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APRESENTAÇÃO 

 

A Tríade Ensino - Pesquisa - Extensão são fundamentais para o fazer 

aprendizagem, e neste viés, a realização deste evento, em edição virtual em 2021 

proporcionou momentos de interações e debates com profissionais da grande área das 

Ciências Sociais / Administração. 

O “I Encontro Científico de Administração do Sudoeste Goiano” contou com 

a participação de pesquisadores de diferentes instituições da região centro-oeste (UEG, 

UFU e FAQUI), o que fortaleceu e possibilitou a emancipação de colaborações na área. 

Contou com o apoio Institucional da Faculdade Quirinópolis – FAQUI, com toda 

estrutura física e digital para realização de palestras e apresentações de trabalhos 

realizados no formato de pôster e comunicação oral. 

Sua primeira edição se consolida com novas experiências, e será um evento 

anual, de forma a oportunizar aos acadêmicos a possibilidade de ampliar as 

oportunidades de networking e o desenvolvimento de Iniciação Científica mais 

presente nos cursos abrangidos no evento. 

A região sudoeste goiana é um polo em desenvolvimento educacional, científico 

e tecnológico, e o evento possibilita um caráter multiprofissional e de integralização 

entre as subáreas das ciências sociais, com o objetivo de propagar a iniciação científica 

e tecnológica. 

 

 

Gercimar Martins Cabral Costa 

Coordenador da Comissão Organizadora do 

Encontro Científico de Administração do Sudoeste Goiano 
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ANÁLISE DA JORNADA DE COMPRA DO CONSUMIDOR NO E-COMMERCE PARA 

PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS A PARTIR DE UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

 

Amanda Maria Fernandes de Carvalho 2 

Cássia Maria Alves Carvalho 3 

Mariana Antônia da Silva 4 

Matheus Silva do Nascimento 5 

Thiago Adão Amorim Araújo 6 

Greyce Lara Pereira 7 
 

 

Diante do cenário de expansão do uso da tecnologia de forma intensiva pela sociedade, 

independentemente da classe social, em especial com a vivência da pandemia do coronavírus 

mundialmente, passou-se a um processo de uso constante para compras, pesquisas, busca de 

conhecimentos e outros por meio da Internet. Neste cenário, observa-se um crescimento ainda mais 

intenso no mercado das compras por meio do e-commerce, tornando as empresas ainda mais 

competitivas e que precisam atender as necessidades e desejos dos clientes com comodidade e 

segurança. A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo analisar a jornada de compra do 

consumidor no e-commerce, sob a perspectiva das variáveis que compõem as pesquisas já realizadas 

diante de uma pesquisa bibliométrica, em bases de pesquisas nacionais entre o período de 2016 a 

2020. Foram identificadas diversas variáveis do e-commerce em 26 publicações. Utilizou-se a 

pesquisa bibliográfica, análise de estatística descritiva e a bibliométrica para esculpir e organizar os 

achados de pesquisa. Os resultados da pesquisa apontaram um crescimento de estudos sobre o e-

commerce no ambiente acadêmico e os impactos deste novo nível de relacionamento com os 

consumidores para a composição dos resultados da economia, bem como as variáveis distintas do e-

commerce. 

 

Palavras-chave: Bibliometria. E-commerce. Jornada de compra. Comportamento do consumidor 

no ambiente virtual. 

 

  

 
2 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
3 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
4 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
5 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
6 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
7 Professora orientadora: Mestra, Universidade Federal de Goiás - UFG. Docente da FAQUI. 
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PLANO DE NEGÓCIO PARA UMA EMPRESA DE SERVIÇOS E MONTAGEM DE AR 

CONDICIONADO EMPRESARIAL E RESIDENCIAL, REFRI MAIS, EM 

QUIRINÓPOLIS - GOIÁS 

 

Kassielle da Costa Santos 8 

Millena Mendonça Dias 9 

Natane Ferreira Santos 10 

Patricia de Oliveira Couto 11 

Sarah Euclisina de Freitas Alves 12 

Greyce Lara Pereira 13 
 

O plano de negócio é uma ferramenta disponível aos empreendedores com o uso voltado a restringir 

erros e tipificação do negócio ainda na fase embrionária da empresa, verificando a viabilidade 

econômico-financeira e social do empreendimento vislumbrado. O presente trabalho tem por objetivo 

verificar a viabilidade econômica e financeira e as principais estratégias competitivas e empresariais 

que deverão ser utilizadas na condução de um negócio no ramo de serviços de refrigeração, no 

município de Quirinópolis – Goiás. Durante o desenvolvimento do estudo foi utilizado o método de 

pesquisa descritiva, a partir de uma abordagem qualitativa, além de pesquisa documental e de 

mercado para levantamento de dados e informações econômico-financeiras e mercadológicas. 

Utilizou-se procedimentos técnicos para coleta de dados, como análise documental e observação 

direta. A pesquisa de mercado, para elaboração do plano de negócio possibilitou identificar possíveis 

concorrentes, consumidores e descobrir quais fornecedores possibilitam redução de custos e 

cumprimento de prazos de entrega. Projeções financeiras e identificação de aspectos mercadológicos, 

bem como as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização com a finalidade de 

compreender melhor o mercado de atuação da empresa. Por meio das análises foram definidas 

estratégias na seara de marketing para oportunizar fortalecimento da marca da empresa no mercado 

e vislumbrar necessidades dos clientes ainda não atendidas. Conclui-se que o presente estudo atingiu 

todos os objetivos estipulados inicialmente para a pesquisa e que o negócio se demonstrou viável e 

rentável, com retorno financeiro (pay back) em 15 meses. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Plano de Negócios. Refrigeração. Ar Condicionado. Serviços. 

 

  

 
8 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
9 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
10 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
11 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
12 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
13 Professora orientadora: Mestra, Universidade Federal de Goiás - UFG. Docente da FAQUI. 
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DIAGNÓSTICO DAS PRÁTICAS DE ENDOMARKETING®: UMA ANÁLISE COM OS 

DOCENTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 

 

Ana Cristina Mergêncio de Mello 14 

Letícia Moura Sousa 15 

Luciene da Silva Peralta 16 

Greyce Lara Pereira 17 
 

No mercado de concorrência acirrada da sociedade capitalista contemporânea conhecimento, 

comprometimento das pessoas e informações são atributos essenciais tanto para os profissionais que 

buscam espaço no mercado de trabalho como para as organizações que objetivam resultados, 

vantagem competitiva, crescimento e perenidade dos negócios. Neste cenário de encontro de 

necessidades dos profissionais e de uma demanda crescente das organizações por pessoas para 

sustentar estratégias de expansão, crescimento e continuidade no segmento de atuação, programas 

com ações de Endomarketing® tendem a serem elementos de diferenciação e fundamentais para os 

resultados positivos almejados pela firma. Diante deste contexto, o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) em questão tem por objetivo diagnosticar as práticas de Endomarketing® de uma instituição 

de ensino superior (IES) com gestão familiar, Faculdade Quirinópolis (FAQUI), na cidade de 

Quirinópolis – Goiás, a partir de quatro dimensões elencadas do trabalho de Inkotte (2000), quais 

sejam: Companhia; Coordenação; Custo e Comunicação, para identificar a avaliação que os docentes 

do curso de administração que atuaram no segundo semestre de 2018 fazem das ações de 

Endomarketing®, formalizadas ou não, pela instituição de ensino que ilustra o estudo de caso. A 

pesquisa compara as diferenças encontradas no processo de avaliação realizado pelos docentes com 

as ações praticadas pela IES como forma de demonstrar os pontos críticos da gestão dos professores 

enquanto profissionais, sendo estes colaboradores essenciais no processo de relacionamento com o 

público-alvo da instituição de ensino, os alunos. Os métodos para viabilizar o presente trabalho foram 

a revisão da literatura para a construção de um arcabouço teórico que possibilitasse a discussão dos 

resultados e análises da pesquisa empírica e a aplicação de questionários do tipo survey aos 17 

docentes diretamente vinculados no segundo semestre de 2018 ao curso de administração de empresas 

da FAQUI, portanto uma pesquisa de natureza quantitativa descritiva com relação a pesquisa empírica 

e de natureza qualitativa e de documentação indireta quanto a revisão da literatura. Conclui-se que a 

dimensão Custo foi a que apresentou atributos na “Região de Urgência”, ou seja, foram variáveis 

avaliadas negativamente por parte dos docentes-respondentes e que inspiram atenção por parte da alta 

administração da instituição de ensino do estudo quanto as políticas de remuneração, valorização e 

definição de um Plano de Carreira, com o objetivo fim de garantir a retenção de docentes competentes 

para a IES. 

 

Palavras-chave: Endomarketing®. Estratégia de Comunicação Empresarial. Marketing Interno. 

Instituição Privada de Ensino Superior. 

 

  

 
14 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
15 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
16 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
17 Professora orientadora: Mestra, Universidade Federal de Goiás - UFG. Docente da FAQUI. 
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CONTRATAÇÃO DE DEFICIENTES PELAS ORGANIZAÇÕES: IMPASSES 

ENFRENTADOS PELA USINA SÃO FRANCISCO NA CONTRATAÇÃO DE 

DEFICIENTES ENTRE 2010 E 2016, EM QUIRINÓPOLIS-GO 

 

Camila Teodoro Silva 18 

Carlos Henrique P. Mattos 19 

Estevam Augusto M. Cabral 20 

Jéssica Vicente Pereira 21 

Leandro Alves Teles 22 

Vanessa Leme da Silva 23 

Rosangela Ferreira Martins Oliveira 24 
 

O ensaio em questão aborda sobre os impasses que a Usina São Francisco enfrenta na contratação 

dos deficientes, seja pela falta de qualificação, aceitação da sociedade, a propensão pelo benefício do 

INSS, a dificuldade em atingir as cotas e a adequação da empresa relacionada à acessibilidade. A lei 

nº 8.123, de 24 de julho de 1991 determina que todas as empresas com mais de 100 colaboradores 

têm a obrigação de cumprir a cota de 2 a 5% das vagas disponíveis aos deficientes, porém a empresa 

em questão não consegue cumprir as exigências previstas. A intenção dos pesquisadores é 

compreender os motivos pelos quais os deficientes optam por receber o benefício do governo ao invés 

de ingressarem no mercado de trabalho, o que impossibilita o cumprimento da lei de cotas pela 

empresa. Quanto à metodologia os pesquisadores recorreram-se ao questionário com oito perguntas 

a fim de verificar as razões pelas quais os deficientes não figuram no mercado de trabalho, 

especificamente na Usina São Francisco. Ao final da pesquisa foi verificado que não há candidatos 

suficientes com qualificação para suprir a demanda, portanto nota-se que apesar da empresa oferecer 

oportunidades aos deficientes ainda são encontrados obstáculos para a inserção dos mesmos no 

mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Deficientes. Lei de Cotas. Mercado de Trabalho. Benefício do INSS. Usina São 

Francisco. 

 

  

 
18 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
19 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
20 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
21 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
22 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
23 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
24 Professora orientadora: Docente da FAQUI. 
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ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELO INSTITUTO MIX PARA RECRUTAR E 

SELECIONAR PESSOAS 

 

Fernanda Rodrigues Santos 25 

Gustavo Batista da Costa Brito 26 

Jéssyca Rosa Soares 27 

João Batista Barbosa Alves 28 

Rosangela Ferreira Martins Oliveira 29 
 

Este estudo tem como tema “As estratégias utilizadas pelo Instituto Mix para recrutar e selecionar 

pessoas”. A investigação surgiu em decorrência da necessidade de identificar as técnicas adotadas 

pela instituição para suprir o déficit de mão de obra; tendo em vista que é grande a responsabilidade 

de selecionar a pessoa ideal para o êxito da empresa a presente pesquisa se desenvolve a partir da 

hipótese que a principal estratégia utilizada pelo Instituto Mix no processo de seleção de pessoas é a 

entrevista. Partindo destas considerações tem-se como objetivo geral averiguar se a principal 

estratégia utilizada pelo Instituto Mix para recrutar e selecionar candidatos é realmente a entrevista. 

De forma mais específica espera-se verificar se outra estratégia da qual o Instituto Mix se vale é a 

dinâmica de grupo; observar também se realiza análise de currículo, teste personalizado e, por fim, 

análise de testes de conhecimento aplicados considerando a vaga em questão por um período 

determinado pela empresa. Para tanto, faz-se uma reflexão sobre o processo de seleção desde a 

descrição do cargo ofertado até a aprovação do candidato.  Discute também as habilidades dos 

avaliadores do Instituto Mix e as estratégias adotas para atrair e reter talentos. A metodologia utilizada 

se compõe de pesquisa bibliográfica e de campo; classifica como pesquisa exploratória e descritiva 

por registrar os fatores que intervêm na divulgação das vagas, na seleção dos currículos, na entrevista 

e no remanejamento interno como alternativa para suprir vagas. Enquadra-se também na pesquisa 

qualitativa por permitir interpretar as técnicas de seleção adotadas, mapear o perfil de pessoas que a 

empresa procura atrair e reter, averiguar como são realizado o recrutamento interno e externo e o 

comportamento/atitudes dos recrutadores no processo de seleção.  Os resultados demonstram que os 

recrutadores do Instituto Mix possuem habilidades para avaliar pessoas e que as estratégias usadas 

são eficazes, pois contribuem para a imagem da empresa tornando-a uma referência em qualificação 

profissional no município.  Infere que o sucesso de uma empresa depende das pessoas que a compõe. 

 

Palavras-chave: Instituto Mix. Estratégias. Recrutar. Selecionar. Pessoas. 

 

  

 
25 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
26 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
27 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
28 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
29 Professora orientadora: Docente da FAQUI. 
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A SATISFAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE 

GESTÃO DE ESTOQUE NA DU-PASSO CALÇADOS CONFECÇÕES E ESPORTIVOS DE 

QUIRINÓPOLIS/GO 

 

Bruna Carol Squarize Epifanio 30 

Weslley Julio Messias 31 

Rosangela Ferreira Martins Oliveira 32 
 

O trabalho constitui-se de uma pesquisa exploratória, explicativa e descritiva a fim de verificar o uso 

e a eficácia da tecnologia a informação no sistema de gestão de estoque da empresa Du-passo calçados 

confecções e esportivos. O objetivo da implantação da tecnologia da informação no controle de 

estoque é dar suporte aos vendedores e proporcionar a tomada de decisão no processo de vendas. Um 

sistema de informação é esperado pela empresa como um elemento que venha a atuar como um 

colaborador na busca de vantagens competitivas. Para que isto aconteça é necessário que a empresa 

passe pela fase de implantação do sistema. Um dos fatores apontados como preocupantes nesta fase 

é o fator da gestão de estoque e a consideração de possíveis resistências às mudanças organizacionais 

que o novo sistema pode trazer. Este trabalho apresenta um estudo de caso realizado por meio do uso 

de questionários para coleta de dados com o objetivo de identificar a percepção dos usuários e os 

procedimentos da empresa com relação à gestão e a resistência durante a fase da implantação do 

sistema de informação. O estudo apresentou a importância de se utilizar a Tecnologia da Informação 

e justifica-se pela rapidez com que a organização deve responder a qualquer necessidade de mudanças 

de negócios, além de possuir altíssima capacidade para se adaptar a essas mudanças sem causar 

interrupção nos negócios existentes. Concluímos que 70% dos colaboradores aprovam a implantação 

da TI na Organização. 

 

Palavras-chave: Du-passo calçados confecções e esportivos. Gestão de estoque. Tecnologia da 

Informação. 

 

  

 
30 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
31 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
32 Professora orientadora: Docente da FAQUI. 
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ANÁLISE DA GESTÃO DE ESTOQUE NA EMPRESA INOVAR FERRAMENTAS 

 

Amanda Almeida Haringl 33 

Carlo Felipe Bettega 34 

Lilian Cristina Coelho de Souza 35 

Michel Lourenço Oliveira 36 

Rogério Moraes 37 

Rosangela Ferreira Martins Oliveira 38 
 

Um modelo de gestão de estoque eficiente é fundamental para qualquer empresa que queira alcançar 

o ápice de suas atividades. O presente trabalho aborda sobre o modelo de gestão de estoque na 

empresa Inovar Ferramentas Ltda., em que são verificados de maneira analítica os principais pontos 

para considerar a eficiência de tal modelo, bem como analisar todos os processos e as ferramentas 

que auxiliam nesse processo. A pesquisa foi iniciada com informações relevantes e contou com as 

considerações de autores sobre logística, estoques e suas diversas variações, a fim de se ter dados 

importantes para a plena gestão de estoques da classificação ABC, com base nos conceitos 

formulados pelos autores mencionados. A pesquisa se estrutura a partir de coleta de informações e 

em pesquisas bibliográficas e de campo. A parte teórica foi baseada nas obras dos principais autores 

da área, com o intuito de se levantar o maior número de dados possível. Para a parte prática, foi 

realizada na empresa Inovar Ferramentas Ltda. uma entrevista, aplicada a um dos sócios-fundadores. 

Aplicou-se, ainda, um questionário para o levantamento de informações. Constatou-se que a gestão 

de estoques é eficiente, contudo, foram feitas algumas observações para a melhoria do processo. 

Verificou-se também que a organização foi a base que propiciou o bom funcionamento da empresa. 

O estudo deste trabalho visa a análise do modelo de gestão de estoque da Inovar Ferramentas Ltda., 

a fim de contribuir com o conhecimento de quem tem interesse no assunto. 

 

Palavras-chave: Inovar Ferramentas. Gestão de estoques. Eficiência. Organização. Análise. 

 

  

 
33 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
34 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
35 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
36 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
37 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
38 Professora orientadora: Docente da FAQUI. 



 

 

Encontro Científico de Administração do Sudoeste Goiano – v. 1 n. 1 - ANAIS 2021  -  12 

 

A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLÍNICA SAGRADO CORAÇÃO DE 

JESUS 

 

Erica Cristina de Paula 39 

Flavia Lemos de Sousa 40 

Giovanna Corrêa Moura 41 

Kassila Ferreira Rodrigues 42 

Rosangela Ferreira Martins Oliveira 43 
 

O presente trabalho realizou um estudo sobre a qualidade dos serviços oferecidos pela Clínica 

Sagrado Coração de Jesus no primeiro semestre de 2017. O objetivo principal deste estudo foi analisar 

e verificar o nível de qualidade oferecido pela empresa, bem como os pontos que influenciam para 

chegar a um nível de qualidade total. Para tal, foi aplicado um questionário com questões abertas com 

a gestora da empresa, permitindo conhecer o histórico da mesma, e também um questionário com 

perguntas fechadas aos clientes da Clínica, no intuito de identificar o nível de satisfação dos clientes. 

O intuito foi verificar qual o índice de satisfação podendo a partir daí identificar o nível de qualidade 

dos serviços oferecidos. Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois de acordo com o questionário 

aplicado a maioria dos clientes dizem estar satisfeitos ou totalmente satisfeitos com os serviços da 

empresa, deixando apenas a desejar no quesito espera para atendimento. Neste sentido confirma a 

hipótese abordada nesse estudo, visto que a pesquisa comprovou que a empresa oferece qualidade 

nos seus serviços. Comprovando que as empresas devem investir e prezar pela qualidade total, visto 

que os clientes quando estão satisfeitos se tornam fiéis e ainda podem auxiliar a empresa no marketing 

pessoal da mesma. 

 

Palavras-chave: Clínica Sagrado Coração de Jesus. Qualidade. Satisfação. Clientes. Serviços. 

 

  

 
39 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
40 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
41 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
42 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
43 Professora orientadora: Docente da FAQUI. 
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NA FARMÁCIA GOYANA 

 

Alessandra Silva Gouveia 44 

Edilene Maria Garcia 45 

Lidijane Borges Costa 46 

Lucelia de Jesus Rezende 47 

Rejaine Aparecida Martins Gonçalves 48 

Rosangela Ferreira Martins Oliveira 49 
 

A presente pesquisa realizou um estudo sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos 

colaboradores da Farmácia Goyana. O objetivo principal deste estudo foi analisar a qualidade de vida 

dos colaboradores da referida empresa segundo a percepção dos mesmos, enfatizando a sua 

importância tanto para estes quanto para o processo produtivo da empresa. Para tanto foi aplicado um 

questionário com 14 perguntas fechadas para os colaboradores, realizada entrevista e aplicado um 

questionário com 13 questões abertas a administradora Sr. Cátia Aparecida Martin. O intuito foi 

verificar o nível satisfação dos colaboradores por meio dos indicadores de QVT: gestão, valorização 

profissional, condições de trabalho e segurança, benefícios / incentivos, remuneração, imagem da 

empresa e capacitação profissional. Foram obtidos por meio do conceito geral de QVT resultado 

satisfatório, já que 77% dos colaboradores estão satisfeitos com a QVT oferecida pela empresa. Neste 

sentido confirma-se a hipótese elencada neste estudo, visto que a pesquisa evidenciou ser adotada a 

QVT no ambiente de trabalho da referida farmácia. Confirma-se a importância das empresas 

acreditarem e investirem na QVT de seus colaboradores, pois quanto mais motivados e satisfeitos 

melhor serão seus resultados no alcance de metas e objetivos almejados. 

 

Palavras-chave: Farmácia Goyana. Qualidade de Vida no Trabalho. Colaboradores. 

 

  

 
44 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
45 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
46 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
47 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
48 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
49 Professora orientadora: Docente da FAQUI. 
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PLANEJAMENTO EMPRESARIAL FINANCEIRO ATRAVÉS DO ACESSO AO 

CRÉDITO BANCÁRIO 

 

Rodrigo Ferreira da Silva 50 

Gercimar Martins Cabral Costa 51 
 

Este artigo enfoca a importância do planejamento para o acesso e utilização de capital de giro, via 

crédito bancário, na administração das micro e pequenas empresas. Objetiva-se demonstrar também 

o comportamento das instituições financeiras e suas influências no mercado de crédito. Portanto, o 

presente trabalho tem por objetivo apresentar e demonstrar conceitos sobre planejamento empresarial 

e capital de giro, uma vez que estes são considerados dois dos alicerces da operacionalidade das 

empresas. Neste sentido foram abordados aspectos importantes para o controle dos recursos das 

empresas, bem como indicadores e análises de fluxo de caixa. Além disso, foram estudados elementos 

do giro e políticas de crédito e também algumas operações indispensáveis no dia a dia de uma 

empresa. Portanto, com este trabalho pode-se perceber que o efetivo gerenciamento e controle do 

capital de giro, oriundo do crédito bancário, são vistos como fatores determinantes na melhora do 

ambiente econômico, trazendo vantagens competitivas e favorecendo o desenvolvimento dos 

negócios, mesmo em um ambiente macroeconômico marcado pela incerteza, resultando na busca por 

operações menos arriscadas, com mais liquidez, e assim, prejudicando a capacidade de financiamento 

no país. 

 

Palavras-chave: Planejamento; Capital de Giro; Crédito Bancário; Fluxo de Caixa; Políticas de 

Crédito. 

 

  

 
50 Especialista em Planejamento e Gestão Estratégica de Negócios pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
51 Professor orientador: Docente da FAQUI. 
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LOGÍSTICA REVERSA: A SUA IMPORTÂNCIA NO CENÁRIO MUNDIAL 

 

Vinicius Moreira Fernandes 52 

Gercimar Martins Cabral Costa 53 
 

Este artigo enfoca a importância do planejamento para o acesso e utilização de capital de giro, via 

crédito bancário, na administração das micro e pequenas empresas. Objetiva-se demonstrar também 

o comportamento das instituições financeiras e suas influências no mercado de crédito. Portanto, o 

presente trabalho tem por objetivo apresentar e demonstrar conceitos sobre planejamento empresarial 

e capital de giro, uma vez que estes são considerados dois dos alicerces da operacionalidade das 

empresas. Neste sentido foram abordados aspectos importantes para o controle dos recursos das 

empresas, bem como indicadores e análises de fluxo de caixa. Além disso, foram estudados elementos 

do giro e políticas de crédito e também algumas operações indispensáveis no dia a dia de uma 

empresa. Portanto, com este trabalho pode-se perceber que o efetivo gerenciamento e controle do 

capital de giro, oriundo do crédito bancário, são vistos como fatores determinantes na melhora do 

ambiente econômico, trazendo vantagens competitivas e favorecendo o desenvolvimento dos 

negócios, mesmo em um ambiente macroeconômico marcado pela incerteza, resultando na busca por 

operações menos arriscadas, com mais liquidez, e assim, prejudicando a capacidade de financiamento 

no país. 

 

Palavras-chave: Planejamento; Capital de Giro; Crédito Bancário; Fluxo de Caixa; Políticas de 

Crédito. 

 

  

 
52 Graduação em Administração, FAQUI – Faculdade Quirinópolis, especialização em MBA em Gestão de Logística, 
Faculdade de Educação São Luís. E-mail do autor: vinicius.fernandesg1@gmail.com; 

53 Graduação em Administração, especialista em Inovação em Mídias Interativas, Mestrando em Educação. E-mail: 
gercimarmartins@gmail.com. 
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O COMPORTAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO DE PANDEMIA 

DA COVID19 

 

Daniele Cabral de Oliveira 54 

Leonardo Rodrigues Krempel 55 

Rafael Freire Souza da Silva 56 

Gilson Xavier de Azevedo 57 
 

Na conjuntura de 2020, o mercado financeiro de investimentos apresentou resultados que 

surpreenderam os analistas. O contexto da Pandemia de COVID 19, assim como qualquer outra 

conjuntura foi extremamente favorável àqueles que sabem de fato operar nesse mercado. A partir de 

tal contexto, o objetivo deste artigo é entender o que é, como funciona e como foi afetado o mercado 

financeiro de investimentos financeiros no cenário imposto pela pandemia da COVID-19 neste setor. 

Para isso fora feita uma pesquisa bibliográfica-revisional com auxílio de gráficos para exemplificar 

o discurso positivo no que tange o mercado de ações, além de exibir suas características gerais no 

campo da conceituação, funcionamento e comportamento. Justifica-se o presente estudo pela 

curiosidade como administradores em operar futuramente nesse mercado. O problema em questão é 

verificar como o mercado financeiro brasileiro reagiu ao contexto mundial em relação à Pandemia. 

A hipótese padrão é a de equilíbrio financeiro sem grandes ganhos nem grandes perdas, sofrendo 

mais impacto do contexto político norte-americano que necessariamente da situação de saúde 

mundial. O resultado da pesquisa deixa claro que o mercado de ações do Brasil foi na contramão do 

cenário econômico que apresentou números negativos, principalmente correlação a projeções feitas 

em 2019. 

 

Palavras-chave: Pandemia. Covid-19. Investimento. Bovespa. Mercado. Financeiro. 

 

  

 
54 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
55 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
56 Bacharel em Administração pela FAQUI – Faculdade Quirinópolis; 
57 Professor orientador: Docente da FAQUI. 
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FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

Gilson Xavier de Azevedo 58 

Gercimar Martins Cabral Costa 59 
 

O Objetivo desta comunicação é divulgar os resultados presentificados no livro Filosofia Empresarial 

lançado em 2021. A filosofia é a ciência «com a qual, e sem a qual, o mundo permanece tal e qual». 

Quando o filósofo Imamnuel Kant formulou esta máxima, ele realmente não estava zombando da 

filosofia. Bem na contramão disso, Kant criticava a arrogância que muitos possuem em querer estar 

certo o tempo todo, em querer ganhar sempre, em querer achar que a vida se resume ao lucro. Você 

tem a exata medida dos livros que leu, pois se os leu, gostou, se não gostou é porque o que estava em 

sua mente antes de lê-los, era mais importante do que o que viu. Assim, a vida é um conjunto de 

crenças que nos mantém certos e seguros de que nossas escolhas são realmente verdadeiras e nos 

protegem. O presente livro é uma divagação pelos muitos caminhos possíveis da filosofia aplicada ao 

ramo empresarial. Analiso aqui algumas concepções como sucesso, liderança, foco e criatividade, a 

partir do pensamento de alguns autores como Sócrates, Platão, Aristóteles, Hume, Descartes e 

Maquiavel. Sei que não é muito, sei que eu poderia ter ido mais longe, construído um tratado, mas as 

vezes, o pouco é muito e por hora é o que tenho para mostrar, um conjunto de ideias e exemplos que 

reuni nesses 13 anos em que ministro esta disciplina. 

 

Palavras-chave: Filosofia. Administração. Empresa. 

 

  

 
58 Filósofo, PhD em Educação pela PUC GO, gilson@faqui.edu.br; 
59 Administrador e Pedagogo. Mestrando em Educação pela UFU, gercimarmartins@gmail.com. 
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