento
de resíduos sólidos. Segundo o Instituto João Pinheiro (2010) déficit habitacional é de cerca de 474 mil
unidades no estado de São Paulo, estado com maior índice de defasagem habitacional, a observância
desses números e da necessidade da população em possuir uma habitação digna e de baixo custo,
culmina em uma combinação de utilização de novos recursos e maneiras de fabricação de habitações
que beneficiariam as famílias de baixa renda, consideradas habitações de interesse social. Um dos
materiais de menor custo para a adaptação, é o contêiner e, para tanto, devem contar com revestimentos
que proporcionem isolamento térmico e acústico. Os materiais usados são, lã de rocha, lã de pet, XPS,
drywall, OSB. Os pisos podem ser os mesmos das construções de alvenaria, como pisos vinílicos, de
alumínio, cerâmicos ou laminados. O material dantes considerado sucata, tornou-se uma fonte de renda,
o valor do contêiner é de cerca de US$1.200,00, o custo da adaptação em moradia varia entre R$950,00
a R$1.500,00 o m², dependendo do acabamento a ser utilizado, seu custo chega a ser menor em 20% se
comparado ao valor de construções em alvenaria. Além da economia em relação a construção em
alvenaria, o tempo para a finalização de uma casa de container de 100 metros é de 45 a 60 dias. Além de
se tratar de uma nova forma de construção, a utilização de resíduos, no caso contêineres, tornou-se um
nicho de mercado extremamente rentável, visto que o reaproveitamento de materiais, além de mais
econômico, tem sua comercialização garantia por se tratar de um produto sustentável e de baixa
manutenção.
Palavras-chave: resíduos, reutilização, oportunidade, custo.
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A (IN)CONSTITUCIONALIDADE NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO
SANTOS, A. C.; WU, L. L. J
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
A introdução do Regime Disciplinar Diferenciado, através da Lei 10.792/03, veio como um meio
alternativo para conter as grandes rebeliões de grupos organizados dentro dos presídios,
principalmente os que se intensificavam no Estado de São Paulo. Posto que o Regime Disciplinar
Diferenciado foi uma criação legislativa em resposta ao aumento da criminalidade dentro dos presídios
do país. Desta maneira, o presente trabalho visa um estudo aprofundado do regime, tendo em vista
analisar a (in) constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado frente à proteção da dignidade
da pessoa humana. De acordo com estudos realizados com fundamentos em uma pesquisa dedutiva, a
inclusão do preso no regime, denota desrespeito aos seus direitos fundamentais elencado na nossa Carta
Maior. Por este fato, a introdução deste regime prisional sofre grande crítica por parte da doutrina, por
entender-se que há flagrante inconstitucionalidade, tendo em vista ainda os Pactos Internacionais sobre
Direitos Civis e de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, ratificados no Brasil. Os pactos
supramencionados vedam a adoção de penas atentatórias à dignidade da pessoa humana, e a aplicação
do Regime Disciplinar Diferenciado, na visão de muitos, é ato atentatório. Insta notar que, há também
controvérsias, alegando o desrespeito à integridade física e moral do preso. Destarte, o Regime
Disciplinar Diferenciado é tema que envolve frequentes discussões a respeito, não havendo ainda um
posicionamento pacífico quanto a sua (in) constitucionalidade, merecendo uma atenção especial de
todos os operadores do direito.
Palavras-chave: regime disciplinar diferenciado; direitos humanos; dignidade da pessoa humana.

ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS – andreza.c.santos@live.com
LINDA LUIZA JOHNLEI WU – lindaluizawu@hotmail.com

VOL. I – 2015 – ISSN: 2447-0473

Página 88 de 122

CONGRESSO DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA

A IMPORTÂNCIA DA EXPANSÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA
NO DIREITO BRASILEIRO
MOREIRA, R. S.; FERNANDES, C. M.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
A atualíssima perspectiva de mudanças no pensamento da sociedade no sentido de atribuir ao sentido
da palavra família uma compreensão maior que a anterior, gera diversas discussões, tanto no sistema
social quanto no âmbito jurídico e, por desempenhar relevante função no desenvolvimento humano e
socioeconômico das sociedades hodiernas é necessário, sobretudo no meio acadêmico, a discussão e
apreciação de tais mudanças. O presente estudo tem por objetivo elucidar quão grande é a importância
do Direito dialogar com o meio social, o tempo e o espaço, sob pena de se assim não fizer tornar-se
opressor. Para tanto, utilizar-se-á, metodologicamente, de uma grandiosa revisão bibliográfica, sendo
esta expressiva fonte de informações para a produção. Em conformidade com o estudo realizado,
observou-se que de fato houve uma ampliação do conceito de família e esta não se limitou às elucidações
contidas na Constituição Federal de 1988, prevalecendo para a maioria dos doutrinadores que não se
deve taxar o rol de entidades familiares do artigo 226 da Constituição. Verificou-se ainda que, a tentativa
de moldar a realidade em face de uma moral universalizada é resultado de técnicas legislativas falhas,
visto que a entidade família - formada por sujeitos de desejo - transcende os limites impostos ao sujeito
de direito. E por fim, é notório a crescente apreciação que o Direito vêm fazendo do afeto e da
afetividade, baseando-se no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Visto todas as exposições
apresentadas conclui-se que, a expansão do que é família vem reconhecer o Direito e impor respeito a
toda e qualquer forma constitutiva de família, tendo como base o afeto e a afetividade, preservando
prioritariamente a Dignidade da Pessoa Humana.
Palavras-chave: família; afeto; dignidade; sociedade; direito.
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A IMPORTÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA NA SOCIEDADE
SARTORELLI, M. L.; FERNANDES, C.M.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Atualmente as atividades empresárias são vistas pela sociedade como as maiores instituições que
desempenha um importante papel social, ajudando no desenvolvimento e crescimento da economia do
País e gerando empregos. A função social da empresa garante o respeito à dignidade da pessoa humana,
comprometendo-se a efetivarem suas atividades de forma que traga benefícios à sociedade. O presente
trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da função social da empresa na sociedade e as
sequelas de sua extinção. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente artigo tem
fundamento no método analítico, sendo realizadas leituras das legislações pertinentes ao assunto
abordado, bem como o exemplo da função social nos dias de hoje. De acordo com estudo realizado, a
Função Social da Empresa é uma atividade empresarial a ser preservada mediante o processo de falência
e recuperação da empresa, visando comprometer-se com todos que dela depende propiciar a
continuidade da valorização do trabalho, satisfazendo suas necessidades. Diante das crises financeiras,
que o País vem sofrendo, conclui-se que induzir o término de uma empresa, desencadearia imensuráveis
prejuízos à coletividade, visto que a Função Social da empresa atribui o papel de equilibrar os direitos
da sociedade, e ressaltar a importância das propriedades que representam um dos principais pilares da
economia e elementos para o desenvolvimento das relações humanas.
Palavras-chave: função social; empresa; sociedade; economia.
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A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA SOLUÇÃO E GARANTIA AO
ACESSO À JUSTIÇA, À LUZ DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

SILVA, L. P.; FERNANDES, C. M.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Atualmente é possível perceber as dificuldades que o Poder Judiciário vem enfrentando. A morosidade
serve como empecilho para o desenvolvimento econômico, a ineficácia da Justiça, o acúmulo de poderes,
a grande demanda de processos e a demora nas decisões dos litígios, atinge toda a sociedade. Esse
estudo tem, portanto o objetivo de demonstrar que ao privilegiar os meios consensuais de solução de
conflitos, tais como a mediação, conciliação e a negociação, procura-se mudar a mentalidade de
operadores do Direito, a partir do tratamento adequado ao conflito. Baseando-se no princípio da
autonomia da vontade, segundo o qual as partes possuem autonomia para construir uma melhor decisão
do processo. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa tem fundamento no processo
dogmático e metodológico da ciência do direito, além de estudos de como a mediação funciona na
prática. O presente trabalho tem como principal objetivo garantir e efetivar o acesso à Justiça ao maior
número de pessoas possíveis, diminuindo o número de processos levados ao Poder Judiciário, e
contribuindo para soluções efetivas e rápidas dos litígios. Utilizando-se da mediação como instrumento
para a solução e garantia ao acesso à Justiça tendo como ideal a solução de conflitos, além de prevenir
futuros desentendimentos alcançando primeiramente o diálogo entre as partes. A conciliação Lei
9.099/95 e a arbitragem Lei 9.037/96, juntamente com o novo Código de Processo Civil Lei 13.105/15
que apresenta em seu Capitulo III seção V, a regulamentação da mediação, abriram portas para a recente
promulgação da Lei 13.140/15 “Lei da Mediação” que juntamente com os outros métodos alternativos
de resolução de conflitos irão “desafogar” o judiciário e tornar o processo menos dispendioso para os
jurisdicionados. Dessa forma o que se pretende deixar claro é que existem formas mais rápidas de
resolver os litígios da sociedade utilizando-se de meios alternativos como a mediação, o resultado final
será a qualidade do devido acesso à justiça, e a efetivação do princípio da autonomia da vontade das
partes.
Palavras-chave: mediação; poder judiciário; solução de conflito; efetivar o acesso à justiça.
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A PECUÁRIA E OS IMPACTOS AMBIENTAIS NO BRASIL
SILVA, C. E.; MARTINS, F. S.; RIBEIRO, G. B.; RAFAEL, T. C. C.; MALAQUIAS, W. C.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Dentre as atividades do agronegócio, a Pecuária é uma das atividades mais lucrativas em nosso Brasil.
Esse estudo tem como objetivo enfocar os impactos ambientais causados. A criação de animais está
acarretando uma grande devastação de florestas nativas, seja para transformá-las em pastagens ou para
cultivo de alimentos que serão usados para a fabricação de ração para esses animais, junto ao
desmatamento vem camuflado o problema da água, há também o problema do uso de hormônios que
de certa forma são expostos ao meio ambiente juntamente com os dejetos desses animais, o trabalho
visa também relatar o sofrimento que esses animais passam durante todo o processo de produção. A
metodologia de pesquisa utilizada trata-se de uma vasta revisão bibliográfica, legislações, periódicos e
doutrinas na qual obteve um arcabouço de informações para a produção. De acordo com o estudo
realizado, verificou-se que falta fiscalização perante ao Poder Público. Dessa forma conclui-se a
necessidade e uma conscientização e uma melhor educação ambiental para toda a comunidade
consumidora de carne ou de outros derivados de origem animal, para que se tenha uma redução no
consumo, auxiliando para a diminuição dos impactos ambientais causados pela pecuária em nosso país.
Palavras-chave: pecuária; impactos ambientais; água; desmatamentos; educação ambiental.
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A REGULAMENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL SEGUNDO NORMAS
DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E ANVISA

VEDOVELLI, R. G. T.; OLIVEIRA, T. C.; BORCAT, J. C.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Em âmbito nacional, vivemos um cenário bilateral catastrófico fruto da necessidade de reformas
políticas e fiscais, de um lado se instala uma verdadeira batalha patrocinada pelo governo e congresso,
do outro a nação, que se encontra desorientada diante do abandono de investimentos em infraestrutura
e desprezo as diretrizes constitucionais para garantia do mínimo aos cidadãos. Esta pesquisa tem cunho
social de levar ao conhecimento do povo quais os meios possíveis para efetivação de um direito já
positivado pela Magna Carta, não somente em razão de necessidades de remédios, esta compreende a
demonstração do dever da União em satisfazer as condições de sobrevivência da pessoa humana. A
metodologia utilizada incluirá pesquisa em doutrina constitucional brasileira, normas recepcionadas
pelo ordenamento jurídico nacional por meio de tratados internacionais, além de leis específicas e
ulteriormente apontamentos da jurisprudência majoritária. No Brasil, tratado internacionais sobre
direitos humanos são recepcionados como Emenda Constitucional, em razão da EC/45 de 2004, a qual
atribuiu ao art. 5° o §3°, uma regra de aprovação no congresso nacional, no entanto os tratados de
direitos humanos ratificados antes a referida EC se encontravam incompatíveis pelo fato de não terem
sido recepcionados dentro desta regra, assim o legislador criou um novo termo denominando as como
normas supralegais, que estariam acima de leis ordinárias e abaixo de constituição federal, destarte
foram recepcionadas as convenções da ONU, da mesma forma ratificada em 1947 a criação de mais um
órgão da ONU a Organização Mundial da Saúde, responsável por regulamentar a lista de medicamentos
comercializados dentro dos países membros, em contrapartida, a normas nacionais desrespeita tal lista
e tem como base os medicamentos testados e aprovados pela ANVISA criada pela lei 9.782/99, traçando
uma lista aparte a utilizada pela ordem internacional. Conclui-se que o ordenamento nacional afronta a
hierarquia das normas supralegais, salienta-se ainda que mesmo distante de pacífico entendimento
acerca da hierarquia de tratados internacionais, estes deveriam sempre sobrepor normas
infraconstitucionais.
Palavras-chave: regulamentação de medicamentos; tratados internacionais; organização mundial da
saúde; anvisa.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL RESULTANTE DA PERDA DE UMA CHANCE NO
DIREITO BRASILEIRO

SANCHES, A. F. S.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
A teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance nasce na França, casos em que alguem em
decorrencia de ato lesivo causado pelo outro, se via privado da oportunidade de ter uma vantagem futura
ou ainda de evitar um prejuízo. E por meio deste valoroso instituto jurídico que e possível resguardar
direitos que foram lesionados em uma chance seria e real. Essa teoria vem tendo uma vasta aceitaçao no
direito brasileiro, tanto na doutrina quanto na jurisprudencia. O presente estudo tem como objetivo
analisar o dano caracterizado pela perda de uma chance, bem como sua grande importancia para os dias
que correm. A metodologia utilizada foi a revisao bibliografica, onde obteve-se uma larga infraestrutura
para a confecçao do resumo. Em conformidade com a pesquisa realizada foi constatado que para a efetiva
aplicaçao da teoria e imprescindível que a chance perdida tenha certa probabilidade quanto a sua
efetivaçao, ou melhor, a obtençao do benefício pretendido futuramente ou a evitabilidade do prejuízo
em iminencia. Deste modo, conclui-se que, a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance,
para ter aplicabilidade ao caso concreto, exige que a oportunidade perdida pela vítima seja seria e real
e nao mera pretensao. A chance perdida devera ser analisada e compreendida com um bem presente do
patrimonio da vítima, tendo valor monetario proprio. De forma que, ocorrendo a frustraçao da perda de
uma chance, surge aquele a quem deu causa, o dever de indenizar, pautado na lesao a um patrimonio
presente, na convicçao de se alcançar uma situaçao futura mais prospera.
Palavras-chave: responsabilidade civil; chance perdida; dever de indenizar; chance real.
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A RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NO PROCESSO DE
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

SILVA, R. H. S.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Diante da alta complexidade encontrada no processo de falência e recuperação de empresas, é
necessário atribuir poderes de administração e organização a uma pessoa estranha àquela empresa para
que conduza cuidadosamente os atos a serem praticados por esta pessoa jurídica que passa por um
momento de extremo cuidado. Esse estudo tem como principal objetivo demonstrar a importância de
ter como administrador judicial pessoa idônea e multidisciplinar que possa conduzir o processo com a
máxima responsabilidade possível. A metodologia utilizada foi a pesquisa em livros e sites acadêmicos
confiáveis que trouxeram um maior entendimento acerca do assunto. Conforme o assunto estudado
verifica-se que no processo de falência ou recuperação judicial há a necessidade de empregar as
atividades futuras daquela empresa à mão de uma pessoa idônea e totalmente responsável que irá
conduzi-la da melhor maneira possível, seja para liquidar seu patrimônio em casos de falência, ou seja
à cumprir o plano de recuperação no caso da recuperação judicial daquela empresa; pessoa esta que
pode ser física ou jurídica especializada neste ramo de atividade. Portanto no processo de falência ou
recuperação Judicial existe a necessidade de uma pessoa totalmente capaz, idônea e com conhecimento
em várias áreas, para que possa cumprir com suas atribuições de forma que aquela empresa cumpra
novamente sua função social ou se for o caso liquide seu patrimônio afim de que nenhum de seus
credores fique desamparado pela extinção da empresa; caso em que se houver alguma forma de dano à
empresa ou seus credores por conta de má condução do administrador judicial, este poderá responder
pelos danos causados, sem prejuízo ainda do que poderá haver na esfera penal caso tenha ocorrido em
ilícito.
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ANÁLISE JURÍDICA ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO DIRETA DO ETANOL
HIDRATADO NO ESTADO DE SÃO PAULO

PINTO NETO, M. H. B.; SILVA, F. M.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
A possibilidade de implantação da distribuição direta dos combustíveis, em especial do etanol hidratado
no Estado de São Paulo encontra um rígido aparato legal sustentando o tema, de forma que a usina só
pode comercializar o etanol produzido diretamente com a distribuidora, mesmo dispondo de todo
aparato necessário para desempenhar o papel deste último. Objetiva-se a análise do aparato legal
regulatório do setor de combustíveis acerca da possibilidade da distribuição direta do etanol hidratado
diretamente da usina com os postos revendedores. A metodologia de pesquisa utilizada para a
elaboração encontra respaldo no método dedutivo no que tange a abordagem e com relação ao
procedimento aplica-se o método histórico corroborados com as resoluções expedidas pelo órgão
competente sem deixar de lado o arcabouço bibliográfico pesquisado. Investigando as disposições legais
pertinentes tem-se que o aparato regulatório centra-se no controle por parte do agente regulador das
condições de transporte, armazenamento e estocagem do etanol hidratado, o objeto social dos
empresários envolvidos na cadeia produtiva do etanol. Conclui-se que o problema que norteia a cadeia
produtora dos combustíveis, em especial do etanol hidratado é a distribuição. Assim, busca-se analisar
este problema tendo como norte as questões jurídicas ligadas à regulação desta específica atividade
econômica, para compreensão da razão de ser da atual estrutura de comercialização de combustíveis
por vezes onerosa ao consumidor final.
Palavras-chave: etanol hidratado; distribuição direta; biocombustíveis; regulação estatal.
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AS FORMAS DE POLUIÇÃO DA ÁGUA E O DEVER DE FISCALIZAÇÃO
DO ESTADO

IVANOFF, C. C. S.; NOGUEIRA, L. C.; PEREIRA, M. C.; VEDOVELLI, R. G. T.; OLIVEIRA, T. C.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
O presente trabalho versa sobre as formas de poluição da água e o dever que o Estado possui em criar
medidas de fiscalização deste recurso. Para isso, primeiramente foi necessário desenvolver os aspectos
gerais da água, demonstrando a forma como é constituída no mundo, como um recurso finito que é
responsável pela sobrevivência não apenas da raça humana, mas, igualmente, dos biomas naturais
compreendidos à fauna e à flora natural, e posteriormente tratar sobre as formas de poluição mais
frequentes e as formas de fiscalização estatal. Contudo, além de demonstrar esses aspectos gerais, o
objetivo é demonstrar as formas de poluição das águas tanto superficiais, como subterrâneas, motivos
estes que causam a grande crise hídrica vivida atualmente pela população. Mas além de demonstrar as
formas de poluição, é necessário demonstrar o dever do Estado, por pertencerem aos bens da União e
dos Estados membros, a fiscalização destes recursos como modo de prevenir, conscientizar e proteger
o meio ambiente, bem como expor o que é realizado até o momento para a efetivação destas garantias
de proteção. Deste modo, por meio de estudos indutivos através de leitura de doutrinas, pesquisas em
sites de agências regulamentadoras, foi possível perceber que apesar de haverem programas de
fiscalização dos recursos hídricos, tais meios não se apresentam completamente eficazes, e que há a
necessidade de maiores cuidados e preservação deste recurso de extrema importância, e cabe ao
homem se conscientizar que necessita deste recurso como meio necessário para a sobrevivência de todo
e qualquer modo de vida na terra.
Palavras-chave: água; formas de poluição; direito; meio ambiente; formas de fiscalização.
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AS MODALIDADES DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A ÓTICA DO
PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS N. 559/2013

SILVA, I. D. M; SOUZA, O. A.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Os gestores enfrentam o desafio de assegurar que os recursos públicos estão bem implantados visando
à garantia do desenvolvimento social através de políticas públicas voltadas para amenização das
desigualdades, conforme previsão constitucional, além da observância dos interesses da administração
pública. Atualmente, para a aquisição de bens e contratação de serviços na administração pública,
dependendo do objeto e dos preços, são utilizadas as modalidades presentes nas leis n. 8.666 de 21 de
junho de 1993 e 10.520 de 17 de julho de 2002, sendo estas a concorrência, a tomada de preços, o
convite, o concurso, o leilão, o pregão presencial, o pregão eletrônico; ressalvadas as hipóteses de
dispensa e inexigibilidade de licitação. Uma das tentativas de proporcionar o melhor cumprimento
dessas funções foi a apresentação do PLS – Projeto de Lei do Senado n. 559/2013, com o intuito de
reformar os procedimentos licitatórios do direito brasileiro em prol da melhor gerência do orçamento
e dos recursos públicos. Busca-se com este estudo analisar as mudanças propostas pelo Projeto de Lei
do Senado – PLS n. 559/2013, no tocante a modalidades de licitação instituídas no mesmo dispositivo,
revogando, desta forma as leis n. 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520 de 17 de julho de 2002. Além
da análise das mudanças propostas pelo projeto de lei, objetiva-se discorrer acerca das vantagens
auferidas pela inversão das fases nas modalidades de licitação, isto é, o julgamento das propostas antes
da habilitação, assim como ocorre no pregão. Para tanto, a metodologia de pesquisa utilizada trata-se
do método dedutivo, através de uma revisão bibliográfica, precedentes jurisprudenciais e orientações
dos Tribunais de Contas, de forma que o estudo encontre elementos indicativos da necessidade jurídiconormativa e sua eficácia no ordenamento do direito público administrativo, em especial no que concerne
aos atos preparatórios para a celebração dos contratos administrativos e da administração.
Palavras-chave: licitação; modalidades; PLS - Projeto de Lei do Senado n. 559/2013, recursos públicos.
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ASPECTOS CONTROVERTIDOS SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO E O CONFLITO
APARENTE DE NORMAS

MURAMOTO, A.; SOUZA, O. A.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Dentro do ramo do direito administrativo, observa-se a questão da intervenção estatal na propriedade,
sendo que esta é dividida em várias modalidades, neste trabalho analisa-se em específico a
desapropriação, que se funda no Decreto Lei 3.365/41. A origem deste decreto se deu a mais de 74 anos,
e como é bem sabido, o direito é um ser mutável o qual caminha junto à necessidade da sociedade e a
sua evolução, aonde a mesma clama por normas que disciplinem sobre algo e lhe garanta uma sensação
de segurança, e uma atuação mais ativa do Estado perante essa fragilidade que esta possui e se ampara
neste ser. Neste sentido seria correto dizer que este instituto de intervenção ainda pode estar a par com
a sociedade devido ao lapso temporal que existe desde a data da sua criação até os dias de hoje, e que
todos os seus requisitos são cumpridos de maneira eficaz? Para responder essa questão à pesquisa
utilizará da metodologia indutiva, haja vistas as questões jurisprudências que serão analisadas de
maneira detalhada e crítica no decorrer da pesquisa, e também dedutiva, tendo como fonte principal de
pesquisa a própria Constituição Federal e o Decreto Lei supracitado além de doutrinas específicas sobre
o tema. Tem-se como objetivo demonstrar que em muitas das vezes a Administração Pública quando
vem colocar em prática este instituto, deixa de lado a premissa principal, o qual seria o interesse da
pessoa desapropriada em situações bem específicas, colocando o interesse da máquina pública em
primeiro lugar, alegando em algumas situações até mesmo o princípio da supremacia do interesse
público sobre o do particular de maneira escusa e que chega inclusive ferir a Constituição conforme
pretende se demonstrar.
Palavras-chave: desapropriação; intervenção na propriedade; cerceamento de direito; aplicabilidade
incoerente da norma.
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ASPECTOS JURÍDICOS E A CONSTITUCIONALIDADE DA GUERRA
FISCAL NO BRASIL

FARIA, C. E. M.; SILVA, F. M.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
O modelo de tributação do Brasil sofreu variações de acordo com o momento histórico-político em que
se encontrava. Ora mais centralizado à União ora mais descentralizando, cabendo aos Estados e
Municípios a competência tributária assim como as políticas sociais e de desenvolvimentos regionais. O
presente trabalho tem como objetivo apresentar evidências no aspecto jurídico da descentralização
fiscal no Brasil e sua constitucionalidade. A metodologia deste trabalho é baseada em estudo da
Constituição Federal e Código Tributário Nacional para ratificar dentre as possibilidades jurídicas qual
delas tem maior juridicidade para vigorar. Houve, a partir da promulgação da Constituição Federal de
1988, uma descentralização fiscal, com os estados e municípios brasileiros buscaram através da política
fiscal local maior crescimento e desenvolvimento econômico. Essa disputa entre os entes federativos
que foi apelidada de Guerra Fiscal por ter como instrumento de arrecadação e de atração de grandes
empresas a isenção de impostos: ICMS , no caso dos Estados, e ISS , no caso dos municípios, tornandose um assunto de grande importância para estudo a quem realmente deveria competir a tributação.
Outro ponto alternativo é a possível maior participação da União no controle desta prática. No entanto,
conclui-se que a possibilidade de menor autonomia dos Estados para a tributação do ICMS e dos
Municípios para a tributação do ISS pode gerar, além da não observância da Constituição Federal e do
Código Tributário Nacional, problemas políticos, pois o engessamento desta forma do sistema tributário,
poderia facilitar a presença de complôs partidários e políticos. Desta forma, seriam beneficiados aqueles
Estados e/ou Municípios que tivessem a presença de correligionários partidários e, até possivelmente,
esquemas de corrupção e troca de favores. Sem se fazer necessário este tipo de julgamento, os
legisladores brasileiros devem se propor a abertura cognitiva perante aos fatores externos e, sobretudo,
fechamento operacional para, somente em termo jurídicos, encontrar o melhor caminho para resolução
da guerra fiscal.
Palavravas-chave: guerra fiscal; código tributário nacional; ctn; impostos; isenção fiscal; icms; iss;
direito tributário; tributário.
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ASPECTOS RELEVANTES E CONTROVERTIDOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ARANTES, J. C. Q.; VASCONCELOS, D. C.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
A correção monetária é o meio pelo qual se busca a recuperação do poder aquisitivo de certa quantia
em moeda nacional, causado pela inflação, através de um tipo de índice que expresse a variação de
preços de certa época e local. Os créditos decorrentes de demandas judiciais, sejam eles de qualquer
natureza, quando no final das mesmas, devem ser atualizados conforme os critérios de correção
monetária estabelecidos por cada tipo de Justiça. Atualmente, pauta-se discussão sobre a substituição
do índice fixado para correção dos créditos decorrentes da Justiça do Trabalho (JT), visto que os mesmos
até agosto de 2015 eram atualizados com base na taxa referencial (TR), e a partir de então, passaram a
ser corrigidos pelo índice de preço ao consumidor amplo – especial (IPCA-E), conforme recente decisão
do Tribunal Superior do Trabalho que declarou inconstitucional a aplicação da TR, modulando os efeitos
da decisão. A pesquisa tem por objetivo analisar a constitucionalidade da decisão de mudança do índice
bem como a forma de aplicação do novo critério de reajuste para as demandas em curso. A metodologia
de pesquisa utilizada trata-se de método comparativo e dedutivo, com embasamento em estudos
bibliográficos, análises de decisões de Varas do Trabalho, Tribunais e Orientações Jurisprudenciais.
Consoante os estudos realizados, verifica-se que faz necessário uma criteriosa análise da forma de
correção monetária dos créditos decorrentes da JT, para então verificar a pertinência ou não da
substituição do índice, visto que esta deve ser realizada com exame da amplitude de seus efeitos, pois
apesar de a taxa referencial não demonstrar, a princípio, a recuperação do poder aquisitivo do crédito
deferido ao reclamante no final da demanda, também deve ser analisado o impacto econômico que a
mudança do índice poderá gerar perante as empresas e até mesmo a sociedade. Conclui-se, deste modo,
que o novo índice de correção monetária deverá ser minuciosamente estudado para que não seja
realizada mudança que cause impactos econômicos, com vistas a respeito e garantia dos princípios,
especialmente ao princípio da igualdade e o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
Palavras-chave: créditos; justiça do trabalho; atualização monetária; princípios; econômicos.
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CONCILIAÇÃO: UM INSTITUTO A SER EXPLORADO
SILVA, S B.; FERNANDES, C. M.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Nos dias atuais a necessidade de que sejam aplicados métodos alternativos de solução de conflitos é
visível, fator que vem fazendo com cresça a procura por estes métodos na tentativa de se obter agilidade
e maior facilidade na resolução das disputas que surgem na sociedade. Este estudo tem por finalidade o
adentrar a seara dos métodos alternativos de resolução de conflitos disponíveis para aquele que se vê
envolvido na disputa por um bem, verificar se estes métodos realmente trazem vantagens e em que
medida podem realmente evitar o nascimento de uma morosa disputa judicial, estudar se o acesso à
Justiça estaria ameaçado com o crescimento da utilização dos métodos alternativos de solução de
conflitos disponíveis para a sociedade Brasileira. A metodologia foi a pesquisa bibliográfica através de
obras que tratam sobre o assunto, além de pesquisas em artigos escritos e publicados em revistas
jurídicas físicas e eletrônicas, além de leis vigentes e a entrar em vigor no país. Conclui-se após os
estudos que apesar da aplicação dos métodos alternativos de resolução de conflitos não ser uma praxe
na sociedade Brasileira e os costumes serem muito mais a busca do Judiciário para se resolver as
questões pendentes, estes métodos têm sido cada vez mais usados e na medida em que vão sendo
experimentados e com a demonstração de sua eficiência, a visão com relação ao uso de tais métodos vai
ganhando adeptos, inclusive na seara dos profissionais do direito que no Brasil tem uma cultura muito
mais litigiosa do que conciliadora.
Palavras-chave: conciliação; arbitragem; solução de conflitos; progresso; explorado.
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CREDORES COM PREFERÊNCIA NA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA (ARTIGOS 67 E 83)

BORGES, G. S. B.; FERNANDES, J. A.; PELEGRINI, B. F.; SILVA, C. B.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
A falência define-se como o conjunto de atos ou fatos que ocasionam primeiramente um desequilíbrio
no patrimônio do devedor. A recuperação judicial tem como objetivo viabilizar que a empresa supere a
situação de crise econômico-financeira, buscando evitar a falência. Para tentar aniquilar as
desigualdades entre os credores e o devedor, foi criada uma ordem para pagamento na lei nº
11.101/2005, explicando até mesmo quais teriam direito a alguma preferência no pagamento. Esse
trabalho tem como objetivo a informação da preferência na classificação dos credores em caso de
recuperação judicial e falência de empresa e o esclarecimento da norma vigente.A metodologia utilizada
para o presente trabalho, pode ser considerada bibliográfica documental, eis que se desenvolveu este
labor em pesquisa com base nas estatísticas e estudos publicados sobre a temática, sem prejuízo de
visitas em sítios eletrônicos que abordam a temática eleita. O que tem gerado controvérsias é a partir
de quando poderão ser considerados créditos extra concursais, já que a LRFE não traz claramente este
conceito. A atual classificação dos créditos é ainda a forma mais correta e justa, no entanto existem
controvérsias a esse respeito. A lei dá a falsa impressão de que os créditos trabalhistas e por acidente
de trabalho possuem privilégios na ordem de pagamento. Isto porque o artigo 84 impõe a satisfação dos
créditos extra concursais nele listados para que só após seja efetuado o pagamento dos créditos
trabalhistas. E na súmula 307 do STF, que também traz controvérsias à ordem preferencial de credores.
Dessa forma, conclui-se que há uma grande necessidade de análise a respeito de tal situação, visto que
a lei deixa uma brecha com relação a este ponto.
Palavras-chave: falência; recuperação judicial; classificação de credores; preferência; controvérsias
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CULPABILIDADE PRESUMIDA ATRAVÉS DO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA
VONTADE

BORGES, M. C., BORCAT, J. C.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
No Brasil sempre houve questionamentos perante a arbitrariedade de certas leis ou métodos de aplicála, principalmente quando o assunto é a possibilidade do testemunho policial ter fé pública. O artigo 277
do CTB dispõe sobre o caso do motorista embriagado que participa de um acidente ou seja parado em
uma blitz. Temos o que é a culpabilidade presumida. No exercício do direito, o motorista que recusar-se
a prestar o teste do bafômetro, sofrerá sanções administrativa ou penais igualmente a quem, presta o
teste e caracteriza embriaguez. Necessário para ser requerido o teste pelo policial é que deverá o
motorista apresentar algum sinal de embriaguez. Isso deixa claro o poder na mão da polícia, que com
subjetividade pode requerer o teste ao seu bel-prazer. Para não sofrer uma sanção o sujeito deve aceitar
o teste. Essa imposição é como uma “arma” apontada a dizer “sopre meu bafômetro e prove que é
inocente”. Em um momento que discute-se na corte máxima do nosso País quais são os limites que o
Estado tem de punir determinados atos em matéria de Direito Penal, e que a justiça não pode continuar
a ser lotérica, como vemos hoje em dia, é bom citar esse caso. Uma medida de aplicação penalista contra
o motorista que usar sua autonomia da vontade e recusar o teste caracteriza um Estado autoritário. No
artigo 5º da Constituição, no inciso LXIII é hoje entendido como direito a não produção de provas contra
si. É de conhecimento público que o ônus da prova é de quem acusa. Nesse caso também há um ataque
ao príncipio do “in dubio pro reo” que é que na dúvida, de materialidade e autoria, devo afastar a tese
condenatória. Nesse caso vemos, que mesmo havendo dúvida, sanção será aplicada, seja administrativa
ou penal. Usando a tese da hierarquia das normas, de autoria de Kelsen, a Constituição Federal está
acima de uma norma administrativa. O objetivo do estudo aqui apresentado foi questionar os métodos
do autoritarismo Estatal. A metodologia de pesquisa utilizada trata-se de uma pesquisa em notícias e
uma discussão que foi apresentada na Faculdade Barretos. Dessa forma conclui-se que o Estado está
presumindo culpa a quem nada teve de imputado contra si, apenas usufrui de um exercício de autonomia
da vontade.
Palavravas-chave: hierarquia; autonomia da vontade; culpabilidade; código de trânsito.
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DELITOS DE BAGATELA E O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL COM
VISTAS A REDUÇÃO DAS CONDENAÇÕES DE RÉUS PRIMÁRIOS EM
BENEFÍCIO DA CELERIDADE PROCESSUAL

HAYEK, L. G.; BORCAT, J. C.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Hodiernamente ocorrem inúmeros avanços na seara jurídica. Dentre eles, discussões que visam
encontrar soluções céleres e eficazes para os conflitos sociais com vistas a amenizar o volume de
processos – saturados – no Judiciário. Nesse contexto, há um relevante princípio no âmbito penal que
retira a tipicidade do ato praticado por não ser propriamente um “crime”, sendo este o chamado
“Princípio da insignificância penal”, que abrange os delitos de bagatela. São considerados delitos de
bagatela aqueles que causam prejuízos socialmente “toleráveis”, de menor potencial ofensivo e reduzido
grau de reprovabilidade. Embora tal princípio não esteja literalmente expresso no arcabouço jurídico, o
mesmo encontra-se implícito em nossa Carta Magna (CF/88). Esse estudo tem como objetivo
demonstrar a importância do princípio supracitado e como ele contribui para que casos de menor
magnitude sejam resolvidos de maneira célere, porém nunca deixando de punir penal ou
disciplinarmente o indivíduo com a medida cabível. A metodologia utilizada se deu na forma de
pesquisas e artigos acerca do tema, e entendimentos jurisprudenciais. De acordo com o estudo realizado,
verificou-se que a utilização do princípio da insignificância penal é capaz de solucionar questões
oriundas dos delitos de bagatela de maneira eficaz proporcionando uma segunda chance ao indivíduo
tido como “réu primário”, sem deixá-lo integralmente imune face ao ocorrido. Por derradeiro, é
relevante destacar que o Princípio da Insignificância Penal fica afastado nos casos de reincidência, como,
por exemplo, no caso do HC 123108, que serviu de parâmetro para o entendimento dos Ministros do
STF: o julgamento se refere a um condenado a um ano de reclusão, com regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa pelo furto de uma sandália de borracha no valor de R$ 16. Apesar do valor
ínfimo e da devolução do objeto, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à
apelação porque o réu havia sido condenado em outra ocasião.
Palavravas-chave: princípio da insignificância; crimes de menor potencial ofensivo e reprovabilidade
reduzida; celeridade; réu primário; reincidência.
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DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL E SUA COMPROVAÇÃO PELA
INEFICÁCIA DO USO DE EPI

PITA, M. F.; VASCONCELOS, D. C.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Atualmente, no cenário brasileiro, a Previdência Social vem criando uma questão problemática em
relação às aposentadorias, notadamente as Aposentadorias Especiais e o acréscimo do período ficto no
tempo de contribuição, pela conversão de período de trabalho em condições especiais para comum,
reconhecidos pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Para conquistar o direito à aposentadoria especial,
o trabalhador precise demonstrar que os períodos laborados posteriores aos já autorizados por lei serão
necessários para comprovação da atividade especial, apresentação de documento de PPP – Perfil
Profissiográfico Previdenciário e LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, a
constatar o grau de insalubridade que o trabalhador estava exposto naquela atividade. A problemática
se instala quanto aos argumentos jurídicos, elementos técnicos, capazes de constatar a ineficácia que a
utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o reconhecimento da
atividade especial do trabalho, visto que não neutraliza de forma eficaz e concreta a exposição do
trabalhador aos efeitos dos agentes insalubres. Havendo a negatória quanto ao direito do trabalhador,
a autarquia, de forma constante, está infringindo os direitos sociais do trabalhador e principalmente
afrontando a Constituição Federal, que tem como um de seus princípios fundamentais o “direito a
aposentadoria”, com previsão legal em seus artigos 6º e 7º XXIV como Direitos Sociais. A metodologia
de pesquisa utilizada trata-se do modo dedutivo com uma vasta revisão bibliográfica, e decisões judiciais
sobre o tema. A pesquisa tem por finalidade analisar e buscar soluções para a fragilidade e insegurança
jurídica quanto ao direito social da aposentadoria especial para os trabalhadores.
Palavras-chave: aposentadoria especial; equipamento de proteção individual; ineficácia; meios
probatórios.
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DIREITO DOS CASAIS HOMOAFETIVOS NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO
PEREIRA, M. C.; BORCAT, J. C.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Antes do reconhecimento da União Estável Homo afetiva pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão à
ADIn nº. 4.277 e da ADPF nº. 132, para que os casais homoafetivos tivessem seus direitos assegurados,
era preciso uma incessante busca de seu reconhecimento por meio do Poder Judiciário, direito que hoje
lhe é assegurado tendo como base a prerrogativa da dignidade da pessoa humana e, principalmente o
direito à igualdade entre os casais homoafetivos e heterossexuais, tendo como marco inicial de tal
reconhecimento, a decisão proferida na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de Porto
Alegre, que possibilitou o direito de auxílio post mortem aos companheiros homoafetivos. Tendo em
vista a busca deste direito, o estudo realizado tem por objetivo demonstrar o reflexo do reconhecimento
da União Estável e posterior direito a conversão ou constituição do casamento frente ao direito
previdenciário no que versa sobre os benefícios assegurados aos companheiros dependentes
financeiramente do outro. Para a elaboração do trabalho fora utilizada o método indutivo, por meio de
pesquisas a doutrinas e decisões judiciais que marcaram o reconhecimento do direito ora estudado.
Ante ao estudo realizado, verificou-se que o reconhecimento aos direitos dos casais homoafetivos no
direito previdenciário, com a decisão que permitiu aos companheiros dependentes de seus parceiros
servidores públicos, o direito de receber os benefícios previdenciários (auxílio post mortem), e posterior
decisão que reconheceu a União Estável Homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a
Resolução nº. 175 do Conselho Nacional de Justiça ao possibilitar a conversão ou constituição do
casamento civil, visa garantir os direitos fundamentais, como o direito a igualdade e intimidade, bem
como a dignidade da pessoa humana e a constituição de um novo conceito de família. Deste modo, é
possível concluir que o reconhecimento dos direitos aos casais homoafetivos visou não apenas
assegurar o direito a igualdade a luz da diferença, mas igualmente garantir condições mínimas de
dignidade à pessoa humana na relação ao direito previdenciário e demais reflexos face ao direito civil.
Palavras-chave: união estável homoafetiva; direito a igualdade a luz da diferença; reflexo no direito
previdenciário; novo conceito de família.
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FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA SOB A ÓTICA DA LEI DE FALÊNCIA E
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

FIGUEIREDO, A. T.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
A função social da empresa é a maior inovação contemplada pela lei 11.101/2005, denominada Lei de
Falência e Recuperação de Empresas. O antigo diploma legal, Lei de Falência e Concordata, tinha como
objetivo o adimplemento das dívidas sociais, enquanto que a atual Lei de Falência e Recuperação de
Empresas preza pelo mesmo objetivo, porém com ênfase na recuperação financeira da empresa. Traz
consigo o princípio da preservação da empresa, ou seja, a conservação da atividade exercida por ela,
com vistas a garantir os interesses sociais, a valoração do trabalho humano e a livre iniciativa. Assim,
esse estudo tem como objetivo, enfatizar a enorme importância da continuidade da atividade da
empresa, uma vez que, os interesses da mesma transcendem de forma atingir toda a sociedade. A
metodologia utilizada se dá com base na revisão bibliográfica e intenso estudo da legislação. Desse
modo, é clara a idéia de que a empresa possui papel socioeconômico importante na sociedade, pois
mantém a economia ativa, produzindo serviços e contribuindo para o bem-estar de todos, gerando
emprego e, assim, proporcionando melhores condições de vida a todos os cidadãos. Por fim, observa-se
que a lei busca elevar o nível de consciência do legislador, sobre o prisma de que a preservação da
empresa é de relevante importância para contexto social, devendo sempre analisar os princípios a ela
inerentes, principalmente, no que condiz a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.
Palavras-chave: função social; recuperação financeira da empresa; princípio da preservação da
empresa; dignidade da pessoa humana.
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LIBERDADES POLÍTICAS NA DEMOCRACIA BRASILEIRA
SANTOS, G. O.; BORCAT, J. C.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
A democracia brasileira desenvolveu um sistema destinado à participação do povo nas decisões do
governo, esse sistema se dá por poder contribuir na escolha de representantes ou ser representante da
soberania popular, a qual é operada por intermédio dos partidos políticos e que se encontra tão
ameaçada, atraiçoada e ferida pelos perversos sofistas eleitos para as Casas do Congresso Nacional,
assim como para o Executivo. Este estudo terá por objetivo central analisar as liberdades políticas do
cidadão brasileiro, conquistadas e positivadas na Constituição de 1988, assim como o possível
aprimoramento e efetivação de tais liberdades. Para pretendermos desenvolver este estudo, cuidamos
em escolher uma metodologia dedutiva de pesquisa bibliográfica jurídica-política, a qual acreditamos
que proporcionará uma vasta gama de conhecimentos. De acordo com o desenvolvimento desse estudo
poderemos constatar que o atual sistema operante é contraditório à soberania popular (ou vontade
geral) e que necessita de uma reforma, para que se possa tornar eficaz todos os princípios oriundos da
filosofia política que refletiram nas liberdades políticas conquistadas pelo cidadão. Assim, poderemos
concluir que a democracia brasileira deverá ser aprimorada, esta poderá ser feita com a efetivação dos
mecanismos da democracia participativa que já se encontram positivados em nossa Constituição,
aliando tais mecanismos aos recursos tecnológicos que o século XXI dispõe, poderemos melhor efetivar
as liberdades políticas no Estado Democrático de Direito.
Palavravas chaves: liberdades políticas; sistema representativo; democracia participativa; soberania
popular.
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O ALCANCE E A EXTENSÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA
INTERPRETAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
LUJAN, C. M.; ORMELESI, V. F.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Atualmente é possível verificar em decisões proferidas pelos magistrados, a necessidade de possuir
elementos argumentativos para a realização de decisões não somente com coesão, como também
aplicação da lógica, e assim, demonstrar a interpretação realizada de acordo com as normas, os fatos do
caso, bem como, no que se refere ao discurso jurídico, porém nem sempre isso ocorre. O objetivo do
presente trabalho consiste em analisar a teoria da argumentação e sopesamento de princípios de Robert
Alexy aliada à hermenêutica jurídica brasileira na recente Súmula Vinculante 37 que trata do princípio
da isonomia. A metodologia utilizada busca respaldo em livros e artigos científicos a partir do método
dedutivo e em jurisprudências através do método indutivo de análise. O presente artigo apresentará um
estudo sucinto sobre a teoria da argumentação de Alexy em âmbito brasileiro e uma breve análise do
princípio da isonomia e sua interpretação, aplicação e extensão de acordo com os precedentes da
Súmula 339 do STF e da atual Súmula Vinculante 37. Analisar se as decisões apontadas possuem
respaldo hermenêutico em teorias da argumentação jurídica, bem como mencionar algumas críticas
diante do tema em questão. O resultado esperado do presente estudo visa encontrar nos antecedentes
relacionados às referidas súmulas, a aplicação coerente da teoria argumentativa a qual possivelmente
as sustentam. Na ausência de pressupostos teóricos que se pretende investigar, o trabalho poderá
corroborar com a hipótese do doutrinador Lênio Luiz Streck, e verificar se os juízes decidem conforme
sua consciência ou conforme teorias. A conclusão provisória atual permite ressaltar quanto à
importância da teoria da argumentação no âmbito judicial brasileiro e sua aplicação referente à Súmula
Vinculante 37. Verificar a possibilidade de constatar a realização do discurso racional nas decisões
analisadas e a relevância do tema em questão, afastando decisões fundadas conforme o ‘achismo’ dos
magistrados.
Palavras-chave: teoria da argumentação; robert alexy; princípio da isonomia; súmula vinculante 37.
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OS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95 À LUZ DO
SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO

ZANON, L. A. C.; CALIARI, F. R.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Atualmente o direito penal está dividido em ideias garantistas e repressoras, estas últimas pautadas no
“funcionalismo radical”, do alemão Günter Jakobs, denominada “direito penal do inimigo” (direito penal
de terceira velocidade), na qual há antecipação de penas, supressão das garantias processuais, dentre
outras características. Nesta dualidade, necessário é analisar o papel dos institutos da composição de
danos, transação penal, representação nos crimes de lesão corporal leve e culposa e a suspensão
condicional do processo, ambos previstos na Lei nº 9.099/95. A metodologia consiste em uma análise
das correntes doutrinárias acerca da aplicabilidade destes institutos, bem como das divergências
jurisprudenciais nos tribunais. Busca-se, também, breve análise de institutos semelhantes presentes em
ordenamentos jurídicos estrangeiros. Vários são os pontos que merecem relevância na Lei dos Juizados
Especiais Criminais, dentre eles, a valorização da vítima, onde o legislador trouxe o ofendido para o seio
do processual penal. Neste ínterim, o instituto da transação penal também merece especial atenção por
ser verdadeira exceção ao princípio da indisponibilidade da ação penal. Neste diapasão, ressalta-se a
recente edição da Súmula Vinculante nº 35, que tratou da coisa julgada nas decisões homologatórias da
transação penal. O artigo 89 da referida lei prevê a suspensão condicional do processo, aplicável não só
aos crimes de menor potencial ofensivo, mas também àqueles cuja pena mínima cominada seja igual ou
inferior a 01 (um) ano. Por ser um instituto de grande abrangência, são várias as divergências acerca de
sua aplicabilidade, dentre elas, sua natureza jurídica, aplicação ex officio pelo magistrado,
constitucionalidade da revogação obrigatória no caso de o beneficiário ser novamente processado,
dentre outras. Em suma, a conclusão esperada da pesquisa é buscar as formas mais adequadas de
aplicação dos institutos despenalizadores. Dentre os temas em análise, destacam-se os limites de
atuação do parquet na propositura da transação e suspensão condicional do processo, bem como o papel
dos magistrados, advogados e defensores públicos.
Palavras-chave: juizados especiais criminais; composição de danos cíveis; transação penal; suspensão
condicional do processo; representação nos crimes de lesão corporal; institutos despenalizadores.
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PARTILHA E LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA
EM VIRTUDE DE DIVÓRCIO OU MORTE DE CÔNJUGE

OLIVEIRA, M. C. B.; SILVA, F. M.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
O artigo 1.027 do Código Civil inseriu no ordenamento jurídico pontos de conexão entre o direito
empresarial e o direito de família, notadamente no que se refere ao casamento e às sociedades limitadas.
Assim, se a partilha do patrimônio conjugal no divórcio envolver quotas de sociedade limitada, ela se
estenderá para o âmbito societário, refletindo também as normas de direito de família, como forma de
nortear os atos jurídicos que são praticados na esfera societária. É fundamental que seja observado o
regime de bens escolhido pelo casal, para que não haja prejuízo no patrimônio de um dos cônjuges em
favor do outro, visto que cada um possui suas próprias especificidades, e também, por meio da análise
do contrato social, sejam respeitadas a função social da empresa e a preservação da atividade
econômica, de modo que os interesses dos demais integrantes do quadro societário não sejam afetados
pelo litígio. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo a análise das hipóteses que orientam a partilha
de quotas sociais, onde o quadro societário é composto por apenas um dos cônjuges que busca a
dissolução do casamento pelo divórcio. A metodologia de pesquisa utilizada baseou-se em uma revisão
bibliográfica, a partir do método dedutivo, na qual se adquiriram diversas informações para a análise
do tema. Desta maneira, busca-se por meio da análise da aplicação do artigo 1.027 do Código Civil
verificar as hipóteses de partilha e liquidação de quotas de sociedade limitada em casos de divórcio ou
morte de cônjuge, de modo a contrabalancear a satisfação patrimonial do cônjuge de sócio ou de seus
herdeiros, a continuidade da empresa e o resguardo dos direitos patrimoniais do cônjuge ou seus
herdeiros em caso de divórcio ou morte do cônjuge de sócio.
Palavras-chave: sociedade limitada; partilha e liquidação de quotas; divórcio.
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PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: A PROBLEMÁTICA DA EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

SILVEIRA, K. K. S.; VASCONCELOS, D. C.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
Ao deparar-se com as pessoas em situação de rua percebe-se que estas não têm exercido seus direitos
fundamentais regidos pela Constituição da República de 1988, como o direito a saúde, a educação, ao
trabalho, a moradia. Mesmo após a implantação da Política Nacional para a População em Situação de
Rua que elenca princípios, diretrizes e norteamentos para essa população, ainda tem predominado a
grande quantidade de pessoas em situação de rua que se encontram destituídas e desamparadas dos
seus direitos, de modo que ainda prevalece a discriminação e a omissão da sociedade, o que acaba
interferindo de forma negativa na retirada das ruas e na busca pelos direitos. Este estudo tem enquanto
relevância acadêmica e social o objetivo de discutir sobre os Direitos Fundamentais das Pessoas em
Situação de Rua e também procura analisar a ineficiência da Política Pública existente, analisando as
possíveis questões do que atualmente vêm sendo vivenciado pelas Pessoas em Situação de Rua na cidade
de Barretos. A metodologia de pesquisa será pautada em revisão bibliográfica, pesquisa de campo
qualitativa, utilizando-se entrevista semiestruturada, para moradores de rua e para profissionais
atuantes na área. O trabalho pretende provocar uma discussão sobre a efetivação dos Direitos
Fundamentais e a forma em que a Política Pública dirigida a esse grupo populacional vem sendo
aplicada, propondo uma discussão sobre a inexistência de políticas emancipatórias. Pode-se concluir
que a Política Pública vem trabalhando de forma alternativa trazendo vários mecanismos que ajudam
de forma significativa, mas, não tão eficaz, pois a realidade que se verifica é que a maioria desta
população ainda permanece desabrigada e destituída não somente de seus lares e abrigos, mas também
de seus Direitos Fundamentais, não existindo para esse grupo uma política emancipatória que seja eficaz
na retirada efetiva das ruas e reinserção na sociedade.
Palavras-chave: direitos fundamentais; políticas públicas; pessoa em situação de rua, políticas
emancipatórias.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR NO ACIDENTE DE TRABALHO
SARTORELLI, M. L.; SILVA, J. L.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
As relações de trabalho ao longo do tempo vão se tornado cada vez mais complexa, na medida em que
os métodos de trabalho e as formas de produção vão se sofisticando, pois refletem a evolução que
experimenta o desenvolvimento da industrialização. Desse modo constataram-se profundas
modificações do processo produtivo, que representou, sob a ótica da produção de bens e serviços, uma
evolução formidável. Mas o preço desta evolução é o surgimento de várias ocorrências de acidentes do
trabalho, pois acarretou uma maior exposição da saúde do trabalhador. O contrato de trabalho, cuja
natureza é de negócio jurídico, impõe aos empregados e aos empregadores o dever legal de observar
regras de conduta, respondendo civilmente o empregador que causar dano ao direito à saúde do
empregado. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as controvérsias sobre a natureza da
responsabilidade civil do empregador pelas reparações dos danos decorrentes do acidente do trabalho,
sua competência frente à Justiça do Trabalho e o lapso prescricional. A metodologia utilizada para a
elaboração do presente artigo é baseado em revisão bibliográfica e comparativo por meio de análise de
legislações e jurisprudências pertinentes. No entanto, as inovações recentes no ordenamento jurídico
trouxeram uma nova perspectiva à matéria, tratando-a de forma inovadora comparativamente ao
regramento anterior. As principais mudanças havidas sobrevieram com o advento do novo Código Civil
(Lei 10.406/2002) e da Emenda Constitucional nº. 45 de 2004. Diante dos conflitos trabalhistas,
pretende-se nesse estudo, tratar as questões da aplicabilidade da responsabilidade ora subjetiva ora
objetiva, frente às relações empregatícias que se findam pelo acidente do trabalho e assim examinar os
pontos polêmicos que ainda subsistem e o lapso prescricional.
Palavras-chave: responsabilidade do empregador; acidente de trabalho; responsabilidade objetiva;
responsabilidade subjetiva; prescrição.
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UMA CRÍTICA À CONSTRUÇÃO ESTEREOTIPADA DO PERFIL CRIMINOSO
PELA MÍDIA BRASILEIRA

COSTA, I. C. T.; CALIARI, F. R.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
No atual cenário brasileiro, a mídia detém um poder vinculativo constante, gerador de informações e
formador de opiniões, englobando áreas importantes, dando ênfase à criminalidade. Por meio de sua
cobertura midiática ela cria o perfil criminoso de forma estereotipada, abandonando questões técnicas,
científicas, investigativas e preocupada tão somente em fazer notícias para alavancar a audiência de
acordo com dogmas preestabelecidos pela sociedade estagnada ao imaginário coletivo. Não há no meio
televisivo diálogo com a criminologia, ciência esta que visa analisar a criminalidade, o delinquente e os
demais fatores que englobam as causas de um crime e as circunstâncias pelas quais o individuo vem a
praticá-lo. Para a confecção deste trabalho serão analisadas determinadas obras específicas, artigos
científicos e reportagens vinculadas ao meio televisivo, utilizando-se o método dedutivo e analítico. O
presente estudo buscou apurar a influência da mídia na construção do pensamento crítico de uma
sociedade não mais imparcial. Sendo a mídia peça fundamental para propagação de informações, mas a
forma de se fazer notícia deve ser revista, não usando como escopo o prejulgamento e convencimento,
sendo que este julgamento deve ser embasado no teor técnico mediante ao fato concreto e comprovado.
O objetivo da imprensa deve ocorrer na formação de telespectadores de opiniões objetivas e imparciais,
não criando através da manipulação em massa juízes sem togas. Destacando a realidade atual no que diz
respeito ao universo da criminologia e não somente da imagem do criminoso, derivada de fatores
internos e externos, analisando o devido processo legal, o princípio da ampla defesa e do contraditório,
investigações do fato, julgamento do tribunal do júri e ao exercício regular do direito nas questões que
englobam a realidade jurídica e social no âmbito brasileiro.
Palavras-chave: criminologia; criminoso; estereótipo; influência; poder midiático.
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UMA VISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA LEI DE FALÊNCIA E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ABRÃO, J. L.; FERNANDES, C. M.
FACULDADE BARRETOS – DIREITO
O crescimento da legislação extravagante e da criminalização no Brasil é capaz de suscitar contradições
no entendimento, para propositura ou não de Ações e na aplicação das sanções penais. Este estudo tem
como objetivo analisar as condutas idênticas, em tese, tipificadas no Código Penal, e classificadas
doutrinariamente como crime comum, adquirindo legalidade infraconstitucional. Ao utilizar a
metodologia bibliográfica, por certo, evidentemente, na Constituição Federal de 1988, no Código Penal
e nas Leis Especiais, identificou-se que no procedimento falimentar, no momento em que o devedor é
afastado de suas funções, estará o mesmo à mercê de proteção constitucional e penal, no que tange a
inviolabilidade do sigilo da correspondência, garantida pela Carta Magna, o Artigo 5º, inciso XII. A
problemática abarcada por este estudo também encontra tipificação na Lei nº 6.538 de 1978, tratandose da Violação de Correspondência, aclarada ordinariamente no Código Penal, artigo 151. A despeito das
autorizações jurisdicionais, com supedâneo no Regulamento Falimentar e de Recuperação Judicial,
Artigo 22, inciso III, alínea d, e ainda, a inteligência do artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução ao Código
Civil, há de se reconhecer que a hermenêutica, forçosamente, nesta espécie, poderá tender à matéria
penal, que expressamente mantém a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Pelos ângulos
examinados conclui-se que o sigilo se estabelece entre remetente e destinatário, sendo defeso a violação
por "terceiro". Em que pese a nomeação de administrador para o "acervo do negócio malsucedido",
haverá reflexo da norma falimentar no Direito Penal quando do seu mister o nomeado receber e abrir a
correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa.
Palavras-chave: inconstitucionalidade; inviolabilidade; crime; lei de falência.
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SUSTENTABILIDADE OFICIAL DOS FRIGORÍFICOS DE BARRETOS: A
PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE ATRAVÉS DE SITES INSTITUCIONAIS.

ALVES, S. C. D.; ESPANHOL, R. L.; COSTA, A. R.; SILVA, S. M.; ARRAIS, D. D.; CARVALHO, N. C.
FACULDADE BARRETOS – MBA GESTÃO DE PESSOAS
A sustentabilidade atualmente provoca grandes mudanças nas organizações, e a sociedade está a
procura de empresas que possuam projetos que amenizem os impactos ao meio ambiente com produtos
que evitem a poluição e os desperdícios, neste contexto à indústria frigorífica tem um destaque
importante pelas ações sustentáveis implantadas. O objetivo deste estudo é analisar quais os projetos
de sustentabilidade que os frigoríficos praticam e as mudanças mais relevantes que ocorreram, levando
em conta qual a percepção da sociedade sobre a questão das informações divulgadas. A metodologia é
embasada numa pesquisa bibliográfica, com uma abordagem qualitativa com informações precisas dos
relatórios divulgados no site das empresas. Verificou-se com este estudo que as empresas implantaram
projetos de sustentabilidade tanto para confirmar a transparência que possuem com os stakeholders e
informar suas atividades com o meio ambiente, quanto para cumprir com as normas impostas pela GRI
(Global Reporting Initiative), e assim estarem à frente de seus concorrentes no mercado, também a
criação de um novo setor voltado para a sustentabilidade foi necessário, as mudanças na missão, visão
e valores mexe com toda a gestão de pessoas e as atitudes tomadas. Verificou-se também que os projetos
sociais beneficiaram a sociedade em volta aos frigoríficos e toda a cidade em geral. Contudo o
desenvolvimento dos projetos de sustentabilidade divulgado está de acordo com as normas
estabelecidas, com objetividade e com informações claras, e que também os projetos são vários e de alta
importância para ajudar ao meio ambiente. É importante ressaltar que as pessoas e a gestão envolvida
são as principais ferramentas e estratégias para que todos os resultados fossem alcançados.
Palavras-chave: sustentabilidade; gestão; site institucional; frigorífico.
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ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS: A MORTE E OS IMPACTOS AMBIENTAIS
CALIL, K. A.; SILVA, N. M.; FERREIRA, E. J. R.; CARVALHO, N. C.
FACULDADE BARRETOS – MBA GESTÃO DE PESSOAS
Apesar de ser encarada por muitas pessoas sob olhares de medo, a morte é um fenômeno natural. Cada
religião e local possuem seus rituais fúnebres, costumes e tradições sobre como enterrar os mortos, mas
a preocupação com o meio ambiente não pode ser deixada de lado, porque depois de enterrados, os
corpos passam pelo processo de decomposição e, assim como o lixo, libera substâncias tóxicas
conhecidas por necrochorume, que podem atingir o solo e penetrar no lençol freático. O objetivo desse
estudo é explicitar o funcionamento dos cemitérios, os procedimentos burocráticos relacionados à
morte e descrever os desafios de manter o cemitério com as condições adequadas sem poluir o
ambiente. A metodologia utilizada trata-se do levantamento de dados com pesquisa exploratória,
descritiva e bibliográfica. Através da pesquisa realizada sobre as leis vigentes relacionadas aos
cemitérios e a análise das pesquisas in loco, a ideia de associação à contaminação e aos impactos
ambientais que os cemitérios oferecem inicialmente pode parecer excêntrica, mas semelhante a
qualquer outra organização, ele também necessita dos mesmos procedimentos administrativos, leis e
adequações para que funcione sem agredir o meio ambiente e até mesmo a qualidade de vida da
população. Grande parte dos cemitérios ainda opera de forma inadequada, não informando sobre os
riscos à saúde dos colaboradores que têm contato direto com os corpos, adotando políticas inadequadas,
sem atender às leis de proteção ambiental para evitar a contaminação do solo e lençol freático pelo
necrochorume. Dessa forma conclui-se que para o funcionamento adequado do cemitério é preciso se
atentar, dentre outras normas, à que dispõe sobre os materiais de permeabilidade que devem ser
utilizados no subsolo e o nível inferior dos jazigos deve estar dez metros acima do nível do lençol freático
a fim de evitar sua contaminação. Devido à falta de proteção ambiental com a qual o procedimento de
enterrar os corpos foi conduzido ao longo das décadas, muitos dos cemitérios se tornaram áreas
contaminadas, sendo observado pelos órgãos ambientais e de saúde pública como um aspecto ambiental
urbano importante e que deve ser recuperado.
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ESTRATÉGIAS MOTIVACIONAIS E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NAS
ORGANIZAÇÕES
GARCIA, E. S.; PEREIRA, M. A. A.; CARVALHO, C. N.
FACULDADE BARRETOS – MBA GESTÃO DE PESSOAS
A globalização e o progresso tecnológico, bem como, o aumento da concorrência entre as empresas, têm
propiciado maiores exigências sobre o desempenho dos colaboradores nas organizações. A
problemática em torno desta questão é que muitas exigências podem afetar o clima organizacional,
gerar insatisfação entre os funcionários resultando na desmotivação e baixa da produtividade. Para
minimizar estes aspectos, as empresas, tem se utilizado de estratégias para motivar os colaboradores.
Considerando os aspectos acima este estudo foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar a
importância da motivação dos colaboradores para aumento da produtividade, e, identificar as
estratégias utilizadas nas organizações para motivá-los. A metodologia adotada foi o estudo exploratório
com Pesquisa Bibliográfica. Os resultados obtidos demonstraram uma estreita relação entre motivação
e aumento da produtividade. Entre as estratégias utilizadas para motivar os colaboradores destaca-se:
incentivos, premiações, participação nas decisões internas, festas e viagens. Para utilização destas
estratégias, os gestores de RH partem do pressuposto de que se o trabalhador for motivado, terá sua
criatividade aumentada o que resultará em bom desempenho profissional, maior empenho no
cumprimento de seus deveres, aumento da autoestima, dentre outros fatores. Concluiu-se, portanto,
que, a motivação é considerada um dos fatores responsáveis pela eficácia organizacional e aumento da
produtividade.
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O ESTUDO DO IMPACTO NEGATIVO DA OFERTA EXCESSIVA DE CRÉDITO NA
ECONOMIA BRASILEIRA

INOMATO, N.; SALES, E. F. R.; GILBERTO, T. M. J.
FACULDADE BARRETOS – MBA GESTÃO DE PESSOAS
Esse trabalho se baseia no estudo de uma analise sobre o excesso de oferta de credito no mercado
economico financeiro. O credito esta mais acessível a todas as classes sociais, o que tem facilitado sua
obtençao em um curto espaço de tempo. No entanto, seu excesso pode trazer consequencias para a
economia, tais como inadimplencia e crises economicas, fazendo com que todos sejam prejudicados,
desde consumidores físicos a grandes empresas. Com isso, a dívida do país vai aumentando cada dia
mais e a inflaçao, que era muito baixa, vai surgir, assim como o desemprego e falencia de grandes
empresas vai ocorrer. Esse estudo tem como objetivo verificar ate que ponto o excesso de oferta de
credito favorece a inadimplencia e as crises no mercado economico financeiro. Trata-se de uma
pesquisa descritiva, explicativa, bibliografica, que tera como universo o mercado economico financeiro
brasileiro e mundial. De acordo com o estudo realizado, as consequencias da oferta excessiva de credito
tiveram seu lado positivo e negativo para consumidores e empresas. O lado positivo para os
consumidores foi o aumento do poder de compra, ante a facilidade de obtençao de credito para aquisiçao
de varios produtos. Ja para as empresas, foi o aumento das vendas. O lado negativo para os consumidores
foi o endividamento. Ja para as empresas, foi a inflaçao e a inadimplencia. Com a desvalorizaçao da
moeda e o aumento dos juros, surgiu o desemprego, que acarretou o endividamento das famílias e
aumentou a inadimplencia. Com a crise as pessoas pararam de comprar, desacelerando a economia. Os
bancos, por sua vez, tiveram ajuda do governo para pagar suas dívidas. A soluçao seria criar um cadastro
das pessoas físicas e jurídicas que estao em dia com seus compromissos, as quais teriam creditos
maiores e com taxas de juros menores, tendo risco baixo, mas sempre existente. Alem disso, o país
deveria se preocupar em oferecer aulas de educaçao financeira nas escolas desde o ensino fundamental
para que se possa aprender a utilizar os creditos com inteligencia. Dessa forma, conclui-se que a oferta
excessiva de credito e a falta de educaçao financeira favorecem a inadimplencia.
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PERFIL EMPREENDEDOR E O DESEMPENHO DOS MICROS E PEQUENAS
EMPRESAS DO SETOR ALIMENTÍCIO EM BARRETOS – SP

OLIVEIRA, B. M. C.; OLIVEIRA, L. M.; JUNIOR, L. J.
FACULDADE BARRETOS – MBA GESTÃO DE PESSOAS
Atualmente é possível observar uma grande expansão de pequenas e microempresas no setor
alimentício, este cenário de crescimento se deve pelo fato de novos empreendedores buscarem a
oportunidade no mercado de terem o seu próprio empreendimento. A realização deste estudo teve por
objetivos demonstrar a importância do perfil do empreendedor dos micros e pequenas empresas do
setor alimentício em seus resultados operacionais, bem como, identificar os principais programas de
empreendedorismo existentes e demonstrar como o perfil do empreendedor influência no desempenho
da organização. A metodologia adotada para a realização do mesmo foi o estudo de caso. O estudo de
caso deu-se por meio de uma pesquisa qualitativa com aplicação de questionário estruturado a doze
empresários do ramo alimentício de restaurantes, pizzarias, lanchonete e outros, escolhidos
aleatoriamente. Os resultados obtidos demonstraram que o crescimento e o desenvolvimento dos
pequenos e micros negócios dependem, em grande parte, da formação e da capacitação dos
empreendedores, apesar da falta de conhecimento de programas empreendedores que podem dar
resultados mais satisfatórios. Frente a esses dados concluí-se que os principais fatores que motivaram
a abertura de um empreendimento foram à oportunidade de ter uma independência financeira,
habilidades de natureza gerencial e técnica, e o conhecimento prévio na pratica do mercado. Vale
considerar que todos os empreendedores participantes do estudo encontram-se satisfeitos com os
resultados de seus empreendimentos.
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UM ESTUDO SOBRE OS DIRECIONADORES DE VALOR: UMA APLICAÇÃO EM
EMPRESAS DO SETOR SUCROALCOOLEIRO NO BRASIL
CAMOLES, J. C.; SOUZA, J. C.; FRANCISQUINI, J.; RODRIGUES, A. A. D. O. N.; CARVALHO, C. N.
FACULDADE BARRETOS – MBA GESTÃO DE PESSOAS
O setor sucroalcooleiro é um dos eixos de crescimento da economia do país. Neste contexto, esta
pesquisa propõe-se a elucidar se as empresas deste setor, no Brasil, criam valor aos seus acionistas. Esse
estudo tem como objetivo analisar se as empresas avaliadas criaram valor aos acionistas, através dos
indicadores de valor economic value added e market value added. A metodologia utilizada foi uma
análise descritiva e qualitativa aplicada em um estudo de caso de três usinas de cana-de-açúcar que
possuem capital aberto na bolsa de valores do Brasil, baseando-se nas demonstrações financeiras dos
dois últimos exercícios publicados. Mediante uma análise por meio dos indicadores de valor economic
value added e market value added, verificou-se que nos dois exercícios analisados de cada entidade,
somente em umas das usinas, houve criação de valor aos acionistas, embora as demais apresentassem
em 2010 e 2011, lucro contábil. Observou-se também que nos dois anos estudados, houve criação de
valor ao mercado somente por parte de uma das empresas. Assim, com o propósito de criação de valor,
exige-se destas entidades e de seus gestores uma mudança comportamental e uma condução
organizacional voltada para conceitos expostos nesta pesquisa. Dessa forma conclui-se que as empresas
analisadas apresentaram lucro contábil durante os exercícios de 2010 e 2011, possibilitando a idéia de
aumento de riqueza aos acionistas, entretanto, mediante os valores apontados pelo EVA® e pelo MVA®,
o que ocorreu efetivamente, na maioria dos casos, é o inverso, ou seja, as usinas Cosan e São Martinho,
durante ambos os exercícios, não agregaram valor aos acionistas, nem ao mercado.
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