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APRESENTAÇÃO 

 
O CONGEST (Congresso Online de Gestão Estratégica) abordou conjuntos 

de práticas e objetivos definidos pela área gestora em consonância com 
ambientes interno e externo das empresas. O evento teve como objetivo 

disseminar o conhecimento através de casos reais apresentados por 

palestrantes do mercado, abordando sucessos e insucessos de suas 
ações relacionadas à estratégia empresarial. Além disso, o evento foi 100% 

online, de modo que pode incluir todos que desejam se aprofundar no 
tema e melhorar suas práticas gerenciais, não importando o local de 

residência ou atuação, democratizando o acesso a conteúdo gratuito 
qualificado. 

O CONGEST aconteceu de 09 a 14 de Novembro de 2020 e contou com 
grandes nomes do mercado nacional, apresentando casos de gestão 

estratégica que contribuirão de forma rica na formação e no crescimento 
do conhecimento gerencial dos participantes 
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UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA FACILITAR O DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO IMOBILIÁRIA 

SILVA, Andrea Alves da 1; MELO, Sávio Torres 2 
 

RESUMO 

Introdução Alguns documentos exigidos para que se conclua a locação de um imóvel, após o locatário (quem 

aluga o imóvel o inquilino), escolher o imóvel que vai alugar e ser avaliado financeiramente, a imobiliária verifica se 

todas as despesas do imóvel estão em dia (IPTU, taxa de condomínio, verificado os medidores de energia, água, 

etc) e após esses procedimentos agendada a vistoria de entrada no imóvel, onde o locatário está presente na 

vistoria , com o vistoriador da empresa. Após o laudo de vistoria feito e o locatário de acordo com todos os 

procedimentos executados, o mesmo assina o termo de vistoria, afirmando o aceite com os termos do laudo de 

vistoria, tendo um prazo de até 7 dias após a vistoria caso ele observe alguma defeito no imóvel que tenha 

passado despercebido pelo vistoriador e a próxima vistoria chamada vistoria de saída ocorre no final do contrato 

de locação. Objetivos A qualidade dos dados se tornou fundamental para determinar os procedimentos de análise 

para a pesquisa, pois o fato de buscar todos os relatórios diante de todo o município de Teresina requer 

informações precisas, a fim de posicionar parâmetros de investigação e facilitar a busca por uso de um software 

para deixar mais claro e rápido toda e qualquer informação. Metodologia A utilização do sistema de vistoria, no 

caso dessa pesquisa o Devolus Vistoria, propõe a escolha das propriedades compreendendo um pouco do 

sistema, a fim de delimitar a quantidade e qualidade das informações existentes para a satisfação do cliente, ou 

seja, os imóveis escolhidos foram às prioridades dos clientes no critério de melhor localização no município. 

Resultados Um processo fundamental na administração de um imóvel é a qualidade da vistoria do imóvel. Uma 

vistoria bem feita com riqueza de detalhes e imagens, evita em até 90% dos transtornos e desacordos durante o 

processo de devolução do imóvel pelo inquilino. Para evitar ao máximo esses tipos de problemas, a qualidade dos 

dados se tornou fundamental para determinar os procedimentos de análise para a pesquisa, pois o fato de buscar 

todos os relatórios diante de todo o município requer informações precisas, a fim de posicionar parâmetros de 

investigação no sistema, dessa forma facilitando o comparativo perante as zonas do município para providenciar 

melhores condições de análise e de organização também. Conclusão A escolha destas propriedades corresponde 

à organização dos documentos de vistoria conforme mostra os dados fotográficos retirados no local e anexado no 

laudos técnicos de entrada e saída, a fim de informar com precisão as devidas patologias existentes durante esse 

tempo de locação e dessa forma as patologias encontradas podem ser separadas por categorias existentes, fim de 

melhorar a compreensão de quais anomalias mais aparecem nos imóveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão, Vistoria Imobiliária, Software 
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RELAÇÕES ACERCA DO EMPREENDEDORISMO E DA INOVAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO 
 

PÔRTO, Patrick Bruno 1 

 
RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo uma revisão bibliográfica acerca do pensamento de autores como Peter Drucker, 

Idalberto Chiavenato e José Carlos Dornelas, quanto ao empreendedorismo e o papel da inovação e como isso é 

aplicável no Brasil. Ao serem realizadas as pesquisas bibliográficas, buscaram-se entender as concepções dos 

autores, sobre o assunto e sua viabilidade no país, suas características, os cuidados a serem tomados quanto a 

abertura de novas empresas e seus pontos positivos e negativos.No que se refere ao empreendedorismo, o 

empreendedor se faz presente, é aquela pessoa que atua, que possui a capacidade para o mundo dos negócios, 

competência financeira e a habilidade de identificar as oportunidades. Ao abordar sobre empreendedorismo e o 

papel do empreendedor,não pode-se deixar de citar sobre a inovação nesse meio, pois através da inovação é que 

surgem as novas ideias, novos empreendimentos, a partir desse ponto é onde os empreendedores  passam   

a inovar. Ao falar-se em inovação, diz-se que ela é o instrumento específico do empreendedor, que ela traz 

consigo a capacidade de transformar algo como um gerador de riquezas. A inovação surge raramente ao acaso, 

pois suas ideias estão ligadas ao simples e que acabam se concentrando, pois se assim não fosse, poderia acabar 

sendo confuso ou simplesmente não funcionaria. Ao Empreender e inovar é preciso estar atento a todos os riscos 

sobre a ideia, com isso, a inovação se baseia na aplicabilidade que a invenção tenha de gerar lucro. É importante 

que todos os riscos sejam considerados, eles precisam ser avaliados, antes da criação de um novo 

empreendimento, para que assim se tenha o conhecimento ideal para a aplicação de uma inovação. No que se 

refere ao empreendedorismo, não se fala apenas de pequenas empresas e novos empreendimentos, mas ainda da 

criação de novos produtos ou serviços, as inovações são dadas em todos os âmbitos do negócio. Quando se fala 

em empreendedorismo no Brasil, falta a aplicabilidade de um suporte técnico e consequentemente um apoio a 

esses novos empreendedores que surgem, para que através disso eles possam colocar em prática suas criações, 

é importante que eles entendam todos os processos para se ter uma empresa, sejam em âmbitos legais e 

administrativos, ainda deve-se ressaltar à importância de serem feitos planejamentos em todos os níveis do 

negócio seja a médio e a longo prazo, pois através disso será evitado uma falência pré-matura dessa empresa. 

Percebe-se que há um ambiente propício para os empreendedores colocarem em prática suas ideias gerando 

assim, a almejada renda,contudo é importante se atentar sobre alguns detalhes, como quanto a questão da prática 

da inovação,suas ideias, se elas são viáveis, de fato são inovadoras, ao mesmo tempo deve-se atentar a gestão 

do negócio, aos seus riscos, sua organização. Conclui-se que existem ainda os fatores incentivadores e ao mesmo 

tempo impasses quanto a aplicação de um empreendimento no país, todavia cabe ressaltar que se forem tomados 

todos os cuidados, analisados todos os riscos, for feito uma elaboração desse negócio ele terá boas chances de 

ser aplicável. 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo; Inovação; Brasil; Empreendedores; Empresas 
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QUADRO DE MODELAGEM GAMIFICADA: FERRAMENTA PARA ELABORAR GAMIFICAÇÃO ESTRATÉGICA 
 

OLIVEIRA, Felipe Moura 1; FILHO, Rubens de Carvalho Araujo 2; FARIAS, Geazi Alves de 3 

 
RESUMO 

A gamificação estratégica (Gami-E) é o processo assumido pelos tomadores de decisão em utilizar mecanismos 

de jogos para resolver problemas práticos em organizações, com o objetivo de aumentar a lucratividade (privadas) 

ou cumprir com sua missão social (públicas). A Gami-E é caracterizada por padrões distintos e sua utilização é 

diferenciada pela percepção dos tomadores de decisão sobre o ambiente que interagem (externo e interno da 

organização). Para sua aplicação tem-se uma ferramenta moderna, o QMG, que é um mapa visual pré-formatado 

contendo oito blocos que respeitam o conceito de Gamificação e de Estratégia. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho é testar a aplicabilidade deste quadro para a formulação de estratégias. Os métodos são de natureza 

aplicada, abordagem qualitativa, quanto aos fins descritiva e exploratória. O levantamento de dados ocorreu 

acessando as plataformas SPELL, SCIELO, Google Scholar e Editora Uespi. Os critérios de inclusão foram: 

publicações no período de 2010 a 2020 em língua portuguesa e inglesa; relevância do estudo; textos disponíveis 

online e na íntegra. Analisa-se que este mecanismo, por respeitar a origem conceitual de gamificação e estratégia, 

se apresenta como um instrumento executável para a formulação de estratégias gamificadas. Por fim, temos que a 

gamificação estratégica rompe com o paradigma de foco no engajamento dos usuários e apresenta o foco no 

cumprimento do objetivo da organização. O quadro ora mencionado neste estudo se apresenta como um aparato 

acessível e de fácil preenchimento para a formulação de estratégias para empresas. 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia, Gamificação Estratégica, Empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Universidade Estadual do Piauí (UESPI), felipe.moura.o@hotmail.com 
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PROPOSTA DE MELHORIAS PARA O SETOR DE VENDAS A PARTIR DE UM PLANO DE AÇÃO DESENVOLVIDO NA FERRAMENTA 

5W2H 

SOUSA, Joiciane Rodrigues de 1; SANTOS, Isabel Feitosa dos 2; SILVA,  David Yann da 3; NASCIMENTO, Riquelme  

de Sousa 4; BANDEIRA, Ivan Lima 5 

 

RESUMO 

As organizações visam alcançar melhorias em seus processos, a fim de obter padrões de qualidade e de 

produtividade. Desse modo, o uso de ferramentas que possam auxiliá-las é relevante, dentre elas tem-se o método 

5W2H, que se refere à estruturação de um conjunto de ações no intuito de resolver os problemas existentes, 

facilitando a identificação de falhas nas tarefas e definindo soluções. A metodologia trata-se de estratégias para 

qualquer tipo de atividade; sejam elas de cunho pessoal profissional ou empresarial, que devem ser planejadas e 

executadas com objetividade, em que o uso dessa técnica representa um direcionamento para essas atividades. O 

propósito central do 5W2H é responder sete questionamentos e organizá-los: ‘O que?’, ‘Por Quê?’, ‘Quem?’, 

‘Onde?’, ‘Quando?’, ‘Como?’ e ‘Quanto?’. Este trabalho teve a problemática: Como melhorar a queda das vendas 

de uma ótica e joalheria no interior do Nordeste, ocasionado pelo distanciamento social em função da COVID-19? 

Assim, o objetivo foi propor melhorias para o setor de vendas a partir de um plano de ação desenvolvido na 

ferramenta 5W2H. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, e foi uma pesquisa ação, no qual os 

pesquisadores se engajaram com o projeto, em busca de soluções práticas para os impasses identificados na 

entrevista do roteiro semiestruturado aplicado com o gerente geral. Dessa forma, inicialmente definiu o plano de 

ação dos próprios pesquisadores, e realizaram o brainstorming para analisar os problemas observados. Com a 

finalidade de facilitar o reconhecimento dos problemas e organizar a solução, utilizaram diversos instrumentos, 

como os 5 porquês, a abordagem FCAR, o fluxograma de rotina, a matriz GUT, a matriz SIPOC, o Seis Sigma, os 

KPI’s de vendas. Destaca-se que tiveram dúvidas, todavia decidiram que o plano de ação da empresa seria a 

criação de um e-commerce para que pudesse aumentar a cobertura, elevando o alcance dos produtos para além 

do público-alvo atendido na loja física. No intuito de validar a ideia, foi feita uma pesquisa de viabilidade de 

implantação da loja virtual em seis estados do Nordeste, região da empresa, incluindo o próprio estado; e em um 

estado da região Sudeste. Percebeu-se que era viável, dado que os respondentes demonstraram interesse pela 

compra dos produtos em um e-commerce, a exceção foi os óculos de grau; além disso, estavam dispostos a pagar 

pelos fretes. O plano teve prazo de execução dentro de um ano, uma vez que seria necessário apenas contratar 

um profissional de tecnologia da informação, com as habilidades requisitadas para criação e gerenciamento da loja 

on-line; destarte, foi feito o orçamento do investimento e dos custos totais. Sendo assim, o delineamento de modo 

simples das sete etapas da metodologia, facilitou o entendimento do gestor, no que diz respeito às ações que 

deveria executar em cada etapa da proposta sugerida. Portanto, é possível implantar o plano de ação, e ele 

produzirá otimizações para o setor de vendas da empresa. Constata-se ainda, que a metodologia adotada 

contribuiu para o desenvolvimento de competências nos pesquisadores, na medida em que tiveram que realizar 

estudos e utilizar outras ferramentas na prática. 

PALAVRAS-CHAVE: Ferramentas da Qualidade; Solução; Plano de Ação; Objetividade; Melhoria Contínua. 
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INTEGRAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS 
 

MELLO, Mario Fernando 1 

 
RESUMO 

Em uma realidade mundial que se caracteriza por constantes mudanças, é exigida uma consciência empresarial 

responsável e voltada para estratégias que sejam percebidas pelos consumidores como práticas constantes que 

valorizem a sustentabilidade e a responsabilidade social. A sociedade está a exigir um posicionamento mais 

consciente, consistente e mais responsável, em relação aos gestores de empresas, para que a busca por 

resultados econômicos, não seja apenas visando o lucro, mas que os gestores não negligenciem às questões 

ambientais e de responsabilidade social, pois impactos negativos prejudicam a imagem e as estratégias 

empresariais. O comportamento de algumas empresas acostumadas à pura e exclusiva maximização dos lucros 

vem se modificando nos últimos anos. Neste contexto, a sustentabilidade e a responsabilidade social, ganham um 

papel de destaque nas organizações. Assim, o objetivo principal deste trabalho é verificar de que forma a 

sustentabilidade e a responsabilidade social estão integradas nas estratégias empresariais de duas empresas do 

setor moveleiro. O método utilizado, foi através de um questionário semiestruturado, onde foram questionados dez 

gestores das duas empresas. São empresas importantes do setor industrial moveleiro, que juntas, empregam 

aproximadamente 380 funcionários. Como resultados mais importantes do estudo, destaca-se que a 

sustentabilidade está inserida nas estratégias empresariais através da busca de novos equipamentos tecnológicos 

que visem menos agressão ao meio ambiente. Ainda, a sustentabilidade está descrita no planejamento estratégico 

das empresas como um dos valores a serem respeitados. Ressaltaram, também, os gestores, que a 

sustentabilidade está inserida nas estratégias dos grupos de CCQ (Círculos de Controle da Qualidade), uma vez 

que a diminuição/eliminação de retrabalhos e de desperdícios é um constante desafio. São contempladas 

principalmente duas ações de eliminação de desperdícios: gestão adequada do uso da matéria-prima e gestão 

adequada da energia utilizada. Ainda foi evidenciado que os planos de ações relativos às diversas áreas, devem 

sempre levar em consideração os impactos ambientais que os mesmos podem causar. Em relação à melhoria da 

imagem da empresa, a sustentabilidade tem trazido bons resultados, segundo os gestores, uma vez que traz 

consigo um grande potencial de reconhecimento. Quando se trata de responsabilidade social inserida nas 

estratégias empresariais, os gestores responderam que existem objetivos estratégicos na área de recursos 

humanos que privilegiam práticas na comunidade onde as empresas estão inseridas. Ainda, existem objetivos de 

curto e longo prazo beneficiando os colaboradores das empresas. Também, como estratégia nas comunidades, as 

empresas fazem doação de resíduos de seus processos produtivos, para escolas e entidades de artesanato. Estas 

práticas de responsabilidade social, segundo os gestores melhoram a imagem das empresas junto à comunidade e 

junto aos stakeholders. Portanto, conclui-se que: ficou evidenciado através dos questionários aplicados aos 

gestores, que existem estratégias que visam contemplar a sustentabilidade e a responsabilidade social. Ficou 

também evidenciada a importância de que sejam integradas às estratégias empresariais, o cuidado com a 

sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia; Sustentabilidade; Responsabilidade Social 
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INTELIGÊNCIA DIGITAL: ESTRUTURAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NAS EMPRESAS, LITERACIA EM TECNOLOGIAS E 

ADAPTAÇÃO INDIVIDUAL DO SER HUMANO 

OLIVEIRA, Vitor Lellis 1 

 
RESUMO 

A transformação digital virou pauta de atenção no mercado, especialmente em face das mudanças velozes de 

comportamento social com a deflagração da pandemia da Covid-19. Não somente os hábitos de consumo 

sofreram uma aceleração na migração para plataformas digitais. As interações sociais, o estilo de trabalho, o lazer, 

o entretenimento, e todos os aspectos que tangem a rotina dos envolvidos na cadeia produtiva foram minimamente 

impactados ou abruptamente fagocitados pela tecnologia digital. Este excerto tem como finalidade, analisar 

nuances técnicas e não técnicas demandadas em direção a uma mudança estratégica de cultura nas 

organizações. Segundo o Future of Jobs Report 2018 do Fórum Econômico Mundial, três das seis habilidades 

mais demandadas no ambiente corporativo em 2020 estão diretamente associadas a gestão de pessoas, 

relacionamento interpessoal e inteligência emocional. O relatório traz também uma projeção das habilidades em 

maior expansão para 2022: Pensamento analítico e inovação; Aprendizado ativo e estratégias de  

aprendizado; e Criatividade, originalidade e iniciativa. Em primeiro momento, o artigo tem como objetivo 

desmistificar a normatização equivocada da dinâmica tecnológica e analisar a adaptabilidade dos variados tipos de 

sistemas – desde externos e relacionais, como sistemas hierárquicos de gestão e controle, até internos e 

individuais, como sistemas biológicos e neuropsíquicos – à cultura digital. Nessa fase, é suscitada uma abordagem 

granular de análise em 4 fases: O organismo individual, e seus estímulos neuropsíquicos; a organização, como 

reprodução pluricelular das atividades interdependentes do organismo; os sistemas, como replicação de 

comportamentos de organizações semelhantes; e, finalmente, os ecossistemas, como a diversificação axiomática 

dos estímulos. O ecossistema é, portanto, a escala maior, na cadeia de negócios, da reprodução de 

comportamento individual, replicado e estimulado pelos participantes, particularmente as lideranças. A tomada de 

decisão estratégica é examinada com maior profundidade nesse ínterim, não somente em nível ferramental 

– incorporação incremental de ferramentas digitais – como social e neuropsíquico. O artigo perpassa pelos 

estímulos corporais intrínsecos que baseiam a tomada de decisão, ativados a partir de uma determinada ação, 

reação, interpretação ou compreensão de um evento, e desmistifica a digitalização unidirecional das companhias, 

através de recursos tecnológicos somente. A instrumentalização forçada requer uma curva de aprendizado que 

não necessariamente é atingida através de treinamentos ou prática. O estudo parametriza como sucesso das 

organizações inovadoras, o alcance do modelo de gestão digitalmente maduro, que é imbuído não somente de 

recursos tecnológicos, mas também de recursos humanos de gestão, inteligência emocional e autoconhecimento 

corporal, desenvolvidos de maneira equânime e aberta. Cada agente desempenha funções fisiológicas, 

neuropsíquicas, hormonais, imunológicas, entre tantas outras microinterações, que, em conjunto, impactam 

diretamente nos objetivos estratégicos, táticos e operacionais da companhia. Por fim, o conceito de 

neuroplasticidade é utilizado para referenciar adaptabilidade, flexibilidade e resiliência à estratégia organizacional 

da instituição. 

PALAVRAS-CHAVE: Transformação digital, Gestão Estratégica, Cultura , Neuroplasticidade, Sistema 
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OS BENEFÍCIOS DO DISTRIBUTION RESOURCE PLANNING (DRP) NA CADEIA DE SUPRIMENTOS DE UMA EMPRESA DO 

AGRONEGÓCIO 

SOARES, Murilo Moreira 1 

 
RESUMO 

Atualmente em mercados altamente competitivos, a gestão eficaz dos recursos surge como vantagem competitiva. 

Nesse sentido, a cadeia de suprimentos ganha grande importância por garantir uma rede interligada de recursos 

com alto nível de abrangência, focado no atendimento de demandas e melhorias de níveis de serviços. Dentro da 

cadeia de suprimentos, o distribution resource planning ou planejamento de distribuição de recursos (DRP) possui 

papel fundamental, por conseguir integrar as necessidades de distribuição em um modelo dinâmico, através de 

planos de movimentações de estoque no presente e futuro. Em resumo, o DRP consiste em uma ferramenta de 

planejamento que considera as previsões de produção e vendas, além da estrutura logística com foco na 

otimização do fluxo de movimentações de mercadorias. Portanto, o objetivo desse estudo consiste em avaliar os 

benefícios gerados após a implantação do DRP para operações outbound na cadeia de suprimentos de uma 

empresa do agronegócio. Esta pesquisa foi realizada através da metodologia de estudo de caso, por analisar os 

fenômenos de um contexto específico, com viés exploratório e descritivo, por proporcionar maior familiaridade com 

o tema e descrever o evento pesquisado. Para condução do estudo foi analisado a performance operacional do 

ano de 2019 de uma empresa do agronegócio no Brasil pós implantação do DRP e a mensuração dos benefícios 

frente a performance do ano de 2018, período anterior a implantação. Os resultados principais da observação 

foram visualizados em benefícios mercadológicos e financeiros. As vantagens mercadológicas percebidas foram a 

redução dos indicadores de quantidade de entregas por veículos e redução do tempo de trânsito. Esses índices 

são fundamentais para o atendimento das necessidades dos clientes, por garantir entrega ágil e otimizada. A 

quantidade de entrega por veículo reduziu 18,7% enquanto o tempo de trânsito reduziu 22,3% após a implantação 

do DRP, elevando o nível de serviço como forma de garantia de satisfação do cliente. Quanto aos benefícios 

financeiros, foi observado uma redução de 12,4% do impacto econômico das operações outbound. Os principais 

fatores que influenciaram esse resultado foram a redução dos gastos com frete, consequência direta da diminuição 

do tempo de trânsito e entregas por veículos, e redução dos gastos com armazenagem, devido a otimização da 

estrutura logística. Outro fator observado foi o melhor aproveitamento dos incentivos fiscais, como consequência 

da melhor distribuição do estoque em relação as demandas no Brasil. Dessa forma, pode-se concluir que a 

implantação do DRP gerou grandes benefícios como a elevação do nível de serviço e satisfação dos clientes, além 

da diminuição do impacto financeiro. Em contrapartida, exigiu maior nível de planejamento e consistência na 

previsão de vendas e produção, para o melhor desempenho do DRP. Por fim, observou-se que a adoção do DRP 

foi fundamental para a manutenção do negócio, gerando um cenário de vantagem competitiva frente a indústria. 

PALAVRAS-CHAVE: Benefícios; Distribuição; Planejamento. 
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ECLIPSE COMUNICAÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE 
 

PIMENTA, LUCINEIDE NUNES 1 

 
RESUMO 

Este artigo mostra a organização da Fundação Eclipse e as práticas de gerência de software seguidas pelos 

Projetos Eclipse com a finalidade de entender como são desenvolvidos por Membros de diversas regiões do 

planeta. O objetivo desta pesquisa é responder as seguintes questões: Qual a importância da Fundação Eclipse na 

gerência e desenvolvimento dos projetos? Como os Contribuintes organizam-se? Quais os processos que seguem 

para superar a distância entre eles? E o mais importante: A Licença Pública Eclipse (EPL) torna os projetos mais 

atraentes e populares? É uma pesquisa realizada em diversos documentos oficiais da Fundação Eclipse, todos de 

domínio público e disponíveis em seu site. A Fundação Eclipse foi criada em janeiro de 2004 para agir como uma 

organização que abriga a Comunidade Eclipse e no momento em que se percebeu que o número de Membros 

crescia demasiadamente e o risco de se perder o controle dos projetos aumentava. É de sua responsabilidade 

assegurar que os Projetos Eclipse sejam projetos de Código Aberto e livre a todos. A flexibilidade é fundamental e 

criar uma licença que visa permitir o acréscimo de Contribuições distribuídas sob outra licença significa 

flexibilidade. A EPL é apenas um dos documentos que regem os Projetos Eclipse, porém, é o principal documento 

a ser respeitado e seguido. A partir dele criaram outros documentos como a Política de Propriedade Intelectual, 

que orienta os Committers na análise sobre a incorporação ou não de Contribuições que não estão licenciados sob 

a EPL, e a Política Antitruste que visa coibir o boicote, a fixação de preços, e o envolvimento dos Membros na 

prática de compra e venda de produtos e discussão de preços. Quanto a estrutura organizacional, o papel da 

Diretoria é analisar tudo o que acontece, convocar uma Reunião e em conjunto com os Membros da Fundação 

Eclipse, tomar as Medidas cabíveis e apresentar os relatórios que descrevem a situação da Fundação Eclipse a 

seus Membros. Existem Equipes e Membros na Fundação Eclipse com papéis definidos dentre eles a 

responsabilidade das Equipes em verificar a autenticidade dos direitos autorais e a autorização do autor da 

Contribuição em conceder direitos de uso nos Projetos Eclipse. Os Membros da Fundação Eclipse estão em 

regiões geograficamente distintas. Para as Reuniões da Diretoria, por exemplo, pode-se usar o telefone. Para a 

votação de uma Medida, é válido o uso de cédulas eletrônicas. Para que a Equipe de Desenvolvimento se 

comunique a Fundação Eclipse repositório CVS, o sistema de relatórios de erros Bugzilla, listas de discussão, e 

grupos de notícias. Toda decisão é registrada em uma ata e para o desenvolvimento do projeto há datas de 

lançamento. Portanto, a importância da Fundação Eclipse se manifesta no sucesso obtido nos projetos e produtos 

Eclipse. A Fundação Eclipse prova que é possível, através de organização e comprometimento, desenvolver 

qualquer projeto sob as mais variadas licenças livres ou comerciais. Faz com que seus Membros tenham 

desenvolvimento ativo e contínuo e com uma equipe empenhada em fiscalizar a inclusão de Contribuições sob 

licenças diferentes da EPL. 

PALAVRAS-CHAVE: Fundação Eclipse, gerência de projetos, desenvolvimento de software, comunicação, coordenação. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INTERNA NAS EMPRESAS VOLTADA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS 

MELLO, Mario Fernando 1 

 
RESUMO 

Na atual conjuntura empresarial, observa-se a necessidade de as organizações acompanharem os constantes 

avanços tecnológicos, incorporar inovações, superar as expectativas dos stakeholderse maximizar atuações no 

mercado praticando e demonstrando ações que envolvam a sustentabilidade ambiental e também a 

responsabilidade social. Agregar práticas às estratégias empresariais que contemplem e valorizem a 

sustentabilidade e a responsabilidade social, é um grande desafio aos gestores. Porém, este caminho não deve e 

não pode ser feito apenas pelos gestores, mas sim, envolvendo o grupo de funcionários para sair de uma gestão 

tradicional para uma gestão socioambiental. Em vista desta nova ordem, fica clara a necessidade, de cada vez 

mais, as organizações apoiarem e intensificarem a aprendizagem interna. A aprendizagem para Abbad, Borges- 

Andrade (2004) refere-se às mudanças comportamentais dos indivíduos resultantes de sua interação com o 

contexto. Grande parte das qualificações exigidas dos gestores e funcionários requer um conjunto de ações 

educacionais contínuas e variadas. Concordando com Abbad, Borges-Andrade (2004), Robbins (2005) ressalta 

que existem cinco processos pelos quais acontece a aprendizagem, que são: atenção, retenção, reprodução, 

motivação e interesse. Estes processos devem ser seguidos quando é necessário ensinar novos comportamentos, 

novas formas de pensar e sentir, para facilitar a pré-disposição dos indivíduos a responderem aos estímulos. Não é 

aqui pretensão, dialogar com as várias teorias de aprendizagem, mas sim demonstrar a importância da 

aprendizagem no contexto e na formação das estratégias contemplando os temas da sustentabilidade ambiental e 

responsabilidade social. Assim, o objetivo principal deste trabalho é demonstrar de que forma a educação interna 

voltada para a sustentabilidade e a responsabilidade social estão integradas nas estratégias empresariais de duas 

empresas do setor moveleiro. Foram indagados dez gestores de duas empresas, através de um questionário 

semiestruturado. São empresas importantes do setor industrial moveleiro, que juntas, possuem cerca de 380 

funcionários. Ficou evidenciado pela pesquisa que: na empresa A os gestores têm treinamentos internos através 

de cursos, palestras e com a participação da empresa no Programa Gaúcho de Qualidade (PGQP). Para os 

funcionários, não existe um treinamento sistemático e inserido nas estratégias empresariais, que atinja a todos, 

porém sempre que possível são feitas palestras sobre os temas. A empresa A formou grupos de controle da 

qualidade (CCQ) onde a sustentabilidade e a responsabilidade social são temas abordados e sempre que possível, 

contemplados nas práticas. Ainda, a empresa A, realiza reuniões com grupos de funcionários com o intuito de 

conscientização dos temas. Na empresa B os gestores têm treinamentos efetuados pelo SENAI e SEBRAE e os 

funcionários são instruídos através de reuniões e palestras. Foi, ainda, percebido pelas duas empresas que no 

caso da sustentabilidade e responsabilidade social é necessária uma mudança de comportamento nas pessoas 

para incorporar em suas práticas esses conceitos, por isso a importância do aprendizado e da educação interna. 

Portanto, conclui-se que a educação interna voltada para a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social, 

ainda é um grande desafio para as organizações incluírem em suas estratégias, porém de fundamental importância 

para a mudança de comportamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizado; Educação interna; Sustentabilidade; Responsabilidade Social 
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A GESTÃO ESTRATÉGICA COMO VIA PARA A REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA, ESTUDO DE CASO EM UM PROVEDOR DE 

SANTANA, Deivson Lucas Fonseca de 

 
RESUMO 

Introdução: Nas ultimas décadas 

que as organizações devem manter

dos seus recursos. Diante deste contexto,

a fim de se inserir neste mercado cada

a política liberal de concessão de

lucros, porém, com uma cobrança

riscos para a empresa. Objetivo geral:

dos anos de 2018 e 2019, para que em 2020 no mesmo período a inadimplência não chegue em 10%. Estudo 

realizado num provedor de internet com atuação nas Zonas da Mata Norte e Sul do Estado de Pernambuco. 

Metodologia: Foi realizada uma analise nos dado

níveis de inadimplência e posteriormente

administração da cobrança. Foram

pelo outro onde, encontrei taxa de

que a empresa deseja obter um crescimento de 50% para 2020 em comparação ao mesmo período no ano 

anterior, foi realizada a estimativa da taxa de inadimplência com o crescimento proposto, que seria de 

aproximadamente de 12%. Como 

política interna de concessão de crédito,

que os objetivos definidos pela gestão

Resultados e discussão: Após a realização

inadimplência estava em 3% e 5%, respectivamente. Para o ano de 2020 pode

crescimento de 63% no faturamento

melhorias realizadas nas políticas de credito conseguiu

valor abaixo da projeção para o cenário

aliado de um olhar mais estratégico sobre o futuro do negócio pôde ajudar a empresa a crescer de forma 

estruturada e a alcançar suas metas.

chances de dar certo em uma empresa,

PALAVRAS-CHAVE: gestão estratégica, inadimplência, provedor de internet.
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A GESTÃO ESTRATÉGICA COMO VIA PARA A REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA, ESTUDO DE CASO EM UM PROVEDOR DE 

INTERNET 

SANTANA, Deivson Lucas Fonseca de 1 

 podemos observar o aumento da competitividade empresarial,

manter uma procura constante com o intuito de obter uma maior

contexto, a grande facilidade que as empresas passaram a ofertar

cada vez mais competitivo, é referente a políticas de crédito

de crédito, como forma de criar condições mais favoráveis 

cobrança mais rigorosa. Com isso entendemos que este tipo de concessão

geral: Analisar os níveis de inadimplência referente ao período

dos anos de 2018 e 2019, para que em 2020 no mesmo período a inadimplência não chegue em 10%. Estudo 

realizado num provedor de internet com atuação nas Zonas da Mata Norte e Sul do Estado de Pernambuco. 

realizada uma analise nos dados financeiros de 2018 e 2019 com o intuito de se verificar os 

posteriormente realizar ajustes na política interna de concessão de

Foram utilizados os valores em aberto e a receber no total de cada

de inadimplência de cada ano. Após serem encontrados os valores

que a empresa deseja obter um crescimento de 50% para 2020 em comparação ao mesmo período no ano 

anterior, foi realizada a estimativa da taxa de inadimplência com o crescimento proposto, que seria de 

 principal medida da implantação da gestão estratégica, adotamos

crédito, e também na administração da cobrança. Proporcionando,

gestão da empresa, sejam cumpridos no período de tempo que

realização das análises foi verificado que para os anos de 

inadimplência estava em 3% e 5%, respectivamente. Para o ano de 2020 pode-se notar que houve um 

faturamento da empresa, em comparação com o mesmo período no

melhorias realizadas nas políticas de credito conseguiu-se manter a taxa de inadimplência em 7%, sendo este 

cenário otimista que ficou em 14%. Conclusão: Portanto, um

aliado de um olhar mais estratégico sobre o futuro do negócio pôde ajudar a empresa a crescer de forma 

metas. Pois um caminho com estrutura, cultura organizacional e

empresa, juntamente com objetivos futuros claramente definidos.

CHAVE: gestão estratégica, inadimplência, provedor de internet. 

A GESTÃO ESTRATÉGICA COMO VIA PARA A REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA, ESTUDO DE CASO EM UM PROVEDOR DE 

empresarial, o que demonstra 

maior eficiência na gestão 

ofertar a seus clientes, 

crédito liberal, onde buscam 

 para a otimização de 

concessão pode trazer 

período de 01/01 a 30/09 

dos anos de 2018 e 2019, para que em 2020 no mesmo período a inadimplência não chegue em 10%. Estudo 

realizado num provedor de internet com atuação nas Zonas da Mata Norte e Sul do Estado de Pernambuco. 

s financeiros de 2018 e 2019 com o intuito de se verificar os 

de crédito, e também na 

cada ano, dividindo um 

valores e considerando 

que a empresa deseja obter um crescimento de 50% para 2020 em comparação ao mesmo período no ano 

anterior, foi realizada a estimativa da taxa de inadimplência com o crescimento proposto, que seria de 

adotamos mudanças na 

Proporcionando, desta forma 

que fora de terminado. 

 2018 e 2019 a taxa de 

se notar que houve um 

no ano anterior. Com as 

se manter a taxa de inadimplência em 7%, sendo este 

um bom planejamento 

aliado de um olhar mais estratégico sobre o futuro do negócio pôde ajudar a empresa a crescer de forma 

e valores tem grandes 

definidos. 
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