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APRESENTAÇÃO 

Nos dias 25 e 26 de agosto, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração (PPGA) 

da Universidade Paulista – UNIP realizou a 11ª edição do “Colóquio em Redes, Empreendedorismo e 

Inovação em Administração” (REIAd). A temática principal desta edição foi “Desafios, resiliência e 

oportunidades para as organizações no pós-pandemia”. O evento contou com a presença de 

estudantes de graduação e pós-graduação, além de professores e pesquisadores da UNIP e de outras 

instituições do Brasil e do exterior. Foram apresentados 28 artigos científicos e 2 painéis de discussão. 

Além disso, o evento contou com dois palestrantes internacionais. O Prof. Dr. Samuel Fosso Wamba, 

da Toulouse Business School, e o pesquisador Dr. Linh Duong, da University of the West of England. 

Fosso Wamba abordou a importância da “Inteligência Artificial para uma sociedade melhor”. Já 

Duong compartilhou sua experiência com “Pesquisa de Impacto”. Segundo o Prof. Dr. Maciel Queiroz, 

um dos organizadores, “o REIAd está se tornando um evento referência para a discussão de tópicos 

contemporâneos e emergentes que são importantes para a academia e sociedade. Essa integração 

tem sido um dos pilares para o sucesso do evento”. Já o Coordenador do PPGA da UNIP, Prof. Dr. 

Marcio Machado, destaca que “o REIAd tem avançado na promoção do debate de alta qualidade 

envolvendo alunos de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e profissionais do 

mercado, em temáticas de interesse de toda a sociedade”. 
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1. Influência das competências organizacionais e dos vínculos 

socioeconômicos na competitividade de bancos múltiplos brasileiros 
 

Claudio Italo Scura  – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: A pesquisa procurou analisar a competitividade entre os bancos múltiplos brasileiros 

que representam atualmente um nicho de mercado dos bancos brasileiros que a legislação 

permite a eles operarem carteiras múltiplas em uma só instituição financeira. E para 

compreender como os bancos múltiplos competem entre si, foram utilizados os conhecimentos 

da Visão Baseada na Indústria (VBI), da Visão Baseada em Recursos (RBV) e da abordagem 

relacional no contexto do modelo de Campos e Armas da Competição Aplicado a Redes de 

Negócios - CAC-Redes (CONTADOR, 2018). Este estudo teve como objetivo geral identificar a 

influência das competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na competitividade 

de bancos múltiplos brasileiros e contribuir para o desenvolvimento e corroboração do modelo 

CAC-Redes. Para isso, o problema de pesquisa foi elaborado da seguinte forma: Qual a influência 

das competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na competitividade de 

bancos múltiplos brasileiros? A metodologia utilizou uma abordagem qualitativa e quantitativa 

e o método adotado para verificar as hipóteses foi o hipotético dedutivo proposto por Popper 

(1968). As principais contribuições teóricas deste estudo foram a constatação da influência das 

competências organizacionais e dos vínculos socioeconômicos na competitividade dos bancos 

múltiplos brasileiros, bem como, a contribuição para o desenvolvimento do modelo CAC-Redes. 

Como contribuição gerencial foi possível recomendar aos bancos múltiplos que escolham seus 

campos da competição e coadjuvantes considerando as preferências dos clientes e a posição 

competitiva dos seus concorrentes, que façam aperfeiçoamentos apenas naquelas poucas 

armas e vínculos considerados relevantes para o banco e que estão alinhados aos campos da 

competição e coadjuvantes e que fortaleçam seus laços de confiança, comprometimento e 

cooperação com os clientes, concorrentes, fornecedores e parceiros.  

Palavras-chave: Vantagem competitiva. Redes de negócios. Campos e Armas da Competição. 

Vínculos sociais e econômicos, bancos múltiplos. 
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2. Legitimidade como processo e perspectiva de institucionalização das 

organizações 
 

Rafael Lima de Oliveira – Universidade Paulista (UNIP) 

Giovani Leandro Zago – Universidade Paulista (UNIP) 

Cristiane Ferreira de Souza Martins – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Ensaio-Teórico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

O presente estudo tem como objetivo contribuir com o debate sobre o conceito de legitimidade 

no processo de apreciação da institucionalização das organizações. Foram adotados dois 

objetivos centrais: a legitimação da institucionalização das organizações a partir de estímulos de 

mudanças institucionais, a partir de processos regulatórios, normativos e culturais-cognitivos; e 

explorar a relação entre dimensões da legitimidade e o institucionalismo. A ideia assim, é 

desenvolver uma perspectiva da Teoria Institucional na abordagem sociológica, política e 

econômica, e suas proposições à ideia de instituições e de padrões de comportamento, de 

normas e de valores, de crenças e de pressupostos, nos quais se inserem indivíduos, grupos e 

organizações. A literatura sugere esse interesse pela teoria institucional a partir das décadas de 

70 e 80, que procura explicar estrutura e funcionamento das organizações no ambiente 

socialmente construído. Sob esse prisma, elas são vistas com a função de regras, procedimentos, 

crenças e valores predominantes em determinado contexto. O institucionalismo, traz 

abordagem teórica e metodológica, o que suporta a máxima de que “instituições importam” e 

remete à compreensão da dinâmica de construção e consolidação dos processos de 

redemocratização. 

Palavras-chave: Institucionalismo. Legitimidade. Dimensões. 

 

 

 

 

 



      
9 

 

3. Políticas públicas exitosas no desenvolvimento de cluster de 

agronegócios: o caso do cluster cafeeiro da Zona da Mata – RO 
 

Diego Barbosa Garcia – Universidade Paulista (UNIP) 

Peron Avelino – Universidade Paulista (UNIP) 

Renato Telles – Universidade Paulista (UNIP) 

Gabriel Gomes Ferreira – Universidade Paulista (UNIP) 

Cristiane Ferreira de Souza Martins – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

O presente estudo tem o objetivo de avançar na compreensão das políticas públicas aplicadas 

no desenvolvimento do cluster cafeeiro da região da zona da mata. O problema da pesquisa a 

ser resolvido é a relação entre políticas públicas e os seus resultados. Embora ainda não exista 

quais são as dimensões de políticas públicas. Por outro lado, características ou fatores 

estruturantes associados a políticas públicas, que tornaram possível o sucesso competitivo dos 

clusters. Para tanto, a metodologia utilizada pode ser classificada, quanto aos propósitos, como 

pesquisa exploratória, bibliográfica, documental e, quanto a abordagem, será qualitativa. 

Embora seja muito cedo, mas os resultados pretendidos consistem se realmente as políticas 

públicas aplicadas no cluster surtiram seus resultados de forma positiva ou negativa, buscando 

identificar quais foram as que obtiveram sucesso e as que não obtiveram sucesso. A contribuição 

do presente estudo relaciona-se ao avanço no entendimento da relação entre as políticas 

públicas no desenvolvimento do cluster de agronegócio, procurando oferecer bases para o 

desenvolvimento de um modelo conceitual relacionando políticas públicas efetivas. 

Palavras-chave: Cluster. Políticas públicas. Agronegócio. Desenvolvimento. Desempenho. 
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4. Relação entre desempenho e relacionamento de redes 

interorganizacionais: estudo sobre consórcios de empresas de 

construção civil 
 

Peron Avelino – Universidade Paulista (UNIP) 

Renato Telles – Universidade Paulista (UNIP) 

Silvio A. Minciotti – Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) 

Diego Barbosa Garcia – Universidade Paulista (UNIP) 

Weslei Meireles – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

O dinamismo e a competitividade presentes no século XXI levam as organizações a procurarem 

parcerias, constituindo redes, para melhorar seu desempenho, compartilhar riscos, adquirir 

conhecimento, entrar em novos mercados, ganhar economias de escala e/ou racionalizar 

operações. O sucesso dos relacionamentos interorganizacionais tem sido estudado como 

variável associada diretamente ao desempenho de redes, em especial, o financeiro. A qualidade 

do relacionamento em redes de negócios é um tema frequente na literatura e explorado por 

diferentes autores. Esta pesquisa, descritiva e quantitativa, se propõe a investigar e avaliar em 

que medida os fatores associados à qualidade do relacionamento entre os membros de 

empresas construtoras, que se associam em consórcio, afeta o desempenho financeiro da 

associação. Consideram-se os construtos confiança, comprometimento, colaboração e 

cooperação como constituintes do construto qualidade do relacionamento e potenciais 

preditores do desempenho. Para coleta de dados foi utilizado um questionário tipo survey 

aplicado a um grupo de 155 executivos de construtoras, que se associaram em consórcios para 

a execução de obras públicas de infraestrutura, no estado de São Paulo. Entre os resultados da 

pesquisa, o principal está associado à identificação da qualidade do relacionamento como 

preditor significante do desempenho financeiro, oferecendo implicações relevantes na 

compreensão do fenômeno e para a gestão de redes. 

Palavras-chave: Qualidade de relacionamento. Redes interorganizacionais. Desempenho. 

Consórcios. Construção civil. 
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5. A atuação dos stakeholders como fator determinante na inclusão do 

jovem aprendiz no mercado de trabalho 
 

Amauri Américo de Godoy Filho – Universidade Paulista (UNIP) 

Roberto Bazanini – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Working-Paper 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

O projeto pesquisa em andamento sobre a atuação dos stakeholders para a inclusão do jovem 

aprendiz no mercado de trabalho se torna relevante ao propiciar elementos para se identificar 

os fatores determinantes decisórios nas relações entre os agentes. No ano 2000, o governo 

federal, como política pública criou a Lei do Jovem Aprendiz, que garante a inclusão de forma 

legal do jovem ao mundo do trabalho, por meio da capacitação técnico profissionalizante. Por 

meio de pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, estudo de caso múltiplo, adoção da 

técnica da entrevista semiestruturada junto ao gestor, assistente social, psicóloga e instrutor 

sócio educacional e questionário estruturado a ser aplicado aos aprendizes e aos familiares. A 

questão central da pesquisa está em identificar a atuação dos stakeholders referente aos fatores 

decisórios que proporcionem a permanência e conclusão do programa dos aprendizes. Os 

resultados parciais da pesquisa, com base na pesquisa bibliográfica e documental já realizadas, 

possibilitou a identificação e classificação dos principais agentes envolvidos no empreendimento 

na perspectiva do modelo de saliência da teoria dos stakeholders, resultados esses, que serão 

aprofundados na busca dos fatores decisórios determinantes com o desenvolvimento da 

pesquisa de campo. 

Palavras-chave: Jovem aprendiz. Mercado de trabalho. Stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
12 

 

6. Redes de relacionamentos e a influência dos stakeholders na criação de 

valor: estudo de caso em cooperativas de materiais recicláveis 
 

Tirone Francisco Chahad Lanix – Universidade Paulista (UNIP) 

Roberto Bazanini – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Ensaio-Teórico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

A coleta de materiais recicláveis na sociedade contemporânea é de suma importância para a 

sustentabilidade planetária, sendo um dos principais fatores e tendências no campo empresarial 

e do planejamento estratégico das empresas. O objetivo dessa pesquisa é analisar a rede de 

relacionamentos dos stakeholders e como essa rede influencia na criação de valor, tendo como 

caso as cooperativas de materiais recicláveis. A teoria de base teve como referência o Modelo 

de Saliência da Teoria dos Stakeholders e a teoria da criação de valor na rede de relacionamentos 

dos agentes envolvidos nas atividades de reciclagem em três cooperativas na cidade de São 

Paulo. Por meio de pesquisa exploratório-descritiva, de natureza qualitativa, estudo de caso 

múltiplo nas cooperativas inseridas na rede de reciclagem do município de São Paulo filiadas e 

não filiadas à Federação Paulista de Cooperativas (Fepacoore). Os resultados apontam que a 

influência dos stakeholders na criação de valor nas cooperativas de reciclagem se concretiza em 

decorrência dos atributos de poder, legitimidade e urgência que os agentes possuem. Quanto 

mais intensos, maior a pressão que exercem na rede e, consequentemente, maior a quantidade 

de regras estabelecidas para atender os interesses desses mesmos stakeholders. 

Palavras-chave: Stakeholders. Reciclagem. Redes interorganizacionais. Criação de valor. 
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7. Resiliência: Perspectivas de estudos em Cadeias de Suprimentos 
 

Roberto Bernardes Junior – Universidade Paulista (UNIP) 

Mauro Vivaldini – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Ensaio-Teórico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

 A presença de riscos ou a percepção de instabilidade na CS leva a condições instáveis e 

compromete as decisões nas organizações. Nesta perspectiva, este estudo tem como objetivo 

contextualizar o tema resiliência em CS no cenário atual. Portanto, é sua intenção entender o 

que e como as pesquisas a respeito vêm estudando. A pesquisa adota um levantamento 

bibliográfico para mapear os estudos e atingir esse objetivo. O presente trabalho permitiu o 

entendimento sobre os estudos em resiliência na CS nos dias atuais, tais como o conhecimento 

de autores e temas relevantes, os vínculos e correntes de pesquisa existente, bem como as 

principais oportunidades de estudos. 

Palavras-chave: Cadeia de suprimentos. Resiliência. Riscos. Robustez. 
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8. A Relação entre o comportamento do consumidor e o omnichannel: um 

estudo teórico sob a lente da Teoria do Risco Percebido 
 

Guilherme Juliani de Carvalho – Universidade Paulista (UNIP) 

Marcio Cardoso Machado – Universidade Paulista (UNIP) 

Bianca Costa da Silva – Universidade Paulista (UNIP) 

Fábio José dos Santos – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Ensaio-Teórico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

O comportamento do consumidor tem sido objeto de estudo durante muitos anos visando 

entender as mudanças no complexo processo de compra que as pessoas se inserem e as 

variáveis que impactam neste processo, como por exemplo o risco percebido. Diante destas 

mudanças surge a estratégia omnichannel, que é uma abordagem multicanais para vendas. 

Neste contexto, este ensaio objetiva relacionar como o comportamento do consumidor 

influencia na estratégia omnichannel sob a lente da Teoria do Risco Percebido. Para tanto foi 

realizado um ensaio teórico sobre a relação do comportamento do consumidor e o modelo 

omnichannel, apoiado pela teoria do risco percebido. O desenvolvimento deste trabalho foi 

baseado em revisão da literatura e propôs a formação de um modelo conceitual com o 

levantamento de duas proposições acerca do tema. As suposições indicam que a percepção do 

risco impacta, negativamente as vendas, e, o comportamento de consumo, sob a ótica do risco 

percebido podem impactar a estratégia omnichannel. Este estudo por meio da proposição de 

um modelo conceitual procura contribuir para a literatura de comportamento de consumo e 

risco percebido bem como sua relação com a estratégia omnichannel, além de fornecer bases 

para pesquisas empíricas que possibilitem a aplicação da teoria pelas organizações. 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Risco percebido. Omnichannel. Canais de 

consumo. 
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9. Consumo durante e pós pandemia: os impactos do comportamento do 

consumidor sob a ótica comportamentalista 
 

Guilherme Juliani de Carvalho – Universidade Paulista (UNIP) 

Marcelo Socorro Zambon – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

A pandemia do coronavírus causou significativas transformações no processo de 

relacionamento entre clientes e organizações. Este estudo objetiva entender os impactos sobre 

o comportamento de consumo, frente a pandemia da COVID-19, a partir da Teoria 

Comportamental. Para isso foi elaborado um questionário com 17 questões no modelo de Escala 

Likert, dividido em quatro categorias para atender a cada uma das quatro hipóteses formuladas. 

O questionário foi aplicado a 481 participantes, e os resultados mostram que o comportamento 

do consumidor foi impactado pela pandemia, fazendo que sejam mais racionais e menos 

influenciáveis pelo ambiente externo, justamente o ponto tocante a Teoria Comportamental. 

De forma geral pode-se inferir que o cliente tem se comportado de forma mais prudente em 

relação ao consumo devido ao cenário econômico incerto causado pelo coronavírus. 

Palavras-chave: Consumo. Comportamento de consumo. Pandemia. Comportamentalismo. 
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10. Proposta de unidade de estudo em redes 
 

Andreia Deroldo – Universidade Paulista (UNIP) 

Amauri Américo de Godoy Filho – Universidade Paulista (UNIP) 

Ernesto Giglio – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Working-Paper 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

Apresenta-se a proposta sobre a unidade de investigação das redes. O trabalho se justifica em 

função da crescente quantidade de fenômenos de ações coletivas e o descompasso das teorias 

utilizadas para explicar esse fenômeno, já que uma parcela delas utiliza princípios da competição 

isolada. A unidade de estudo de uma área deve ser capaz de caracterizar com a maior 

abrangência, profundidade e essencialidade possível o fenômeno, distinguindo-o de outras 

áreas. Para criar e sustentar a proposição realizou-se a análise da produção acadêmica e dos 

casos relatados, buscando a convergência dos dados. A interdependência surge como a unidade 

distintiva das redes, da qual derivam os outros fenômenos, tais como modos coletivos de 

produção, compartilhamento de recursos e comprometimento. Criou-se um desenho de 

pesquisa com a interdependência como fenômeno central, com uma estrutura de três atores e 

as variáveis de reciprocidade como fluxo básico. A construção da proposta está em evolução, 

mas entende-se ela tem lógica e força explanativa para caracterizar o campo de redes, até o 

momento multifacetado na sua unidade de investigação. 

Palavras-chave: Redes. Interdependência. Complexidade. Reciprocidade. 
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11. Barreiras e oportunidades da adoção e implementação de cloud 

computing: estudo de caso em uma rede de provedores de serviços de 

internet 
 

Ideir Coto – Universidade Paulista (UNIP) 

Maciel M. Queiroz – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

Com o avanço recente das tecnologias de comunicação e informação, as organizações estão 

repensando seus modelos de negócios. E, também, identificando oportunidades e desafios 

relacionados à adoção e implementação de tecnologia de ponta, como é o caso da Cloud 

Computing (CC). Assim, a nuvem é representada pela internet, isto é, a infraestrutura de 

comunicação composta por um conjunto de hardwares, softwares, interfaces, redes de 

telecomunicação, dispositivos de controle e de armazenamento que permitem a entrega da 

computação como serviço. A CC surgiu como uma forma eficiente de compartilhar recursos, 

arquivos e acessar aplicativos sob demanda por meio da internet. Apesar dos avanços da 

literatura sobre CC, no Brasil, ainda é escassa a abordagem sobre a adoção de CC. Dessa forma, 

para minimizar esta lacuna, esta pesquisa exploratória, por meio de entrevistas e dados 

secundários, investiga o grau de confiança entre provedores de internet de diversos portes na 

adoção de serviços de armazenamento no modelo de CC, na região de Cacoal, e os impactos da 

confiança dos usuários aos provedores de internet. A pesquisa identificou as características dos 

serviços de CC e o grau de confiança na adoção e implementação de cada serviço à definição de 

CC proposta. Nesse sentido, a Cloud Computing apresenta-se como um desafio de confiança na 

adoção por parte dos provedores de internet que possam se beneficiar dessa tecnologia ao 

mesmo tempo em que contribui para a segurança e performance das informações. Os resultados 

demonstram que por parte dos provedores, e também dos usuários finais, a confiança é ponto 

crucial para adoção da cloud. 

Palavras-chave: Cloud Computing. Adoção. Confiança. Implementação. Redes organizacionais. 
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12. Blockchain no setor educacional: a influência da confiança na adoção e 

implementação 
 

Cristina Rodrigues dos Santos Ramos – Universidade Paulista (UNIP) 

Maciel M. Queiroz – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

O blockchain é uma tecnologia que registra dados de maneira descentralizada, segura e de 

forma transparente, considerada inviolável devido à impossibilidade de modificar as transações, 

após serem validadas. Considerando estas características, o blockchain já está sendo utilizado 

em diversos setores. Porém, no segmento educacional, ainda está nos estágios iniciais de 

adoção, principalmente devido à falta de confiança por parte dos gestores a respeito das 

funcionalidades e recursos necessários para a implementação desta tecnologia. Nesse contexto, 

este trabalho visa estudar a influência da confiança na adoção e implementação da tecnologia 

blockchain nas Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil. O presente estudo utiliza uma 

abordagem qualitativa exploratória, buscando compreender o construto confiança no contexto 

do setor educacional. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado e 

entrevistas on-line. A pesquisa identificou que, para a maioria dos potenciais usuários do 

blockchain, a confiança influencia positivamente as IES, pois benefícios como compartilhamento 

seguro de dados e transparência nas transações, poderiam otimizar a rotina diária e evitar 

fraudes de documentos acadêmicos, propiciando um ambiente de trabalho cooperativo e 

confiável. Além disso, compreende-se a confiança como necessária para superar desafios 

relacionados às questões como custos e privacidade. Esse estudo contribui destacando os 

avanços do blockchain no setor educacional como um sistema com potencial para gerar 

confiança. Para gestores e agentes das IES, este estudo destaca a necessidade de uma maior 

compreensão sobre a influência da confiança nas relações entre as IES e outros stakeholders. 

Este trabalho identificou que tal decisão permitiria aos usuários construir relações sociais de 

confiança em um ambiente de trabalho cooperativo, bem como desenvolver comportamentos 

confiáveis ao compartilhar dados com segurança e transparência. 

Palavras-chave: Blockchain. Confiança. Ensino superior. Setor educacional. 
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13. Logistica reversa e prestadores de serviço logístico: análise e 

contextualização através de mapeamento de rede 
 

Alexandre Marcelo Gutierrez de Almeida – Universidade Paulista (UNIP) 

Mauro Vivaldini – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

Este artigo tem como finalidade explorar um panorama da rede de Prestadores de Serviço 

Logístico (PSL) no Brasil em relação às atividades de Logística Reversa (LR). No Brasil, a LR foi 

motivada após a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ter sido implantada pela Lei n.º 12.305, 

em 2010, cujos fundamentos tenderam a beneficiar também o meio ambiente, além de 

proporcionar novas estratégias de negócios às organizações. Através de uma pesquisa 

exploratória e descritiva, o estudo analisa a LR e os PSL. Na primeira etapa, analisa a teoria a 

respeito dos dois temas e, na segunda, utiliza-se de dados secundários a respeito destes 

provedores. Este artigo contextualiza a LR executada pelos PSL, fornecendo subsídios para uma 

melhor compreensão da rede de LR constituída por estes provedores no Brasil. A visão 

estabelecida pela análise fornece aos gestores de empresa a relação existente entre os PSL e os 

segmentos de negócios que atuam com LR. Isto permite entender como articular operações, 

otimizando a rede de negócio de LR já constituída no Brasil. Este estudo é um dos primeiros no 

Brasil a fazer este mapeamento, oferecendo à academia e às empresas conhecimento a respeito 

da rede de LR, que estava disperso. 

Palavras-chave: Prestadores de serviço logístico. Operadores logísticos. 3PL. Logística reversa. 

Cadeia de suprimentos. 
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14. A gestão de retornos na cadeia de suprimentos da piscicultura no vale de 

Jamari-Ro: uma análise do peixe fresco para o consumidor final 
 

Vanessa da Silva Bressan Monteiro – Universidade Paulista (UNIP) 

Mauro Vivaldini – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

O presente estudo analisa as questões da logística reversa e gestão de retornos dentro da Cadeia 

de Suprimentos da Piscicultura no Vale do Jamari-RO, sendo que a Cadeia vem se destacando 

na produção de pescado do Estado de Rondônia. Utilizou de pesquisa documental, bibliográfica 

e empírica, com abordagem qualitativa, para compreender a logística reversa do peixe fresco 

disponível aos consumidores com a finalidade alimentícia. Concluiu-se que a vida útil do pescado 

fresco, que é de 12 a 14 dias impede que haja o desenvolvimento de uma Gestão de Retornos. 

Palavras-chave: Logística reversa. Pescado. Perecibilidade. 
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15. Cadeia do leite: um estudo sobre a organização da cadeia de suprimentos 

de um laticínio da região Amazônica 
 

Thuylla Gomes Ribeiro – Universidade Paulista (UNIP) 

Mauro Vivaldini – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Working-Paper 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

 

 A cadeia produtiva do leite em Rondônia corresponde a 15% de seu Produto Interno Bruto. O 

estado lidera o ranking de produção entre os estados das regiões Norte e Nordeste com 1.160 

milhões de litros de leite in natura produzidos no ano de 2018. A atividade leiteira emprega 100 

mil pessoas no campo e aproximadamente 5 mil na indústria (SEBRAE, 2015). Dada a 

importância econômica e social que tem a cadeia produtiva do leite no território do estado de 

Rondônia, é intenção deste estudo: identificar a forma como está organizada a cadeia de 

suprimentos do leite no Estado, analisando suas características, tendo o laticínio como empresa 

foco. 

Palavras-chave: Bovinocultura. Leite. Cadeia. Suprimentos. 
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16. Conhecimento em Indústria 4.0 e práticas de economia circular: estudo 

de caso em uma rede de resíduos eletroeletrônicos 
 

Elizabel Cristina Silva Osmundo de Souza – Universidade Paulista (UNIP) 

Maciel M. Queiroz – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

Devido aos recentes avanços das Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), o presente 

artigo tem como objetivo apresentar o conhecimento nas tecnologias da Indústria 4.0 e a sua 

influência na utilização de práticas associadas à Economia Circular. Para a compreensão dessa 

interação, foi analisado em uma rede de descartes de resíduos eletrônicos o conhecimento em 

tecnologias da Indústria 4.0 dos gestores e a contribuição para a adoção de práticas 

sustentáveis, com foco em Economia Circular. A estrutura destaca o papel das tecnologias como 

um facilitador da Economia Circular e os impactos que podem ser causados pela não adoção da 

Indústria 4.0 na prática sustentável, assim bem como as possíveis desvantagens dos modelos de 

negócio da economia linear. Os resultados mostraram que o conhecimento sobre tecnologias 

da Indústria 4.0 ainda é escasso, e consequentemente, tem impacto praticamente nulo na 

adoção de práticas de Economia Circular. Portanto, os resultados desta pesquisa contribuem 

para o avanço da literatura e para os tomadores de decisão dos envolvidos nesse segmento. 

Palavras-chave: Indústria 4.0. Economia circular. Conhecimento. Redes organizacionais. 
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17. O papel da inteligência artificial na confiança entre organizações do 

segmento de motocicletas 
 

Cleber Grafietti – Universidade Paulista (UNIP) 

Maciel M. Queiroz – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Working-Paper 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

Diversas tecnologias emergentes e disruptivas estão se destacando e rompem com modelos 

antigos de trabalho, transformando e inovando modelos de negócios em todas as redes 

organizacionais. Entre essas tecnologias a Inteligência Artificial vem se destacando e apoiando 

de forma inteligente todos os processos de negócio. Ao buscar a Inteligência Artificial em redes 

organizacionais com confiança os estudos são escassos, e nenhum registro na indústria da 

motocicleta. Buscando reduzir esta lacuna, este estudo investigará e examinará a influência da 

Inteligência Artificial na confiança entre os atores presentes na rede desta respectiva indústria. 

O estudo se baseia na revisão sistemática da literatura sobre a confiança em redes 

organizacionais e inteligência artificial, sendo identificados hipóteses e variáveis para posterior 

análise e validação através de abordagem quantitativa. Os dados primários serão coletados via 

survey junto às organizações da rede para suportar as variáveis/hipóteses identificadas. Com 

esse estudo espera-se contribuições tanto para a academia quanto para a indústria, aplicando 

os achados em novos estudos ou ampliando as ações dentro das organizações. 

Palavras-chave: Inteligência artificial. Indústria 4.0. Confiança. Redes organizacionais. 
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18. Ambiente Institucional e Internacionalização das Redes de Franquias no 

Oriente Médio 
 

Rosmary Cardoso Saad – Universidade Paulista (UNIP) 

Pedro Lucas de Resende Melo – Universidade Paulista (UNIP) 

Victor ragazzi Isaac –  Centro Universitário Senac (SENAC) 

Angelica Carlini – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

Buscou-se buscaram compreender como as redes de franquias brasileiras lidam com os aspectos 

do ambiente institucional político e legal de países do Oriente Médio, sabendo que as condições 

que impulsionam a difusão destas redes nem sempre atendem aos perfis mais desejados para 

expansão internacional. Realizou-se estudo de caso único, representado pela rede de franquia 

brasileira Chilli Beans. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semiestruturadas com 

o franqueador no Brasil e da aplicação de um questionário formulado a partir da literatura, com 

perguntas abertas aplicadas ao franqueado no Kuwait. Identificou-se que mesmo com 

importantes distâncias institucionais, os aspectos legais são tratados de forma global, os 

aspectos políticos não interferem na operação e o principal fator de atração e continuidade é o 

conjunto de oportunidades de mercado. Constatou-se que, apesar de uma rede de franquia 

operar em um país com grandes distantes institucionais, é possível reduzi-las por meio de 

estratégias de expansão, tais como, a escolha precisa do franqueado local, o modo de 

governança que preserve as características do país de destino, ou, até mesmo, um modelo de 

negócio que facilita realizar transações entre fronteiras. O presente estudo enriquece as teorias 

de internacionalização sob a ótica institucional, especificamente para as dimensões política e 

legal e, em particular, nas regiões em que as distâncias institucionais são amplas, como o Oriente 

Médio em relação ao mercado brasileiro. 

Palavras-chave: Redes de franquias. Estratégia de internacionalização. Teoria institucional. 

Ambiente institucional. 
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19. Percepção de Valor da Marca em Redes de Microfranquias: O Efeito 

Honeymoon 

 

Ecaterina Grigulevitch Mascarenhas – Universidade Paulista (UNIP) 

Pedro Lucas de Resende Melo – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

O propósito deste artigo é investigar se o tempo de franqueamento tem interferência na 

percepção de valor da marca da franquia pelo microfranqueado. Para isso foram abordados três 

aspectos referentes à percepção do valor de marca: (1) propaganda e promoção; (2) força da 

marca; e (3) capacidade de fidelização de clientes. A pesquisa realizada foi descritiva, 

quantitativa, com metodologia survey, com amostra de 197 microfranqueados, localizados nos 

Estados de São Paulo e Minas Gerais, na qual foi aplicada a técnica de análise de regressão linear. 

Os resultados encontrados não suportaram a relação de associação entre as variáveis 

independentes (marca) e a variável dependente (tempo de franqueamento). O resultado 

contribui para o aprofundamento do entendimento da gestão de redes de microfranquias, em 

especial da perspectiva do microfranqueado, e pela abordagem da Teoria do Ciclo de Vida em U 

– honeymoon – no contexto de redes de franquias, especificamente em função do tempo de 

franqueamento. 

Palavras-chave: Redes de franquias. Microempreendedor. Microfranquias. Honeymoon. 
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20. Conceito de High Street e Associação ou Correlação com Clusters de 

Varejo 
 

Cristiane Ferreira De Souza Martins – Universidade Paulista (UNIP) 

Renato Telles – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Working-Paper 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

As redes organizacionais estão enfrentando ambientes cada vez mais competitivos e, neste 

sentido, adotando, entre outras estratégias, abordagens mais cooperativas e baseadas em 

perspectivas coletivas de operação. A ideia de clusters são empresas interconectadas com 

características marcantes que revelam um papel importante da localização, para alcançar 

vantagem competitiva. Esses tipos de concentrações comerciais estão oferecendo produtos 

correlatos para consumidores finais, tratados neste trabalho como clusters varejistas, 

constituem um exemplo, em geral, exitoso desse tipo de postura. Nesse contexto, o objetivo 

dessa pesquisa é investigar se existe ou não convergência ou relação entre High Street e Redes 

de Varejo, focalizando as características dos conceitos a partir da compreensão das 

similaridades em relação a mercado, concentração geográfica, dependência de políticas públicas 

e fundamentos de competitividade.  

Palavras-chave: High Street. Clusters de varejo. Estratégia. Políticas públicas. 
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21. Crowdfunding como redes colaborativas para startups 
 

Weslei Meireles – Universidade Paulista (UNIP) 

Renato Telles – Universidade Paulista (UNIP) 

Gabriel Gomes Ferreira – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Working-Paper 

Área Temática: Redes 

 

Resumo: 

O avanço tecnológico percebido nas últimas décadas mudou a forma de como fazer, onde e 

quando. Nesse sentido, alterando a capacidade de expansão em diversas áreas da sociedade, 

sobretudo nos negócios. Compreender essas mudanças levou ao surgimento de novas empresas 

com modelo reprodutível e escalável chamadas de startups. Este artigo teoricamente e 

empiricamente se propõe explorar, partindo do princípio de atribuir conceitos de redes 

colaborativas, se há potencial de aumentar a eficiência na captação de recursos por meio de 

crowdfunding para as startups. Questiona se a construção de redes colaborativas voltadas a 

entender a necessidade de captação via crowdfunding pode intensificar os resultados. A coleta 

de dados em campo será com base em empresas que se enquadram nas características: ser uma 

startup e se realizaram, em algum momento, crowdfunding para captar recurso. Em síntese, a 

contribuição cientifica do presente artigo está diretamente relacionada a dificuldade dessas 

novas empresas em captar recursos na fase de maturação do negócio e, de modo geral, indicar 

o impacto de redes colaborativas nesse processo. 

Palavras-chave: Startup. Crowdfunding. Redes colaborativas 
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22. Desenvolvimento regional e ambiente Institucional: expansão das redes 

de franquias na Região Norte do Brasil 
 

Claudinei da Rosa – Universidade Paulista (UNIP) 

Pedro Lucas de Resende Melo – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Working-Paper 

Área Temática: Empreendedorismo 

 

Resumo: 

O processo de expansão das redes de franquias no Brasil teve como prioridade os grandes 

centros urbanos e regiões com elevada densidade demográfica. Entretanto devido às saturações 

de mercado e elevada concorrência, novos mercados têm sido preteridos nos planos de 

expansão das redes de franquias. Neste contexto, reside a região norte do Brasil, 

compreendendo sete estados, mais de 450 municípios e cerca de 18 milhões de habitantes. O 

objetivo deste artigo reside em verificar os fatores do ambiente institucional que estão 

relacionados com a atratividade das redes de franquias. Assim, propõe-se analisar as 

características do ambiente institucional que propiciam o desenvolvimento regional para a 

presença de redes de franquias. Para isto, pretende-se utilizar dados secundários 

disponibilizados pelo IBGE em que apresenta-se indicadores demográficos, econômico e 

educacional destes municípios. 

Palavras-chave: Redes de franquias. Desenvolvimento regional. Ambiente institucional. 
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23. O adequado equilíbrio do capital social: uma proposição teórico-

empírica 
 

Victor Silva Corrêa – Universidade Paulista (UNIP) 

Rosileine Mendonça de Lima – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Empreendedorismo 

 

Resumo: 

O Capital Social vem, sobretudo nos últimos anos, ganhando destaque nos estudos sobre 

Empreendedorismo. Insere-se na literatura que busca associar ambos os temas a noção, 

emergente, de que a simples combinação de recursos advindos de dois tipos de Capital Social, 

o do “Fechamento” e o do “Buraco Estrutural”, aqui de interesse particular, seria benéfico aos 

empreendedores. Mas, seria isto suficiente? Isto é, bastaria aos empreendedores a 

manifestação combinada de atributos derivados de ambos os tipos de Capital Social? Poderiam 

eventuais variações entre eles exercer, aí, alguma influência? Este artigo, uma contribuição aos 

estudos da área, insere-se na essência destas reflexões. Procura investigar os Capitais Sociais do 

“Fechamento” e do “Buraco Estrutural”, analisando ao mesmo tempo a influência de suas 

manifestações à busca pelo desenvolvimento empreendedor. Faz-se isto através do estudo 

qualitativo de tipo particular de empreendedorismo, o religioso, altamente emergente no país. 

Ao fazer isto, este artigo projeta luzes para a necessidade, pouco explorada por pesquisadores 

da Administração, de um adequado equilíbrio entre o Capital Social do “Fechamento” e do 

“Buraco Estrutural”, ampliando e robustecendo reflexões combinadas à literatura do 

empreendedorismo, ainda hoje em evolução. 

Palavras-chave: Capital Social. Fechamento. Buracos estruturais. 
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24. Percepção de valor do suporte em redes de microfranquias: o efeito 

honeymoon 
 

Adenilson Alves Bezerra – Universidade Paulista (UNIP) 

Pedro Lucas de Resende Melo – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Teórico-Empírico 

Área Temática: Empreendedorismo 

 

Resumo: 

Este artigo busca verificar se o tempo de franqueamento pode causar interferência na 

percepção do microfranqueado, em relação ao valor do suporte que é oferecido pelo 

franqueador, em redes de microfranquias. As microfranquias são franquias cujo valor de 

investimento inicial é de até R$90.000,00 e, neste formato, existem por volta de 600 redes no 

Brasil. Para isto foram utilizados os itens que compõem o suporte: (1) Treinamento; (2) 

Prospecção e Instalação; e (3) Assessoria Jurídica e Financeira. Esta pesquisa foi realizada de 

forma descritiva e quantitativa, com uma amostra de 222 entrevistas, que foram realizadas por 

proprietários de unidades em diversos estados no Brasil, através de método survey, em 

questionário elaborado e estruturado com questões fechadas, e em escala Likert de cinco 

pontos. Para chegar ao resultado foi utilizado o método de análise de regressão linear, onde 

estes resultados demonstraram que não há relação entre o tempo de franqueamento e a 

percepção de valor do suporte pelo microfranqueado, pela abordagem das teorias da Visão 

Baseada em Recursos e Honeymoon. A relevância deste artigo está em poder contribuir com 

pesquisas sobre microfranquias, já que existe escassez sobre o assunto. 

Palavras-chave: Redes de franquias. Microfranquias. Microempreendedorismo. Honeymoon. 
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25. Plano de negócio, aliado dos empreendedores em meio a pandemia do 

Covid-19 
 

Isabela de Souza Oliveira Viana – Universidade Paulista (UNIP) 

 

Modalidade: Working-Paper 

Área Temática: Empreendedorismo 

 

Resumo: 

Após análise de 8 empreendedores de diferentes nichos de negócio na cidade de Pedreira-SP, 

constatou-se que a maior dificuldade enfrentada nos tempos de pandemia foi a queda de 

vendas. Assim, o objetivo deste artigo foi propor uma solução para esse problema. Através do 

uso de ferramentas da qualidade, como o Diagrama de Ishikawa e o 5 Porquês procurou-se 

entender o que ocasionou o problema, e quais seriam suas causas raiz. Após análise, identificou-

se que a falta de um plano de negócio dificultou a reação destes empreendedores. Este artigo 

mostra a conveniência de se desenvolver um bom plano de negócio no intuito de ajudar os 

empreendedores a minimizar problemas relacionados a vendas. 

Palavras-chave: Plano de negócio. Empreendedores. Problemas. Queda de vendas. Covid-19. 
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Modalidade: Working-Paper 

Área Temática: Empreendedorismo 

 

Resumo: 

Coworking é uma nova e revolucionária forma de configuração de ambientes corporativos. 

Nesse cenário, esta pesquisa visa estudar a confiança entre os membros dos espaços de 

coworking, sob a perspectiva do compartilhamento de ambientes. Como metodologia, a 

presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, sob a visão de um estudo de caso 

exploratório, a partir dos dados coletados por meio de entrevistas on-line estruturadas e 

conversas ao longo do estudo com membros dos espaços de coworking. Conforme identificou a 

pesquisa, embora não exista um consenso, a maior parte dos membros dos espaços de 

coworking compreende a confiança como um elemento positivo da relação social entre 

profissionais e organizações. Foi possível analisar como, nesses espaços, a governança tanto 

interfere quanto incentiva as relações entre os membros e como eventos e ações realizadas em 

espaços compartilhados podem proporcionar relações que dificilmente seriam possíveis em 

ambientes onde os profissionais trabalham isolados. A presente pesquisa contribui com os 

avanços dos estudos em ambientes de coworking, debruçando-se sobre pontos relevantes, 

como a confiança em ambientes de trabalho e as relações sociais. Por fim, futuros trabalhos 

poderiam avançar os achados desta pesquisa, por meio de abordagens mistas. 

Palavras-chave: Confiança. Ambientes compartilhados de trabalho. Coworking. Relações 

sociais. Governança. 
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Modalidade: Working-Paper 

Área Temática: Inovação 

 

Resumo: 

Este artigo tem como objetivo analisar o engajamento dos consumidores perante a sua 

interação nos perfis das redes de franquias visando identificar a utilização das tecnologias 

inteligentes aplicadas ao varejo (smart retail tecnhologies - SRT). Este trabalho se insere no 

contexto em que as redes de franquias vem passando por mudanças na forma como se 

comunicam com seus clientes. Isto envolve a forma de oferecer seus produtos e serviços bem 

como dos canais de acesso entre clientes e as marcas. Diante disto, torna-se determinante a 

interação com os consumidores a fim de alinhar estes anseios. Assim, compreender o 

comportamento dos consumidores nas redes sociais, tais como Facebook e Twitter possibilitam 

as redes de franquias terem uma resposta em tempo real perante as suas implementações, 

neste caso relativo às SRT. 

Palavras-chave: Smart retail technology. Engajamento do consumidor. Redes sociais. Redes de 

franquias. 
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Área Temática: Inovação 

 

Resumo: 

A crise pandêmica no Brasil acelerou os processos de adoção da teleconsulta entre médico e 

paciente. A implementação desse método tem sido incentivada em diversos setores da saúde, 

inclusive no SUS. Embora esteja regulamentada temporariamente, ainda gera debates relativos 

à escassez de evidências sobre a sua eficiência, e além do pouco esclarecimento em quais 

situações pode ser aplicada. O presente estudo visa descrever as experiências sobre sua adoção 

no Brasil, considerando seus benefícios e limitações tanto para o atendimento ao paciente, 

quanto para o exercício médico. Foi feita uma revisão integrativa para identificar essas 

experiências, uma vez que na literatura o tema ainda não foi explorado. Tomou-se como base o 

conceito de lógicas institucionais, mostrando as complexidades do campo da medicina. O estudo 

aponta para um conflito entre lógicas que podem combinar e recombinar elementos que 

favorecem ou inviabilizam a implementação da teleconsulta. Os dados sugerem que a 

transformação da prática médica é um processo lento que precisa ser mais explorada para que 

a teleconsulta seja admitida em sua totalidade. Portanto, o tema contribui para a expansão do 

argumento no campo da medicina e explora o conceito institucional. 

Palavras-chave: Teleconsulta. Lógica institucional. Tecnologia. 

 

 


