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FATORES DESMOTIVACIONAIS: CAUSAS E EFEITOS DENTRO DAS 
ORGANIZAÇÕES 

 
RICARDO EDUARDO AZANHA DA SILVA  

MARCOS PAULO MERHEB  
ricardo.azanha@gmail.com  

marcosmerheb@hotmail.com 
 
RESUMO: O estudo tem por objetivo apresentar os motivos que fazem os 
profissionais ingressarem em suas atividades empolgadas, mas com o passar do 
tempo perderem essa motivação. Para tanto, é utilizada como técnica a pesquisa 
bibliográfica, com abordagem qualitativa e seguindo um modelo dedutivo de 
pesquisa. Esta pesquisa tem como tema principal os fatores desmotivacionais no 
ambiente de trabalho, e futuramente abordara o que a legislação brasileira prevê 
sobre o assunto. Usando como referencial essencialmente o estudo sobre os dois 
fatores de Herzberg (1968), seguido de Maslow (1943) com o estudo das 
necessidades humanas. Dessa forma como resultado preliminar é possível elencar 
os fatores desmotivacionais em classes, as quais retiram a motivação dos 
profissionais em seu ambiente de trabalho. Concluindo, compreender a existência 
desses fatores é fundamental para resolver a questão da falta de motivação no 
ambiente de trabalho. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desmotivação; Ambiente de trabalho; Desempenho 
profissional. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Tendo como foco nesse estudo os motivos de os profissionais perderem com o 
tempo sua motivação em exercer suas tarefas no ambiente de trabalho e descobrir 
essas razões, vemos então a necessidade de estudar os fatores desmotivacionais 
no ambiente de trabalho, visando contextualizar e reunir esses fatores de modo a 
estudá-los de forma mais profunda e individualmente. Acreditamos que os fatores 
desmotivacionais podem ser classificados, essencialmente, em salários, clima 
organizacional, metas inalcançáveis, desvalorização do profissional e criticas 
publicas. 
Trabalhando o tema podemos verificar como possível resultado a confirmação 
desses fatores existentes dentro das organizações ainda nos tempos de hoje, 
mesmo com a evolução do desenvolvimento humano empresarial. 
Segundo Herzberg (1968) e sua teoria dos dois fatores que definem os aspectos 
motivacionais e higiênicos, é possível verificar que os fatores higiênico servem 
apenas para não desmotivar os profissionais, pois os mesmos não geram satisfação 
e motivação. 
Já Maslow (1943) apud Chiavenatto (1998) afirma que o ser humano tem para si a 
eterna insatisfação, sempre criando novas necessidades. Com a motivação definida 
podemos, então, entender que a não satisfação dessas necessidades desmotiva o 
indivíduo. As pessoas possuem necessidade, e para criar uma nova devem sanar a 
anterior. Assim sendo fica visível que manter as pessoas motivadas deve ser uma 
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constante nas organizações que buscam sucesso em sua gestão de pessoas e 
processos.   
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Tendo como base para essa pesquisa o método dedutivo, pois o mesmo se refere, 
segundo Lakatos (2012) a uma análise de que todas as premissas são verdadeiras e 
todas as conclusões devem constar implicitamente nas premissas, esse estudo tem 
natureza básica, pois se concentra no campo teórico dos saberes. 
A partir de uma abordagem qualitativa, os dados não serão mensuráveis 
matematicamente, mas sim categorizados, levando em conta pesquisas 
bibliográficas, pois os estudos serão realizados basicamente nas informações 
teóricas voltadas para a questão dos fatores desmotivacionais no âmbito 
administrativo. 
No prosseguimento do estudo será realizada uma análise sobre os resultados 
coletados em nossas pesquisas, definido as respostas para a pergunta norteadora 
do empreendimento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para entender sobre os motivos que levam o profissional a se desanimar no 
concernente ao desempenho de suas atividades cotidianas e os fatores 
desmotivacionais, é preciso compreender quais são as expectativas desse 
trabalhador. Somente assim é possível futuramente implementar na pesquisa 
informações a respeito de como a legislação brasileira reage sobre tais fatores. Com 
a coleta dos dados e analises de todos os estudos feitos sobre o assunto, 
acreditamos que esses fatores tidos como desmotivacinais são relevantes e 
existentes nas organizações, e que solucionando os mesmo teremos um maior 
desempenho por parte dos colaboradores. 
É possível afirmar também que varia de colaborador para colaborador e da empresa 
onde trabalham a questão da motivação, pois fatores que definem o desânimo de 
uns podem não ser relevante para outros, contudo, existem aqueles que afetam a 
grande maioria, e geram desgaste para as empresas. 
 

Figura 1: Teoria dos dois fatores comparada à pirâmide de Maslow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://secretariasublime.blogspot.com.br/2014/07/teoria-dos-dois-fatores-
higienicos-e.html 
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CONCLUSÕES 
 
Podemos concluir com nossos estudos que a existência de motivadores negativos 
atinge, de alguma forma, os membros das organizações. Com o aprofundamento 
dos estudos é possível verificar que a solução por si só de problemas intrínsecos 
não vai gerar a motivação nos profissionais, mas apenas eliminar seu desgaste. 
 
REFERÊNCIAS 
 
BUONO, Regina Del. O que é Pesquisa Básica ou Aplicada? Tipos de Pesquisa. 
Disponível em <http://www.abntouvancouver.com.br/2015/05/o-que-e-pesquisabasic 
a-ou-aplicada.html>. Acessado em 02/11/2016. 

FINOCHETTI, Mauro. O Que Mantem Um Quadro Funcional Motivado. Disponível 
em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29829/00077876 
0.pdf?sequence=1>. Acessado em 04/11/2016. 

KOEHLER, Sonia Maria Ferreira. Violência Psicológica: Um Estudo do 
Fenômeno na Relação Professor-Aluno. Disponível em: <http://smec.salvador.ba. 
gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-praxispedagogicas/RELA%C3%87% 
C3%83O%20PROFESSORALUNO/violencia%20psicologica%20%20um%20estudo
%20do%20fenomeno%20na%20relacao%20professor-aluno.pdf> Acessado em: 
04/11/2016. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Cientifica. Disponível em: <http://pedagogiaao 
pedaletra.com/metodologia-cientifica-eva-maria-lakatos/>. Acessado em 02/11/2016.  

 
 

FATORES MOTIVACIONAIS FRENTE AO RECRUTAMENTO INTERNO DAS 
ORGANIZAÇÕES 

 
HENRIQUE UZAI  

DENISE DA SILVA DE OLIVEIRA  
henriqueuzai@gmail.com 

denisesiloliveira@yahoo.com.br 
 
 
RESUMO: O presente resumo expandido tem a finalidade de discorrer sobre o 
recrutamento interno, que age buscando oferecer aos funcionários ativos de uma 
empresa a possibilidade de promoção ou transferência para outros cargos 
disponíveis na instituição. Levando em conta a importância de planos de cargos e 
salários, o objetivo deste estudo é verificar em que medida o recrutamento interno 
atua na questão motivacional dos indivíduos. Para tanto, parte-se de uma 
abordagem qualitativa, baseando-se em pesquisas bibliográficas preliminares 
fundamentadas principalmente nas teorizações de Idalberto Chiavenato (2008), 
Antonio Carlos Gil (2001), Gilson Jose Fidelis e Márcia Regina Banov (2007). Os 
resultados apontam que viabilizar maneiras para que um colaborador possa subir de 
cargo auxilia sobremaneira na forma como ele vê a empresa, ajudando para que 
desempenhe melhor suas atribuições. 
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PALAVRAS-CHAVE: Recrutamento interno; Motivação; Processo de seleção. 
 
INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho apresenta, a princípio, as principais características sobre o 
processo de recrutamento interno, demonstrando que assim como em qualquer 
contratação normal ele também possui vantagens e desvantagens. Nesse sentido, é 
importante questionar em que medida essa modalidade influencia na motivação das 
esquipes de trabalho, levando em conta que esse processo pode ser de muita 
utilidade. 
Assim, torna se imprescindível discorrer sobre a sua finalidade e forma de 
realização, fundamentando-se na questão dos planos de cargos e salários, que 
contemplam as informações necessárias à realização do recrutamento interno, e 
subsequente promoção de um colaborador. 
O processo de recrutamento se inicia com a divulgação da vaga disponível em um 
local de fácil visualização de todos os funcionários da empresa, que, tendo interesse 
deverão seguir as orientações divulgadas para concorrer à vaga ofertada. 
Chiavenato (2008) argumenta que esse tipo de processo apresenta vantagens e 
desvantagens, sendo que a primeira se sobressai, tornando o recrutamento um 
aliado das empresas. Dessa forma, possibilitar que o funcionário seu futuro 
profissional crescente dentro da organização pode contribuir para que seu 
desempenho seja, na mesma medida, melhorado. 
No tocante às vantagens, em função de haver a possibilidade de aberturas de vagas 
de cargos melhores, os funcionários procuraram manter-se sempre atualizados 
sobre os funcionamentos da instituição, tendo em vista a aplicação de testes 
seletivos para o preenchimento da vaga. Em contrapartida, esse método traz como 
desvantagem não ofertar novas possibilidades de conhecimento externo, isto é, 
novas experiências para a organização. Durante o processo de recrutamento a 
empresa também precisa se preocupar com aqueles funcionários que não 
conseguiram alcançar a vaga disponível, oferecendo a eles um feedback sobre o 
processo. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Esta pesquisa está fundamentada no método dedutivo, levando em conta o 
recrutamento interno e afunilando até a questão da motivação organizacional. Tendo 
como premissa pesquisas bibliográficas, o estudo baseou-se em temas relacionados 
aos planos de cargos e salários, formas de recrutamento interno e externo, fatores 
motivacionais e gestão de pessoas. 
Com base nas pesquisas, fichamentos e tabulação das informações, configurou-se o 
presente resumo expandido, com as contribuições preliminares alcançadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Antonio Carlos Gil (2001) discute a ideia de que o recrutamento interno tem por 
finalidade motivar os colaboradores, incentivando o desenvolvimento de carreira 
profissional. Nesse sentido, esta modalidade de contratação pode ser vista como um 
fator motivador interno, uma vez que dinamiza os processos, contribuindo para que 
a empresa utilize de maneira eficiente o capital intelectual que tem a seu dispor. 
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Já para Gilson Jose Fidelis e Márcia Regina Banov (2007) o recrutamento interno é 
uma oportunidade de promoção ou transferência de pessoal. Cabendo então ao 
colaborador a responsabilidade por seu crescimento na empresa, uma vez que ele já 
tem a vantagem de conhecer os processos internos. 
 
CONCLUSÕES 
 
Após analisar os dados preliminares é possível afirmar que, mesmo diante das 
desvantagens, o processo de recrutamento interno ainda tem espaço nas grandes 
empresas. Esse método colabora com o comportamento profissional, do funcionário 
diante do empregador, gerando poucos gastos e grandes surpresas, tendo em vista 
que a empresa já tem conhecimento do funcionário recrutado. 
Nesse sentido, uma gestão eficiente de pessoas auxilia para que a empresa molde 
talentos e ainda motive seus colaboradores, uma vez que eles irão possuir metas 
que poderão ser quantificáveis a partir de vagas futuras. 
 
REFERÊNCIAS 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

FIDELIS, Gilson Jose; BANOV, Márcia Regina. Gestão de recursos humanos: 
tradicional e estratégica. 2.ed. São Paulo: Érica, 2007. 

GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São 
Paulo: Atlas, 2001.  

 
 

A QUALIDADE DE VIDA DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES 
 

JENNIFFER ALICE FRONTELLI  
FLÁVIA MARIA DA SILVA  

jheennifrontelli@gmail.com 
flavia.andira@gmail.com 

 
 
 
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo principal estudar o tema qualidade 
de vida dentro das organizações, como responsável motivador para os 
colaboradores e vantagem competitiva para as organizações. A implantação da 
qualidade de vida na empresa traz ações que visam promover um ambiente de 
trabalho mais saldável e agradável aos funcionários. Diante disso foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica, possibilitando um conhecimento maior quanto ao assunto 
abordado seguido do método dedutivo e uma abordagem qualitativa, foi possível 
discernir através do objetivo geral os principais fatores que intervêm na Qualidade 
de Vida no trabalho e na motivação dos assalariados no ambiente de trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida. Motivação. Satisfação.  
 
INTRODUÇÃO 
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A importância de pesquisar a qualidade de vida dentro das organizações se tornou 
um tema em destaque nas organizações com foco incentivador e com forte 
discussão no contexto organizacional, pois se sabe que tal programa bem adotado e 
desenvolvido traz resultado num crescimento pessoal, profissional, no bem-estar 
biológico, psicológico e social do trabalhador. A falta da qualidade de vida afeta o 
desempenho organizacional, trazendo baixa produtividade, grande rotatividade de 
pessoal e gasto com assistência médica por motivo de doenças ou acidentes de 
trabalho, contudo mesmo assim muitas empresas insistem em manter um ambiente 
insalubre para seus assalariados, gerando prejuízos financeiros e de tempo para a 
empresa. 
Com esses estudos preliminares podemos definir como hipótese de resultado em 
nossa pesquisa comprovar para as organizações que a qualidade de vida aumenta o 
desempenho de seus colaboradores, outra situação possível é que além do 
rendimento normal os funcionários vistam a camisa da empresa e assim sempre de 
o seu melhor em suas atividades. 
Justifica-se a importância desta pesquisa um estudo realçando o papel da qualidade 
de vida dentro das organizações para nossa pesquisa visar maior conhecimento 
sobre o tema bem estar no ambiente de trabalho, para os alunos das intuições esse 
estudo gerara maior discussões sobre o bem estar dos colaboradores e como 
futuros gestores a possibilidade de implantação fica maior, enquanto para a 
sociedade como um todo o bem estar deveria ser padronizado em todas as áreas da 
vida dos cidadãos. Além disso, o estudo é importante também por realçar como as 
práticas de qualidade de vida melhoram tanto o clima organizacional quanto o clima 
motivacional dos colaboradores. 
Pode-se dizer que a qualidade de vida dentro das empresas desenvolve a 
implementação de atos relacionados à satisfação e motivação do funcionário, ações 
relacionadas ás condições do ambiente e a saúde. 
O objetivo geral do presente estudo é demonstrar a influência da qualidade de vida 
dentro das organizações nas relações humanas das empresas e os objetivos 
específicos entenderem o papel da qualidade de vida nas organizações, verificar o 
impacto que a qualidade de vida dentro das organizações exerce sobre o nível de 
motivação dos assalariados de uma organização, analisar o ambiente interno e sua 
influencia na qualidade de vida no trabalho. 
Segundo Mantelatto e Guimarães (2012, p. 3) o termo qualidade de vida dentro das 
organizações deu inicio em 1964 após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados 
Unidos pelo presidente norte-americano Lyndon Johnson, ao declarar que o 
progresso social não “poderia ser medido apenas pelos balanços bancários, mas 
pela qualidade de vida das pessoas”. Desde então, tem aumentado o interesse 
pelos estudos sobre a qualidade de vida dentro das organizações. 
Araújo e Arcanjo (2014) relatam que a qualidade de vida dentro das organizações na 
década de 60, cientistas sociais, empresários e lideres sindical iniciaram uma busca 
de melhorias para minimizar os pontos negativos dentro da organização, melhorar o 
bem estar de todos os funcionários e reduzir os conflitos na tentativa de melhorar a 
motivação dos trabalhadores, usando como fundamento de filosofia os autores da 
escola de Relações Humanas: Herzberg, Maslow e etc. 
Relata Esmanhoto (2008) apud Maslow (2000) através da insatisfação das pessoas 
criou-se a teoria da motivação, onde as necessidades humanas é composta por 
cinco níveis que vão das mais básicas as mais elevadas de auto realização, como: 
necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, 
necessidades de autoestima e necessidade de auto realização. Essas necessidades 
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se tornam essenciais para os indivíduos, pois são essas diversas necessidades que 
fazem com que o ser humano tenha motivação para agir. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Tendo como base para essa pesquisa o método dedutivo, sendo que a mesma se 
trata de uma pesquisa por dedução nas obras dos autores do assunto bem estar nas 
empresas. 
Sendo nesse caso usada uma pesquisa de natureza básica, partindo do ponto que o 
estudo do bem estar foi verificado em um fenômeno físico existente em nossa 
sociedade. 
Dessa forma utilizando-se de uma abordagem qualitativa, pois os resultados não 
serão quantificados em uma pesquisa de campo. 
Utilizando como base a pesquisa bibliográfica, com estudo sobre os textos 
publicados por autores, com informações emprestadas de suas obras. 
Dessa forma visando responder nosso problema e confirmar ou negar nossas 
hipóteses sobre o estudo do bem estar nas organizações. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com o que diz Araújo e Arcanjo (2014), sobre a busca dos lideres 
sindicais que buscaram para diminuir os pontos negativos nas organizações para 
seus colaboradores, respondemos positivamente nossa hipótese sobre demonstrar 
para as organizações a importância do bem estar dentro às empresas. 
Quando analisamos a definição de bem estar segundo Esmanhoto (2008) que fala 
sobre a pirâmide de Maslow na motivação dos colaboradores segundo os fatores 
básicos como fisiológicos e segurança abrangem o bem estar dentro do ambiente de 
trabalho, contudo quando analisamos o topo da pirâmide de Maslow podemos 
confirmar nossa segunda hipótese que diz respeito sobre o aumento no 
desempenho do profissional, pois somente rendendo mais que a media podemos 
atingir a auto realização. 
 
CONCLUSÕES 
 
Podemos então afirmar com base nos estudos até o momento que o ambiente de 
trabalho requer sim um bem estar para o rendimento dos profissionais e para 
desenvolvimento das atividades por eles exercidas, também podemos dizer que com 
esse bem estar dentro da organização o profissional provavelmente desempenhara 
com mais qualidade suas atividades assim gerando valores para a empresa tento 
em termos de qualidade quanto financeiros. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como principal objetivo demonstrar a forma 
como a motivação pode influenciar no ambiente organizacional e no alcance dos 
resultados. Sendo a motivação entendida como uma forma que a organização 
impulsiona para fazer com que o colaborador busque alcançar seus objetivos, sejam 
pessoais ou dentro da organização. Para tanto, é utilizada como técnica a pesquisa 
bibliográfica, com abordagem qualitativa e seguindo um modelo dedutivo de 
pesquisa. Possuindo como tema principal as formas como os colaboradores buscam 
ser vistos dentro da organização, esta pesquisa tem como referência os estudos de 
Idalberto Chiavenato (2004), que relata a motivação como essencial para o gestor 
atingir seus objetivos, e Cecilia Whitaker Bergamini (1997) que identifica que o 
gestor deve buscar meios para instigar o colaborador, e assim motivá-lo. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Motivação; Ambiente de trabalho; Colaborador. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este busca analisar qual a importância da motivação para o colaborador no 
ambiente de trabalho, levando em conta características tanto pessoais de cada 
indivíduo, bem como a influência que a organização exerce sobre as pessoas. 
Fazendo com que estas possam trabalhar de forma satisfatória. 
Sendo assim, se os funcionários não estiverem motivados e dispostos a trabalhar, 
todos os outros recursos ficam inoperantes, uma vez que os colaboradores são a 
mola propulsora das organizações. Dessa forma, a valorização da matéria humana 
proporciona benefícios para que possam ser alcançados os resultados almejados 
pela organização. 
Diante das formas de motivação usadas pelas organizações são consideradas 
algumas características importantes, tendo como um dos enfoques principais o 
papel do gestor nesse processo, uma vez que é ele quem deve demonstrar ao 
colaborador que é parte fundamental dentro da organização, dando oportunidades 
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ao mesmo. Fornecendo real reconhecimento sob tarefas executadas corretamente, 
benefícios, desenvolvimento de habilidades e ambiente de trabalho confortável. 
Chiavenato (2004) relata que a motivação é uma das principais formas que o gestor 
possui para fazer com que a organização alcance seus objetivos e metas, pois é por 
meio dela que ocorre um melhor clima organizacional e desempenho do 
colaborador. 
Bergamini (1997) demonstra que a motivação está associada à forma de questionar 
o que o colaborador analisa como sendo o mais importante para si. Entretanto, cada 
indivíduo possui um meio para ser motivado, seja através de benefícios, quando 
conquista certa liberdade criativa na organização, ou ao ser reconhecido pelo bom 
desempenho. 
O tema da motivação organizacional é bastante abordado nos dias atuais, mas cabe 
questionar-se a respeito das maneiras que podem ou não influenciar uma pessoa. 
Portanto, a presente pesquisa busca investigar quais são os principais fatores que 
motivam realmente um indivíduo, tendo como premissa básica a ideia de que é 
necessário sempre analisar cada colaborador individualmente. Pois há aqueles que 
se motivam por meio de estímulos externos, mas também cooperadores que 
parecem se auto motivar em razão de suas experiências pessoais. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Este trabalho tem como natureza a pesquisa básica, pois se concentra no campo 
teórico do conhecimento, demonstrando de forma dedutiva a importância de que as 
premissas utilizadas são verdadeiras e passíveis de análise. 
Utilizando uma abordagem qualitativa para aprofundar conhecimentos sobre a 
motivação, no primeiro momento foi realizada pesquisa bibliográfica sobre os 
seguintes temas: motivação, gestão de pessoas e papel do líder na organização. 
Tais pesquisas foram analisadas e os resultados configuram o presente resumo 
expandido ora apresentado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
É preciso frisar a importância de possuir uma boa gestão da motivação dentro da 
organização, uma vez que ela é ferramenta essencial para impulsionar o 
colaborador a executar suas tarefas de forma satisfatória. Uma gestão eficiente de 
pessoas auxilia para que as lideranças adquiram a confiança dos colaboradores, 
contribuindo para a solução de futuros projetos a ser desenvolvidos. 
Diante das afirmativas dos autores, pode-se observar que a motivação está 
associada à forma como a organização percebe que algumas pessoas são capazes 
de motivarem-se a si mesmas, mas outras precisam de estímulos externos para 
sentir-se realizadas e motivadas a desempenhar da melhor maneira suas atividades. 
Através das coletas de dados teóricos para a pesquisa é possível analisar que a 
motivação não está somente associada a questões de remuneração, atualmente as 
formas de motivar os colaboradores são diversas, pois cada indivíduo deve ser 
analisado de forma individual, pois possuem singularidades e particularidade 
especifica. Ou seja, os mesmos motivos que impulsionam uma pessoa não 
necessariamente motivam outra. 
 
CONCLUSÕES 
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As pessoas representam um dos principais recursos dentro de uma empresa, e 
devem ser reconhecidas como tal, sendo assim, a motivação no ambiente de 
trabalho precisa possuir a intervenção da organização para com que o colaborador 
possa sentir-se satisfeito e reconhecido pela execução de suas tarefas. 
Portanto, como conclusão preliminar é possível afirmar que, por meio da gestão 
eficiente de pessoas é possível aumentar a produtividade, porém, buscar motivar as 
pessoas não é um processo homogêneo, uma vez que produzir e instigar a ação 
depende tanto de fatores intrínsecos como extrínsecos. 
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RESUMO: Estre trabalho tem por objetivo identificar quais são os processos do trato 
do lixo hospitalar na Casa de Saúde Dr. João Lima. A questão principal foi verificar 
quais são as dificuldades da empresa nas atividades com a questão do lixo. Para 
tanto, serão empregados a este estudo qualitativo uma pesquisa bibliográfica e um 
estudo de campo por meio de uma entrevista com o administrador do hospital por 
meio de um questionário. O ponto de partida foram às concepções teóricas de 
Azevedo, Siqueira, Simensato entre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade. Meio Ambiente. Organizações. 
 
INTRODUÇÃO 
 
A responsabilidade Social e Sustentabilidade é um tema muito importante e deve 
estar presente em tudo que envolve organizações e seres humanos. A 
sustentabilidade é essencial na sobrevivencia e no crecimento satisfatorio com 
qualidade e assegurado em tudo que esteja perante o cidadão para uma 
sobrevivencia com dignidade. Interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e 
diversidade, são as características básicas de um complexo padrão de organizações 
e se forem executadas na sociedade poderão levar a sustentabilidade. No entanto 
vemos que muitas empresas não se preocupam com o bem estar na sociedade e do 
meio ambiente em si, muitas empresas fazem o descarte incorreto de materiais 
quimicos e até mesmo com o lixo hospitalar. Muitas questões sobre 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade estão sendo discutidas com o passar do 
tempo, e cada vez mais, as empresas vem se empenhando sobre esse assunto, já 
que esse vem sendo em fator muito importante aos negócios das empresas, pois a 
sociedade, os acionistas e outras partes interessadas, procuram saber o que as 
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empresas estão fazendo em relação a sustentabilidade para ajudar o ambiente em 
geral, sendo dentro e fora da empresa, à sociedade e ao planeta. Cada vez mais as 
empresas querem se unir e associar seus projetos e suas marcas com iniciativas de 
projetos de ONG’s, pois assim, de alguma forma as empresa podem mostrar suas 
práticas adotadas de como eles ajudam o ambiente e sociedade, contudo ganhando 
créditos, valores, novos clientes, gerando assim mais lucro. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Este trabalho foi realizado com pesquisas bibliográficas, leituras de artigos de 
internet, conversas com a orientadora, e também uma pesquisa de campo com 
questionário. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi analisado o trabalho social e sustentável da Casa de saúde Dr. João Lima, na 
cidade de Cornélio Procópio – PR. A empresa possui um programa de atendimento 
ao idoso, juntamente com o conselho municipal e estadual do idoso, e diz ser 
responsável social por esta pratica que vem sendo realizada desde 2004. A empresa 
também afirma que a importância da responsabilidade social está ligada na 
construção de uma relação com a comunidade e de benefícios para a mesma. 
Percebe-se que a empresa se preocupa em ser responsável para a sociedade, junto 
com conselhos e principalmente ao idoso. Outro ponto a ser estudado, é a 
dificuldade com o trato do lixo hospitalar, a empresa utiliza empresas certificadas 
para a realização deste trabalho, e treina seus funcionários para a utilização correta 
dos materiais e usando produtos descartáveis. A empresa possui certificados do 
Corpo de Bombeiros, alvará do IAP e da prefeitura e certificado do conselho de bom 
trato com o lixo, percebe-se que a empresa se empenha para alcançar estes 
certificados. Sustentabilidade é uma prática que deveria se encaixar aos modos de 
agir das sociedades atuais, diminuindo o mal uso de recursos que podem ser 
reutilizados. Identifica-se que a empresa entende que sustentabilidade é uma 
relação de harmonia com a natureza e a sociedade. Azevedo (2013) mostra vários 
benefícios da responsabilidade social para a empresa, dentre eles o fortalecimento 
da lealdade na empresa, mantendo e atraindo bons funcionários, agregação de valor 
ao clima organizacional aumentando a satisfação dos funcionários favorecendo 
maior motivação e confiança em tomadas de decisões, promovendo a marca 
empresa e seus serviços ou produtos por meio do amparo benéfico da imagem 
beneficiando os clientes e da sociedade, e resultados competentes e duradouros 
com baixo custo econômico. 
O gestor também pensa no bem estar e motivação dos seus colaboradores, 
convidando-os para palestras, trabalhos de divulgação e congressos nacionais e 
internacionais, entendendo assim, que os funcionários são motivados de alguma 
maneira. Todo lixo hospitalar deve ser descartado corretamente, e para isso existem 
algumas empresas especializadas nesse tipo de trabalho, essas empresas devem 
ter certificado do IAP, para poder fazer o descarte correto do lixo, porém a maior 
dificuldade é encontrar empresas que possuem todos os certificados necessários na 
região na cidade. Segundo Siqueira e Simensato (s.d) antigamente não existiam 
coletas e lugares adequados para a condição de armazenamentos de resíduos 
sólidos. Constata-se que a empresa procura encontrar as empresas corretas para o 
transporte e armazenamento que tenham os certificados próprios, porém com 
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dificuldades. Empresa conclui que o descarte correto do lixo é essencial tanto para a 
empresa, tanto para a natureza e sociedade, por se tratar de materiais perigosos e 
de uso individual. 
 
 
 
 
CONCLUSÕES 
 
O objetivo da pesquisa foi alcançado, existem empresas especializadas para realizar 
o descarte correto do lixo, e a maior dificuldade é encontrar essas empresas com 
todas as capacitações necessárias para trabalhar. Pela observação os aspectos 
analisados é imprescindível que todos se conscientizem de que cada dia mais as 
empresas se preocupam com o meio ambiente e ao mesmo tempo é uma estratégia 
organizacional. O conceito de sustentabilidade está ligado diretamente com a 
responsabilidade social, e tornou-se inclusive uma vantagem competitiva no meio 
das empresas. A organização que se preocupa com a sustentabilidade é aquela que 
cuida do planeta e se preocupa com a comunidade onde está instalada. 
Responsabilidade social é um conceito seguro o qual, as empresas decidem, numa 
base voluntária contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais 
limpo. 
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RESUMO: O presente trabalho propõe uma análise quantitativa no que se refere aos 
perfis dos clientes que usufruem do serviço de locação de imóveis residenciais no 
município de Cornélio Procópio –Pr. Onde a pesquisa tem como foco analisar de 
como está sendo a distribuição dos clientes quando contratam o serviço de locação, 



19 
 

pelo motivo que o município comporta várias instituições públicas de ensino e 
também na área profissional várias empresas privadas e assim de alguma forma 
refletem no mercado imobiliário. Adota-se nesse trabalho pesquisa de campo com 
elaboração de 06 questões estruturadas com um grupo amostral de 52 entrevistas 
juntamente com pesquisa bibliográfica que tem como objetivo estudar e esclarecer 
resultados sobre o assunto estudado. Pretende assim com os resultados obtidos 
relatar que vários fatores na economia do município refletem no mercado imobiliário 
no município e que a locação de imóveis residenciais não é um serviço exclusivo 
para clientes que não possui imóvel próprio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Locação; clientes; Imóveis; imobiliária. 
 
INTRODUÇÃO 
 
O presente estudo relata como que está a situação do município de Cornélio 
Procópio no assunto sobre locação, para que possamos obter informações dos 
perfis dos clientes residentes nos imóveis alugados. Hoje, grande parte da 
população reside nesses imóveis e vale destacar que as faixas salariais não atingem 
somente pessoas com baixo poder financeiro, também aquelas com boas 
qualificações profissionais e com rendas favoráveis, que possibilitam condições para 
aquisição de um bem com uma maior facilidade. Mas o porquê que muitas dessas 
pessoas ainda não conquistaram seu bem próprio, quais são os motivos? 
É através desse questionamento que tivemos a finalidade de esclarecer o assunto 
pesquisado através de pesquisa quantitativa, foi elaborada a criação de um 
questionário com perguntas específicas para que possamos chegar mais próximo 
possível do resultado da pesquisa e através desses dados coletados foi feito o 
desenvolvimento da pesquisa teórica do tema proposto. 
Foram recolhidas amostras sobre o referido assunto em uma empresa do ramo 
imobiliário tradicional no município, através dessas amostras foi desenvolvidas a 
análise de resultados sobre o referido assunto presente nesse artigo, buscar 
respostas de como é o perfil e comportamento do mercado de locação de imóveis no 
município. 
Nos dias de hoje, percebe-se uma grande numero de pessoas que ainda residem 
em imóveis que não são de sua propriedade, e nesse sentido podemos avaliar que 
quando falamos em aluguel de imóvel, a primeira ideia que vem em mente é que 
aluguel serve somente para pessoas que não possuem um imóvel no decorrer da 
vida, até esse ponto podemos confirmar realmente esse fato, outro fato é que 
aluguel serve para pessoas com menos poder aquisitivo? Certamente, hoje existem 
várias pessoas com diferentes condições financeiras e motivos para usar esse 
método de locação. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para o desenvolvimento da pesquisa foi escolhida uma empresa imobiliária no 
município de Cornélio Procópio que exerce suas atividades na área de locação há 
28 anos, a mesma possui ampla experiência e um número satisfatório de imóveis 
alugados servindo como base para o desencadeamento de informações específicas 
de seus clientes que usufruem do serviço de locação. 
Nos procedimentos aplicados sobre a coleta de dados, a imobiliária pesquisada 
possui um cadastro interno de clientes e nesse cadastro revela os números de 
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imóveis alugados e desocupados. No momento da elaboração dessa pesquisa o 
número de imóveis cadastrados é de 350 e foram pesquisados 15% dos cadastros 
ativos com a elaboração de 06 questões estruturadas onde abordou o estado civil, 
faixa salarial, motivos para locação, tempo de locação, valores da locação e o 
motivo da escolha da imobiliária com 52 amostras o para recolhimento das 
informações para análise, o estudo e as abordagens dos números foram feitos no 
prazo de três dias e de forma aleatório descartando qualquer procedimento 
sequencial para que não houvesse distorções nas informações coletadas para a 
análise. Em nenhum momento da coleta dos dados foram apresentadas informações 
confidencias dos clientes como, por exemplo, números de registro de RG, CPF e 
outros documentos semelhantes, sendo usadas apenas respostas com perguntas 
estruturadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Levando em conta as pesquisas bibliográficas realizadas, juntamente com a 
aplicação da pesquisa de campo em uma empresa imobiliária do município é 
possível estabelecer resultados na questão de locação de imóveis através das 
análises dos perfis dos clientes que usufruem desse mercado. 
No desenvolvimento do questionário foram elaboradas 06 questões estruturadas 
com a criação de 52 amostras que tem como objetivo de esclarecer os perfis dos 
clientes em vários aspectos envolvendo, buscas de respostas em diversas áreas 
relacionadas à locação. Nessas questões foram abordadas o estado civil do cliente, 
faixa salarial, motivos para opção de locação, tempo de moradia, valores dos 
aluguéis e o motivo da escolha da empresa imobiliária. 
Finalizando a discussão sobre os resultados revelados, a última questão tinha como 
questionamento de qual seria o motivo da escolha da imobiliária e assim ficou a 
maior pontuação pelo motivo da propaganda, realmente a imobiliária investe em 
propaganda em vários meios de publicidade como, por exemplo, em listas 
telefônicas, cartões, site próprio de divulgação e placas fixadas nos imóveis 
especificando a disponibilidade do imóvel e juntamente com a necessidade do 
imóvel o alto índice de pontuação nos resultados reflete realmente na necessidade 
juntamente com a identificação do imóvel através da publicidade, no item que 
questiona a indicação não houve pontuação justificando que a maioria desses 
clientes que estão citados na categoria profissional e estudantes são pessoas de 
outras localidades e que no município não possui o conhecimento de outras pessoas 
para estabelecer contatos para citar a indicação de algum imóvel disponível para 
locação. 
 
CONCLUSÕES 
 
O presente estudo na área de locação de imóveis comprova através das pesquisas 
elaboradas, que o mercado de locação não existe para atender somente pessoas 
que não possuem um bem próprio, mas que uma parcela desses imóveis alugados 
na imobiliária pesquisada é de uso exclusivo para estudantes que reside no 
município por um período mínimo de 04 anos para se dedicar aos seus estudos. 
Dados revelaram que trabalhadores que se alocam de outras localidades para o 
município que usufrui do mercado de locação pelo motivo de vir de outras 
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localidades para prestarem mão de obra nas empresas instaladas no município, 
empresas essas particulares e entidades públicas. 
A grande maioria dos clientes pesquisados possui uma renda média que atende 
suas necessidades e que tem o poder de usufruir de imóveis com valores mais altos, 
boa parte dos clientes pesquisados são casados onde possui uma estrutura familiar 
com seus cônjuges e membros. No tempo de locação ficou estabelecido um tempo 
médio que os motivos de trabalho e estudos favorecem o resultado na pesquisa e 
para concluir o estudo os resultados ficaram distribuídos no que se refere a escolha 
da imobiliária para aquisição do imóvel disponível onde a propaganda juntamente 
com a necessidade do imóvel ficaram divididas na pesquisa feita com os clientes 
sendo que as duas questões tem o mesmo objetivo final para a aquisição do bem. 
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RESUMO: O presente artigo faz um estudo de caso no bairro Jerusalém do 
município de Cornélio Procópio, tem como objetivo verificar qual é o impacto da falta 
da mão de obra na região. A pesquisa foi elaborada por meio do referencial 
bibliográfico e de pesquisa a lócus. O recolhimento dos dados foi feito através de um 
questionário aplicado a alguns produtores do bairro. Os resultados apontam que as 
propriedades rurais do bairro Jerusalém necessitam de colaboradores na lida no 
campo, pois à um déficit. E, portanto conclui-se que existe um problema em relação 
a falta de mão de obra, no qual pode acarretar problemas no agronegócio da região. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar; Agronegócio; Mão de obra, Bairro 
Jerusalém. 
 
INTRODUÇÃO: 
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O presente estudo trata o tema que diz respeito  do êxodo rural verificando se este 
pode acarretar uma falta de mão de obra expansiva. O objeto de pesquisa será o 
bairro Jerusalém no município de Cornélio Procópio no estado do Paraná, onde 
pode ser encontrado pequenos agricultores que passam por esse problema. A 
região tinha no passado um povoado muito movimentado, com colônias que ficavam 
nas fazendas e muitos moradores, e dali tiravam seu próprio sustento. Mas isso vem 
mudando, por conta do crescimento das cidades, e quem sabe uma chance de 
mudar de vida. 
A pesquisa contem três hipóteses que se caracterizam como: A falta de mão de obra 
 
ocorre pela jornada excessiva de trabalho árduo e baixa diária paga pelo serviço. O 
trabalho no campo é difícil, sendo atividades braçais e muito cansativas. Não é um 
serviço na qual tem muita procura. Seria como uma segunda opção para aqueles 
que não tem outra alternativa de vida, geralmente sem capacitação e não se 
encaixando nas cidades, procuram serviços nas lavouras. Em pouco tempo, devido 
a falta de mão de obra, pequenos agricultores irão desaparecer com suas culturas, 
desfavorecendo assim economicamente a região. Na região do bairro Jerusalém 
existem poucos pequenos agricultores cultivando culturas diferentes por conta de 
uma dificuldade em achar pessoas que ajudem na lida.. E por ultimo a maiorias dos 
trabalhadores rurais deixam o campo por terem encontrado trabalho nas cidades, a 
cerca de dez anos atrás a realidade do bairro era diferente, o patrimônio continha 
mais moradores do que hoje em dia. 
A problematização da pesquisa é a questão da falta de mão de obra no campo 
principalmente para os pequenos produtores rurais. Portanto esse artigo pretende 
mostrar por meio de pesquisa de campo, o que os próprios agricultores que vivem 
essa realidade acham desse problema. Para isso será feito uma visita as famílias 
para a aplicação de um questionário na qual os proprietários das terras responderão. 
E através dos dados estatísticos e quantitativos demonstrar os resultados obtidos na 
pesquisa. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Foi realizada uma pesquisa que teve como base determinados procedimentos 
metodológicos, para que ele tivesse cientificidade. A pesquisa por sua vez foi 
aplicada na área rural na região da cidade de Cornélio Procópio no bairro Jerusalém 
na qual fica localizada a mais o menos cerca de 17 km da cidade. O estudo teve 
como embasamento uma possível falta de mão de obra de pessoas com interesse 
em trabalhar na lavoura, pois alguns agricultores necessitam de ajuda e encontra 
dificuldade de encontrar mão de obra interessadas na lida no campo. 
A pesquisa é de caráter exploratório que na qual possibilita o pesquisador definir o 
seu problema de pesquisa e a partir dai elencar suas hipóteses. O artigo se utiliza do 
método dedutivo uma vez que se estudou a questão do agronegócio e agricultura 
familiar, afunilando o tema ate chegar no ponto especifico da pesquisa em questão, 
na qual foi indagado se há de fato uma falta de mão de obra. 
A pesquisa em um primeiro momento foi feito uma revisão bibliográfica com autores 
que trabalhavam com os principais temas: agronegócio, agricultura familiar, após 
essa etapa foram feitos fichamentos dos principais temas pertinentes ao trabalho e 
que se coadunam entre si. Em um segundo momentos foi redigido o referencial 
teórico, e em seguida uma pesquisa de campo quantitativa pois foi um questionário 
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semi estruturado que compunha 11 questões alternativa e uma descritiva, para os 
moradores do bairro, sendo eles os principais pesquisados para auxiliar no 
desdobramento da pesquisa, pois as conclusões foram tomadas a partir de suas 
respostas e de um profundo estudo bibliográfico. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Analisando os resultados da pesquisa aplicada, na região do Bairro do Jerusalém no 
município de Cornélio Procópio, ficou evidente alguns desmotivadores a continuar 
produzindo, a falta de mão de obra que existe e que alias alguns produtores 
necessitam desse auxilio extra, porem certos fatores dificultam essa questão. Isso 
sem contar ao fato da logística encontrada no transporte, estradas rurais ruins 
esburacadas, escoamento lento dependendo o fluxo nas cooperativas. Sendo assim 
o credito rural também pode ser elencado, pois muitas vezes não funciona como 
deveria. Pegando a ideia de desafios Gomes (2010) ressalta alguns problemas na 
qual o setor enfrenta, reforçando a questão do transporte e a precariedade nas 
estradas e portos de recebimentos, mas descreve outro como o seguro rural. As 
mudanças climáticas trazem também sérios problemas algumas vezes perdendo 
lavouras inteiras por seca, excesso de chuva entre outros. Outro fator a ser 
analisado é o credito rural que ainda precisa ser melhorado para chegar a um 
resultado satisfatório. Quando acorre uma superprodução e não tem o crédito para a 
estocagem do excedente até os preços melhorarem quem paga a conta é o campo. 
O autor salienta ainda, a importância de um estudo desses déficits, sendo muito 
importante para a economia Brasileira. Com essa precariedade os produtos acabam 
perdendo competitividade em relação aos produtos estrangeiros. 
Pode- se observar alguns pontos, levando em consideração a indagação referente a 
alguns motivos que podem ser atrelado a mão de obra no campo, na visão do 
agricultor, que é quem vivencia a situação, pode ser diagnosticado, que no entanto a 
jornada de trabalho excessiva e árdua muitas vezes com diária baixas reflete na 
disponibilidade de pessoas que se dispõe a trabalhar no meio rural. O êxodo rural 
também foi salientado pelos entrevistados, sendo que, nos dias atuais tem cada vez 
menos pessoas morando nos sítios e fazendas. A questão do êxodo rural também 
pode ser caracterizado como um desafio que o agronegócio vem enfrentando. Na 
década de 70 foi apontado o maior índice de habitantes rurais do Brasil que 
correspondia cerca 44% da população. Porem tem ocorrido um declínio populacional 
corriqueiro no meio rural. Basicamente nos últimos 10 anos, a população rural tem 
uma redução significativa, na qual muitas pessoas se mudam dos sítios e fazendas 
para tentarem uma vida nos centros urbanos. (Abramovay, 2000). 
 
CONCLUSÕES 
 
Pode-se concluir que a região esta sim passando por um problema de falta de mão 
de obra, não é uma questão fácil de resolver, mas se os agricultores dessem que 
sabe um incentivo maior, poderia mudar a realidade, pois o trabalho na roça é 
realmente árduo, e por isso seria interessante dar um suporte maior a essas 
pessoas, pois o serviço no campo necessita de pessoas, apesar de toda a 
mecanização ainda tem culturas que são manuais. 
Esses estudo foi elaborado, tendo como base os agricultores exclusivamente, foi 
pesquisado no ponto de vista de quem vive a realidade. Porem seria interessante 
montar uma outra pesquisa com a mesma base, mas voltada para as pessoas que 
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prestaram serviço a essas comunidade em algum determinado tempo, e com isso 
confrontar os resultados e dali tirar uma conclusão mais bem elaborada. 
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RESUMO: A pesquisa foi feita sobre as práticas empreendedoras em uma empresa 
de pequeno porte, este artigo tem como classificar as práticas de um empreendedor 
de um empresa de pequeno porte, de modo exploratório e observativa. A pesquisa 
será exploratória, observando os métodos utilizados pelos empreendedores, aplicar 
um questionário aos colaboradores, e dizerem o que acham da forma em que a 
empresa está se encaminhando. A pesquisa foi realizada com o apoio dos 
empreendedores e colaboradores da empresa. Os resultados preliminares apontam 
que são realizados feedback de resultados da empresa entre os seus funcionários, 
ouvindo potencialidades e fragilidades, absorvendo os melhores resultados 
possíveis, portanto, o tema proposto neste projeto parte dos problemas que o 
empreendedor encontra em sua empresa de pequeno porte e quais as práticas 
cabíveis que ele deve tomar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Administração; Empreendedorismo; Empresa. 
 
INTRODUÇÃO 
 
No artigo será apresentado as possíveis práticas de um empreendedor aplicadas em 
uma empresa de pequeno porte. Mais concretamente dar um apanhado no conceito 
geral de administração e focar mais em cima do empreendedorismo, com os 
assuntos que abrange como o processo empreendedor, a identificação de 
oportunidades empreendedoras, planos de negócio, a mentalidade empreendedora, 
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o empreendedorismo coorporativo e a tomada de decisão dos empreendedores. Em 
um mundo extremamente competitivo, adotar cada vez mais práticas voltadas aos 
clientes e vida econômica da empresa, pode fazer com que resultados produtivos 
equilibrem a vida da empresa, tornando saudável financeiramente, estruturalmente e 
sobre tudo, com o reconhecimento no mercado. 
Será realizado um estudo de caso em uma empresa de pequeno porte da cidade de 
Bela Vista do Paraíso, tentando obter o máximo de informações possíveis, por meio 
de questionários e entrevistas feitas com o gestor tentando retirar informações 
suficientes para respaldar as hipóteses elencadas e os objetivos propostos do artigo. 
Para nortear a pesquisa, foi feita revisão bibliográfica sobre tema, observando o que 
alguns teóricos escreveram sobre o empreendedorismo o que essas práticas podem 
indicar ao empresário e a seus colaboradores e também indicar como isso impacta 
na demanda por seus produtos e serviços, fazendo com que a principal proposta das 
empresas, que é o atendimento e maximização da satisfação do cliente seja 
atendida. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A coleta de dados do artigo será feito por depoimentos de colaboradores e os 
empreendedores da empresa, mostrando o que acham da forma que esta sendo 
conduzida a mesma. A pesquisa será exploratória, observando os métodos 
utilizados pelos empreendedores, aplicar um questionário aos colaboradores, e 
dizerem o que acham da forma em que a empresa está se encaminhando. A 
pesquisa exploratória permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema 
pesquisado. Caso o problema proposto não apresente aspectos que permitam a 
visualização dos procedimentos a serem adotados, será iniciado um processo de 
sondagem. 
Pode-se afirmar que a pesquisa assume a forma de um estudo de caso, sempre em 
consonância com outras fontes que darão base ao assunto abordado, como é o 
caso da pesquisa bibliográfica e das entrevistas com pessoas que tiveram 
experiências práticas com o tema pesquisado. Para obter mais dados, a pesquisa 
além de exploratória, também será observativa, observando os fatos que acontecem 
dentro da instituição, para assim, ter um melhor direcionamento de tudo que 
acontece dentro da mesma. Depois, de esta pesquisa rever tudo o que se imaginava 
da empresa, se o que pensávamos condiz com o resultado da pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Dada a entrevista feita com o empreendedor da empresa X de pequeno porte, foram 
elaboradas 8 questões com o intuito de analisar a forma que gerencia a mesma. 
A primeira questão elaborada foi: Qual processo se enquadra mais no perfil 
empreendedor da empresa? O mesmo esclareceu que a “Iniciativa é um grande 
ponto que se adéqua a sua forma de conduzir a empresa”. A pergunta tinha como 
objetivo averiguar qual processo combinaria com o perfil do empreendedor de uma 
empresa de pequeno porte em pesquisa. 
A segunda questão foi: Como o empreendedor observa e analisa as oportunidades 
de mercado? O mesmo revelou que “a empresa é do ramo de supermercado e as 
oportunidades são em sazonalidades, como natal, ano novo, dia das mães (datas 
comemorativas), etc. Em novos produtos para aumentar as vendas e negociação”. O 
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questionamento tinha a ênfase de descobrir a forma que o mesmo analisa e observa 
as oportunidades de mercado. 
 
CONCLUSÕES 
 
Esta pesquisa teve como propósito, classificar as práticas de um empreendedor de 
uma empresa de pequeno porte, de modo exploratório e observativo. Para que o 
artigo não foque apenas na teoria, foi feita uma pesquisa com um empreendedor de 
uma empresa de pequeno porte, para assim, chegar ao objetivo do problema 
proposto. 
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RESUMO: O presente estudo tem por finalidade analisar o processo logístico na 
empresa de materiais para construção, do município de Cornélio Procópio, dando 
ênfase nos principais fatores logísticos e juntamente aos seus princípios demonstrar 
a importância da utilização dos meios logísticos integrados a uma empresa, de modo 
prático poderá ser observado a logística da organização através de um estudo de 
caso proposto, possibilitando visualizar os resultados de forma concreta expondo o 
principal tema do caso, a logística. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Logística; custos; transporte; planejamento; organização. 
 
INTRODUÇÃO  
 
O presente artigo apresentará um estudo de caso elaborado na empresa de 
materiais para construção, localizada no município de Cornélio Procópio – PR, por 
meio do referido caso será possível visualizar o processo logístico da organização 
em destaque. O estudo abordado surgiu da necessidade de identificar o sistema de 
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logística da empresa, pois a mesma atua em seu ramo de mercado há alguns anos 
onde ao longo desse tempo conquistou inúmeros clientes e uma estrutura 
organizacional extensa, atendendo até outras cidades da região. Porém, para haver 
êxito em seus processos internos e externos é necessário um planejamento eficaz 
agregando em si qualidade, confiança e agilidade, procurando manter seus clientes 
satisfeitos com seus serviços. 
Portanto, através desse estudo irá se observar as etapas logísticas da organização, 
desde o processo de recebimento ao processo de expedição e entrega ao seu 
consumidor final, demonstrando além disso, os principais fatores ocorrentes na 
elaboração de um processo logístico presente nas organizações. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O objeto de estudo deste trabalho é um desenvolvimento de implantação de um 
sistema organizacional, com o propósito de coletar informações que sejam 
necessárias no desenvolvimento e planejamento do artigo. Após isso verificar se 
será ou não viável o sistema organizacional na empresa. 
As informações foram coletadas através de visitas no estabelecimento constituindo 
algumas perguntas, aplicado pelo próprio pesquisador ao gerente do centro de 
distribuição e alguns colaboradores. Foi realizado observações a respeito do 
funcionamento do local, conforme eram adquiridas as informações , era feito um 
relatório para identificar uma melhor analise e sucessivamente encontrar soluções 
para os problemas encontrados. 
Este trabalho envolveu o método dedutivo e o tipo de pesquisa foi o estudo de caso, 
com pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com os dados obtidos com o colaborador da empresa de materiais para 
construção, na cidade de Cornélio Procópio, no mês de julho do ano de 2016, teve-
se os seguintes resultados. 
A primeira questão tinha como objetivo identificar sobre como é o layout do depósito 
da organização. Descreveu o mesmo que o layout do depósito é dividido por ruas e 
números, por exemplo, Rua de A até E números de 01 até 100 por rua. Cada rua 
tem os produtos relacionados e seus devidos lugares, exemplo, rua A apenas piso e 
rua B apenas gabinetes, segundo Ching (2010, p. 188), “armazenagem pode ser 
definida como sendo o conjunto de atividades para manter fisicamente estoques de 
forma adequada”, e na empresa em questão é uma maneira simples para se 
organizar e entender os meios de organização e controle da empresa. 
Na questão seguinte foi colocado sobre de que forma é realizado o direcionamento 
das mercadorias em seus devidos lugares.  
Relatou que, após a mercadoria ser descarregada e conferida vem o setor de 
organização e controle de estoque, ou seja, cada mercadoria tem sua quantidade 
lançada no sistema e em qual lugar deve ser armazenada, esse controle é dividido 
primeiro por descrição (pisos) e segundo por marca (Porto Bello), portanto essa 
função ficaria da seguinte maneira: armazenar piso na rua  A  número 48 Porto 
Bello, “os benefícios que se apresentam nesse processo de armazenagem, tais 
como: a redução nos custos de transportes e de produção, o auxílio no processo de 
produção e na organização da expedição dos produtos”, como já mencionado é uma 
maneira simples e comum para se armazenar e estocar as mercadorias, mas 



28 
 

também uma maneira bem criativa que facilita para quem está sempre em contato 
com o almoxarifado tanto na hora de organizar os produtos, quanto para quem tem 
que separar para o processo de expedição.   
 
CONCLUSÕES 
 
O presente estudo proporcionou analisar de forma metodológica e prática sobre 
esse processo amplo que é a logística, onde forneceu inúmeros conhecimentos 
abrangendo de uma forma geral todo conteúdo exposto. 
Possibilitou analisar que o processo de logística em uma organização é fundamental 
para o seu desenvolvimento estrutural e humano, pois engloba consigo métodos 
necessários e essenciais para serem utilizados em meios empresariais. 
Observa-se que através do estudo de caso proposto no presente artigo foi possível 
identificar que uma organização que possui sua estrutura logística desenvolvida, 
conseqüentemente levará ao seu cliente o produto ou serviço esperado pelo mesmo, 
sendo assim, mantendo-o satisfeito. Neste caso a empresa de materiais para 
construção, que tem sua eficiência logística como certamente o segredo do seu 
sucesso, mostrando que a necessidade de um processo logístico elaborado em uma 
empresa se torna indispensável para o seu crescimento. 
Portanto, o objetivo geral da pesquisa é contribuir para o aumento metodológico do 
tema analisado e possibilitar que aos interessados pelo assunto obtenham 
informações de maneira dinâmica facilitando o entendimento do estudo requerido. 
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RESUMO: A pesquisa foi feita sobre como o trabalho da consultoria e cerimonial 
pode ser de extrema importância para o sucesso de um casamento, este artigo tem 
como base nas praticas de consultoria e assessoria visando a melhoria continua do 
trabalho a ser desenvolvido. A pesquisa se deu por questionário que foi enviado aos 
clientes por terceiros, para garantir maior veracidade nos resultados, teve como 
auxilio de dois colaboradores da empresa de assessoria em questão que 
encaminharam os questionários aos clientes e cuidaram de receber também o 
retorno dos mesmos entrevistados. Os resultados preliminares apontam com clareza 
que a problematização do presente artigo, se faz genuína e com base nesse 
resultado podemos concluir que a pesquisa em questão teve seu objetivo alcançado 
e com feedback positivo para a organização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Administração; Consultoria; Eventos; Vendas. 
 
INTRODUÇÃO 
 
O presente estudo trata o tema que diz respeito a qual a importância da assessoria 
para um evento. Serão avaliados noivos e noivos que já usufruíram dos serviços 
prestados pela empresa, “Elaine Souza Assessoria”, que residem na cidade de 
Cornélio Procópio no norte do Paraná e que por vários motivos como: A falta de 
tempo que a busca por fornecedores de qualidade exige, e que muitos desses 
contratantes se encontram trabalhando e não possuem a possibilidade de se 
deslocar para obter os orçamentos necessários, também pela falta de conhecimento 
em saber qual é o melhor e como pode-se contratar, quais formas de pagamento, 
quais as dúvidas a serem tiradas com relação ao contrato de prestação de serviço 
que é de suma importância para assegurar os contratantes e também o contratado, 
descrevendo tudo que será realizado especificadamente para evitar futuros 
problemas.  
Os mesmos buscam por esse auxílio na hora de realizar a organização, 
planejamento e concretização de seus sonhos, com a certeza de eficácia do evento 
e maior comodidade. 
A problematização é qual a importância desse trabalho para os usufruidores. 
Portanto esse artigo pretende mostrar com uma pesquisa que será aplicada através 
de um questionário, com perguntas que serão avaliativas positivamente ou 
negativamente, deixando-os com liberdade para responder o que realmente acham 
da empresa e atividades exercidas por ela. Esse questionário será enviado via e-
mail aos possíveis avaliadores e mostrará com dados quantitativos os resultados 
obtidos na pesquisa. 
O trabalho aborda temas como, consultoria empresarial, dentro desse tópico à um 
grande material de como desenvolver um excelente serviço com os seus papeis e 
tipos de posturas, que devem ter esse agente, o poder de decisão, confiança, saber 
trabalhar em equipe, ser inovador, negociador e saber lidar com as mudanças são 
de extrema relevância para o êxito do negócio, a administração de empresas e seu 
vínculo com o profissional de consultoria, o profissional de consultoria e seus 
produtos.  
Dentro deles a uma grande explanação de como começou a consultoria, suas 
origens e evolução que se deu a essa necessidade de como melhorar as 
organizações, com esse tipo de individuo atuando internamente ou externamente. 
Quais suas primícias para saber desenvolver uma boa analise e relacionamento, 
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trabalhar com ética e imparcialidade verificando as fraquezas nas quais seus 
constituintes se encontram e o que pode ser feito para resolver e sanar os 
problemas. Verificar o vínculo que o profissional tem com a parte administrativa 
quais suas interligações, mostrando os seus produtos e quais suas vantagens para a 
evolução. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A metodologia do trabalho consiste em descobrir qual a importância da assessoria 
para o sucesso de um evento de casamento, e qual é o seu papel e se ela consegue 
suprir as necessidades dos clientes, a pesquisa será realizada através de 
questionário fechado, com perguntas objetivas, as entrevistas serão realizadas com 
os noivos que já se casaram e contrataram os serviços de assessoria e cerimonial, e 
o questionário será aplicado através de e-mail tornando assim mais ágil e rápida a 
comunicação, visto que a maioria dos clientes a serem entrevistados trabalha o dia 
todos e não possuem tempo para entrevistas presenciais, será aplicado questionário 
para vinte clientes tornando assim mais eficaz a pesquisa. 
 
A pesquisa será feita com a abordagem em ordem aleatória conforme as ordens que 
foram realizadas os casamentos, será a forma que serão enviados os questionários 
para a pesquisa o grande público será os noivos que já se casaram e podem 
descrever o que realmente acharam do trabalho de assessoria, o questionário será 
de uso primordial para a verificação dos dados, é através disso que sairão os 
números de pontos fortes ou pontos fracos a serem melhorados ou somente 
aprimorados para melhor atender o cliente. 
O questionário será composto por dez perguntas que serão digitadas em Word e 
repassadas ao cliente via e-mail; as respostas serão com alternativas de sim e não e 
o questionário será enviado ao cliente por terceiros, para que o cliente não se sinta 
constrangido ao responder fazendo assim, com que responda com a maior 
franqueza e tenhamos a obtenção de dados verdadeiros para o sucesso da 
pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Fazendo uma releitura das respostas coletadas com a pesquisa aplicada, identifica-
se que de fato a consultoria é um ramo de serviço que merece destaque. 
Tranquilidade, eficiência, preço e organização formam o eixo seletivo para a 
contratação. Existem alguns pontos demonstrados nos resultados que merecem 
destaque. Inicialmente, grande parte dos entrevistados argumentam que a 
contratação de serviço de consultoria se dá pela falta de tempo em cuidar dos 
detalhes do evento. A respeito disso, Matias (2013) afirma que a consultoria é 
definida como uma prática de fornecimento de prestação de serviços realizado por 
profissionais capacitados e que se qualificaram sobre o tema. Desta forma, além de 
tudo, a confiança também pode ter um diferencial para os clientes. Então, faça tudo 
conforme o gosto de seu contratante e surpreenda-o. 
As respostas da questão de número sete também merecem destaque. Analisando 
atentamente o gráfico que mostra estes dados, é possível afirmar que a qualidade 
dos serviços prestados pela empresa em questão satisfez os contratados 
entrevistados para esta pesquisa, visto que 19 dos 20 responderam que, com 
certeza, contratariam novamente os serviços. No entanto, um dos casais mostrou 
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certa preocupação, ou seja, gostou do serviço, mas com ressalvas. A questão da 
busca constante por melhorias é objeto de estudo de Jesus (2004), que diz que o 
agente externo deve analisar os problemas a serem resolvidos, trazendo soluções 
que os clientes buscam, bem como desenvolver os resultados esperados. Assim, é 
muito importante a busca pela excelência e perfeição. 
A concorrência cada vez maior no setor obriga as empresas a buscarem, além da 
qualificação constante, um diferencial que possa atrair os clientes para si. Portanto, 
é inegável que os serviços de consultoria em organização de eventos, objeto da 
questão oito, se tornaram uma tendência no mercado. A maioria dos entrevistados 
desta pesquisa, mais precisamente 18, dizem este setor pode ser tendência no 
mercado porque os clientes querem cada vez mais tranqüilidade em seu evento. 
Sobre isso, Matias (2013) nos diz que os serviços de consultoria se tornaram amplos 
e os eventos requerem cada vez mais organização. O profissional da assessoria é 
responsável por organizar a pré-produção, montagem, estratégias de planejamento, 
contato com fornecedores entre outros. Todos estes serviços que determinam a 
qualidade do evento, o que aumenta a importância deste profissional atualmente. 
Isso também pode ser analisado na questão 10, em que os entrevistados 
respondem o que pode se esperar de um serviço de assessoria. A maioria dos 
casais afirmam que querem uma organização perfeita em seu evento. Mas outros 
também apontam não querer ficar se preocupando com detalhes, a elegância do 
evento ou mesmo a eficiência e preço baixo. Tudo isso aponta para a necessidade 
cada vez maior deste serviço. 
  
CONCLUSÕES 
 
Este estudo procurou analisar como os serviços de consultoria e assessoria podem 
ser determinantes para o sucesso de determinado evento. Como método, optou-se 
por realizar primeiramente uma pesquisa quantitativa com uma amostra de 20 
clientes da empresa Elaine Souza Assessoria, da cidade de Cornélio Procópio, para 
os quais foram enviadas, por email, 10 questões referentes aos serviços prestados. 
Posteriormente foi feita a análise dos dados coletados e os resultados obtidos 
confirmam as hipóteses previamente propostas de que os serviços de assessoria 
são realmente determinantes e importantes para o sucesso de um evento. 
Após a análise dos dados, percebemos que desde o início dos anos 1990, com o 
aumento da competitividade no mercado, as organizações precisaram destes 
profissionais como assistentes para auxiliarem nas tomadas de decisões, 
desempenhando um papel imparcial, podendo mudar visões e formas de pensar dos 
clientes, além de ajudarem a identificar problemas e apontar soluções que a 
empresa não conseguia solucionar sozinha. Atualmente, estes profissionais 
cresceram a ponto de seus serviços se tornarem indispensáveis não só dentro de 
empresas, mas fora delas, nas festas e eventos em geral. A organização, 
indispensável em qualquer evento, é fator primordial para seu sucesso, o que 
requer, de forma cada vez mais constante, os serviços prestados por um profissional 
de consultoria. 
O profissional deste ramo demorou a ser reconhecido e remunerado pelo seu 
trabalho, já que, segundo ele, já havia conselheiros nos impérios da idade média, os 
quais não recebiam por seus serviços. Hoje em dia pessoas que realizam este tipo 
de trabalho conseguem viver de seus honorários recebidos pelos trabalhos 
executados dentro ou fora de empresas. Isso mostra que, além da importância 
natural conquistada ao longo dos anos pelos trabalhos cada vez mais requisitados, 
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os profissionais de assessoria também têm sido cada vez mais valorizados. Os 
dados obtidos por meio desta pesquisa confirmam que muito do sucesso dos 
eventos nos quais a empresa citada prestou seus serviços se devem à organização 
e respaldo dados pelos profissionais da mesma. 
Assim, podemos concluir que, sem a organização e assessoria de profissionais 
qualificados para este tipo de serviço, o evento tem grandes chances de não correr 
como planejado. Com este serviço, o contratante pode se preocupar mais em 
usufruir de seu evento do que se preocupar com detalhes que poderiam lhe causar 
estresse e aborrecimentos. A grande maioria dos casais entrevistados deram retorno 
positivo à empresa em questão, ressaltando sua qualidade, organização e 
confiança. Poucos deram sugestões de melhorias, sinal de que o serviço tem sido 
feito com qualidade. No entanto, algumas ressalvas, mesmo poucas, devem ser 
consideradas para que o serviço seja prestado de forma cada vez mais excelente. A 
concorrência obriga a empresa a inovar cada vez mais. O profissional da área de 
assessoria – assim como de qualquer outro setor – deve ter em mente que o melhor 
caminho para a excelência é ouvir seus clientes e se especializar sempre, estudar. 
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RESUMO: A presente pesquisa tem como finalidade demonstrar a importância do 
controle de estoque dentro da organização utilizado como ferramenta para o 
aumento de lucro. Tal controle auxilia na diminuição de prejuízos adquiridos dentro 
do departamento estudado e o aumento de lucros para a empresa que almeja o 
crescimento da mesma. O principal objetivo do controle de estoque hoje dentro da 
organização é diminuir os custos, para que não ocorra uma má administração e um 
estoque muito elevado, sem necessidade.  A pesquisa teve como principal ângulo 
observar que o quadro de armazenamento de produtos químicos e armazenamento 
de sementes de uma empresa agrícola estavam com dificuldade para controlar a 
entrada e saída da mesma. E teve como problema a falta de mais um profissional 
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qualificado para gerenciar o departamento que se encontra com uma falta de 
equilíbrio contábil. A sugestão feita ao empresário foi de uma contratação de um 
colaborador e a implantação de um sistema de gerenciamento de estoque com leitor 
de códigos de barras. Durante o processo da implantação do sistema e a 
contratação de mais um colaborador teve êxito em controlar as entradas e saídas de 
produtos e sementes na loja. O procedimento metodológico utilizou a pesquisa 
qualitativa bibliográfica, por meio de livros, meio eletrônicos específicos na área que 
foi relacionado ao trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estoque; Organização; Colaboradores 
 
INTRODUÇÃO 
 
O estoque pode ser definido como um local onde se esta sendo armazenada toda a 
matéria prima que a empresa, ira usar para a industrialização do produto que ira 
vender. Para que se entenda melhor, o estoque é um processo que acompanha o 
produto do inicio da matéria prima armazenada, desde o produto pronto para a 
estocagem até a chegada da venda. 
O estoque em é um dos departamentos mais importante da empresa, pois agrega 
em uma porcentagem bem relevante. Como exemplo, a sua vida hoje tem que ter 
um estoque, desde um produto de limpeza, ate a sua alimentação, produtos para 
higiene, em tudo que se for prestar a atenção tem que ter um planejamento em 
estoque. O estoque abrange varias áreas, tanto de uma empresa como a de uma 
vida de uma pessoa. A análise dos estoques dentro de uma empresa é fundamental 
para o seu desenvolvimento. Estoque é nada mais que dinheiro, sendo assim, 
qualquer perda de estoque estará afetando o caixa da empresa. 
A gestão de estoques proporciona a empresa vantagens competitiva, pois a partir do 
controle dos estoques é possível ter todos os detalhes dos materiais e recursos 
disponíveis. Embora algumas empresas hoje em dia, trabalhem com uma política de 
estoque zero, essa ideia é muito relativa, já que depende muito do segmento da 
empresa e em determinadas situações torna-se impossível trabalhar dessa forma. 
Este trabalho tem como objetivo analisar os pontos que a empresa necessita 
melhorar no departamento de estoque. 
O trabalho está foi desenvolvido em uma empresa X de vendas de insumos 
agrícolas, localizada na cidade de Sertanópolis. A mesma trabalha com vendas de 
produtos químicos e de sementes. O processo de armazenagem funciona com dois 
barracões localizados no mesmo local. Os produtos químicos são armazenados em 
loja. Produtos de mais valor ficam armazenados em um local em que só um 
colaborador fica responsável e só ele têm acesso, já os demais produtos são 
armazenados no mesmo barracão, mas de fácil acesso. Já as sementes ficam em 
outro barracão, junto ao recebimento de grãos que acontecem também no mesmo 
local. O processo de armazenagem funciona com um colaborador para administrar a 
vendas de insumos, através de planilhas em Excel e um sistema que é alimentado 
diariamente pelo mesmo. A empresa está com dificuldade de organizar o estoque, 
com falta de profissionais qualificados para este fim e o uso inadequado do 
gerenciador de estoque. 
Qual o método funcional para a diminuição de prejuízos em estoque da 
organização? 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
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A pesquisa será basicamente de natureza exploratória que segundo GIL, tem por 
objetivo criar um vínculo entre o pesquisador e o estudo de caso, a fim de constituir 
possíveis hipóteses, como principal idéia o aprimoramento de idéias e a descoberta 
de intuições. 
Essas pesquisas envolvem: levantamento bibliográfico entrevista com pessoas que 
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que 
“estimulem a compreensão.” (Gil, 2002, p. 41) 
O estudo também terá caráter de pesquisas descritivas, que segundo GIL, tem por 
objetivo a descrição das características do fenômeno estudado. A pesquisa também 
é explicativa, pois aprofunda o conhecimento a realidade, explicando a razão, o 
porquê das coisas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A empresa X apresentada com um déficit no setor de estoques encontra-se em uma 
situação onde não há controle de saída dos materiais, devido aos colaboradores do 
setor estar sobrecarregados. Tratando-se de uma empresa que vende insumos 
agrícolas, com o período de plantio conseqüentemente aumenta as vendas de 
insumos, o que acaba por sobrecarregar os funcionários do local. 
No caso, os funcionários devido à pressão sofrida no setor, acabam por perderem 
materiais de estoque na correria de atender a clientela, como também encontrar 
dificuldades na localização dos materiais, levando em consideração que a empresa 
não possui nem um sistema eletrônico para controle interno. 
Para isto, foi sugerido que houvesse a contratação de mais um novo funcionário ao 
setor, devido aos picos de trabalhos excessivos causados pela época de plantio, 
como também a implantação de um sistema por código de barras, onde há controle 
tanto na entrada de materiais como também na saída.  
Para a implantação do sistema, é necessário que haja uma organização no estoque 
por itens, ou seja, todos os itens encontrados deverão ser realocados em prateleiras 
identificadas para que o sistema eletrônico implantado seja eficiente, no caso do 
funcionário ao bipar o código de barras, o próprio sistema mostre a localização do 
item e quantidade disponível do mesmo. 
O sistema eletrônico trará grandes benefícios a todos os setores envolvidos, pois 
com o sistema é possível controlar quais itens têm um consumo maior, a quantidade 
que sai por dia, ou semana, dentre outras variáveis possíveis de serem filtradas. 
 
CONCLUSÕES 
 
O compreendimento dos setores envolvidos em uma empresa traz consigo grandes 
vantagens. No caso, o estudo sobre estoques esclarece alguns dos problemas 
enfrentados atualmente. A empresa X ao ser contratado um funcionário conseguiu 
atender seu público, como com a implantação do sistema eletrônico conseguiu um 
controle eficiente dos seus produtos comercializados, evitando assim compras 
desnecessárias, percas de materiais, entre outros. 
Portanto a gestão do estoque sendo bem aplicada traz a empresa controle não 
somente de itens físicos, como controle financeiro. 
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RESUMO: O feedback é consequência da performance individual do funcionário, 
expondo o progresso frente aos objetivos, atuando na remoção dos obstáculos ou 
necessidade de revisão das metas. Pode existir de forma positiva ou repreensiva, 
conforme a supracitada atuação, almejando afetar o interior do indivíduo, motivando-
o por consequência. Já o incentivo tem conotação benévola, buscando 
externamente motivar o empregado. Face ao exposto, este trabalho almeja 
diferenciar os conceitos de incentivo e feedback, enquadrando-os dentro da 
realidade da liderança. Para tanto vale-se de um estudo qualitativo, de revisão 
sistemática, deduzindo através de bibliografia a sua utilidade como ferramenta à 
disposição do líder. Conclui-se que o uso correto do feedback pelo líder possibilita o 
crescimento profissional e da empresa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Líder; Feedback; Incentivo. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Com o surgimento da Revolução Industrial e sua consequente focalização na 
produção e lucro, buscou-se examinar os elementos garantidores do sucesso de 
empresas, campo de onde prosperaram as Teorias Administrativas. 
Nesta pesquisa ressaltam-se duas delas. A Teoria das Relações Humanas, dado 
seu enfoque no homem como ser social passível de ser estimulado a produzir mais 
por conta do interesse em seus relacionamentos com outros membros da empresa e 
sociedade, ligando a produção gerada pela organização empresarial (equilíbrio 
externo) com a satisfação irradiada pelos funcionários (equilíbrio interno). 
Bem como a Teoria Comportamental, onde constatou-se que as necessidades dos 
indivíduos são formas efetivas de compreensão da conduta dos colaboradores e a 
motivação pode ser empregada para aprimorar a condição de vida dentro das 
organizações, baseando-se primordialmente nos estudos da Divisão das 
Necessidades de Maslow e na Teoria dos 2 fatores de Herzberg. 
Dentro dessa seara motivacional, o feedback é um método de avaliação de 
performance existente nas empresas para demonstrar aos colaboradores que o bom 
andamento da organização está inteiramente relacionado ao deles. 
O tema deste artigo foi selecionado por conta da relevância do conhecimento sobre 
o feedback no meio competitivo e exigente da atualidade, sendo possível aplica-lo 
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nas organizações a fim de auxiliar na gestão dos setores, promovendo uma 
comunicação mais efetiva entre líderes e colaboradores. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para alcançar a informação necessária ao desenvolvimento deste estudo, foi 
desenvolvida uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, consultando as ideias 
de autores consagrados no ramo acadêmico como Raymond W. Kulhavym, Susan J. 
Ashford, Idalberto Chiavenato, entre outros, trazendo o devido embasamento teórico 
a mesma a fim de atingir os objetivos propostos na introdução. 
Essa modalidade de pesquisa caracteriza-se, segundo Perovano (2014), pela busca 
das respostas em obras já realizadas, sendo uma revisão do conteúdo de forma 
reflexiva, crítica e compreensiva. 
Porém, de acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 183), a pesquisa “não é mera 
repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de 
um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. 
É, portanto, empregado o método dedutivo de pesquisa, dado que a reunião das 
informações no referencial teórico aponta para uma conclusão lógica à pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Como elucidado anteriormente, a motivação dos indivíduos é imprescindível para o 
progresso de uma empresa, sendo uma consequência de diversos fatores relativos a 
suas interações sociais, culminando no desempenho dos mesmos, de modo positivo 
ou negativo. 
Chiavenato (2003) apontou a existência de necessidades humanas básicas, motivo 
pelo qual o próprio comportamento humano pode ser determinado por questões que 
fogem do controle do indivíduo. Essas questões seriam as necessidades ou motivos: 
forças conscientes ou inconscientes responsáveis por determinado comportamento. 
Dentro dessa seara, a motivação se refere ao comportamento que é causado por 
necessidades individuais internas, direcionando aos objetivos que podem satisfazê-
las. Para a satisfação das necessidades humanas, introduziu-se na área 
administrativa as teorias psicológicas sobre a motivação levando ao conceito de 
ciclo motivacional. 
Este estudo descreve a diferença conceitual entre incentivo e feedback, relevando o 
último como possível característica do líder na motivação de seus funcionários, visto 
a sua presença nas relações interpessoais como fonte propulsionadora ao 
desenvolvimento do capital da empresa. 
Segundo Santiago (2007) há qualidades que são primordiais na função de um líder, 
como honestidade, disposição em ajudar, gostar das pessoas, transparência, 
integridade, ser flexível, saber ouvir, saber delegar no momento correto, saber dar 
feedback, ser coerente, ter capacidade de relacionamento interpessoal e entusiasmo 
pelo trabalho. 
Portanto, ao observar tais características do líder, que apesar da acepção benévola 
atrelada à essa palavra, concentra-se na verdade o “chefe” na constante busca por 
incentivar seus funcionários, visando exclusivamente o acréscimo da produção. Já o 
administrador dotado de características de liderança visa a motivação de seus 
funcionários para o bom desenvolvimento da empresa e trabalhadores. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Neste estudo, para se compreender a motivação, citou-se brevemente alguns 
aspectos essenciais para a construção do universo motivacional em que se insere 
esse texto, ressaltando os conceitos contidos na Teoria das Relações Humanas e na 
Teoria Comportamental, visto apresentarem o homem como ser social, movido por 
necessidades físicas e psicológicas que variam conforme o grupo em que estão 
imersos. 
O feedback quando positivo, pode ser caracterizado como um tipo de incentivo, 
porém, quando representa uma crítica ou orientação (feedback negativo), visa o 
crescimento pessoal do empregado e da empresa, opondo-se à essa caracterização 
(desequilibrando o ciclo motivacional), encorajando-o a melhorar. 
Apontou-se que na gestão de desempenho, é de responsabilidade do gestor 
direcionar o comportamento de seus subordinados com a intenção de inseri-los nas 
expectativas estabelecidas pela empresa, auxiliando a alcançá -las. Desse modo, a 
comunicação eficiente entre esses dois entes constituintes da empresa, assegurada 
pelo emprego do feedback, garante o bom desenvolvimento do trabalho, criando 
terreno fértil para o comprometimento e desempenho elevado. 
Portanto, aquele que faz o uso correto de todos os recursos ao seu dispor, em  
especial da ferramenta feedback, sendo esse  positivo ou não  
à pessoa do empregado, buscando manter acesa a chama do crescimento 
profissional e da empresa, caracteriza-se como líder de fato. 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo explorar, através de referencias 
teóricas temas que influenciam o comportamento e desenvolvimento dos 
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colaboradores de uma confecção, levando em conta a óptica da motivação, 
buscando os principais fatores que influenciam para que esta mão de obra continue 
motivada. No segundo momento, para o estudo de caso, foi utilizada uma empresa 
de confecções no Norte do Paraná, que possibilitou comparar os estudos 
bibliográficos com a realidade vivenciada no interior da fábrica, durante as atividades 
do dia-a-dia. Traçando paralelos entre teoria e a prática no trabalho, também foi 
realizada uma pesquisa com os colaboradores para medir o seu nível de motivação, 
se estavam satisfeitos no trabalho, e se eram capacitados para desenvolverem suas 
funções. A pesquisa gerou um diagnóstico da percepção dos colaboradores, cujas 
informações foram tabuladas e quantificadas através de gráficos. Concluindo-se que 
os funcionários, mesmo tendo apenas salário mensal, encontram-se motivados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Qualificação; Motivação; Colaboradores; Empresa; 
Confecção. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Depois das grandes transformações no mundo empresarial por conta das teorias de 
Henry Ford e Frederick Winslow Taylor, que constam na obra da Teoria Geral da 
Administração (2012) e que foram marcantes para a época, ditando um novo ritmo 
de trabalho, muitas outras foram acontecendo dentro de pequenas e grandes 
empresas, transformando a maneira de pensar, forma de produzir, de como 
administrar os bens. 
A introdução de novas tecnologias, valorização e qualificação da mão-de-obra, são 
fatores que vêm sendo de grande importância para aumento na qualidade de 
produtos e serviços, na produtividade do cenário nacional, merecendo destaque a 
forma de gerir os recursos humanos, focando os colaboradores da empresa. Para 
Ford apud Oliveira (2012) a preocupação pautada na produção, fazia com que o 
colaborador se tornasse peça mecânica integrado na produção, onde o objetivo era 
produzir com rapidez, diminuindo os valores dos funcionários. Porém, houve uma 
quebra neste paradigma, a preocupação com os métodos de produção e 
produtividade deram lugar a empresas altamente competitivas, com ideias 
inovadoras destacando-se nos trabalhos em grupos, voltando a preocupação para 
os funcionários e sua qualidade de vida. 
De acordo com o conceito do psicólogo Abraham Maslow no livro Teoria Geral da 
Administração (2009), criador da Hierarquia das necessidades, conhecida também 
como Pirâmide de Maslow essa teoria apresenta uma pirâmide trazendo as várias 
necessidades que o individuo possa sentir / ter. Esta pirâmide é vista com as 
necessidades seguindo uma sequencia crescente propositalmente, indicando que 
quando uma necessidade é atendida, outra brota eliminando o conforto, fazendo que 
a pessoa, motive-se buscando a satisfação para esta nova necessidade que surgiu, 
esta teoria não possui um ciclo fechado, pois sempre estará surgindo algo de novo 
para ser suprido, fazendo com que a preocupação volte-se para o funcionário, 
tornando o principal ativo da empresa, levando em consideração que cada um 
possui seu jeito próprio de ser e de produzir, que possui necessidades diversas que 
podem motivá-lo ou desmotivá-lo. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
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Para método de pesquisa foi escolhido o método dedutivo, para facilitar a 
metodologia a ser desenvolvida, vindo de encontro com o objetivo do pesquisador. 
Foi utilizado para instrumento de pesquisa, formulários previamente elaborados pelo 
entrevistador, para ser aplicados em campo conforme a necessidade do trabalho 
que posteriormente será tabulado e apresentado em formas de tabelas e gráficos. 
O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas disponíveis, 
anotações, rascunhos e coletas de citações, que melhor encaixam para embasar o 
tema escolhido para investigação, que será dividida em três etapas: leitura e coleta 
de citações, para confrontar com a realidade a ser constatada, no segundo momento 
será realizada a digitalização do material coletado e organização do artigo, no 
terceiro momento será realizado as devidas correções e entrega dos resultados. 
 
RESULTADOS 
 
Apresenta-se nesta seção do trabalho o estudo de caso realizado em uma indústria 
do setor de vestuário na cidade de Rancho Alegre – PR. A organização foi escolhida 
devido ao pesquisador já ter trabalhado nesta empresa e gostaria de realizar um 
estudo aprofundado na instituição, com a curiosidade de entender como eles 
poderiam resolver alguns problemas identificados em relação à rotatividade de 
funcionários, principalmente por se tratar de uma organização inserida em uma 
pequena cidade, que não oferece muitas opções de emprego. 
Mostra também que o gestor motiva seus colaboradores de alguma forma e que se 
relacionam muito bem dentro e fora da empresa, os objetivos são passados sempre 
que necessário e podem ajudar na tomada de decisão a qualquer momento que for 
conveniente. O único ponto que a empresa esta deixando a desejar é que não 
oferece nenhum tipo de benefício e nem treinamento, pois com os funcionários 
capacitados a empresa se tornará mais produtiva e com menos desperdício, 
podendo ainda obter mais lucro e, assim conseguir oferecer algum beneficio aos 
mesmos, tornando-se competitiva. 
 
CONCLUSÕES 
 
Ao propor como tema do trabalho de conclusão de curso a motivação nas empresas 
em uma fábrica de confecção, objetivou-se em aprofundar através de bibliografias, 
fatores, processos, programas e ferramentas que influenciam na motivação da mão-
de-obra fabril. Portanto, foi necessário visualizar o colaborador como fonte principal, 
tendo como foco sua participação no desenvolvimento da empresa, na produção dos 
produtos e serviços com qualidade. Fazendo com que a empresa atinja seus 
objetivos e metas. Foi muito importante para entender o papel da empresa e suas 
ações motivadora buscando entender os conceitos de motivação e seus efeitos no 
cotidiano da empresa. 
No segundo momento foi realizada uma pesquisa de campo, com os colaboradores 
da empresa em questão, chegando as seguintes conclusões: os funcionários em sua 
maioria trabalham na empresa entre dois e cinco anos, são motivados, tem como 
fator motivacional o salário mensal, a comunicação com os seus supervisores é 
positiva. O trabalho em equipe flui de maneira natural, onde todos estão focados a 
atingir os objetivos da empresa. 
O questionário se propôs em primeiro plano, apresentar questões referentes a 
qualificação dos colaboradores e quais os motivos que os fazem permanecer 
atuando na mesma empresa por muito tempo. Com base neste observou-se que a 
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grande deficiência da empresa está em não realizar capacitações e treinamentos 
para suas equipes, não  possui outras formas de incentivos que possam fazer com 
que os colaboradores se sintam mais valorizados e motivados, tendo como único 
item motivador o salário mensal. 
Estudos bibliográficos apontam que fatores motivadores e respectivamente o 
aumento de produção e qualidade esta ligado como valor que a empresa dá aos 
seus colaboradores. Considerando seus recursos humanos como bem importante 
mantendo-os treinados e motivados, ofertando benefícios significativos. Dessa 
maneira a empresa se torna mais produtiva com menos desperdício, podendo ainda 
obter mais lucros aumentando sua competitividade. 
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RESUMO: O artigo trata-se da influência do líder e sua motivação na formação de 
equipes e seu papel dentro de uma organização. O tema liderança é um dos 
assuntos mais observados e menos 
compreendidos no mundo atual. Todas as organizações tem potencial para o 
crescimento, e os 
sucessos só dependem de uma liderança eficaz. Só é possível manter os 
colaboradores 
engajados numa organização se a liderança entender que seu papel é extrair da 
equipe o que 
cada um tem de melhor, ter um bom relacionamento com seus liderados, pois 
liderança não se 
busca, constrói. O estudo surgiu devido á preocupação de ter pessoas qualificadas 
na 
liderança. O objetivo principal é mostrar através da pesquisa bibliográfica e de 
artigos 
publicados o que é liderança e a importância do líder dentro de uma organização, 
qual seu 
papel como líder frente a seus liderados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Líder; Organização; Motivação; Liderança; Equipe. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Nas organizações, existem diversos modelos de liderança, pois cada líder abrange 
um conceito uma diferenciação no modo como realiza e aplica suas atividades, 
tendo como protagonista os seus colaboradores, com o sentido de identificar, 
caracterizar e avaliar, em dado momento, as sua motivações face á liderança 
existente, pois hoje em dia, é de extrema a importância a liderança nas empresas, 
como fator de diferenciação e a fronteira entre o insucesso e êxito dos grupos, das 
organizações, razão pela qual, foi escolhido este tema. 
Tendo em vista que a liderança e motivação dependem muito da ligação entre o 
colaborador, os seus interesses e a liderança presente, para a obtenção de seus 
ideais, valores, objetivos em um ambiente físico e social que os envolve, no entanto 
tem-se quem a satisfação das necessidades e expectativas de que resulta um maior 
ou menor grau de motivação no trabalho, está diretamente ligado á interação entre a 
imagem que os colaboradores têm da organização e a percepção do modo como 
esta responde ás suas aspirações. 
O objetivo geral desta pesquisa foi analisar as questões que envolvem a liderança e 
motivação dos funcionários no segmento hoteleiro, para se obter excelência em 
suas atividades desenvolvidas dentro da empresa. E verificar as características 
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principais necessárias para atingir a motivação no setor hoteleiro; analisar o nível de 
satisfação dos funcionários; as barreiras existentes no setor hoteleiro que dificultam 
a motivação dos funcionários, para se alcançar altíssima qualidade no atendimento 
de serviços pra com os clientes. 
O estudo possui grande importância, pois será feito uma análise abrangente no 
hotel, para avaliar o nível de motivação do quadro de funcionários, avaliar os 
entraves que dificultam a motivação, através de questionários para alguns 
funcionários e para os lideres, para analisar o que os funcionários necessitam para 
melhorarem a sua motivação, e analisar também os supervisores, buscando saber o 
que estes estão fazendo para a motivação de sua equipe de trabalho. O hotel foi 
escolhido para estudo por ser o maior em termos de infraestrutura e de níveis de 
qualidade da cidade. Este projeto poderá auxiliar a empresa a observar os prováveis 
problemas que estariam cometendo, aprimorando seu atendimento, melhorando a 
qualificação de seus funcionários e com isso conseguindo um grande diferencial 
neste setor, que é a hospitalidade, que pode superar a expectativa do hóspede, isso 
é um dos grandes fatores que podem fidelizar hóspedes. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para estudar os efeitos da liderança sobre os resultados apresentados durante a 
pesquisa que será feita, irá proceder a um levantamento de dados no qual será 
aplicado em um determinado hotel de Cornélio Procópio, com a finalidade de 
absorver informações referente a motivação e liderança na organização de acordo 
com a necessidade apresentada. A abordagem desse levantamento irá ser 
exploratória e qualitativa, aplicando questionários que irão formalizar o perfil de cada 
líder na organização. 
As análises e conclusões baseiam-se nos dados fornecidos pelos respondentes e 
em 
uma visão sistêmica, no geral ao desenvolver os formulários e pesquisas onde 
encontraram os seguintes resultados sejam eles satisfatórios ou não, da empresa 
analisada. Depois de aplicados os questionários, irão ser avaliados funcionários e 
supervisores chegando a conclusão de ideias, no que diz motivação nessa empresa, 
qual a influência da liderança/motivação no quadro de funcionários, nível de 
motivação dos funcionários, avaliação do relacionamento do supervisor com o 
funcionário. Os dados também serão analisados através da tabulação de opiniões 
coletadas dos questionários respondidos, os resultados da pesquisa estarão 
descritos a seguir e representados também por meios de gráficos, objetivando 
proporcionar maior clareza na visualização e interpretação das respostas realizadas 
pelos colaboradores da empresa. 
Contudo constitui-se também do tipo exploratória, já que dentro da sua formalização 
será necessário explorar o cotidiano e os processos da empresa, irá ser realizado 
um 
levantamento dos temas e de alguns autores através de uma pesquisa bibliográfica 
e de outros pesquisadores assimilando os conceitos já publicados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para realização desta pesquisa foram entrevistados 45 funcionários de diversos 
setores, cerca de 15% do total de funcionários fixos do Hotel. Os dados das 
pesquisas serão apresentados em forma de gráficos para melhor visualização. 
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Dando início a demonstração dos resultados da pesquisa, a questão de número um 
tem como objetivo identificar o sexo dos colaboradores, para saber a variação de 
respostas obtidas perante o questionário. O gráfico de número um demonstra os 
seguintes resultados. 
 
Após a observação dos resultados da pesquisa, existem pontos que merecem 
destaque neste artigo. A problemática deste artigo se deu na indagação se os 
colaboradores se sentem motivados na função que exercem. Conforme analisado o 
hotel possui hoje um quadro de colaboradores considerado de médio/grande porte, 
assim trazendo consigo uma série de personalidades e capacitações diferenciadas 
dentro da organização. O resultado teve uma proporção positiva no quesito 
motivação na função exercida. Falando sobre motivação, Paladini (2000) relata que 
é um fator determinante do envolvimento, ela é essencial. A motivação refere-se ao 
motivo pelo qual as pessoas fazem as coisas - o porquê de envolverem-se em um 
dado esforço. Outra pergunta que merece destaque é a que diz respeito se a 
empresa incentiva que o funcionário aprimore seus conhecimentos na área, contudo 
para uma empresa que visa avaliar questões como investimentos de seus 
colaboradores se torna muito complexo, para tanto o hotel oferece cursos de 
capacitação na área empresarial e operacional, isso dá-se a ascensão profissional 
no qual motiva o funcionário, pois este se esforça para crescer na organização, 
contudo cabe lembrar que a educação e cultura empresarial são a chave para o 
sucesso de uma organização. Para Robbins (2005, p.416) “o treinamento, portanto, 
é um meio de influenciar positivamente a alta eficácia, por fazer com que os 
funcionários se tornem mais dispostos a enfrentar as tarefas mais e a se esforçarem 
mais no trabalho”. 
Outro ponto forte da empresa que merece uma observação é o relacionamento dos 
funcionários com seus supervisores, no qual possuem excelência em comunicação, 
quanto aos empregadores. Isso constata que os supervisores sabem estabelecer 
mecanismos de motivação de seus colaboradores por fazer com que se sintam 
valorizados em qualquer função que exerçam, nesse sentido, havendo esta 
interação os empregadores podem aceitar sugestões de seus colaboradores, 
fazendo com que se sintam prestigiados e com isso oferecendo maior hospitalidade. 
Moscovici (1997 p. 113) afirma que “a forma como se lida com as diferenças 
individuais indica um determinado clima entre as pessoas e tem uma intensa 
influência sobre a vida em grupo”. Sobretudo no comportamento organizacional, nas 
relações interpessoais, nos processos de comunicação e na produtividade. 
 
CONCLUSÕES 
 
O objetivo geral pretendia avaliar o nível de liderança e motivação do quadro de 
funcionários de um determinado hotel de Cornélio Procópio, para averiguar se 
existiriam entraves que dificultavam a motivação no setor hoteleiro. 
A motivação do quadro de funcionários foi avaliada por um questionário. Pôde se 
concluir que em média 75% do quadro de funcionários se sentem motivados na 
função que exercem e afirmam-se que o ambiente de trabalho proporciona bem 
estar. Esse número de funcionários se deve aos mecanismos de motivação do 
Hotel. A ascensão profissional que há na empresa tem grande importância para 
motivar o funcionário, pois, este se esforça para subir de cargo, e assim poder ter 
um melhor salário. Há também o dia dos funcionários, para que se divirtam em todas 
as opções de lazer do Hotel, isso faz com que o funcionário se sinta valorizado. A 
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empresa também dá incentivo para que o funcionário aprimore seus conhecimentos 
na área, liberando para cursos e oportunizando aplicar na profissão. 
O relacionamento dos supervisores com os funcionários é muito bom, 100% dos 
funcionários afirmaram que possuem um bom relacionamento com seu supervisor, 
pôde-se constatar que os supervisores sabem estabelecer mecanismos de 
motivação de seus funcionários por fazer com que se sintam valorizados em 
qualquer função que exerçam. 
A pesquisa constatou que há em média 25% que se sentem desmotivados. 
Concluiu-se que estes funcionários sentem-se desmotivados devido ao salário ser 
baixo, e 50% dos entrevistados acreditam que seu salário está abaixo do piso 
salarial. Há certos fatores externos da empresa, que influenciam também no bem 
estar do funcionário, por isso não pode generalizar a responsabilidade da empresa 
em estabelecer seu bem estar, o mesmo pode estar com problemas particulares, e 
isso influi negativamente na qualidade dos serviços prestados, com isso o 
funcionário terá uma imagem negativa de tudo. 
O estudo teve um bom resultado, pois verificou-se que 75% do quadro de 
funcionários 
está motivado, estes prestarão os serviços com muita eficácia e eficiência por 
possuírem bem estar no ambiente de trabalho. Eles farão com que o Hotel, que é 
considerado um dos melhores do estado, se torne cada vez melhor, pela 
hospitalidade que irão prestar em seus serviços aos hóspedes, por se sentirem parte 
integrante de estrema importância nesta organização. 
Para se aumentar ainda mais a qualidade dos serviços prestados, o hotel poderia 
apresentar aos funcionários um plano de carreira, de acordo com seus estudos, 
rendimentos nos serviços, tempo de serviço, será sua ascensão e ganhos, pois isto 
fará com que os funcionários se atualizem e se dediquem para adquirir crescimento 
profissional e com isso aumente seus ganhos. Assim, há possibilidade de aumentar 
a qualidade nos serviços oferecidos, e com isso cativar os hóspedes. O cliente bem 
atendido, provavelmente comentará a boa qualidade no hotel, fazendo com que se 
destaque neste mercado altamente competitivo. 
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