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Prezados Leitores
Com satisfação publicamos a segunda edição de 2020 da REMIPE e destacamos que
continuamos recebendo artigos de diversas regiões do Brasil, além de pesquisas do exterior.
Nesta edição temos um artigo de pesquisadores da Colombia, fato que é relevante para o
processo internacionalização.
A Revista consolidada busca continuamente ampliar a sua contribuição para divulgação de
pesquisas relacionadas às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo.

A seguir são apresentados os artigos desta edição:
•

“A evolução da segurança no trabalho aplicada na manutenção industrial 4.0 ”: este
artigo tem o objetivo de relacionar o surgimento da Indústria 4.0 e o impacto dessa
revolução no contexto da segurança do trabalho, na área da manutenção industrial. Por
meio de pesquisas foi possível observar que os dois temas constituem uma relevante
conexão.

•

“Agregando valor por meio da gestão de compras: uma análise das microempresas
do setor de vestuário”: o objetivo deste estudo é investigar de que forma as croempresas
do setor de vestuário agregam valor por meio da gestão de compras. Este estudo é
considerado uma pesquisa qualitativa e de natureza exploratória.

•

“Solução proposta a partir do modelo hélice tríplice para um projeto de biodiesel
como potencial propulsor para a economia circular”: A pesquisa explora,
especificamente, um método proposto através do modelo Hélice Tríplice (HT) para a
coleta do óleo de cozinha usado em pontos específicos como feiras livres, projetos sociais,
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praças de alimentação e outros espaços munícipio de Guarulhos, SP. Observou-se que a
transformação do óleo em biodiesel, associada a recursos de tecnologia, permite o
reabastecimento de transportes para coleta de resíduos, bem como de geradores de
energia a diesel de forma sustentável.
•

“Fontes de financiamento para a promoção do empreendedorismo dos agricultores
de Riohacha, Departamento de La Guajira, Colômbia”: o objetivo do artigo foi
analisar as fontes de financiamento para o impulso empreendedor dos agricultores de
Riohacha, em no departamento de La Guajira, Colômbia, foi realizada uma pesquisa
descritiva e não experimental por meio de levantamentos de 86 sujeitos, associados a cinco
fazendas em Riohacha.

•

“A influência das finanças pessoais na gestão financeira de microempresas
cariocas”: este estudo teve objetivo avaliar a influência das finanças pessoais do
microempreendedor na gestão financeira em microempresas. Para isso, foi realizada uma
pesquisa com 96 donos de micro empresas localizadas no Rio de Janeiro e, que possuem
mais de dois anos de funcionamento sob a mesma gestão.

•

“Avaliação do nível de maturidade para a geração de empreendimentos inovadores
com metodologia cerne: estudo das incubadoras do Extremo Sul/RS”: este artigo tem
como objetivo avaliar o nível de maturidade das incubadoras do Extremo Sul do Rio
Grande do Sul, com a utilização da Metodologia do Centro de Referência para Apoio a
Novos Empreendimentos (CERNE). O CERNE é um modelo direcionado para resultados
e promove a melhoria na qualidade dos processos das incubadoras, aumentando o
potencial de geração de empreendimentos inovadores.

•

“ Gestão Orçamentária em Empresas Familiares”: o presente artigo tem como
objetivo apresentar a pesquisa compreender como é o processo de construção,
execução e controle do orçamento em empresas familiares. O projeto consiste
no levantamento de dados com 5 empresas familiares distribuidoras de
combustíveis, onde foram realizadas as entrevistas com os gerentes financeiros.
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•

“O perfil empreendedor em startups no modelo born global de internacionalização:
uma abordagem qualitativa”: aborda o perfil de empreendedores de startups born
global. A pesquisa abrange um estudo de casos múltiplos, no qual as unidades de análise
são os empreendedores de startups brasileiras que se internacionalizaram.

•

“Determinantes do tempo de vida de micro e pequenas empresas do varejo de
vestuário em Campos dos Goytacazes em 2019”: neste estudo buscou-se responder
quais são os fatores que determinam o tempo de vida de MPEs em Campos dos
Goytacazes, considerando o segmento de varejo de vestuário no ano de 2019. Para tal,
aplicaram-se entrevistas semiestruturadas em 56 MPEs do segmento de vestuário situadas
em Campos dos Goytacazes, em outubro de 2019,e estimou-se um modelo econométrico.

Agradecemos a participação e o interesse de todos!
Desejamos boa leitura.

Prof. Dr. Fernando de Almeida Santos
Editor da REMIPE

Prof. Me. Francisco Felinto da Silva Junior
Diretor Geral da Fatec Osasco
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