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APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório tem como objetivo apresentar os trabalhos realizados em 

2017/2018 nas atividades de ensino, pesquisa e extensão como forma de integrar os 

alunos do curso de Administração. A seguir o registro de todos os eventos e trabalhos 

realizados, a saber: 

 

PALESTRA:  GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA  

DIA 3 DE ABRIL DE 2017 

PALESTRANTE: GLAUCIA RIBEIRO 

ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

OBJETIVO:  Orientar e traçar junto com os alunos um plano de carreira como um guia 
que contribuirá para sua trajetória acadêmica e profissional. Destacar que o plano de 
desenvolvimento profissional pode ser elaborado a partir dos primeiros semestres do 
curso discutindo o perfil do Administrador no Projeto Político Pedagógico do Curso.  Será 
possível traçar e identificar quais são seus objetivos profissionais, além de ter meios para 
definir quais passos serão necessários para atingir o desenvolvimento de carreira de forma 
plena e satisfatória. 

 

 

PALESTRA: MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES NO OLHAR DOS 
COLABORADORES: ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS. 
 

DIA 4 DE MAIO DE 2017 

PALESTRANTE: RENATO MENDES. 

ADMINISTRADOR, SÓCIO DIRETOR DA DUNOME CALÇADOS E POS 

GRADUADO EM GESTÃO COMERCIAL PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS  
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PALESTRA: EMPREENDEDORISMO: PERFIL E DESAFIOS 

DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017 

PALESTRANTE: CEO GUILHERME CARVALHO 

 

E[MPRESA: QG PASTEIS E GRELHADOS – FRANQUIA COM 30 LOJAS  

 

PALESTRA: GESTÃO DE PESSOAS: CAPTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

CARREIRA – UM NOVO PERFIL DE COM PETÊNCIAS  

DIA 26 DE SETEMBRO  

PALESTRANTE: JAQUELINE OLIVEIRA  

 

EMPRESA: CIPHARMA  

 

PALESTRA: CAFÉ EXECUTIVO ESUP – TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017 

PALESTRANTE: ELIANE 

 

EMPRESA:  CÉZAR TRANSPORTES  

PUBLICAÇÃO DE ARTIGO NO CONGRESSO NACIONAL DE 
EXCELENCIA EM GESTÃO NO RIO DE JANEIRO  
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PRODUÇÃO ACADÊMICA DOS ALUNOS A PARTIR DA 
PESQUISA DENOMINADA:  
 
PUBLICAÇÃO NOS ANAIS  
 

 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM UM CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS: UM ESTUDO 
DE CASO  
 
Victória Figueiredo Motta Pimenta 
Murilo Gouveia 
Vitor Gouveia 
Tereza Cristina Pinheiro de Lima  
 

O presente estudo teve por objetivo pesquisar a qualidade de vida no trabalho dos 
funcionários da empresa Imperado. Trata-se de um estudo de caráter descritivo e 
exploratório, realizado através da aplicação de questionários aos funcionários de um 
Centro de Distribuição de Produtos Alimentícios. Os resultados indicam que os mesmos 
encontram-se satisfeitos, uma vez que dentre os oito critérios pesquisados, os percentuais 
de satisfação mais elevados em seus itens pesquisados foram de 82% com relação ao tema 
Compensação justa e adequada; 97% em dois itens do tema Condições de segurança e 
saúde no trabalho; 82% em um dos itens referente ao tema Oportunidade de uso imediato 
e desenvolvimento de capacidade; 67% no tema Chances de crescimento contínuo e 
segurança de emprego; no tema Integração social na empresa, 94% em seu item mais 
satisfatório; 95% referente a uma das questões relacionadas ao tema Constitucionalismo; 
no que diz respeito ao tema Trabalho e espaço total de vida, 94% em seu item mais 
satisfatório e no tema Relevância social da vida no trabalho o percentual de satisfação 
mais pontuado foi de 95%. 
 
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho; Modelo de QVT de Walton. 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS: UM ESTUDO DE CASO 

Número:  
XII CNEG & III INOVARSE 2016 
Código do trabalho:  
T16_145 
Resumo:  
O presente estudo teve por objetivo pesquisar a qualidade de vida no trabalho dos 
funcionários da empresa Imperado. Trata-se de um estudo de caráter descritivo e 
exploratório, realizado através da aplicação de questionários aos funcionários de um 
Centro de Distribuição de Produtos Alimentícios. Os resultados indicam que os 
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mesmos encontram-se satisfeitos, uma vez que dentre os oito critérios pesquisados, 
os percentuais de satisfação mais elevados em seus itens pesquisados foram de 
82% com relação ao tema Compensação justa e adequada; 97% em dois itens do 
tema Condições de segurança e saúde no trabalho; 82% em um dos itens referente 
ao tema Oportunidade de uso imediato e desenvolvimento de capacidade; 67% no 
tema Chances de crescimento contínuo e segurança de emprego; no tema 
Integração social na empresa, 94% em seu item mais satisfatório; 95% referente a 
uma das questões relacionadas ao tema Constitucionalismo; no que diz respeito ao 
tema Trabalho e espaço total de vida, 94% em seu item mais satisfatório e no tema 
Relevância social da vida no trabalho o percentual de satisfação mais pontuado foi 
de 95%. 
Autor:  
Tereza Cristina Pinheiro de Lima 
Vitoria Figueiredo Pimenta 
Victor Gouveia 
Murilo Gouveia 

Congresso:  
XII Congresso Nacional de Excelência em Gestão & III INOVARSE 2016 

 T16_145.pdf 
 

 

 

 
III SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA ESUP  

SEMANA ACADÊMICA E ENCONTRO CIENTIFICO DA 
FACULDADE ESUP  

 
EXPOSIÇÃO DE BANNERS DOS ACADÊMICOS  
 

MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ANÁLISE DO PERFIL 
MOTIVACIONAL DOS COLABORADORES DA NAJA 

ACESSÓRIOS LTDA 
 

Jorge Luiz Ferreira de Souza  
Carlos Lopes Toni da Silva 

Otávio Lacerda Freire 
Luiz Felipe Wayne 

                                                                                       Tereza Cristina Pinheiro de Lima 
RESUMO 

O presente estudo aborda as teorias motivacionais e analisa sua aplicabilidade no âmbito 
corporativo. Metodologicamente, utiliza-se a pesquisa de campo a partir de questionários 
e entrevistas aplicados em uma empresa nacional atuante no ramo automobilístico, 
localizada na região centro-oeste do Brasil. A pesquisa buscou responder as seguintes 
problemáticas: o que motiva o indivíduo; métodos e estratégias motivacionais utilizadas 
pela empresa; como potencializar a energia humana e a associação das teorias 
motivacionais com a prática. Os resultados indicam o perfil motivacional da organização, 
facilitando a verificação dos pontos que mais estão sendo explorados, sobretudo os de 
maiores ausências. Com isso, é possível nortear os gestores em relação à tomada de 
medidas estratégicas no intuito de melhorar tanto os resultados pessoais quanto 
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profissionais dos colaboradores. Além disso, os resultados mais relevantes da pesquisa 
apontam também que a gestão de pessoas é imprescindível para o avanço da empresa, 
uma vez que os investimentos no âmbito motivacional geram resultados satisfatórios 
tanto para a corporação quanto para os colaboradores. 

PALAVRAS CHAVES: Teorias motivacionais; Motivação no ambiente de trabalho; 
Gestão de pessoas. 

 
MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES: ANÁLISE DE UMA EMPRESA DE 

COMPONENTES AUTOMOTIVOS – UM ESTUDO DE CASO 

 

Isadora Barbosa Ribeiro (CPF: 054.315.101-85) isadorabribeiro@hotmail.com 

João Phelipe Mesquita (CPF: 702.889.701-01) joaophelipemesquista@gmail.com 

Julia Elisa Tome Olivieri (CPF: 043.230.951-98) juelisa.olivieri@gmai.com 

Maria Clara Durão (CPF: 103.671.987-11)  

cacadurao97@gmail.com 

 
RESUMO 

O presente artigo faz uma abordagem das teorias motivacionais analisando sua 
aplicabilidade em uma empresa de componentes automotivos tendo como referência o 
questionário utilizados pelo prêmio Great Place to Work® 2015. Metodologicamente 
utilizou-se a pesquisa de campo a partir de questionários aplicados em 53 funcionários, 
em uma população de 60, com 5% de margem de erro amostral e 95% de grau de 
contabilidade. A pesquisa buscou responder as seguintes problematizações: o que motiva 
o indivíduo; métodos e estratégias motivacionais mais utilizadas pelas empresas; como 
maximizar a energia humana e aplicabilidade das teorias motivacionais. Os resultados 
indicam que os funcionários 
PALAVRAS CHAVES: Motivação organizacional, Administração, estratégias 
motivacionais. 
 
 
          ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO RAMO DE HOTELARIA:                                 
                                          MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL 
 
Danilo Marques  
Guilherme 
Thais Dias  
Tatiana Gomes de Oliveira  
Ycaro Felipe da Mata  
 
 
RESUMO 
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Este estudo tem como finalidade, abordar o tema da motivação organizacional na empresa 
no segmento de hotelaria, localizado em Goiânia-GO, demonstrando fatores que 
interferem no desempenho dos colaboradores. A metodologia utilizada foi uma pesquisa 
de campo, de cunho quantitativo e qualitativo, através da aplicação de questionários 
buscando identificar a satisfação e motivação do grupo em estudo. Os resultados 
permitem afirmar que os funcionários se sentem satisfeitos e motivados quanto as 
necessidades humanas (Maslow) precisando investimentos em salário, qualificação e 
políticas de manutenção e desenvolvimento na empresa.  
 
PALAVRAS CHAVES: Motivação organizacional, teorias motivacionais, estratégias, 
gestão. 
 

MOTIVAÇÃO EM GRANDES EMPRESAS: ESTUDO DE 
EMPRESA VAREJISTA VENCEDORA DO PRÊMIO GREAT 

PLACE TO WORK® CENTRO-OESTE 2015 

André Camargo Andreoli; Célio Borges Sales Filho; Danilo Mattos de Barros; Wilker de 
Oliveira Paniago; Profa. Dra. Tereza Cristina Pinheiro de Lima  
 

RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar a motivação no contexto de uma grande 
empresa, vencedora do prêmio Great Place to Work Centro Oeste. A pesquisa que foi 
desenvolvida utilizando adaptações dos formulários do Great Place to Work Centro-Oeste 
para analisar as opiniões dos empregados acerca do local de trabalho, suas motivações e 
perspectivas para o futuro. Os resultados obtidos foram utilizados para fazer uma análise 
da teoria motivacional de Mclleland no que se refere as necessidades de afilisação, poder 
e realização. (ROBBINS, 2002).   
 
PALAVRAS CHAVES: Motivação; Gestão de Pessoas; Necessidades Humanas; 
Teorias Motivacionais. 
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ATIVIDADES 2018 
 
INICIAÇÃO CIENTIFICA  
 
INICIO: FEVEREIRO/2018 – FEVEREIRO/2020 
 

MOTIVAÇÃO, PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO E PERFIL 
EMPREENDEDOR DOS ACADÊMICOS DO MBA DA FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS EM GOIÂNIA 
 

ACADÊMICO: Wilker de Oliveira Paniago 
Professora Orientadora. Prof.a Dra. Tereza Cristina Pinheiro de Lima  

 
 

A pesquisa realizada pela ENDEAVOR a respeito do tema empreendedorismo, 
6% dos acadêmicos brasileiros já possuem seu próprio negócio, e 21% possuem a 
intenção de começar um negócio no futuro. Desses negócios, predomina-se 
empreendimentos pequenos: 30% dos estudantes pesquisados não possuem ainda nenhum 
funcionário, e 93% trabalham com até dez colaboradores. A pesquisa também mostra que 
não há muita intenção de expandir os empreendimentos, uma vez que somente 10% dos 
entrevistados pretendem ter mais de 25 funcionários em cinco anos (SEBRAE, 2017) 

No Brasil, a idade dos jovens que se denominam empreendedores está entre os 18 
e 24 anos. No período de 2002 a 2008, 61% desses jovens têm cinco a onze anos de 
escolaridade, e somente 17% deles possuem mais que isso. Aproximadamente 50% desse 
público possui renda de até três salários mínimos, 80% se considerarmos a faixa de até 
seis salários mínimos (BULGACOV, CUNHA, et al., 2011) 

Em uma pesquisa de cunho quantitativo realizado pelo SEBRAE, aplicada a 6.617 
empresários de pequenos negócios, foi questionado qual o maior benefício para se tornar 
empresário. 57% dos resultados estavam ligados a questões financeiras, como manter a 
renda (31%) e ter independência financeira (26%). Conciliar trabalho e família, e se 
realizar como empreendedor somaram 37% das respostas (SEBRAE, 2017)  

O cenário atual da economia brasileira justifica a busca das empresas pelo 
colaborador multifuncional e também a dificuldade de encontrar uma posição no mercado 
de trabalho após a graduação, fazendo com que os jovens busquem com rapidez a 
realização da pós-graduação.  Importante reafirmar que o comportamento humano é 
provocado por algo que o motiva. 

O presente artigo busca então analisar o perfil, a motivação e o nível de 
empreendedorismo dos alunos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas em Goiânia 
– Goiás.  

Manter a motivação tem sido um dos maiores desafios nos que se refere não só à 
carreira profissional, mas também à vida acadêmica. Um dos temas mais importantes para 
a pesquisa GEM, é a motivação, com o intuito de se conhecer mais a fundo a natureza da 
atividade empreendedora em países em desenvolvimento. (BULGACOV, CUNHA, et 

al., 2011). Através deste trabalho, será estudado algumas das teorias motivacionais mais 
conhecidas e como elas podem se relacionar com a motivação para empreender dos 
acadêmicos dos cursos anteriormente citados.  
FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Qual o estágio de empreendimento dos acadêmicos de MBA da Fundação Getúlio 
Vargas? Quais características sócio demográficas desses alunos? Qual o perfil 
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empreendedor desses alunos? Quantos funcionários possuem em seus negócios? O que o 
motiva a buscar uma pós-graduação? O que o motiva a empreender? Há planos de 
expansão em seus negócios?  Quais os principais benefícios do empreendedorismo, para 
estes alunos?  O aluno da FGV é um diferencial nas avaliações nacionais?  

Os estudos realizados indicam que entre “empreender ou ser funcionário de 
terceiros, 76% dos brasileiros prefeririam a primeira opção – a segunda maior taxa do 
mundo” (MELHADO e GONÇALVES, 2013, p. 6). Entretanto, mesmo com tal resultado, 
apenas 9% dos brasileiros possuem instrução suficiente para abrir um negócio. No Chile, 
por exemplo, essa taxa de capacitação chega a 43% (MELHADO e GONÇALVES, 
2013). 

Portanto, torna-se pertinente estudar o perfil, a motivação e o nível de 
empreendedorismo nos alunos egressos no MBA da Fundação Getúlio Vargas, uma vez 
que, segundo FGV (2012), a instituição foi eleita uma das melhores instituições de ensino 
do mundo, estando entre as 150 melhores na avaliação realizada pelo Global 
Employability University Ranks, publicado na Times Higher Education, revista britânica 
(https://portal.fgv.br/noticias).  
 
 
 
SEMANA PEDAGÓGICA E CIENTÍFICA – 2018 

 
 
 
PALESTRA: A PROPÓSITO QUAL É O SEU PROPÓSITO? 
DIA 7 DE MAIO DE 2018 
PALESTRANTE: GUILHERME CARVALHO – CEO DO GRUPO QG GRELHADOS  
 

 
Pelo quinto ano consecutivo, o QG Jeitinho Caseiro recebeu o Selo de 

Excelência em Franchising, pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), 

símbolo de distinção das empresas franqueadoras no mercado. Em 2018 o QG 

Jeitinho Caseiro foi considerado a 6ª Melhor Franquia no ramo de alimentação 

do país pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Esses 

reconhecimentos são frutos de um trabalho de excelência no segmento de 

franchising. 
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PALESTRA; EXPERIENCIAS NA CHINA – EMPREENDEDORISMO E 
INOVAÇÃO 
 
DIA 9 DE MAIO 
PALESTRANTE: LUCAS SOUZA 
 
Empreendedor desde os 22, formado em engenharia elétrica pela USP, MBA em Finanças 
pelo Ibmec, atualmente trabalha com consultoria empresarial e investimentos na bolsa de 
valores. Conselheiro titular por Goiás, na Confederação Nacional dos Jovens 
Empresários. 
 
FAJE GOIAS – FEDERAÇÃO DOS JOVENS EMPREENDEDORES DE GOIAS 

 
 
A Federação das Associações de Empreendedores e Empresários do Estado de Goiás 
(FAJE Goiás) é uma entidade civil gratuita, sem fins lucrativos, apartidária, fundada no 
dia 19 de abril de 2006, em Goiânia (GO), inicialmente denominada de Associação de 
Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás (AJE Goiás). 
A entidade tem o objetivo de fomentar a cultura empreendedora no Estado de Goiás por 
meio da capacitação, relacionamento e representatividade de jovens, além de contribuir 
para a geração de negócios e proporcionar um ambiente socioeconômico sustentável. 
Em parceria com outras instituições públicas e privadas, a FAJE Goiás atua para 
oportunizar a inclusão produtiva, proporcionando aos potenciais empreendedores 
condições mais competitiva de inserção no mercado, além de contribuir para o processo 
de emancipação social e aumentar as chances de sustentabilidade aos empreendimentos e 
fomento ao espírito empreendedor dos goianos. 
Com foco ainda no jovem empreendedor, a FAJE Goiás realiza projetos, eventos e ações 
para desenvolver empreendedores e jovens líderes por meio de capacitação técnica e 
experiências diferenciadas, e facilitar a troca de informações e gerar conexões com o 
objetivo de promover oportunidades de negócios. 
 
 
PALESTRA: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
DIA 10 DE MARÇO DE 2018 
PALESTRANTE: ADEMAR MOURA ALVES  
CEO LAB052 

 
 
Somos uma plataforma focada em criar e acelerar o crescimento de soluções diferentes, 
novas e melhores para suprir gaps de mercado, através da conexão entre startups, 
CORPORAÇÕES, investidores e universidades. 
 
 
PALESTRA: EMPREENDEDORISMO: UMA QUESTÃO DE INSPIRAÇÃO 
DIA 11 DE MAIO DE 2018 
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PALESTRANTE: HÉLIO ARTHUR IRIGARAY 
Doutor em Administração de Empresas pela FGV-EAESP (2008). Mestre em 
Administração de Empresas pela PUC-Rio (1997). Bacharel em Economia pela 
University of Northern Iowa, EUA (1986) 
 
AULA MAGNA – SEGUNDO SEMESTRE - 2018 - ABERTURA DO 
SEMESTRE 
PALESTRA: UM DIÁLOGO DE RELATOS E EXPERIENCIAS DO GRUPO 
IMPERADOR  
 
DIA 21 DE AGOSTO 
PALESTRANTE: EDUARDO GOMES  
EMPRESA:  CEO DO GRUPO IMPERADOR ALIMENTOS  
 
A Imperador foi criada em 1995 pelos irmãos Eduardo e Acir Júnior. Começou tímida, 
mas cheias de sonhos e com muita dedicação. No início, a empresa só distribuía os 
produtos que eram estocados em um estabelecimento alugado de 68 metros quadrados em 
Goiânia. Com o passar do tempo, a empresa foi crescendo e a família Imperador ganhando 
novos membros. Então, a marca inaugurou a primeira indústria de propriedade da marca 
no Pará, alguns anos depois. Para a família mineira, que viu em Goiânia a oportunidade 
de crescer e espalhar por todo o Brasil os produtos que eles queriam ter na mesa da sua 
casa, Goiás deu bons frutos. 
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PALESTRA:  FATOR HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES  
DIA 4 DE SETEMBRO 
PALESTRANTE: MARIA CRISTINA CRAVEIRO CAMPOS 
EMPRESA: DIRETORA DO GRUPO QG –  
 

 
 
 
PALESTRA: LIDERANÇA: UM DESAFIO PARA O PROFISSIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 
DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018 
PALESTRANTE: FREDERICO RIBEIRO GALVÃO 
EMPRESA: DIRETOR DA EDUCON 

 
 
 
 
 
 
Goiânia, janeiro de 2108 
 
 
PROF. MSC. FREDERICO GALVÃO  
COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  
 
 
 
PROF.A DRA. TEREZA CRISTINA PINHEIRO DE LIMA  
COORDENADORA DO NUCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO   


