
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
XII ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/npm-etkn-qcx 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Luis Alexandre e Patrícia Tozzo. 
 
 
1. EMPREENDEDORISMO NO RAMO DE DECORAÇÕES DE FESTAS INFANTIS 
 
Anderson Martins de Oliveira; Camila Matos Barbosa; Patrícia de Oliveira; Ângela de Souza Brasil; Luis 
Alexandre de Oliveira 

 
RESUMO 
Ser empreendedor significa ser um líder nato, proativo, autoconfiante, dotado de perseverança e 
vontade de vencer. Com a modernização, a criação de novas ferramentas de trabalho, a comunicação 
em altas velocidades e um cenário nunca antes visto, os empreendedores do ramo de decorações de 
festas infantis, assim como todos os outros, precisam de boas capacidades adaptativas, ou seja, têm 
de ser atentos as mudanças decorridas de uma catástrofe mundial e em suas novas demandas. Não 
só a necessidade das pessoas mudou, como também as leis que ditam o que deve ser feito, como, 
onde e por quem; o empresário que burlar o novo normal torna-se sujeito as antigas multas, que por 
vezes estão a ser mais severas. A história mostra que aquele com melhores capacidades adaptativas 
tente a evoluir e fundir-se a um novo meio; empresas que mudam sua estrutura organizacional para 
manter-se no mercado tendem a traçar um caminho evolutivo que leva aos melhores cenários 
organizacionais. O presente artigo é resultante de um conjunto de pesquisas teóricas, cujo o objetivo 
principal é elucidar a respeito do setor de decorações de festas infantis, bem como a defasagem 
ocorrida na lucratividade das mesmas, devido a pandemia causada pelo coronavírus (COVID - 19). Os 
principais tópicos do artigo trabalharão a respeito do empreendedor, do mercado de festas infantis, das 
leis que o cercam, e sobre o cenário atual em contato com o mesmo. 
 
PALAVRAS CHAVE: empreendedorismo; pequenas empresas; modernização. 

 
 
2. IMPORTÂNCIA DO MARKETING ESPORTIVO 

 
Guilherme Augusto Gonçalves Ortuzal; Matheus de Souza Santiago; Keyth Jainne Botelho de Freitas ; 

Patrícia de Oliveira; Luis Alexandre de Oliveira; Ângela de Souza Brasil 

 
RESUMO  
Este artigo destaca o marketing esportivo que muitas empresas utilizam como meio de divulgação de 
uma marca, evento e negócios, onde o patrocínio é um dos principais elementos. O marketing esportivo, 
apesar do nome, não está voltado apenas para o esporte, mas também para educação saúde e auto 
participação. Qualquer empresa independente do ramo ela pode utilizar do marketing esportivo. 
Mostramos também o conceito e os estilos de marketing para ser utilizados da forma correta dentro 
das empresas. O marketing ele pode trazer benefícios quando utilizado da maneira correta, ele expõe 
a imagem da empresa busca atingir o cliente e aprender atenção dele para que ele acredite que o 
produto ou ideia seja tudo aquilo o que está sendo apresentado e atenda às necessidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing; marketing esportivo; competitividade. 
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3. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: Importância do Treinamento e Capacitação 
 
Sebastiana Vitoria de Souza Santos; Keyth Jainne Botelho de Freitas; Guilherme Augusto Gonçalves 
Ortuzal; Patrícia de Oliveira; Ângela de Souza Brasil, Luis Alexandre de Oliveira 

 
RESUMO 
Treinamento e capacitação tende ser um processo de suma importância dentro da empresa, método 
que visa a qualificação dos funcionários, partir dos mesmo que a organização consegui ter uma visão 
sob a produtividade, do desempenho abrangendo instruir os colaboradores em questão de 
comportamentos. Exige uma grande responsabilidade por que os colaboradores precisam estar prontos 
para todo tipo de problema inerente ao trabalho, seja atendendo clientes, ou na produção ou mesmo 
em áreas administrativas. É importante ressaltar que não existe um modelo correto de treinamento, as 
empresas precisam adaptar os treinamentos por elas aplicados à sua real necessidade. Quando isso 
acontece significa que o treinamento adotado foi o correto. O treinamento tem que estar alinhado às 
necessidades das organizações, para que ele seja efetivamente alcançado é necessário que a empresa 
saiba, desenhar os objetivos do planejamento, planejar de forma adequada voltada aos objetivos e que 
a prática seja realista. É através dele que a empresa alcança a qualificação dos colaboradores que 
ocorre por meio de um processo de aprendizagem em que competências específicas são desenvolvidas 
O objetivo deste artigo é apresentar como funciona o treinamento e capacitação, quais suas vantagens 
e etapas que as empresas devem seguir. Para a elaboração deste artigo utilizou-se a revisão 
bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: treinamento; capacitação; organização. 

 
 
4. JOVENS INVESTIDORES NO BRASIL: Um Estudo Bibliográfico Sobre as 
Outras Vertentes Além da Poupança Tradicional 
 
Bruna Soares de Souza, Matheus Romes Gonçalves Figueiredo, Raquel Prediger Anjos; Patrícia de 
Oliveira; Ângela de Souza Brasil 
 
RESUMO 
O presente artigo discorre sobre o projeto de extensão das Faculdades Integradas de Três Lagoas 
(AEMS), intitulado Jovens investidores no Brasil: outras vertentes além da poupança tradicional. Este 
projeto tem como objetivo apresentar a evolução do pensamento humano, bem como, o 
desenvolvimento e crescimento das mais variadas maneiras de investir qualquer capital, visando algum 
percentual de rentabilidade sobre este. Será visualizado, o que era comumente realizado pelos 
investidores no passado, como nossos avós e pais. Busca-se tornar visível a grande evolução nesse 
processo, tanto quanto, a necessidade e importância que se dá atualmente à assuntos voltados ao 
aspecto financeiro. Será abortado sobre temas e diversos conceitos ligados ao mundo dos 
investimentos, sobre à migração da poupança tradicional para investimentos com mais vulnerabilidade, 
e dos métodos de aquisição de conhecimento norteador para a tomada de decisões relacionadas ao 
investimento e aplicação de capital. Também será abortado o tema relacionado à mudança de 
mentalidade que vem se desenvolvendo em uma parcela da população sobre à educação financeira, 
onde busca-se educar principalmente, crianças e jovens, no que tange a possibilidade de ter uma vida 
adulta com qualidade e financeiramente saudável, que será alicerçada desde o início. Por fim, serão 
apresentados os resultados esperados com o desenvolvimento do projeto, assim como resultados já 
alcançados e as considerações finais. 

 
PALAVRAS CHAVE: investimentos; educação financeira; aplicação de capital; rentabilidade. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 2 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/tdj-stfc-xhe 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Angela Brasil e Clézio Lara. 
 
 
5. MARKETING DIGITAL: Considerações Sobre o Marketing Digital no Mercado 
de Trabalho 
 
Matheus de Melo Ribeiro; Miguel José de Almeida Duarte; Luís Alexandre de Oliveira; Ângela de Souza 
Brasil 
 
RESUMO  
Recentemente, tem-se percebido a grande importância de explanar a respeito do marketing digital, pois 
este é considerado um mercado de trabalho promissor e tem demonstrado grandes avanços ao longo 
dos anos, também se trata de um assunto relevante para o conhecimento da sociedade, visto que 
grande parte dos indivíduos estão inseridos na chamada, era digital. Desse modo, foi desenvolvido o 
presente artigo cientifico, que consiste em discorrer acerca do conceito de marketing digital de forma 
correlacionada com o processo de globalização, abrangendo o mercado de trabalho no ramo digital e 
os canais digitais como meio de comunicação. Ressalta-se ainda que é de suma importância o 
despertar da sociedade em prol ao tema de forma clara e objetiva, pois, vários campos de pesquisas 
estão voltados aos aspectos desta nova ferramenta de trabalho. No escopo de proporcionar melhor 
compressão dos indivíduos no que tange o tema abordado, o artigo foi dividido em partes relacionadas, 
sendo o objetivo primordial a análise do marketing digital como um novo campo de trabalho na esfera 
da sociedade. Por fim, foram utilizadas pesquisas bibliográficas com aspectos relevantes em relação 
aos fatos históricos de como surgiu o assunto, os primeiros mecanismos, seu crescimento exorbitante, 
as novas formas de marketing digital, suas plataformas, seus destinatários, e possíveis estratégias de 
utilização.  
 
PALAVRAS CHAVE: marketing; globalização; era digital; trabalho. 

 
 
6. PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA 
 
Giovanna Ribeiro Martins Latta; Karen Letícia Sabino Marques; Thaynara Santana Gomes; Patrícia de 
Oliveira; Ângela de Souza Brasil, Luis Alexandre de Oliveira 

 
RESUMO 
O presente trabalho tem como tema publicidade enganosa e abusiva, onde o objetivo é abordar sobre 
a publicidade enganosa e abusiva e sobre os direitos dos consumidores, mostrando quais publicidade 
são abusivas e quais não são, e sobre as diferenças de publicidade enganosa e abusiva. A importância 
da pesquisa sobre o tema e mostrar para o consumidor vulnerável que eles não devem se submeter à 
mídia e que eles podem ter o controle e o poder das vendas. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
a importância dos consumidores saber a diferença entre uma publicidade lícita e ilícita, para não cair 
em golpes e sair no prejuízo. A metodologia utilizada neste trabalho constituiu-se em análises 
bibliográficas para auxiliar no entendimento das publicidades enganosas e abusivas; as pesquisas 
documentais utilizadas foram de fontes diversificados sendo, livros, relatórios, artigos, fotografias, TCC, 
entre outros. 



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
XII ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

 
PALAVRAS-CHAVE: publicidade enganosa; publicidade abusiva; consumidores, mídia. 

 
 
7. AS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO 
 
Fernanda Alves Batista de Oliveira, Lucas Loureiro, Ângela de Souza Brasil, Patrícia de Oliveira, Luis 
Alexandre de Oliveira 
 
RESUMO 
Este artigo trata da mulher no mercado de trabalho, suas lutas, conquistas e derrotas. Atualmente a 
humanidade vive em um mundo moderno, onde a tecnologia impera, robótica já é uma realidade e não 
mais  pano de fundo para um filme futurista, mesmo assim quando se trata da  mulher no mercado de 
trabalho, ainda se tem uma visão antiquada onde na maioria das vezes a mulher é vista somente como: 
dona de casa, mãe e esposa, sendo assim,  ainda  é vista como ser inferior quando se trata de competir 
com o homem no mercado de trabalho.  Geralmente é comum perceber que a mulher tem uma 
remuneração menor que a do homem executando as mesmas funções.  Este artigo tem como objetivo 
mostrar o atual cenário da mulher no mercado de trabalho, nos dias atuais suas conquistas e desafios. 
O mercado de trabalho possui número compatíveis de vagas tanto para homens, quanto para mulheres, 
mesmo assim ainda é mais difícil para a mulher conseguir uma vaga do que o homes. Outro ponto 
interessante é perceber que a ascensão da mulher no mercado de trabalho no Brasil, começou, 
somente na década de 1970, e até agora em 2020, ainda não conseguiu chegar ao ápice de ser 
considerada um profissional competente, ou, se igualar a realidade do homem no mesmo cenário.  Para 
a elaboração deste artigo utilizou-se a Revisão Bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mulher; competitividade; mercado de trabalho.  

 
 
8. GESTÃO DE ESTOQUE NAS ORGANIZAÇÕES: Um Estudo de Caso em Uma 
Organização de Comércio Varejista 
 
Jonatan Ferreira dos Santos; Vítor Possari; Clezio Antônio Lara; Patrícia de Oliveira; Antonio Donizete 
Lemes 
 
RESUMO 
Este artigo visa mostrar, em etapas, a gerência de estoque, uma vez que se trata de uma das mais 
importantes áreas de uma organização/instituição, seja ela grande ou pequena. Para a realização do 
mesmo houveram pesquisas bibliográficas e de campo, esta em uma organização de comércio varejista 
local, da cidade de Três Lagoas – MS. O gerenciamento dos estoques busca prever quanto e quando 
deve-se comprar de um determinado produto, além de registrar informações necessárias sobre as 
vendas, já que muitas vezes os relatórios do setor de vendas necessitam de um respaldo para avaliar 
sua veracidade, porque pequenos erros fazem com que o mesmo se desencontre com a realidade das 
vendas. O principal objetivo dos estoques é viabilizar um maior aperfeiçoamento nos investimentos em 
produtos de uma empresa, o que gera um grande aumento no uso eficiente de meios internos da 
empresa, minimizando os possíveis erros de capitais investidos em estoques. Verifica-se que existe 
um grande acervo e várias maneiras assertivas de se uma empresa em relação ao mercado competitivo 
em que a mesma se encontra, dando a ela uma vantagem que seus concorrentes não possuem: 
disponibilidade de produto, pragmatismo de vendas, obtidos pela otimização de seu sistema pré-
planejado por empreendedores preparado para o atual sistema comercial e suas demandas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão; estoque; otimização. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 3 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
Google meet: https:// meet.google.com/hvs-gzud-qoq 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Patrícia de Oliveira e Antonio Donizete. 
 
 
9. A IMPORTÂNCIA DO ESTOQUE MÍNIMO: Um Estudo de Caso nas Farmácias 
de Brasilândia - MS em Época de Pandemia 
 
Franciane Dias Ribeiro, Luiz Fernando dos Santos Medeiros, Clezio Antônio Lara, Antonio Donizete 
Lemes 
 
RESUMO 
O estoque mínimo é uma atividade essencial em uma empresa, pois indica a quantidade mínima de 
itens que é preciso para o funcionamento pleno da organização, evitando um esgotamento de produto 
caso haja um grande aumento de vendas, permitindo então que as decisões de compras sejam mais 
lógicas, estratégicas e organizadas. Este artigo aborda a eficiência e eficácia do estoque mínimo, a 
funcionalidade desde que consiga suprir satisfatoriamente todas as necessidades da empresa para que 
não seja preciso fazer investimentos extraordinários ou imprevisto. O estudo tem o intuito de evidenciar 
estratégias do estoque mínimo em pandemias, e como é feita a gestão de estoque o gerenciamento de 
estoque é de grande importância para as empresa e utilizam diferentes ferramentas, como controles 
manuais, planilhas, softwares ERP entre outras, e tem como função organizar para controlar a 
quantidade de cada produto e assim determinar as necessidades de compra e garantir o estoque ideal 
para a atividade impedindo que haja excesso ou falta de estoques e garantindo que sempre que um 
cliente solicitar um produto, a empresa o tenha em estoque para fornecer, também possibilita saber 
quais os itens de maior rotatividade e também os que oferecem maiores lucros. A metodologia baseou-
se em pesquisa bibliográfica oriunda de livros e meio eletrônico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estoque mínimo; armazenamento; organização; gestão de estoque e pandemia. 

 
 
10. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O MUNDO DIGITAL: Como o Uso 
Indiscriminado de Aparelhos Digitais Afetam a Sociedade 
 
Laura Caroline Gomes Leal; Rodrigo Rodrigues Guimarães Cadamuro; Patrícia Tozzo de Matos 
Mercadante; Ângela de Souza Brasil; Patricia de Oliveira 
 
RESUMO 
Vivemos em uma sociedade fortemente influenciada pela tecnologia. Segundo a OMS, a dependência 
digital já é considerada uma das doenças do século XXI, chamada de Nomofobia - termo em inglês que 
significa no mobile fobia – sendo o medo irracional, ou exagerado em tradução literal, de ficar sem 
celulares ou outros aparelhos eletrônicos em geral. As ferramentas tecnológicas, que estão sendo 
desenvolvidas em um ritmo cada vez mais acelerado, permitem ao ser humano uma análise mais 
complexa e holística, viabilizando decisões mais assertivas e escolhas mais adequadas em diversas 
áreas de sua vida, incluindo a escolha das inúmeras profissões que nasceram com essas tecnologias, 
porém, o outro lado dessa grande disponibilidade de tecnologia empregada em nosso cotidiano é o 
distanciamento da essência humana: da capacidade de cuidar, amar e de sermos empáticos. Para o 
melhor uso das ferramentas digitais é necessário o desenvolvimento da inteligência emocional, a fim 
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de recuperar elementos da essência humana, o desejo de relacionar-se com a natureza e com outros 
seres humanos. Desse modo, nesse artigo, discutiremos sobre a inteligência emocional, como o mundo 
tecnológico impacta as relações humanas e seus, também, na saúde dos usuários, abordando sobre o 
uso indiscriminado de celulares e outros aparelhos eletrônicos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Modernidade; nomofobia; tecnologia; inteligência emocional.  

 
 
11. A IMPORTÂNCIA DE UM LÍDER MOTIVADOR 
 
Pedro Afonso dos Santos Carvalho; Emily Custódio Benfica; Ângela de Souza Brasil; Luís Alexandre 
de Oliveira; Patrícia de Oliveira 
 
RESUMO 
A problematização do trabalho é que se não tiver um ambiente estável dentro da empresa, os 
empregados não estarão motivados e consequentemente não alcançaram as metas impostas por 
aqueles que estão trabalhando desmotivados e sem compromisso. Qual a importância de um líder 
motivador na empresa? A justificativa dessa pesquisa é poder compreender mais a importância que 
um líder motivador tem com seus colaboradores, ver o quanto a motivação ajuda na produtividade da 
empresa. Identificaremos o papel do líder como ele define a forma de liderar a equipe, conhecer 
também as principais características para a motivação dos colaboradores para assim definir a relação 
entre a motivação e a produtividade dentro das instituições financeiras. O objetivo geral é compreender 
a influência do líder sobre a motivação da sua equipe e como a mesma pode contribuir com o 
crescimento da produtividade da empresa. Os objetivos específicos são compreender o conceito de 
liderança, suas principais teorias e os estilos existentes; descrever o conceito de motivação e suas 
principais teorias e descrever a relação entre a motivação e o crescimento da produtividade dentro das 
instituições financeira. Foram utilizadas as bases de dados como exemplo: SCIELO e BIREME, livros 
e artigos em revista, abordado em questão aplicação de ferramentas da qualidade, junto a um estudo 
de caso utilizando as palavras chaves. 
 
PALAVRAS-CHAVE: liderança; motivação; líder. 

 
 
12. CRM: Gestão de Relacionamento com Clientes Como Estratégia Competitiva 
 
Caio Guilherme Dias Queiroz; Naylla Dantas Nunes; Patrícia de Oliveira; Angela de Souza Brasil 
 
RESUMO 
Este artigo apresenta um estudo bibliográfico a respeito da ferramenta de gestão de relacionamento de 
clientes, CRM. A concorrência está cada vez mais acirrada e as empresas precisam se reinventar todos 
os dias a fim de manter sua clientela e captar novos clientes para que possa atingir seus objetivos 
organizacionais. O cliente deve ser cativado, conquistado, como um verdadeiro relacionamento 
interpessoal, ou então, a concorrência fará isso. Cada vez mais a clientela tem diversas opções no 
mercado e a empresa precisa conquistar esse cliente para escolher o seu produto. O trabalho do 
profissional de marketing poderá ajudar essas empresas, através de banco de dados detalhados e da 
aplicação do CRM, a manter um relacionamento mais próximo com seu cliente. Este passa a ser o foco 
da organização, é por ele que ela existe. Um bom marketing consegue fazer que o cliente seja único e 
especial, bem como seja ouvido e conhecido pela organização. Para explicar a ferramenta o presente 
trabalho partiu do geral para o especifico. Foi apresentado o marketing como gênero e a ferramenta 
CRM como espécie. O estudo teórico demonstra que as empresas necessitam do setor de marketing 
com profissionais capacitados, treinados para atender essa clientela que a cada dia fica mais exigente, 
tendo em vista as facilidades do mercado e a diversidade de opções que chega em suas mãos, 
principalmente pela internet. O CRM vai mostrar para a empresa que é possível fidelizar o cliente 
através de estratégias de fortalecimento de programas de fidelização.  
 
PALAVRAS-CHAVE: CRM; marketing; gestão de relacionamento de clientes. 
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13. LOGÍSTICA E MODAL RODOVIÁRIO: A Precariedade das Estradas 
Brasileiras 
 
Michele Lino, Paulo Sérgio Perussi, Ângela de Souza Brasil, Luis Alexandre de Oliveira, Patrícia de 
Oliveira 
 
RESUMO 
Logística, a ponte ou o elo entre a produção e o mercado. A distância física e o tempo separam as 
atividades produtivas do ponto de venda. Hoje existem vários tipos de logística, a industrial, comercial, 
empresarial, inversa, ambiental e a militar. Em um país em que mais de 60% das mercadorias é 
transportada pelas estradas, a sensação de abandono é o sentimento que muitos motoristas e 
transportadoras têm com relação às estradas do país e no Mato Grosso do Sul, onde contamos com 
uma malha rodoviária estadual de 12.652,90 km com somente 4.094,60 km desta pavimentada. Nosso 
estado possui a 12° colocação no ranking dos estados que mais exportam tendo um papel importante 
no PIB do país. 
 
PALAVRAS-CHAVE: modal rodoviário; estradas; acidentes; descaso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


