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PROJETO INTEGRADOR: EMPRESA ENGIE BRASIL 

Carlos Elias da Silva, Gláucia Franciene de Souza, João Vitor Grigoletto Cunha,  
Juliano Matioli Chaves Junior, Rudinei Vilela, Wilsame Onofre Emiliano da Trindade 

 
Este é um trabalho multidisciplinar do curso de administração proposto pelas seguintes 

disciplinas: Gestão socioambiental, ministrada pela professora Lindsay Sant’Anna, 

Administração de produção I, ministrada pelo professor Elvis Magno e Administração logística 

e de materiais ministrada pela professora Dariana Zanella.  Será realizado uma análise crítica 

de sustentabilidade empresarial, utilizando de indicadores socioambientais presentes na 

dimensão social, ambiental e econômica dentro da empresa Engie. Esses indicadores compõem 

o conceito chamado Triple Botton Line (3BL), o tripé da sustentabilidade, que é responsável 

por medir os resultados gerados pelas práticas sustentáveis dentro da empresa. O objetivo será 

identificar as práticas sustentáveis, através do posicionamento, comportamento e das estratégias 

aderidas pela empresa diante do cenário de responsabilidade socioambiental empresarial, 

através das análises de dados apontados que abordam as três dimensões. No que diz respeito 

aos indicadores da dimensão social, será abordado os indicadores Saúde e Segurança dos 

Empregados e Combate a Corrupção, na dimensão econômica o indicador Custo de Produção 

e por fim, na dimensão ambiental, o indicador de Gestão de Resíduos. 

 

PANDEMIA, LIVES SERTANEJAS E BEBIDA ALCOÓLICA:  
A ATUAÇÃO DO CONAR 

Anistella Souza 
Drª Lindsay Teixeira Sant’anna 

A pandemia da Covid-19, no começo do ano de 2020, fez com que vários eventos presenciais 

fossem adiados, alguns deles até mesmo cancelados. Para continuar mantendo contato com o 

público e incentivar as pessoas a ficarem em casa, alguns artistas do setor de música sertaneja 

adotaram uma nova estratégia mercadológica que foi fazer pocket shows para os fãs através de 

uma ferramenta das mídias sociais, que são as lives. O presente estudo teve o objetivo de 

analisar a atuação do CONAR nessas lives, que eram em sua maioria patrocinadas por marcas 

de bebidas alcoólicas.  De forma específica, este trabalho analisou a atuação do CONAR no 

caso da live “Boteco em Casa” com o cantor Gusttavo Lima e seus reflexos, a partir de então, 
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nas LIVES sertanejas durante a pandemia da COVID-19. Na live não havia nenhuma restrição 

de acesso para menores de idade, além da consumação explícita e exagerada de bebida 

alcoólica, o que descumpriu recomendações do CONAR e preceitos do Código de Defesa do 

Consumidor. O CONAR decidiu pelo arquivamento da representação em face da Ambev e 

aplicação de advertência em face do cantor Gusttavo Lima lembrando seu papel de 

influenciador e sua responsabilidade perante o público. A atuação do CONAR gerou uma 

postura mais responsiva dos artistas em suas futuras lives, principalmente no que se refere ao 

uso excessivo de bebidas alcóolicas. 

 

 

TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: 
O USO DAS TICS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DURANTE A PANDEMIA 
 

Hellyzandra Carvalho Brito 
Ma. Thaise Amorim 

 
 

Nos dias atuais, o processo educativo vem se tornando cada vez mais exigente e globalizado o 

que leva a apreensão da necessidade de se aprender com as tecnologias. Tal aprendizado tem 

se mostrado uma das grandes e contínuas preocupações no contexto do processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que as tecnologias, de um modo geral, vêm ocupando um espaço e 

importância cada vez mais abrangentes na vida do homem e, assim, exigem um entendimento 

coerente sobre a forma como deve ser utilizada no sentido de obter resultados significativos na 

educação, na formação e no desenvolvimento do indivíduo. O objetivo do artigo é o de ressaltar 

a importância do uso das tecnologias na educação como elemento favorecedor para que o 

processo ocorra de forma equilibrada, permitindo o pleno desenvolvimento do educando. Para 

embasamento da pesquisa foi utilizado um referencial bibliográfico e uma observação simples 

condizentes com o objetivo proposto. Conclui-se que, a partir do uso das tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem se torna mais fácil adequar a educação às exigências e 

possibilidades da contemporaneidade.   
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UM PROJETO PARA TODA FAMÍLIA 

Lucas Moreira de Almeida 
Me. Elvis Magno da Silva 

 

A habilidade no uso do dinheiro tem sido um fator relevante para na questão qualidade de vida. 

Em uma realidade norteada por um consumismo desenfreado falar sobre dinheiro é muito 

comum, porém ensinar sobre ele e planejar seu uso não tem sido muito frequente. A educação 

financeira está relacionada aos conhecimentos que o indivíduo possui a respeito do uso do 

dinheiro. Segundo Negri (2010) educação financeira é um meio de ensino aprendizagem 

direcionado a uma melhor compreensão a respeito de administração do dinheiro, é um canal de 

informações e geração conhecimentos para que o cidadão exerça em suas atividades 

relacionadas a finanças com menos fragilidade diante das investidas do consumismo. 

Este artigo tem como objetivo apresentar o importante papel da educação financeira no contexto 

escolar e familiar, além de seu impacto na economia e qualidade de vida. Esse objetivo visa a 

formação de uma sociedade hábil na administração de finanças pessoais. E o preparo nas 

tomadas de decisões frente as investidas do comércio em criar uma cultura de consumismo 

compulsivo. A metodologia usada nesse artigo trata-se de uma pesquisa-ação de natureza 

qualitativa aplicada por meio de questionários. Os questionários foram aplicados através de um 

curso de educação financeira. Esse curso foi apresentado a membros de uma comunidade de 

zona rural considerada em sua maioria classe baixa.  

A justificativa do presente estudo é a grande escassez de aprendizagens que norteiam a conduta 

humana a respeito da educação em finanças pessoais. A questão problema a ser abordada aqui 

é o cenário de que indivíduos sem letramento financeiro não alcançam um dos principais 

objetivos de uma formação geradora de recursos, que é ter recursos resultantes do exercício de 

sua formação para viver uma vida digna. Devido as raízes de tal problemática serem de natureza 

educativas as sugestões tratadas aqui neste artigo são direcionadas ao contexto da educação 

escolar e familiar.  O presente artigo está organizado em quatro partes:  A primeira parte trata- 

se do embasamento teórico feito a partir de revisão bibliográfica. A segunda parte apresenta a 

metodologia usada na pesquisa e os recursos para coleta de dados. A terceira parte traz os 

resultados e discussões gerados por meio da análise dos dados coletados. A quarta e última 

etapa traz as conclusões resultantes da análise dos dados. 
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS AUTISTAS E O 

PSICOPEDAGOGO 

Brenda Gabrielle Soares Fernandes 
Drª Lisiane Flores de Oliveira Strumiello  

 

Este estudo objetivou demonstrar qual a relevância de um psicopedagogo para o processo de 

ensino aprendizagem de um aluno autista. Alguns dos passos utilizados para chegar lá foram 

conceituar o que é o autismo, assim como constatar qual é o processo de aprendizagem do aluno 

autista, bem como demostrar como o psicopedagogo faz parte da inclusão do aluno autista, e 

por fim apresentar como o psicopedagogo pode influenciar a aprendizagem da criança autista. 

Para tanto, foi utilizado como método de coleta de dados a abordagem quantitativa, realizada 

através de um questionário virtual. A partir da análise dos dados coletados foi possível perceber 

a importância do psicopedagogo para a aprendizagem da criança autista, pois resultaria em uma 

melhoria em suas relações sociais e na autonomia em suas tarefas diárias. Porém o maior 

obstáculo e a falta de valorização do profissional para a educação. Por fim através de todo o 

estudo realizado e das sugestões pedagógicas apresentadas foi possível confirmar que o 

profissional psicopedagogo pode sim auxiliar e melhorar o processo de ensino aprendizagem 

de alunos autistas. 

 

A TRAJETÓRIA DAS PANDEMIAS AO LONGO DOS SÉCULOS: DESAFIOS 
ENFRENTADOS PELOS DOCENTES NO CENÁRIO EDUCATIVO EM MEIO À 

CRISE PANDÊMICA, COVID-19 
 

Adinalva Alves de Oliveira 
Me. Vera Piazzi 

 

Desde a chegada da Covid-19 ao mundo, vários pilares da sociedade foram abalados com 

prejuízos imensuráveis e impossíveis de serem calculados. Partindo desse pressuposto esse 

artigo foi elaborado com a finalidade de fazer uma análise sobre os desafios enfrentados pelos 

docentes no âmbito educacional em meio à crise pandêmica, COVID-19.  A princípio foi feito 

uma pesquisa bibliográfica sobre as pandemias ao longo dos séculos como pano de fundo que 
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se descortina com a covid-19 e os seus efeitos no mundo educativo. Em seguida foi elaborada 

uma pesquisa quali-quantitativa. Nesse contexto a pesquisa objetiva dar vozes aos educadores, 

na tentativa de saber qual é a sua real situação, também pretende obter respostas a essas 

implicações descritas no objetivo proposto pela pesquisa. Deste modo, serão apresentadas 

relatos, discussões, tabulação de dados, fazendo-se o uso da estatística descritiva das repostas 

obtidas. É perceptível que o momento atual em que vive a educação, bem como outros pilares 

da sociedade é desafiador e cheio de incertezas. Nesse cenário assumido pelos professores e 

alunos são grandes e inumeráveis os desafios a serem superados. Dentre eles, percebe-se: 

dificuldade em adequar-se às novas modalidades de ensino, despreparo por parte dos docentes 

em manusear os recursos tecnológicos, além de deparar com os problemas emocionais, sociais 

e desigualdades sem precedentes ocasionadas pelo ensino remoto. E por fim, na conclusão deste 

trabalho, além de discorrer sobre a abrangência do estudo em análise, provocar reflexões sobre 

a temática dos desafios enfrentados pelos professores no âmbito educacional, estimular novos 

estudos que contribuam para soluções possíveis com a finalidade de corrigir as lacunas e 

amenizar os prejuízos causados à educação brasileira provocados pela COVID-19.  

 

LETRAMENTO MATEMÁTICO: A FUNCIONALIDADE DOS NÚMEROS NO 
CONTEXTO SOCIAL DOS ALUNOS EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19 

 

Renata Gomes Portela 
Ma. Maria Betânia de Castro Nunes Santos 

 
O presente artigo teve por objetivo entender como ensinar matemática no contexto de 

letramento, de forma a fazer sentido na vida dos educandos em tempos de pandemia. Trata-se 

de pesquisa relacionada ao letramento matemático e à funcionalidade dos números no contexto 

social. O tema exposto é relevante pois o letramento matemático é responsável por provocar no 

educando a capacidade de corresponder de forma crítica, independente e autônoma às demandas 

sociais e profissionais que o exigem. Os objetivos foram: identificar os fatores que demonstram 

a ansiedade dos alunos na alfabetização e letramento matemático; analisar como o letramento 

matemático pode colaborar no contexto social dos educandos; e investigar como se dá o ensino 

da matemática no viés do letramento matemático em tempos de pandemia. A metodologia 

baseia-se em uma pesquisa básica, de cunho qualitativo, de caráter exploratório, descritivo e 
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bibliográfico. Foram selecionados artigos no Google Acadêmico e livros que serviram de 

embasamento na elaboração da pesquisa. Um questionário com sete perguntas foi criado na 

plataforma Google Forms e enviado às professoras que lecionam desde a Educação Infantil até 

o 5° ano do Ensino Fundamental. Constatou-se de que maneira o ensino da matemática tem 

ocorrido no contexto pandêmico na perspectiva do letramento matemático, ressaltando o papel 

da tecnologia, sem menosprezar os métodos tradicionais. Ficou evidente o papel que o 

letramento matemático desempenha na vida do educando, uma vez que está intrinsecamente 

ligado às suas práticas sociais e o torna capaz de usar a Matemática para resolver e discutir 

questões voltadas à sua realidade. 

 

ESTRATÉGIAS DE ALFABETIZAÇÃO PARA CRIANÇAS COM 

TDAH 

Diogo Vergílio Gomes Portela, Gabriela Margarida da Silva Mateus, 
Tatielly Cristina Evaristo, Vitória Nazaré de Jesus da Silva, 

Dra. Lisiane Flores de Oliveira Strumiello 

A alfabetização é um processo de suma importância na vida do homem, pois por meio dela o 

ser humano possui a oportunidade de se sentir “cidadão” perante a sociedade. Entretanto, a 

existência de obstáculos pode dificultar esse processo. Assim é necessário que se pense em 

técnicas que sejam eficientes e tenham a finalidade de induzir a uma aprendizagem satisfatória. 

Dentre os empecilhos, é valido destacar o Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade, conhecido como TDAH, que é uma doença neuropsiquiátrica altamente 

predominante na infância. Estima-se que ele atinge cerca de 3% a 5% das crianças em todo o 

mundo e sua prevalência é maior entre os meninos.  O TDAH é caracterizado pelo déficit de 

atenção, impulsividade e hiperatividade, que pode perdurar ao longo da vida, comprometendo 

a vida social, acadêmica e familiar do indivíduo. 

Alunos que possuem esse transtorno tendem a ter uma experiência pedagógica comprometida, 

visto que seus sintomas podem ser comuns da idade e assim correm o risco de obterem o 

diagnóstico tardiamente. Contudo, existem diversas metodologias que podem ser usadas para 

auxiliar esses educandos no processo de alfabetização e alguns destes métodos será o assunto a 

ser abordado ao longo deste artigo. Segundo Vygotsky (1996 apud Oliveira; Silva, 2016) “o 
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processo de alfabetização das crianças com TDAH deve ser trabalhado de forma a atender sua 

especificidade, sem realçar sua deficiência, pela ausência de estímulos necessários para seu 

desenvolvimento psicossocial”. Portanto, é de suma importância a abordagem do tema, visando 

atender todos os educandos de acordo com suas necessidades, para que assim a educação possa 

alcançar a todos. Logo, em razão dos fatos mencionados, o artigo possui como objetivo estudar, 

identificar e sugerir estratégias de alfabetização para educandos com TDAH, sendo 

fundamentado por meio de pesquisas bibliográficas a respeito deste transtorno, como também 

com algumas sugestões de atividades que têm em vista auxiliar o professor no processo de 

alfabetização desses educandos. Sabe-se que é um grande desafio a alfabetização em crianças 

com dificuldade de aprendizado. Falta de atenção e a hiperatividade são uns dos motivos para 

fracasso escolar em diversas crianças. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, 

ocorre em 3 a 5% das crianças em idade escolar e mais da metade dos casos o transtorno 

acompanha o indivíduo na vida adulta. 

As características desse transtorno na prática educacional, levam a criança a ter dificuldade em 

reconhecer algumas palavras, confundir informações, faz com que o aluno comece uma 

atividade e não termine. Sabendo dessas dificuldades, o professor necessita de métodos que 

auxilie o aluno as suas potencialidades, tornando a aprendizagem satisfatória com atividades 

especiais que o ajudem a ter um melhor rendimento durante esse processo. A proposta desse 

trabalho é identificar as dificuldades no processo de aprendizagem e viabilizar estratégias de 

alfabetização para crianças com TDAH, com o intuito de auxiliá-los a uma melhor concentração 

e controle da hiperatividade no momento de estudo. É de grande importância a escolha de 

atividades que ajudem as crianças no dia a dia sem que haja um desgaste emocional e 

proporcionam momentos que mais os incitam.  

 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: O PAPEL DA FAMÍLIA 

Juliana Silva Martins 
Ma. Maria Betânia de Castro Nunes Santos  

O brincar na Educação Infantil colabora para o desenvolvimento da autonomia e identidade das 

crianças. Diante disto, o presente estudo buscou abordar a importância do brincar e as 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Revista de Anais da SINC - Lavras, MG, v. (4); n. 1; nov. 2021 

12 
 

consequências em que o momento de pandemia (Covid-19) tem provocado na Educação Infantil 

e a importância do papel da família este contexto, ou seja, compreender como se dá a relação 

do adulto e da criança em tempos de pandemia. A temática principal do tema escolhido 

considerou que o ato de brincar é um dos principais direitos da criança, e por meio das 

atividades lúdicas, ocorre o desenvolvimento de importantes capacidades e habilidades como 

criar, explorar, imaginar. A metodologia utilizada constou de uma pesquisa qualitativa, com 

ênfase em uma pesquisa de natureza básica, descritiva e bibliográfica, realizada com cinco 

familiares de crianças com idade de 1 (um) a 4 (quatro) anos. A partir dos dados obtidos, foi 

possível perceber que o brincar está sendo estimulado pelas famílias com novas atividades e 

com criatividade, com envolvimento na educação dos filhos. Percebeu-se que a pandemia 

trouxe uma grande mudança na vida das crianças com relação aos comportamentos, pois nesse 

tempo, a falta dos colegas e da escola deixou um vazio e uma responsabilidade da família em 

sanar essas faltas. Ressalta-se que independentemente do contexto social ou de momentos que 

exigem mudanças ou adaptação, é de extrema importância proporcionar e estimular o brincar 

na vida das crianças. 

 

A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS 

DE AULAS REMOTAS 

Milena Eduarda Resende Carvalho 
Dra. Lisiane Flores de Oliveira Strumiello 

 
O presente artigo científico leva em consideração o momento atual em que vivemos com a 

Pandemia da Covid-19, que acarretou muitos desafios no que tange à educação. Com isso, este 

estudo busca compreender o quanto a afetividade durante as aulas remotas na Educação Infantil 

é importante para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.  A problemática em questão 

é se nas aulas remotas, o professor mantém a mesma relação de afetividade com seus alunos? 

Assim, objetivamos compreender o quanto a afetividade durante as aulas remotas na Educação 

Infantil é importante para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. A metodologia 

baseia-se em uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa (de caráter exploratório, 

descritivo e bibliográfico) por meio de uma entrevista semiestruturada individual com 4 

(quatro) crianças na faixa etária de 5 anos, e suas respectivas responsáveis. Os resultados deste 

estudo apontaram que a afetividade nas aulas remotas é peça fundamental para a construção do 
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processo de ensino aprendizagem. Diante do exposto concluiu-se que o distanciamento social, 

afetou diretamente o estado emocional das crianças e por isso, é muito importante que o 

professor volte seu olhar para elas, demonstrando muito amor e carinho. Agindo assim, o 

professor estabelecerá as relações afetivas fazendo com que as crianças se sintam acolhidas e 

isso consequentemente contribuirá para uma aprendizagem significativa. 

 

SELEÇÃO, RECRUTAMENTO PESSOAL DAS ORGANIZAÇÕES 

 
Abraão Santos 

Me. Elvis Magno da Silva 

 
 
Apresentar de forma objetiva os pontos específicos e gerais da gestão no que compete ao 

recrutamento e seleção de pessoas no ambiente organizacional. Nota-se que esses pontos são 

fundamentais para equiparação do quadro de colaboradores e organização dos processos 

empresariais e gerenciais da mesma. Critérios como contratação, avaliação de candidatos, 

recrutamento fazem parte dos passos de um conjunto de técnicas que tem por finalidade 

preencher funções e cargos em uma organização. Vemos que diante de um processo de 

recrutamento o candidato passa por um processo de avaliações que possibilitam sua imersão no 

seio da empresa. Este profissional atingiu critérios de qualificação, competências que o habilita 

a iniciar sua prestação de serviços e mão de obra. Por sua vez o recrutamento se trata de forma 

objetiva, do conjunto de técnicas e procedimentos que visam buscar candidatos em potencial, 

com qualificação necessária e formação, para desempenhar atividades laborais dentro da 

empresa. Em realidade este profissional atingiu pontos e características de formação que o 

habilita a ocupar a vaga oferecidas para o cargo. Não apenas os critérios teóricos, mas atingir 

as necessidades de aptidões que o empregador busca bem como é capacidades de desempenho 

funções específicas é parte do critério de recrutamento posteriormente o de seleção. O objetivo 

deste trabalho é discorrer sobre pontos e características do processo de recrutamento e seleção 

da área de recursos humanos da empresa FADMINAS localizada em área rural a 15 km do 

município de Lavras – MG. Se detém em explanar métodos, critérios necessários para 

elaboração deste processo administrativo, que compõe vários departamentos, clima 

organizacional de um empreendimento industrial ou comercial. O seguinte trabalho é 
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apresentado em um contexto relevante e atual. O assunto abordado se trata de uma área 

fundamental e usual, com etapas gerenciais e especificidades. Os procedimentos de seleção e 

recrutamento são de suma relevância por se tratar de critérios que mobilizam uma empresa. Em 

realidade, sob o ponto de vista organizacional, passa a ser parte de moinho que faz o motor 

funcionar e alcançar resultados. 

 

PACOTES DE SERVIÇO PARA UMA ACADEMIA 

Enderson Azini de Freitas Lacerda 
Me. Elvis Magno da Silva 

A empresa que foi escolhida está no ramo de qualidade de vida oferecendo serviços de 

academia, localizada na cidade de Lavras na região sul de Minas Gerais. Está estruturada de 

forma a oferecer serviço de musculação tanto para pessoas iniciantes, quanto para veteranos e 

oferece uma estrutura que possibilita o treino de atletas de bodybuilding. O objetivo dessas 

propostas de um pacote de serviços mais desenvolvido é poder ampliar a participação de 

mercado da empresa, para que ela possa atrair novos públicos e consequentemente poder 

aumentar suas receitas. Trazendo possibilidades de agregar valor ao dia a dia da academia, 

como o suporte nutricional direto no mesmo lugar que o cliente já vai para se exercitar, ter um 

espaço para aquisição de alimentos que ajudam na performance de treinos e cotidiano “fit”. 

Esse pacote é importante para que haja o crescimento do negócio e também do ambiente de 

treinos da cidade, além também do fator de expansão que gerará empregos para a região. O 

trabalho está dividido em algumas partes, como por exemplo a explicação do que é um pacote 

de serviços, depois uma breve explicação do que é a empresa onde está localizada e a proposta 

de novos agregadores de valor ao negócio. 

 

GESTÃO DE PESSOAS, UMA GRANDE OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

Luiz Fernando, Matheus Ronaldo 
Rhai Barese e Me. Elvis Magno da Silva 

 

Este trabalho tem o intuito de apresentar um pouco mais detalhado sobre a gestão de pessoas 

para as empresas que nada mais é, do que cuidar de todo seu pessoal, de todos os departamentos, 

desde a parte do recrutamento de candidatos, seleção, contratação e assim até os últimos dias 
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do funcionário dentro da empresa. O recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos 

que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 

organização. Sendo ela a primeira parte da fase de inserção de novos funcionários no mercado 

de trabalho, e no caso deste trabalho que vão ser inseridos dentro da empresa que vamos 

destacar logo adiante. Depois de toda a fase de recrutamento vem seleção, que depois de juntar 

todos os interessados nas vagas oferecidas, a empresa começa a selecionar os que demonstraram 

as melhores capacidades e com as aptidões necessárias para acrescentar, e assim começam as 

entrevistas, as provas, as conversas e por fim as contratações e os treinamentos são iniciados. 

O objetivo deste trabalho é fazer com que fique claro os métodos em especial do setor de 

recursos humanos da empresa Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso, 

localizada na cidade de Bom Sucesso/MG, e vamos esclarecendo alguns pontos com mais 

detalhes. Este trabalho é de suma importância pois é uma área bem ampla e de bastante atenção 

pois tem suas particularidades a fim de cada empresa opta a escolher, e principalmente no 

período em que nos encontramos, logo será a vez de estarmos à procura de um emprego 

passando por todos esses caminhos ou se estivermos no comando de um recrutamento para a 

vaga na empresa o qual já trabalhamos e somos do setor de recursos humanos. 

 

ESTUDO DE CASO DA EMPRESA VERDE CAMPO 

 
Flávia Machado, Larissa Coelho,  

Lawdiceia Sousa e Me. Elvis Magno da Silva 
 
 
A Gestão de Pessoas vai se preocupar justamente com as pessoas de uma organização. Nesse 

sentido, as principais preocupações que um Departamento Pessoal possui são voltadas para 

capacitar os colaboradores, desenvolvê-los, mantendo-os motivadas, para que eles queiram 

continuar a trabalhar na empresa. Uma empresa é feita de pessoas e elas que vão garantir o 

sucesso ou a falta dele em seus negócios, pois de nada adianta você ter todo o dinheiro do 

mundo para aplicar em um produto ou serviço se não há investimento o suficiente nos talentos 

que irão lhe ajudar a alcançar o patamar que você tanto deseja. Basta desenvolver um equilíbrio 

entre a ideia e os modos para executá-la. Trata-se, portanto, a gestão de pessoas, de um conjunto 

de práticas voltadas para maximizar o potencial dos comportamentos humanos. Para que isso 
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seja atingido, são aplicadas metodologias especificamente objetivadas a desenvolver o capital 

humano da sua empresa. Fazer a Gestão de Pessoas é uma garantia de que todas as necessidades 

dos colaboradores serão atendidas e de que eles estarão dentro dos cargos e funções que têm a 

capacidade para exercer. Se você não conseguir ter esse controle, provavelmente terá problemas 

em gerir seu time, o que pode gerar conflitos internos, alta rotatividade de pessoas e, 

consequentemente, a baixa lucratividade e cancelamento de contratos da corporação. Além 

disso, uma gestão de pessoas eficiente consegue fazer com que os seus clientes fiquem mais 

satisfeitos com o atendimento que recebem, uma vez que os colaboradores da empresa estarão 

mais engajados e comprometidos com os valores da organização. Esses aspectos fazem com 

que a empresa apresente um crescimento sustentável e saudável. 

 

ANÁLISE DOS INDICADORES SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS: 
O CASO NATURA 

 
 

Gabriel Alexandrino Silva, Nayara Dorta Keffer, 
                                         Sharon Belizário Pedro, Victor Hugo Hipólito Souza 

A responsabilidade socioambiental é o meio pela qual as empresas se responsabilizam pelos 

impactos sociais e ambientais de suas ações industriais e comerciais. Não obstante do tamanho 

ou segmentação de atividade, é relevante que as empresas tenham um compromisso para reduzir 

o impacto ambiental de suas atividades. Os acometimentos de responsabilidade socioambiental 

são efetivos para todos os participantes do processo. Essa prática acarreta vários benefícios, 

como atrair consumidores e funcionários mais conscientes, como trará benefícios para o mundo 

real. Diversas instituições são criadas e buscam se desenvolver alcançando maior eficiência em 

sua gestão. Peter Drucker ressalta que o que pode ser medido pode ser melhorado.  Torna-se 

necessário medir o avanço de cada meta estabelecida para o desenvolvimento por meio de 

indicadores. Os indicadores são aliados na gestão de um negócio, auxiliando na tomada de 

decisão (SANTOS, 2019). Portanto, o objetivo desse trabalho é abordar os três indicadores: o 

Social, que está subdividido em Saúde e Segurança do Trabalho e Combate à Corrupção; 

Econômico e Ambiental. E sob a luz da Triple Bottom Line escolheu-se analisar a pessoa 

jurídica da Natura SA e assim estudar sua responsabilidade socioambiental. Percebe-se o quanto 

a sociedade se preocupa com questões econômicas, políticas e principalmente com o meio 
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ambiente. Entendendo essas questões o objetivo é observar o posicionamento da Natura a favor 

disso, e qual é periodicidade de trabalhos e campanhas motivadoras e de conscientização. 

 

UMA VISÃO GERAL DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 
PESSOAS DENTRO DO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 

 
 

Bruna Ester Alvarenga Siqueira, Ester Pereira Cagliardi, Galber Toledo 
Marina Evangelista Mesquita e Me. Elvis Magno da Silva 

 
Segundo Zanal e Perini (2021) gestão de pessoas é a junção de conceitos, ações, técnicas, 

propostas pela empresa com o objetivo de desenvolver um perfil técnico e comportamental. 

Nesse sentido, essas ações devem trazer o engajamento e a motivação dos colaboradores e, por 

sua vez, eles retornarão com maior disposição e maior produtividade, promovendo o 

desempenho e o crescimento da entidade. O papel em questão, é visto como sendo um dos 

principais desafios da instituição, afinal, todo o processo deve estar alinhado à estratégia e aos 

objetivos da empresa. Além disso, conforme visto em aula, o recrutamento é de grande 

importância dentro das companhias para que possa encontrar profissionais adequados para a 

área em questão, o qual contribui para o crescimento e desenvolvimento, tornando o negócio 

de grande valor. Junto a esse fato, fazer a seleção correta de pessoas, favorece o sucesso da 

empresa no mercado, fazendo com que a mesma se sobressai em relação as demais 

concorrências. Nessas perspectivas, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise 

descritiva do processo de recrutamento e seleção da empresa Minas Verde, no setor de 

departamento pessoal, tendo como sugestão de melhoria atenta-se a comunicação entre os 

setores, ter uma empresa terceirizada no ramo com maior dedicação no processo, no processo 

de seleção ser mais assertivo e específico, evitando assim, menor número de desligamento de 

funcionários. O tema em questão foi de grande influência em nossa vida, seja ela pessoal e até 

mesmo profissional, pois através de um recrutamento e uma seleção de pessoas correta, auxilia 

o crescimento da empresa e de si mesmo, através do aprendizado constante desde a parte inicial 

da contratação a execução da tarefa dentro da entidade. Da mesma forma, a falta de um processo 

bem estruturado ou mal executado, pode causar problemas sérios, seja ele emocional e 

financeiramente, em relação a firma. 
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SUAS METAS DE RECRUTAMENTO CORRESPONDEM ÀS SUAS PRÁTICAS? 

 
Gabrielly Fernandes, Jamilly Rezende, Lívia Souza 

Vitória Araújo, Me. Elvis Magno da Silva 

 
Nos dias atuais vimos que a gestão de pessoas vem ganhando cada vez mais importância no 

meio empresarial, a gestão de pessoas é um conjunto de tecnologias de recursos humanos que 

visa desenvolver o capital humano de uma organização. Ou seja, a gestão de pessoas auxilia na 

melhoria do desempenho dos colaboradores e da empresa. Um dos objetivos da gestão de 

pessoas e mostrar que investir nas equipes pode deixar os profissionais mais satisfeitos e 

dedicados ao trabalho, o que impactará positivamente nos objetivos de negócios da empresa. A 

principal tarefa do processo de recrutamento e seleção é encontrar os profissionais certos para 

permitir que a empresa cresça, se desenvolva e alcance grande sucesso. Em um mercado cada 

vez mais competitivo, conseguir as pessoas certas para participar dos negócios da sua empresa 

terá um papel importante. O departamento de recursos humanos deve contribuir para a criação 

de um ambiente de trabalho saudável na organização, onde as pessoas possam se desenvolver 

e se desenvolver profissionalmente. Como parte importante desse processo, atrair e selecionar 

candidatos adequados que correspondam ao perfil de trabalho e à cultura organizacional é 

responsabilidade básica do departamento de recrutamento e seleção.  A seleção vem logo após 

o recrutamento e tem como objetivo de decisão final, capaz de identificar talentos com potencial 

para fazer a diferença no mercado, é através da seleção que o candidato recrutado é, ou não 

selecionado. O processo de admissão deve ser bem planejado, pois a escolha do candidato deve 

atender às expectativas da empresa, com melhores conhecimentos e habilidades para 

desempenhar determinada tarefa e alcançar os resultados. É um processo importante para 

empresa para que existam menos erros na contratação. Por isso existem diferentes técnicas de 

seleção, todas com o objetivo de dar subsídios para uma escolha mais assertiva. Como: 

entrevistas, análise de currículos, teste psicológicos e análises comportamentais, provas de 

conhecimento, dinâmica de grupo entre outras. Este trabalho versa a respeito de analisar o 

processo de recrutamento da empresa Expresso Nepomuceno S.A propondo melhorias para 

recrutamento e seleção. Foi discorrido sobre os processos da empresa e sua missão, visão e 

valores. O resultado dessa pesquisa aponta algumas sugestões de mudanças que deveria existir 

nos processos de admissão, para melhor gestão de vagas. Assim, a empresa terá mais 

assertividade na escolha de um candidato e alcance seus objetivos esperados. 
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O departamento de recursos humanos tornou-se um setor estratégico no mundo corporativo, é 

importante fazermos essa análise dos processos de recrutamento e seleção da empresa Expresso 

Nepomuceno S.A, pois a cada dia o mercado torna-se mais competitivo, e para que os resultados 

sejam alcançados é preciso que se tenham profissionais engajados, motivados, que vão ao 

encontro aos objetivos, valores, e metas organizacionais. 

 

COMO ACHAR A PESSOA IDEAL? 
A saga do processo de recrutamento de uma empresa contábil 

 
 

Leilane Mara da Silva Cunha, Mateus Oliveira do Vale, Tiago Henrique Oliveira Achilles 
Tiago Rodrigues de Lima e Me. Elvis Magno da Silva 

A relação do homem com o trabalho passou na última centena de anos por transformações 

expressivas. Atualmente, o mundo em sua era da informação e da globalização torna a mão-de-

obra humana mais intelectiva. Essas mudanças, inclusive, se tornam cada vez mais constantes, 

exigindo das pessoas alto nível de flexibilidade. O mercado hoje é totalmente volátil, está em 

incessante movimento. Saber conduzir o patrimônio humano das empresas nunca foi tão 

importante para o sucesso delas. Sobre o tema, Oliveira (et al, 2018, p. 18) discorre: “O fator 

humano precisa ser gerido de forma eficaz e eficiente para conferir flexibilidade, agilidade e 

comprometimento organizacional, por isso, gerenciar as pessoas considerando esses aspectos 

cai no domínio da gestão estratégica de pessoas”. Conhecendo as necessidades dos recursos 

humanos para as empresas, um dos processos realizados para o preenchimento de vaga em 

aberto em uma entidade é o recrutamento. Em um recrutamento, o gerente/gestor faz uma 

procura por um profissional a partir de um perfil predefinido e a quantidade de candidatos 

dispostos a ocupar a vaga, geralmente, vai ser proporcional à boa imagem da empresa frente à 

sua comunidade. Para que a ocupação da vaga seja satisfatória, é importante que suas as 

informações sejam devidamente detalhadas. O recrutamento pode ser feito em abrangência 

interior ou exterior à empresa. A seleção é o passo posterior ao do recrutamento. Dentre os 

recrutados, há de se avaliar o que mais se mostra capacitado à ocupação da vaga, tendo em vista 

suas capacidades técnicas e pessoais. A seleção é um processo apurado. Nem sempre o mais 

capacitado tecnicamente seja o mais adequado a ocupar a vaga. De acordo com Oliveira (et al, 

2018, p. 98), aspectos como “expectativas e potencialidades com as expectativas e necessidades 
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previstas para o cargo ou posição em processo de preenchimento” são decisivas para a seleção. 

O objetivo deste trabalho é produzir uma análise descritiva da metodologia processual de 

seleção da empresa Suprema Assessoria, Auditoria e Perícia Contábil e, a partir dos resultados 

obtidos, dar algumas sugestões de melhoria neste processo. O presente trabalho se justifica na 

necessidade de aperfeiçoamento dos processos de seleção das empresas, uma vez que a 

qualidade dos recursos humanos das entidades é fator fundamental para seu êxito. Toda empresa 

precisa avaliar seu processo de recrutamento e seleção com fim de apreciar se há nele falhas ou 

brechas que prejudiquem a melhor contratação possível.  

 

PIB DA CHINA 

Emilly Estéfani de Souza Pinto, 
Julia Gomes Vieira e Láiza de Souza Soares 

 

A Economia No Mundo: Economia Mundial: A economia mundial refere-se à economia de 

todos os países juntos. Pode ser avaliada de várias formas. Por exemplo, e dependendo dos 

modelos usados, pode ser representada pela valorização a que se chega numa 

determinada moeda, como o "dólar de 2006". A economia mundial vem retomando 

rapidamente a atividade econômica, especialmente no setor industrial: as previsões de 

crescimento global deste ano e do próximo foram significativamente revistas para cima desde 

o primeiro trimestre. Os indicadores de sentimento dos empresários registram melhora 

consistente e atingiram níveis elevados, inclusive nos serviços, nos quais a demanda e a 

produção caíram mais fortemente em consequência da pandemia. O PIB é a soma de todos os 

bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos 

os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB não é o total da riqueza 

existente em um país. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria 

um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. 

Na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante 

um período. Se um país não produzir nada em um ano, o seu PIB será nulo. O PIB Da China: 

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 7,9% no segundo trimestre, em relação ao 

mesmo período do ano anterior, mostraram dados oficiais nesta quinta-feira (15). A expectativa 

do mercado era de um avanço de 8,1%. O resultado, mais fraco do que o esperado, se deve à 
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desaceleração da atividade industrial, ao aumento dos custos das matérias-primas e aos novos 

surtos de Covid-19 que pesaram na recuperação do país. O crescimento desacelerou de forma 

significativa ante o recorde de 18,3% no primeiro trimestre, quando a taxa anual foi fortemente 

afetada pela queda provocada pela Covid-19 no primeiro trimestre de 2020. O objetivo deste 

trabalho é fazer uma análise descritiva do PIB da China em relação ao segundo trimestre. A 

Importância do PIB: O PIB serve para o controle do país. Metodologia: Pesquisamos e 

discutimos os textos mais importantes e informativos de sites confiáveis. 

 

PROJETO INTEGRADOR: JOHNSON & JOHNSON 

Barbára Santos, Diego Francisco de Oliveira, Kamilly Freire, 
Ludmilla Silva Carvalho, Maria Eduarda Costa Rezende e Me. Elvis Magno da Silva 

 
Diante do ambiente competitivo das empresas, surge a preocupação com a melhoria contínua 

da qualidade dos produtos e processos oferecidos por uma organização. Uma forma eficaz de 

se obter vantagem nesta competição é através do gerenciamento da cadeia de suprimentos, a 

qual aborda o projeto, o planejamento, a gestão e a coordenação do fluxo de materiais e 

informações desde o fornecedor até o consumidor final, buscando a integração de recursos 

humanos e físicos que possibilite o alcance do objetivo final de satisfação do cliente, com 

entregas no prazo e com qualidade. Tendo em vista a forte agressão que o meio ambiente, 

recebeu e recebe todos os dias, a população e as empresas devem ser mais conscientes e ter uma 

preocupação e atenção maior perante o mesmo. Com a evolução do movimento de 

responsabilidade social e de sustentabilidade, apareceram ao longo do tempo muitas ideias para 

que as empresas adotassem práticas de desenvolvimento sustentável. Assim, desempenhando 

um papel importantíssimo para a sociedade, pois ao comprar esses produtos de empresas 

contribuintes ao meio ambiente, os consumidores incentivarão economicamente as empresas às 

ideologias ecológicas. A defesa do meio ambiente, além da busca de uma harmonia entre os 

entes, também visa o pessoal que usufruem dele, segundo a Constituição Federal “Art. 225 – 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. A promoção da consciência 

ecológica em diversas áreas e esferas da sociedade acaba abrangendo também o setor privado. 

Entretanto, voltado às dimensões ambientais, que por sua vez traz um aspecto que visa à gestão 
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de resíduos, ela tem por objetivo o estudo dos custos de produção. Por fim, a dimensão social, 

que por sua vez é um dos assuntos mais críticos pelo momento que estamos vivendo traz em 

pauta a saúde e segurança dos empregados e o combate à corrupção. Como forma de facilitar 

essa coordenação, sistemas de informação são utilizados para o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos. Os indicadores permitem que o gestor compreenda o funcionamento 

organizacional, gerando informações relevantes para a tomada de decisão. 

 

ESTUDO E ANÁLISE DO PIB DA ALEMANHA 
 

 Pamela Sacramento Sutani, Debora Aparecida Lino  
Franciele Ap. Valeriano Venâncio e Lara Vitória Cantão 

Me. Elvis Magno da Silva 
 

Conforme informações do site Brasil Escola (2021), a economia vive sob permanente avaliação 

que é conduzida por uma lógica financeira geral de lucratividade. As grandes corporações 

industriais e as organizações financeiras manejam uma massa de ativos financeiros e de moedas 

que compõem suas estratégias de valorização ao lado de seus ativos operacionais. Assim, além 

das taxas de retorno nos investimentos produtivos, as taxas de câmbio, as taxas de juros e os 

índices de valorização das ações são "parâmetros" considerados na rentabilidade financeira 

geral. Num mundo de livre movimento de capitais e de taxas de câmbio flexíveis, aqueles atores 

efetuam movimentos de "poupança financeira", em consonância com suas expectativas 

mutáveis, que impactam fortemente os mercados cambiais, acionários e de crédito em geral, 

mundo afora. Segundo informações do site Brasil escola (2021), o PIB é a sigla para Produto 

Interno Bruto, que, em linhas gerais, é um indicador econômico bastante utilizado na 

Macroeconomia (ramo das Ciências Econômicas) que apresenta a soma de todos os bens e 

serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período (podendo ser um ano 

ou um trimestre). Sendo assim, o PIB representa a dinâmica econômica do lugar, apontando o 

possível crescimento da economia. Basicamente, o PIB serve para medir a atividade econômica, 

tendo como a análise do resultado do crescimento econômico do lugar em questão. Ao calcular 

o PIB, cria-se não só a possibilidade de analisar o crescimento econômico, mas também 

oportuniza comparações com outras localidades. Esse nível de crescimento pode também 

indicar possíveis problemas (caso não tenha crescido como o esperado) e, assim, permitir 

diagnósticos que apontem caminhos para a melhoria da economia. O PIB também permite 
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analisar quais setores da economia geram mais ou menos renda. Sendo assim, é possível 

identificar as fragilidades econômicas, bem como enxergar em quais setores deve-se investir. 

Segundo o site g1.globo (2021), o Produto Interno Bruto (PIB) alemão caiu 1,8% no primeiro 

trimestre de 2021, um recuo mais baixo do que o esperado, devido à redução do consumo das 

famílias em um contexto de restrições sanitárias significativas pela pandemia. Segundo dados 

divulgados nesta terça-feira pelo escritório de estatísticas alemão, após dois trimestres em alta, 

o PIB voltou a retroceder de janeiro a março e está "5% abaixo de seu nível antes da crise" 

deflagrada pela pandemia. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise descritiva, sobre o 

Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha dos últimos 20 anos. Conforme o site Estudar o PIB 

é importante pois, ele mensura a atividade econômica de uma região através de cálculos de 

oferta e demanda de bens e serviços. Por isso, o PIB é um termômetro da economia como um 

todo. Isso significa que, quanto maior for o índice de um país, maior é a sua atividade 

econômica. Para a construção do nosso trabalho, fizemos várias pesquisas em sites diferentes 

(brasil escola, g1.globo e conteúdos.xpi.com.br), procurando nos informar o máximo para 

colocarmos informações corretas e coerentes no nosso trabalho. Para fazer os cálculos 

estatísticos usamos informações do site http://www.ipeadata.gov.br/, para calcularmos o 

mínimo, máximo, média, mediana, moda, amplitude e desvio padrão e utilizamos o programa 

Excel para acharmos os valores corretos. 

 

ANÁLISE FINANCEIRA DO BRASIL 

 
Bernardo Batista, João Vitor Gomes,  

Maria Eduarda Andrade, Michel e Raul Lopes 

Me. Elvis Magno da Silva 

 
 
A economia mundial vem recuperando rapidamente a atividade econômica, principalmente no 

setor industrial. Porém, diversas cadeias produtivas, principalmente aquelas com alto grau de 

integração global, não estão no mesmo ritmo de fechamento, resultando em escassez de 

matérias-primas e pressão sobre os preços. Para saber como anda a economia dos países 

utilizamos a soma do PIB. PIB é a sigla para Produto Interno Bruto, que representa a soma do 

valor monetário de todos os produtos e serviços finais produzidos em uma região específica 

durante um período específico. O PIB é um dos indicadores mais utilizados em macroeconomia 
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e tem como objetivo principal medir a atividade econômica de uma região. De acordo com 

levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, o Brasil historicamente caiu 

4,1% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2020, saindo do ranking das dez maiores economias 

mundiais e caindo para o 12º lugar. Em 2019, o Brasil ocupava a 9ª posição. Segundo o ranking, 

o Brasil foi ultrapassado por Canadá, Coréia do Sul e Rússia em 2020. O objetivo deste trabalho 

é fazer uma análise descritiva do PIB da Brasil dos últimos 20 anos. A soma do PIB é uma 

ferramenta fundamental para avaliarmos o crescimento econômico do país, se o PIB está alto 

significa que a economia do país está boa, caso o PIB esteja baixo quer dizer que este país está 

com problemas internos em sua economia. Este trabalho foi realizado através de muitas 

pesquisas, leitora e análise de dados afim de se chegar a uma conclusão sobre o PIB brasileiro. 

Utilizamos o Excel para fazer o cálculo estatístico dos últimos 20 anos no PIB. 

 

ANÁLISE ECONÔMICA DA ESPANHA 

Bruno Gilga, Bruno Murray, Cecília Carvalho, 
Gabriel Estrela e Me Elvis Magno da Silva 

Podemos definir o termo “economia” como sendo uma ciência social que engloba a produção, 

distribuição, e consumo de bens e serviços. Ou seja, ela fornece conhecimento sobre o 

funcionamento das atividades econômicas e sociais, e ainda capta as decisões dos indivíduos e 

empresas em conjunto das crenças, estruturas da sociedade e suas necessidades. A sua função 

é diminuir ou cortar os gastos, funcionando como um controlador de desperdícios financeiros, 

focado na geração de renda. Atualmente, a economia global é regida principalmente pelo 

capitalismo, que é baseado na propriedade privada, na qual a grande maioria das transações é 

mediada pelo dinheiro. O PIB (Produto Interno Bruto) nada mais é que um indicador econômico 

que se consiste na soma de todos os bens e serviços finais (insumos não fazem parte) produzidos 

por um país por determinado período. Podemos levar em consideração para seu cálculo: o 

consumo, investimentos, gasto do governo, exportações líquidas (Exportações – Importações). 

Ainda, ele se divide em duas vertentes: (i) PIB Real que é o total das despesas em bens e 

serviços de toda a economia, utilizando-se os preços de um determinado ano base (preços 

constantes); (ii) PIB Nominal que é o total das despesas em bens e serviços de toda a economia, 

utilizando-se os preços do ano em questão (o ano que está sendo analisado  preços 

constantes). Seu estudo permite não só analisar o crescimento da economia, como também 
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comparar com os demais países, além de identificar fragilidades no âmbito econômico. A seguir 

apresentaremos uma breve análise, dos últimos 20 anos, a respeito do PIB da Espanha, que teve 

um desenvolvimento econômico significativo entre 1990 até 2007, mas sofreu fortemente com 

os impactos deixados pela crise em 2008, que gerou um elevado índice de desemprego e dívida 

pública. Contudo, nos últimos dois anos tem apresentado significativos sinais de recuperação. 

Dados mais recentes (2021), apontam uma retomada do crescimento do PIB espanhol em 

função do controle da pandemia no novo coronavírus, que interrompeu seis anos da sua 

expansão econômica. Seu PIB avançou 2,8% no segundo trimestre de 2021 ante o anterior, 

segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE). Na comparação anual, o salto do PIB espanhol no trimestre encerrado em 

junho foi de 19,8%. Para o desenvolvimento de nossas pesquisas utilizamos como fonte 

principal a consulta de dados em sites de notícias e aprendizagem, que estão dispostos nas 

“referências” no final deste trabalho. Ainda, usufruímos do programa Excel para a realização 

dos cálculos estatísticos.  

 

ESTUDO DA NOVA ZELÂNDIA 

Wilson Keiser, Filipe Sant’Anna, Diogo Lazaro, 
Jonas Vargas e Me. Elvis Magno da Silva 

 

A economia mundial (economia de todos os países juntos) pode ser avaliada de várias formas. 

Por exemplo, e dependendo dos modelos usados, pode ser representada pela valorização a que 

se chega numa determinada moeda, como o "dólar de 2006". O seu PIB (Produto Interno Bruto) 

é superior a US$ 160 bilhões e a renda nacional bruta per capita é de US$ 39.300,00 A moeda 

do país é o dólar neozelandês, o qual possui uma cotação mais abaixo do que o dólar americano 

e também o australiano. Mas o objetivo desse trabalho, é uma análise descritiva do PIB da Nova 

Zelândia dos últimos 20 anos. O PIB é a atividade econômica de uma região através de cálculos 

de oferta e demanda de bens e serviços. Por isso, PIB é um termômetro da economia como um 

todo. Isso significa que, quanto maior for o índice de um país, maior é a sua atividade 

econômica. O modo de pesquisa foi feito nos dados do site governamental IPEADATA. Para 

fazer o cálculo, foi usado as seguintes funções do Excel: Mínimo, Máximo, Média, Mediana, 

Moda e Desvio Padrão (para calcular os caracteres, foi selecionado a aba para o resultado, a 
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seguir fomos em fórmulas em estatística e procuramos a as fórmulas, selecionamos a mesma e 

depois incluirmos os valores da tabela de valores), e para calcular a Amplitude foi feito a 

seguinte forma no Excel: máximo menos o mínimo. 

 

ESTUDO E ANÁLISE DO PIB DO CANADÁ 

 
Ana Carolina Resende Carvalho, João Victor Corrêa Carvalho, Júlia Silva Felipe, 

Myllena Cristina de Faria Silva, Talita Rodrigues de Souza 

Me. Elvis Magno da Silva 
 

 
Afetada pela pandemia, a economia mundial registrou forte recuperação no terceiro trimestre 

(2021), com os PIBs mostrando variações expressivas, sem, contudo, retornaram aos níveis pré-

pandêmico. Mesmo onde a recuperação é forte, no entanto, o ritmo entre setores é bem desigual: 

a indústria tem se expandido a um ritmo bem mais forte que os serviços. PIB é a sigla para 

Produto Interno Bruto, que apresenta a soma de todos os bens e serviços finais que foram 

produzidos em uma economia durante um certo período de tempo. O Canadá é o décimo país 

mais rico do mundo, de acordo com o ranking internacional. Em 2017, o PIB era de US$1.652 

bilhões. Ao final de 2017, o país teve um crescimento econômico de 3%, superando todas as 

expectativas dos economistas. Vale destacar que, mesmo assim, o PIB brasileiro ainda é mais 

elevado que o canadense, sendo o 8º no ranking, com $1.954 bilhões. O objetivo desse trabalho 

é fazer uma análise do PIB do Canadá no ano de 2021, e entender a importância desse estudo. 

O PIB é necessário porque ele calcula o crescimento econômico de países, no qual contribui 

para resultados obtidos que podem evidenciar diagnósticos relacionados a problemas estruturais 

e financeiros. A pesquisa foi feita no site IPEADATA, foi inserido o PIB do país escolhido 

(Canadá) e em seguida foi colocado o PIB - paridade do poder de compra (PPC) - per capita 

(por pessoa) US$ de 2017. Analisamos o gráfico e selecionamos de 2000 à 2019 (últimos 20 

anos). 
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ESTUDO DO PIB JAPONÊS 

Gabriel Augusto de Souza, Graciano Peti Xavier Calembela, 
Kamila Elen Mariano Campos, Júlyo César Mendes da Silva e Me. Elvis Magno da Silva 

 
 

Devido ao grande avanço da globalização no mundo em que vivemos, existe cada vez mais um 

elevado fluxo de capitais, mercadorias e pessoas. Dessa maneira, a economia nos ajuda a 

entender como esses diferentes fluxos interagem entre si, e se torna extremamente importante 

para os indivíduos que constituem a nossa sociedade compreender tais conceitos. O Produto 

Interno Bruto – PIB – é o indicador macroeconômico que fornece o resultado final da atividade 

produtiva, que é utilizado para medir o desempenho econômico do País, Regiões ou Municípios. 

O PIB do Japão ao qual será apresentado neste trabalho, consiste em um dos mais altos e 

exemplares do mundo, porém vem decaindo ao longo dos anos. O objetivo deste trabalho 

consiste em avaliar os bens e serviços internos do Japão nos últimos 39 anos. A importância do 

estudo do PIB se dá pelo fato de ser um indicador que determina a força econômica, refletindo 

amplamente sua atividade em todo o país. Este trabalho foi construído a base de informações 

totalmente confiáveis, aos quais os autores desse estudo se reuniram e discutiram ideias a base 

de estudos por sites (MQL5, IPEADATA), e também programa altamente eficaz (Excel). 

 

ECONOMIA MEXICANA E SEU IMPACTO MUNDIAL 

Gustavo André, Lavinia Aparecida Carvalho, Lorena S. Bernardo Fernandes, 
Nathália Ribeiro Carlos, Rafael Henrique e Me. Elvis Magno da Silva 

O México está entre as quinze maiores economias do mundo e é a segunda maior economia da 

América Latina. O país é, no entanto, muito dependente dos Estados Unidos, seu maior parceiro 

comercial e destino de 80% de suas exportações. De acordo com o FMI, o PIB contraiu cerca 

de 9% em 2020, devido à pandemia da corona vírus. Contudo, espera-se que o país se recupere 

nos próximos anos, já que as projeções de outubro de 2020 do FMI preveem um crescimento 

de 3,5% para 2021 e 2,3% em 2022, sujeito à recuperação econômica mundial no pós-pandemia. 

Em sua mais recente projeção, de janeiro de 2021, o FMI revisou o crescimento do PIB do 

México para 4,3% em 2021 e 2,5% em 2022 (representando uma diferença de +0,8% e +0,2%, 

respectivamente, em comparação com as projeções de outubro de 2020). Com base nos estudos 
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elaborados pelo grupo a respeito da economia do México e seu impacto para o mundo, pode-se 

perceber que o México tem grande volume de negociações com os Estados unidos cerca de 80% 

das exportações são destinadas ao país, o principal produto de exportação é o petróleo, com isso 

o país tem grande impacto na economia dos USA , o país está entre os principais países que 

fazem parte da OCDE (Organização para a cooperação e o Desenvolvimento Econômico), O 

México está entre as quinze maiores economias do mundo e é a segunda maior economia da 

América Latina no ranking mundial o México está em 12° lugar. Esta economia mexicana é 

feita de uma mistura de indústrias e sistemas agrícolas antigos e modernos. O México produz 

milho, soja, arroz, feijão, café e etc. O turismo no México é uma atividade econômica 

importante para o país, classificado no décimo lugar ao nível mundial em termos de chegadas 

de turistas internacionais, e também pela grande diversidade histórica cultural. 

 

A MAIOR ECONOMIA DO MUNDO E SEU PIB 

Juan Guedes, Naiele Melo, Kelson Rodrigues, Wllington Pablo,  

Graziele Conceição e Me. Elvis Magno da Silva 

A economia mundial registrou forte recuperação no terceiro trimestre, com os PIBs mostrando 

variações expressivas, contudo, não conseguiram retornar os níveis pré-pandemia. Mesmo onde 

a recuperação é forte, no entanto, o ritmo entre setores é bem desigual: a indústria tem se 

expandido a um ritmo bem mais forte que os serviços. Segundo o site “observatório do terceiro 

setor” em 2021, prevalecerá a forte recuperação econômica, com destaque para EUA e China, 

com expectativas de crescimento na ordem de 4,2% e 9,2% respectivamente.  Por se tratar da 

maior economia do mundo, os EUA têm pouquíssima chance de encontrar dificuldade para 

financiar seu enorme rombo fiscal. Podemos entrever que o PIB e de suma importância para 

um país pois transparece a atividade econômica de uma região através de cálculos de oferta e 

demanda de bens e serviços. Desse modo o cálculo do PIB de um país tem como objetivo 

principal, relacionar o crescimento de uma economia com a riqueza de sua população. 

Liderando o ranque dos melhores PIBs do mundo vem os Estados Unidos com quase US$ 21 

Trilhões de dólares. O objetivo deste trabalho é realizar uma análise descritiva do PIB dos 

Estados Unidos nos últimos 20 anos e entender o contexto que este está inserido. O estudo 

desse tema é importante, visto que através do entendimento e da análise desse indicador, é 
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possível entender como está a atividade econômica e o crescimento econômico de determinado 

país em um espaço de tempo, na maioria das vezes essa ascensão econômica ocasiona um 

aumento na oferta de trabalho e numa melhora na qualidade de vida. Além disso, esse indicador 

também é importante para o planejamento da administração do país, pois esse mostra a renda 

gerada por cada setor econômico, mostrando os setores frágeis e os que devem ser investidos. 

Assim, o estudo do PIB é imprescindível para ter um bom entendimento do 

crescimento econômico de uma localidade e para entender a produção de bens e serviços de um 

país. 


