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Gestão de Processos na Construção Civil: uma análise de canteiro de 

obras na cidade de Dourados/MS 

 Celso Aparecido da Silva Junior (UFGD) – celso_junior2611@hotmail.com 

Juliana Alves do Nascimento Soares (UFGD) – juliana.alves_10@hotmail.com 

Eliete Medeiros (UFGD) – elietemedeiros@ufgd.edu.br  

 

Resumo: A indústria da construção civil no Brasil, apesar de possuir papel socioeconômico fundamental para o 

país, é um ramo industrial atrasado em relação aos outros devido à má gestão do processo de produção, 

ocasionando baixos índices de produtividade e elevado desperdício de recursos. Atualmente o planejamento do 

canteiro de obras vem sendo realizado de forma a remediar as falhas ao longo do processo, e por não serem 

repetidos em outras obras, quase sempre falta ações que visem prevenir tais ocorrências e padronizar as 

atividades que podem ser repetidas. Desta forma, o estudo do planejamento do canteiro de obras busca reverter a 

situação atual, embasando-se em normas regulamentadoras. O presente trabalho traz um estudo de caso em um 

canteiro de obras localizado na cidade de Dourados, objetivando a identificação das principais falhas na 

execução da obra, bem como apontar as normativas de correção. 

Palavras-chave: Gerenciamento de canteiro de obras; Gestão de processos;  Construção Civil; Normas 

Regulamentadoras.  

 

Área/Subárea: Engenharia de Operações e Processos de Produção/Gestão de Sistemas de Produção e 

Operações. 

 

1. Introdução 

Diariamente são desenvolvidas pelas empresas várias atividades que demandam 

esforços para produção de bens e serviços, tais atividades são denominadas processos 

produtivos. Para garantir maior eficiência dentro destes processos, se faz necessário 

conhecimento técnico, bem como a cooperação entre todas as partes do sistema de produção, 

para que haja melhor aproveitamento de todas as entradas (inputs), a fim de evitar 

desperdícios (CORRÊA, GIANESI, CAON, 2014).  Surge desta forma a gestão de processos, 

que é considerada como uma forma de apoio ao progresso gerencial na busca por melhores 

resultados (BATALHA, 2008). 

Tendo em vista que os sistemas produtivos têm por finalidade transformar através de 

processamentos os insumos em produtos úteis ao cliente, percebe-se a necessidade da 

elaboração de um plano de atividades com os prazos para tais (TUBINO, 2008). Todavia a 

construção civil possui especificidades em relação aos demais processos, mas a existência do 

plano de atividades bem gerenciado é crucial para atingir o objetivo do empreendimento. 

No Brasil, a indústria da construção possui características predominantes que a 

distingue dos outros ramos industriais, pois seu sistema produtivo organiza-se de acordo com 

as especificações impostas pelo cliente, ou seja, os produtos são feitos sob encomenda, onde 

mailto:celso_junior2611@hotmail.com
mailto:juliana.alves_10@hotmail.com
mailto:elietemedeiros@ufgd.edu.br
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em sua grande maioria são realizados através de projetos temporários (KNACKFUSS, 2010). 

Sobretudo a construção civil possui papel significativo tanto no aspecto econômico quanto no 

social, devido a sua capacidade de incluir na equipe de trabalhadores pessoas com baixa, ou 

nenhuma formação formal. 

Apesar da significativa participação no desenvolvimento socioeconômico do país, a 

construção civil ainda é um ramo industrial atrasado, isso devido ao elevado desperdício de 

materiais, tempo além de gastos desnecessários (HERMANN, LANGARO, SILIPRANDI, 

2012). Assim, as construtoras, trabalhadores e governo perceberam que grande parte dos 

gargalos da construção estavam ligados a carência de planejamento e acompanhamento a 

cerca do projeto do canteiro de obras (RIBEIRO, 2011). Deste modo em busca da eficiência e 

aprimoramento deste ramo industrial, elaborou-se a NR-18 que contem diretrizes e exigências 

que devem ser seguidas no processo de organização do canteiro de obras. Algumas das 

exigências estão ditas nas figuras 1 e 2. 

 

Figura 1: Diretrizes da NR – 18 a cerca da área de vivência 

Fonte: adaptado de NR-18 
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Figura 2: Diretrizes da NR – 18 a cerca do almoxarifado 

Fonte: adaptado de NR – 18  

Assim a NR – 18 cita que canteiro de obras é: uma área de trabalho fixa e temporária, 

onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra. Todavia para a correta 

gestão de um canteiro de obras, também se deve usar outras normas, como NR – 6, NR – 11, 

NR – 35, CONAMA 448, NB – 1367 dentre outras. 

2. Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo expor a análise realizada em um canteiro de 

obras, para edificação da instalação de um salão comercial, localizado na cidade de Dourados. 

O objetivo foi analisar a organização do canteiro de obras, visando melhorar os gargalos 

identificados da execução da obra. Para tanto foi verificado se havia, ou não, a aplicação 

quanto às normas vigentes. 

3. Metodologia 
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O desenvolvimento do presente trabalho constitui-se de pesquisa bibliográfica e de 

campo, com abordagem qualitativa, tem como principal finalidade fornecer esclarecimento 

sobre as normas vigentes no processo estudado e adequá-lo as mesmas, através da 

identificação das principais falhas no canteiro. 

Em síntese a pesquisa avalia a organização no canteiro de obra, e o método de estudo 

foi de caráter exploratório por meio de múltiplas fontes de evidências: entrevistas, onde todos 

os pedreiros que trabalhavam na obra foram entrevistados; registros fotográficos e observação 

do canteiro. 

4. Desenvolvimento 

A obra analisada, no período do estudo, estava no estado de acabamento e 

superestrutura, onde o térreo da construção já possuía capacidade de ser utilizado como 

depósito de materiais e EPIs, além de vestiário para os trabalhados. Notou-se irregularidades 

quanto a NR-18, pois apesar da obra já estar em estágio avançado da construção, a mesma 

continha precariedade, ou inexistência de saneamento básico às necessidades fisiológicas dos 

trabalhadores, tendo em vista que o banheiro era uma construção improvisada, onde não havia 

vaso sanitário, tão pouco pia de higienização, além da falta de um bebedouro com água 

filtrada e fresca para o consumo dos operários.  

Uma característica importante que todos os canteiros de obras devem conter é a 

segurança de seus trabalhadores, e isso é descrito pela NR-6, bem como NR-35 para trabalhos 

em altura. A NR-6 fala da importância do uso dos equipamentos de segurança, bem como da 

influência do treinamento e orientação aos trabalhadores para diminuição dos riscos. Todavia 

na construção visitada não continha a correta aplicação desta norma regulamentadora, porque 

apesar da construtora fornecer os EPIs para seus funcionários, por falta de fiscalização, os 

mesmos não os utilizavam para execução de suas funções, podendo assim causar-lhes danos, 

além de efeitos negativos na obra. 

No canteiro de obras estudado observou-se alguns gargalos tais como: fluxo 

desnecessário de materiais e pessoas, e má armazenagem. A estocagem de alguns materiais 

como: areia, argamassa pronta e pedras estavam a céu aberto, sem nenhum tipo de proteção, 

causando assim perdas desses. Os materiais recebidos eram descarregados em locais 

provisórios e permanecem ali, dificultando o fluxo tanto de materiais como de pessoas. 

Quanto ao fluxo desnecessário, no canteiro era notória sua existência, podendo-se ressaltar a 

grande distância do local de armazenagem do cimento à betoneira, devido à armazenagem 

incorreta de materiais esse trajeto tornava-se trabalhoso e demorado. 

Um esforço defendido na NR-18 é no sentido de se implantar um canteiro de obras 

que não necessite fazer uso do espaço público, não incomodando assim a comunidade local, 

além do correto isolamento da construção através de tapumes. A obra estudada contém correta 

aplicação deste quesito, pois os tapumes, que isolam o canteiro de obras, não impediam o 

tráfico de pessoas nas calçadas, além de impossibilitar que pessoas não autorizadas entrem no 

local, bem como promover a segurança do canteiro, evitando furto de ferramentas e materiais. 
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Todas as construções têm como consequência a produção de resíduos, podendo ser 

recicláveis ou não. Para tanto, existe normas que fornecem diretrizes para a gestão desses 

resíduos, como a CONAMA 448. Segundo esta norma os restos da obra devem ser separados 

para serem entregues às empresas que efetuem a correta destinação do mesmo. Na obra 

visitada, um dos fatores que influenciavam negativamente na organização do canteiro de 

obras era o mau descarte do refugo da construção, pois apesar da existência de uma caçamba 

no exterior da obra, o lixo ficava espalhado no chão de todo o canteiro causando assim 

desconforto ao trabalhador, riscos e possíveis atrasos na obra. 

5. Conclusão 

Dentre as irregularidades encontradas no canteiro de obras as que devem receber 

maior atenção para serem corrigidas são: a proteção dos trabalhadores, e a melhor 

organização ambiente de trabalho, pois facilitaria o fluxo dos materiais e pessoas, bem como 

evitaria perdas humanas e materiais. 

Conforme a análise a respeito da segurança do local notou-se que inicialmente deve 

ser feita, pelos responsáveis da obra, um trabalho acerca da orientação dos trabalhadores e 

impor como regra primordial o uso dos EPIs, NR-6, pois a construtora forneceu esses 

equipamentos, desta forma houve um investimento monetário, que por sua vez é 

negligenciado pelos funcionários que são inadimplentes quanto ao uso. 

Já para a correção dos fluxos desnecessários de materiais e pessoas, deve-se primeiro 

tomar providências quanto ao correto descarte dos resíduos, pois grande parte do canteiro 

seria livrada para que, então, os depósitos de materiais pudessem ser organizados e assim 

diminuídos os fluxos desnecessários. Nesse sentido vale ressaltar que o térreo da construção 

já poderia ser utilizado como depósito, o que facilita também na diminuição do desperdício de 

tempo e materiais. 

Assim, pode-se dizer que o canteiro de obras analisado, de uma forma geral, está em 

desconformidade com quase todas as normas vigentes, mas prioritariamente deve-se tomar 

providencias quanto à área de vivência utilizada para as necessidades fisiológicas dos 

funcionários, pois os mesmos não possuem o mínimo de saneamento básico. 
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Proposta de implantação de novo layout na linha de produção de 
gavetas de uma empresa fabricante de componentes para móveis 

Everton Luiz Vieira (Unisep – FEFB) – vieira@unisep.edu.br 

Raquel Biz Biral (Unisep – FEFB) – raquelbiz@yahoo.com.br 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo, apresentar uma proposta de layout produtivo para uma empresa 
fabricante de componentes para móveis, localizada no sudoeste do Paraná. O estudo buscou identificar os 
desperdícios existentes dentro do processo de fabricação de gavetas pintadas e revestidas, avaliando as atuais 
instalações, os fluxos de materiais e oportunidades de melhoria. O layout corresponde à organização estrutural de 
diversos pontos de trabalho nos espaços existentes nas empresas, buscando adaptar as pessoas ao ambiente de 
trabalho, de acordo com a atividade que é desempenhada. Neste contexto este trabalho buscou identificar a 
importância de um bom arranjo físico para a melhoria do fluxo de produção, pois a empresa estudada vinha 
perdendo produtividade devido à má disposição dos seus recursos de produção. A metodologia utilizada para o 
estudo caracterizou-se quanto aos fins, de cunho exploratório e descritivo, quanto aos meios de investigação à 
pesquisa utilizou-se do estudo de caso. Com a implantação da proposta do novo layout poderá haver melhoria do 
fluxo de produtos dentro da fábrica, melhor adaptação das máquinas, visando à otimização dos espaços de 
trabalhos, agilidade nos processos produtivos, assim como, geração de menores custos no transporte dos 
produtos e consequente redução da fadiga muscular dos colaboradores, podendo influenciar na motivação dos 
mesmos. 
 
Palavras-chave: Layout; Produtividade; Desperdícios.  

 
Área/Subárea: Engenharia de Operações e Processos da Produção, Projeto de Fábrica e de Instalações 

Industriais: Organização Industrial, Layout/Arranjo Físico. 

1. Introdução 

A área de produção é de grande importância para garantir a competitividade de uma 
empresa, sendo que é nessa área que estão alocados a maior parte dos recursos investidos pela 
empresa, sejam eles instalações, materiais, equipamentos, máquinas, entre outros. 

 Atualmente a empresa estudada tem uma deficiência quanto ao arranjo físico, que 
corresponde ao posicionamento de máquinas, equipamentos e pessoas, este estudo possui o 
objetivo de melhorar o aproveitamento dos espaços existentes, proporcionando um fluxo de 
trabalho e comunicação entre as unidades organizacionais que atue de maneira rápida e eficaz. 
Esta deficiência está fazendo com que haja menos agilidade nos processos produtivos, 
retardando os processos finais da produção. Após a constatação deste problema, a empresa 
decidiu investir em uma nova instalação, onde migrará a fábrica de gavetas para mobiliários. 

2. Referencial Teórico 

2.1 Layout 

O layout também chamado de arranjo físico corresponde à organização estrutural dos 
diversos pontos de trabalho nos espaços existentes nas empresas, envolvendo além da 
preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, de acordo com a atividade 
que é desempenhada, a arrumação dos móveis, máquinas, equipamentos e matérias primas 
(CURY, 2000). 
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Corrêa e Corrêa (2013), afirmam que as formas básicas de layout são a forma geral e 
a natural que os recursos produtivos são organizados, entretanto, destacam que qualquer tipo 
de organização é originado em apenas quatro tipos básicos de arranjo físico: posicional, por 
processo, celular e por produto.  

2.2 Fluxograma 

Segundo Lins (1993), o fluxograma destina-se à descrição de processos, sendo que 
um processo é uma determinada combinação de equipamentos, pessoas, métodos, ferramentas 
e matéria-prima, que geram um produto. 

Fluxogramas são formas de representar, por meio de símbolos gráficos, a sequência 
dos passos de um trabalho para facilitar sua análise, buscando identificar oportunidades de 
melhorar a eficiência dos processos (PEINADO & GRAEML, 2007). 

2.3 Melhorias na produtividade segundo o sistema Toyota de produção 

Ao que se refere em melhorias da produtividade e também de qualidade a indústria 
japonesa tem merecido destaque no mercado mundial. Isso tem acontecido pelos métodos 
utilizados nos sistemas produtivos, onde buscam o máximo de ganhos pela eliminação de 
perdas (SHINGO, 1996). 

Segundo Veras (2009), Shigeo Shingo, da Toyota Motor Company, identificou sete 
categorias de desperdícios: Superprodução, Espera, Transporte, Processamento, 
Movimentação, Defeitos, Estoques. 

3. Resultados e Discussões 

A empresa estudada possui um barracão que passou por diversas ampliações ao 
longo dos anos e não foi realizado um estudo adequado de layout. Não existem áreas de 
trabalho e armazenagem demarcadas, assim como não há sinalização nos corredores de 
circulação. A Figura 01 mostra o layout atual da empresa com a análise do fluxo de produção 
da linha de gavetas. 

Figura 01 – Layout atual do fluxo de produção da linha de gavetas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
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 As linhas e seta em cor verde indicam o fluxo de fabricação das gavetas. Esse processo 
de fabricação inicia-se na seccionadora (A), passando para a moldureira (B) em seguida passa 
para a máquina coladeira de borda (C) e destopadeira (D), após isso furadeiras (E e F) e por 
fim rolo de pintura (G). 

Por meio das medições e registros obtidos nos estudos realizados na empresa 
estudada, foi desenhado o layout atual do processo produtivo, sendo que nesse layout estão 
todas as linhas de produção da empresa, que são: Gavetas Pintadas e Revestidas, Molduras e 
Portas. Para Cury (2000), a elaboração de um projeto de layout pode ser facilitada com a 
utilização de algumas ferramentas auxiliares, entre as quais se destacam um desenho ou planta 
baixa da área disponível, mostrando a forma e dimensões do espaço existente.   

A partir dos desenhos, observou-se a deficiência no fluxo de produtos, espaço físico, 
máquinas mal posicionadas, depreciadas e com baixa produtividade, na linha de gavetas, 
considerando esse pressuposto sugere-se readequar o layout para deixar o processo de 
produção de gavetas em linha para melhoria do processo, aproveitando que a empresa está em 
fase final de construção do novo barracão para a produção de gavetas. 

Gargalo ou então restrição é qualquer coisa que limita um melhor desempenho do 
sistema em direção à meta, ou seja, é o fator que restringe a atuação do sistema como um todo 
(GOLDRATT, 1994). Na linha de gavetas o gargalo da produção são as Furadeiras 2, 3 e 4.  

Atualmente, o parque industrial da empresa conta com 02 seccionadoras, 01 
moldureira, 03 coladeiras de borda, 03 destopadeiras, 08 furadeiras, uma recobridora, uma 
lixadeira de borda, uma folding e um rolo de pintura, sendo que estas máquinas são utilizadas 
para a fabricação de gavetas que é o foco deste estudo, as demais máquinas são direcionadas 
para fazer portas e molduras. Para trabalhar com cada uma destas máquinas são necessários 
44 colaboradores e um gerente de produção totalizando 45 colaboradores. 

A ordem de funcionamento das máquinas na linha de montagem de gavetas pintadas e 
revestidas pode ser nas figuras 02 e 03 respectivamente. 

 
Figura 02 – Fluxo do processo de fabricação da linha de gavetas pintadas  

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

Figura 03 – Fluxo do processo de fabricação da linha de gavetas revestidas 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

Com a construção de um novo barracão destinado a produção de gavetas, será 
possível propor um novo layout de produção. Objetivando a otimização dos processos, 
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redução de mão-de-obra e aumento na produtividade, sugere-se as seguintes ações: compra de 
uma nova seccionadora, operada somente por um operador onde a alimentação da mesma é 
feita por empilhadeiras diminuindo assim 01 colaborador nessa máquina e aumentando a 
produtividade da mesma, pois é uma máquina moderna e alimentada por empilhadeiras 
conforme Figura 04. A seccionadora atual corta em média 80m2/hora e a seccionadora 
proposta cortará em média 100m2/hora, representando um aumento de 25%. 

 
Figura 04 – Desenho esquemático da seccionadora atual e da proposta, (A) Seccionadora 

atual. (B) Seccionadora proposta pelo autor. 

    
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

  
Falando em modernização do parque fabril, indicamos a compra de duas novas 

destopadeiras automáticas diminuindo assim dois colaboradores nesse processo, pois o 
operador é quem pegaria as peças da coladeira de borda e alimentaria as novas destopadeiras e 
consequentemente aumentaria a produtividade nesse processo, pois seria um corte automático 
e não mais manual, conforme Figura 05. 

 
Figura 05 - Desenho ilustrativo da destopadeira atual e da proposta, (A) Destopadeira atual. 

(B) Destopadeira proposta pelo autor. 
 

  
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 
Por fim, modernizaria as furadeiras comprando quatro novas máquinas adequando às 

mesmas em forma de “L” onde diminuiríamos mais dois colaboradores nesse processo de 
fabricação de gavetas, pois o ajudante alimentaria duas máquinas por vez e não uma como é 
atualmente, lembrando que as furadeiras atuais furam em média 750pcs/horas e com a 
proposta serão furadas em média 975pcs/hora, aumentando a produtividade em torno de 30% 
a mais de peças do que as atuais. E nesse mesmo processo adequaria o restante das máquinas 
em “L” no caso mais duas máquinas diminuindo assim mais um colaborador, conforme figura 
06. 

Figura 06 – Desenho esquemático mostrando a furadeira utilizada pela fábrica 
atualmente e a proposta pelo autor, (A) Furadeira atual. (B) Furadeira proposta pelo autor. 

A B 

A B 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

Somente nessas indicações de compra de máquinas mais modernas seria possível 
reduzir em um primeiro momento seis colaboradores ou então a relocação dos mesmos em 
outros setores da fábrica como nos setores de portas ou molduras, já que atualmente é difícil 
encontrar novos colaboradores. Com máquinas mais modernas e com alimentações 
automáticas será possível aumentar a produtividade em aproximadamente 30%. 

De acordo com as propostas descritas acima, foi desenhado um novo layout de 
produção (Figura 07) como proposta de implantação e melhoria no processo produtivo de 
gavetas para a empresa. 

Figura 07 – Proposta de novo layout para linha de gavetas 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

Com essa proposta de layout as máquinas ficariam alocadas de forma diferente, sendo 
que a linha de gavetas pintadas ficaria organizada em: seccionadora (A), coladeira de borda 
(B), destopadeira (C), furadeira (D) e por fim a linha de pintura (E). As gavetas revestidas 
seguem nas máquinas seccionadora (A), moldureira (F), recobridora (G), destopadeira (I), 
folding (H) e furadeiras (J). 

Com a implantação do layout proposto, diversas vantagens podem ser obtidas: 
diminuição do lead time; eliminação ou minimização de alguns tipos de perdas; diminuição de 
estoques intermediários; melhor organização dos centros de trabalho; diminuição do quadro 
de colaboradores; redução na movimentação dos produtos e também dos colaboradores; 
definição de corredores para a movimentação; melhoria significativa na produtividade da 
fábrica. 

Com o novo layout implantado, constataram-se apenas algumas poucas desvantagens: 
resistência dos colaboradores quanto à mudança; mudança na rotina de trabalho dos 
colaboradores; investimento na adaptação da fábrica e compra de novos equipamentos. 

A B 
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Em relação à capacidade produtiva da empresa, atualmente no setor em estudo 
verificou-se que a produção encontra-se em média de 18.000m2 de gavetas pintadas e 
10.000m2 de gavetas revestidas. No entanto, com a proposta do novo layout observado na 
Figura 07, acredita-se que será possível alcançar uma produção de 26.000m2 de gavetas 
pintadas e cerca de 11.000m2 de gavetas revestidas, tendo em vista que no setor de gavetas 
revestidas houve apenas adequação nas máquinas sem a aquisição de equipamentos mais 
atualizados o que explica o menor aumento na produção. 

Observou-se então que com a mudança no layout atual e a aquisição de novos 
equipamentos, poderá ser alcançado um aumento de aproximadamente 30% na produção total 
de gavetas pintadas e 10% na produção de gavetas revestidas. 

4. Considerações Finais 

O objetivo deste trabalho foi propor um novo layout para otimizar o processo 
produtivo do setor de gavetas de uma empresa fabricante de componentes para móveis do 
sudoeste do Paraná, buscando avaliar a capacidade produtiva, estudar o atual Layout e por fim 
analisar as vantagens e desvantagens do layout proposto. A partir destes objetivos concluímos 
que o layout proposto poderá proporcionar diversas melhorias à empresa em estudo, sendo 
que as vantagens são mais significativas que as desvantagens. Ao realizar todas as análises 
necessárias para o presente estudo, verificou-se que o espaço físico da empresa apresentava 
um layout deficiente. 

É visível a necessidade das empresas de organizar o seu processo produtivo. A 
aquisição de novos equipamentos ou a modificação dos mesmos na disposição dentro da 
fábrica, sem considerar aspectos de movimentação podem não garantir o aumento esperado da 
produção. Sendo assim, a utilização adequada do espaço produtivo e a aplicação dos conceitos 
de arranjos físicos podem alavancar a produtividade da fábrica.  
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Resumo: Este artigo aborda um estudo teórico sobre a filosofia do Just in Time (JIT) como pilar de sustentação 
na gestão da gestão da produção e eficiência das empresas. Entende-se que perante um ambiente com elevado 

grau de globalização, competitividade e cheio de transformações tecnológicas é fundamental prover de 

ferramentas que possibilitem diminuir as perdas, reduzir os tempos dos ciclos nos processos e os custos com 

armazenamento de materiais, de modo que a produção aumente a sua eficiência, e torne mais rápida e flexível. 

Para isso é extremamente importante o empenho e o comprometimento de todos os níveis hierárquicos, buscando 

focar sempre na melhoria contínua e simplificar ao máximo o fluxo dos processos para ganhar espaço e 

reconhecimento do mercado.  Este trabalho consiste no desenvolvido de pesquisa bibliográfica, onde se abordou 

os principais benefícios e limitações da filosofia (JIT). Observou-se que o (JIT) pode possuir algumas possíveis 

limitações, como por exemplo: Ineficiência de capacidade de atender as prioridades, problemas de variações na 

demanda, problemas com fornecedores podem acarretar em declínio dos estoques, entre outros. Por outro lado os 

benefícios são muito maiores, tais como: eliminação dos desperdícios, maior velocidade nos fluxos através do 

sistema de “puxar”, balanceamento de produção mais eficiente, redução dos custos e aumento do lucro, etc. 
Finalizando que seu custo/benefício traz relevantes ganhos para a organização, principalmente em fatores ligados 

a eficiência, tornando as empresas mais robustas, flexíveis e competitivas no mercado.  

Palavras-chave: Just in Time; Eficiência; Gestão. 

Área/Subárea: Engenharia de Operações e Processos da Produção. 

1. Introdução 

Atualmente com o avanço da tecnologia, o acirramento da concorrência entre as 

empresas, a busca incessante por melhores resultados e o fluxo intenso da troca de 

informações, faz com que as empresas busquem alternativas eficientes para ganhar espaço no 

mercado cada vez mais competitivo.  

Segundo Corrêa e Gianesi (2011) um dos grandes desafios das organizações é o ganho 

de eficiência, pois é cada vez menor a capacidade das empresas de influenciar o preço dos 

produtos com total autonomia. Assim torna-se vital para as organizações que seu sistema de 

custo tenha o máximo de eficácia, aumento de produtividade, diminuição das perdas e 

utilização racionalizada dos recursos disponíveis, garantindo desta forma a maior 

lucratividade possível para elas. 

Cada dia que passa as pressões estão cada vez mais constantes sobre às organizações, 

que trazem consigo igual rigor com seus profissionais em todas as áreas. As operações 

também estão mudando rapidamente, exigindo dos envolvidos esforços cada vez mais 

específicos para conseguir melhores resultados. Neste contexto, a área de manufatura tem 

papel fundamental. Ela é uma das mais requisitadas no cumprimento das prioridades 

competitivas. Com isso, as pressões sobre a gestão da produção ficam evidentes dentro das 

empresas, que passam a procurar melhores custos, melhores prazos de entrega e flexibilidade 

no atendimento nas necessidades dos clientes.  
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Diante desse contexto o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão bibliográfica 

sobre o Just in Time como pilar de sustentação na gestão da produção e eficiência das 

empresas, com a finalidade de mostrar os benefícios e as limitações desta ferramenta para o 

cotidiano das organizações.  

2. Just in Time 

De acordo com Rocha (2008) o Just in Time surgiu no Japão no início da década de 

70, sendo sua ideia e seu desenvolvimento feitos pela empresa Toyota Motor Company,  a fim 

de buscar um sistema de administração que pudesse coordenar a produção com a demanda 

específica de diferentes modelos e cores de veículos com o mínimo atraso. 

O Just in Time (JIT) é uma abordagem disciplinada, que visa aprimorar a 

produtividade global e eliminar os desperdícios. Ele possibilita a produção eficaz em 

termos de custo, assim como o fornecimento apenas da quantidade correta, no 
momento e local corretos, utilizando o mínimo de instalações, equipamentos, 

materiais e recursos humanos. O JIT é dependente do equilíbrio entre a flexibilidade 

do fornecedor e a flexibilidade do usuário. Ele é alcançado por meio da aplicação de 

elementos que requerem um envolvimento total dos funcionários e trabalho em 

equipe. Uma filosofia chave do JIT é a simplificação. (SLACK; CHAMBER; 

JOHNSTON, 2009, p. 452). 

Quando as empresas se tornam mais competitivas, os preços também se tornam mais 

atrativos para os consumidores, pois na medida em que os concorrentes aumentam, é preciso 

que as empresas diminuam seus preços, para conseguir alavancar suas vendas e ganhar a 

preferência do mercado.  

Segundo Corrêa e Gianesi (2011) a abordagem tradicional focava na busca pela 

eficiência mas protegia cada parte da produção de possíveis distúrbios ou interrupções. Já a 

abordagem JIT visa a eliminação de desperdícios, eliminação de tempos ociosos no processo 

e simplificação, criação e aperfeiçoamento das técnicas já existentes. 

Posteriormente, o conceito de JIT se expandiu, e hoje é mais uma filosofia gerencial, 

que procura não apenas eliminar os desperdícios mas também colocar o componente 

certo, no lugar certo e na hora certa. As partes são produzidas em tempo de 

atenderem às necessidades da produção, ao contrário da abordagem tradicional de 

produzir para caso as partes sejam necessárias. O JIT leva a estoques bem menores, 
custos mais baixos e melhor qualidade do que os sistemas convencionais. 

(MARTINS e LAUGENI, 2005, p. 404).  

De acordo com Corrêa e Gianesi (2011) o sistema JIT precisa apoiar alguns elementos 

básicos, pois sem eles as chances de sucesso são ínfimas, como por exemplo:  

2.1 Programa Mestre 

A fim de permitir que as empresas e fornecedores planejem seus trabalhos, o programa 

mestre de produção (ou programa de montagem final) tem um horizonte de 1 a 3 meses de 

produção, a fim de garantir carga uniforme para as máquinas e fornecedores.  



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

2.2 Kanban 

É um sistema simples que visa a retirada de peças em processamento de uma estação 

de trabalho e puxá-las para as estações posteriores do processo de produção. 

Na figura 1, pode-se observar na forma de esquema, uma comparação de maneira 

resumida, entre a abordagem tradicional e o sistema Just in Time. 

 
FIGURA 1 - Diferentes visões de utilização de capacidade nas abordagens (a) tradicional e (b) JIT. Fonte: Slack; 

Chamber; Johnston (2009, p. 455). 

3. Vantagens do Just in Time 

A principal vantagem do Just in Time é diminuir os desperdícios. Quando se trata 

desse assunto pode-se focar na redução de custos de fabricação de um produto, ou seja, na 

manufatura. Como a ideia do Just in Time é ter menos estoques, cria-se uma divisão dos 

estoques no processo produtivo. Dessa forma não é necessário ter um almoxarifado, pois tudo 

que o operador precisa já se localiza ao lado do seu posto de trabalho, evitando que o mesmo 

tenha que se deslocar  para repor a matéria-prima que será utilizada em seguida e garantindo 

um estoque mínimo necessário a fim de evitar perdas. Pode-se observar que todos ganham 

nesse processo, pois uma linha de produção tem redução dos desperdícios de materiais, 

descarte e energia utilizada, sem contar o tempo.    

Com relação ao tempo de produção, desde o processamento do pedido até sua 

conclusão, incluindo transporte, chama-se lead time, quanto menor o lead time maior será a 

flexibilidade da empresa, aumentando seu valor ao cliente. A soma de todos os fatores 

supracitados acima faz com que a empresa fidelize o cliente que já existe, atraia novos 

clientes e aumente seus negócios.  

4. Objetivos do Just in Time 

O objetivo da implantação do Just in Time visa satisfazer a eficiência de alguns 

fatores, tais como: custo, qualidade, flexibilidade, velocidade e confiabilidade. 

5. Limitações do Just in Time 

Na visão de Corrêa e Gianesi (2011) para que o sistema JIT não tenha problemas é 

necessário que a demanda seja estável para que se consiga um balanceamento necessário dos 
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recursos, possibilitando um fluxo de materiais integrados e contínuos. Porém em casos de 

demanda instável, há a necessidade de manutenção dos estoques de produtos acabados, isso 

faz com que o sistema tenha uma interrupção no ciclo, gerando transtornos no sistema 

produtivo. Se houver uma variedade muito grande de produtos e componentes esta 

interrupção torna-se intermitente, fazendo com que os estoques tenham um aumento 

significativo para cada item, principalmente considerando-se a demanda de cada um. Estes 

problemas contrariam a filosofia do sistema JIT, comprometendo a sua aplicação. 

A redução dos estoques também pode acarretar em vários problemas, entre eles pode-

se citar: aumento do risco de interrupção da produção em função de problemas de 

administração da mão-de-obra e problemas relacionados a paralisação por quebras de 

máquinas, seja um risco constante no dia-a-dia da empresa. 

6. Implementação do Just in Time 

Segundo Corrêa e Gianesi (2011) para o sucesso da implantação do JIT é necessária 

uma visão objetiva da alta administração, mudanças de atitudes da empresa para uma melhor 

integração entre as diversas áreas, desenvolvendo uma visão global para a resolução dos 

problemas e melhoria contínua. 

A organização do trabalho deve satisfazer e focar na flexibilidade dos trabalhadores, 

estimulando a comunicação entre os setores produtivos e o trabalho em equipe. É necessário 

também conhecer muito bem os processos seja na área de manufatura, seja de escritório, 

seguida da eliminação de atividades que geram desperdícios ou apenas não agregam valor e 

buscar formas para melhorar estes processos. 

7. Fatores que impactam no sucesso da organização 

7.1 Desempenho 

Ferramentas como o Just in Time, buscam reduzir os custos com estoques para evitar 

obsolescência de material, além de reduzir os tempos no processo, melhorando o desempenho 

da empresa e da produtividade. Desta forma a produtividade, a eficiência e o custo, são 

parâmetros fundamentais para o sucesso e desempenho da organização.  

7.2 Produtividade 

É preciso implementar melhorias contínuas para obter uma boa produtividade, para 

isso é fundamental que todos os envolvidos no processo estejam atentos e busquem métodos 

que facilitem o trabalho, a fim de utilizar o mínimo de recurso disponível, visando o aumento 

de produtividade.  

7.3 Eficiência 

Para conseguir a eficiência com a ferramenta Just in Time é preciso o 

comprometimento de todos os níveis hierárquicos, com foco na melhoria contínua e em 

estudos de engenharia e modificações de equipamentos, para obter tempos de preparação 

drásticamente reduzidos, estabelecendo programas de treinamento dos funcionários para a 
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realização de diversas tarefas, além de desenvolver diferentes estratégias empresariais 

criativas para se sobressair perante um mercado cada vez mais competitivo. 

8. Resultados 

8.1 Resultados positivos da Implantação do Just in Time 

 Redução e eliminação de funções e sistemas desnecessários ao processo; 

 Flexibilização da mão-de-obra e do fluxo dos processos; 

 Foco na qualidade; 

 Redução dos estoques; 

 Eliminação dos desperdícios; 

 Maior controle de todo o processo; 

 Maior velocidade nos fluxos através do sistema de “puxar”; 

 Balanceamento de produção mais eficiente; 

 Redução dos custos; 

 Aumento da eficiência e produtividade; 

 Aumento do lucro da empresa, entre outros; 

 Atração de novos investimentos. 

8.2 Resultados negativos da implantação do Just in Time 

 Aumento do risco de interrupção da produção em função de problemas de 

administração da mão-de-obra; 

 Problemas relacionados à paralisação por quebras de máquinas; 

 Problemas de logística relacionados à importação de material e transporte; 

 Excessiva variação da demanda dos produtos pode acarretar em perdas de 

materiais e de mão-de-obra; 

 Problemas relacionados com a incapacidade de fornecimento por parte dos 

fornecedores, entre outros. 

9. Considerações Finais 

Neste trabalho procurou-se mostrar os principais impactos relacionados à eficiência na 

gestão da produção das empresas através da ferramenta Just in Time. É importate ressaltar que 

esta ferramenta não engloba só a empresa em si, mas também seus fornecedores, que  

trabalham em conjunto e são integrados a este ciclo e possuem responsabilidades e 

prioridades que devem ser cumpridas, sendo necessário alguns investimentos para solidificar 

este processo. 
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Através das informações supracitadas neste trabalho, pode-se constatar que no 

ambiente competitivo de hoje, as empresas não podem procrastinar e sim buscar ferramentas 

que possibilitem diminuir as perdas, reduzir os custos com armazenagem de material de forma 

que a produção aumente sua eficiência, tornando-a mais rápida e flexível. Para isso é 

necessário o empenho de todos os envolvidos, buscando sempre a melhoria contínua e a 

simplificação nos processos.  

Diante da análise dos resultados obtidos com a implantação da ferramenta Just in 

Time, pode-se concluir que todos ganham neste processo, pois esta ferramenta traz relevantes 

benefícios à empresa, entre eles, pode-se citar: Redução e eliminação de funções e sistemas 

desnecessários ao processo, flexibilização da mão-de-obra e do fluxo dos processos, foco na 

qualidade, redução dos estoques, eliminação dos desperdícios, maior controle de todo o 

processo, maior velocidade nos fluxos através do sistema de “puxar”, balanceamento de 

produção mais eficiente, aumento da eficiência  e produtividade, redução dos custos, aumento 

do lucro da empresa, entre outros. É válido lembrar, que o Just in Time pode encontrar 

também algumas limitações tais como: o aumento do risco de interrupção da produção em 

função de problemas de administração da mão-de-obra, problemas relacionados a paralisação 

por quebras de máquinas, problemas de logística relacionados à importação de material e 

transporte, excessiva variação de produtos e problemas relacionados com fornecedores, seja 

um risco constante no dia-a-dia da empresa. 

Para um maior aprofundamento deste trabalho, sugere-se uma pesquisa mais ampla, no 

sentido de analisar todas as ferramentas que estão diretamente interrelacionadas ao Just in 

Time e que são extremamente importantes para o sucesso e eficiência na gestão da 

organização. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi propor uma mudança no layout para término de construção mecânica do 

barracão do setor de recepção e preparo sobre a visão sistêmica em ocasionar a minimização dos custos de 

manutenção durante a safra e entressafra. Sobre a base de pressupostos teóricos, utilizamos de ferramentas 

básicas como pesquisa científica, trabalho de campo/extensão/anotações, diálogos informais/relatos de 

experiências e análise e tratamentos dos dados conquistados. Compreende-se que o custo total para implantação 

da proposta de projeto de construção mecânica do barracão de recepção e preparo é de R$ 330.721,38. 

Amadurecendo essa ideia, procuramos projetar um centro de custo para apresentar os verdadeiros vínculos do 

investimento. A proposta intitulada como término de construção mecânica do barracão de recepção, preparo e 

moenda sobre a ótica da minimização dos custos de manutenção é de caráter técnico e apresentou-se viável 

economicamente bem como como uma possível alternativa na redução dos custos de manutenção sobre as mesas 

alimentadoras a partir de um investimento considerado de médio prazo. A partir dessa visão futurística e 

certamente sabendo da necessidade de sempre inovar, somados as tecnologias e inovações se enquadram 

necessariamente na linha de melhorias setoriais pré-exigida, possibilitando oferecer a empresa uma redução nos 

custos ao qual se refere à manutenção exercida no período de entressafra, especificamente ao setor de moenda. 
 

Palavras-chave: Engenharia; Manutenção; Liderança; Otimização do trabalho. 
Área/Subárea: Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais: organização industrial, layout/arranjo físico. 

1. Introdução 

A cadeia produtiva do setor sucroenergético tem passado por uma fase turbulenta, 

considerada desafiadora pelo mercado. Esta reação se deu pelos constantes endividamentos, 

perca da competitividade frente ao produto gasolina e ainda problemas climáticos, 

ocasionando uma demanda percentual maior de fechamentos de “portões”. O setor vem 

atravessando uma das suas maiores crises da história na qual o limita em realizar 

exportações/vendas.  

 Este cenário está diretamente vinculado ao aumento dos custos de produção e o 

posicionamento de preços muito baixos em relação ao mercado internacional. Admite-se que 

o seguimento possui importância fundamental frente ao desenvolvimento econômico, social e 

sustentável, bem como também, na geração de emprego e renda.  

 Melhorar, bem como também inovar está sendo a estratégia acolhida para o 

enfrentamento de uma crise que está constantemente levando empresas médias/grandes, ou 

seja, potências na produção de açúcar e álcool a fecharem definitivamente suas “portas”.  

 Esta nova ótica é um importante avanço para a gestão, possibilitando desenvolver e/ou 

discutir novas ideias a fim de implementá-las ao favorecimento da empresa e de seus 

colaboradores. Seguindo esse contexto histórico acima, constrói-se nesse diálogo uma 
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proposta de melhoria no setor de recepção e preparo, pertencente a uma empresa situada na 

região do Território de Identidade do Alto Paraguai, especificamente no município de Barra 

do Bugres, Mato Grosso. 

 Portanto, o objetivo deste trabalho foi propor uma mudança no layout para término de 

construção mecânica do barracão do setor de recepção e preparo sobre a visão sistêmica em 

ocasionar a minimização dos custos de manutenção durante a safra e entressafra. 

 

2. Desenvolvimento 

 

Compete-se nesse caso descrever que o procedimento utilizado para obtenção de 

dados, realização das análises, discussão dos resultados, bem como também para construção 

da proposta de melhoria foi meritamente conduzido por uma equipe, onde se envolveram 

líderes e colaborador na tarefa de articular alguns trabalhos manuais e no esclarecimento de 

informações/dados.   

 Admite-se que, em se tratando de um projeto piloto, foi preciso utilizar-se de 

ferramentas metodológicas que contribuem focadamente na ação dessas etapas, visando 

construção equigualável.  

 Portanto, sobre a base de pressupostos teóricos, utilizamos de ferramentas básicas 

como pesquisa científica, trabalho de campo/extensão/anotações, diálogos informais/relatos 

de experiências e análise e tratamentos dos dados conquistados. Resumidamente, o projeto 

e/ou proposta de melhoria foi construído pela adição e somatório de cada um desses meios 

metodológicos, conforme ilustrada na figura 01 abaixo. 

 

 
Figura 01: Caminho metodológico da pesquisa científica. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
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A ideia de melhorar originou-se de um momento expressivamente único, se 

estendendo em um diálogo mais aberto, livre e com direito a visitação in loco para 

observações e demais explicações. Acrescenta-se que esse trabalho não somente pode 

contribuir para o setor, mas envolverá toda a cadeia produtiva, ou seja, elos importantes como 

gestão, equipamentos, custo e colaboradores. 

 Subscrevemos que esta melhoria se sobrepõe em nível de “proposta”, atendendo a 

umas das necessidades importantes que o setor de recepção e preparo necessita, sobre alta 

urgência. Levou-se em consideração que como qualquer outro equipamento, a mesa de cana 

picada (objeto principal citado pelo estudo) sofre depreciação e desgaste gradativamente. 

Esse fenômeno se acelera em função de alguns fatores naturais como, exposição ao sol, 

chuvas e ventos e por fatores de exercício do trabalho como, força, tração, sustentação, entre 

outros. 

 Visando conservar seu estado atual sem influenciar na sua funcionalidade e trabalho, 

optou-se então por pesquisar, bem como também estudar a maneira mais clara de reduzir esse 

depreciamento levando em consideração também à minimização no custo de manutenção com 

a contratação de serviço terceirização do guincho.  

Portanto, este projeto se sustenta sobre a análise técnica descritiva do custo sobre a 

contratação do serviço em função do custo que se teria para realizar a construção mecânica do 

barracão, enfatizando o “tempo” pela qual a empresa teria seu retorno a este investimento. 

 

2.1 Análise e tratamento dos dados 

 

Os dados foram coletados nos últimos três meses que antecede o prazo final do 

programa Trainee 2013/2014 desta empresa. Subtende-se que esta análise se qualifica como 

uma “amostragem” do mais próximo possível ao real que me sujeitamos a apresentar. Assim, 

segue a jusante um comparativo financeiro básico com ênfase da proposta supracitada, 

atendendo as discussões e rediscussões sobre os dados e informações coletados. 

 

2.2 Custo da contratação de prestação de serviço terceirizado 

 

 Compreende-se que para realizar a manutenção do equipamento (mesa de cana picada 

– 38º - 600 ton/h), é preciso utilizar um Guindaste que tenha no mínimo 60 mil kg. 

Atualmente, a empresa não disponibiliza de um guindaste nessas condições, tamanho e força, 

o que a coloca em uma margem de insegurança caso algo aconteça com a mesa alimentadora 

de cana picada antes do período de entressafra. 

 Toda a entressafra é feita a contratação deste serviço de modo a ser considerado 

“terceirizado”. Devido a isso, a empresa tem um custo de contratação elevado, pois tem uma 

necessidade de alocar-se esse Guindaste por pelo menos 04 dias para cada mesa alimentadora. 

Neste caso, perfazendo uma contabilidade básica, essa alocação se estenderá por no mínimo 

12 dias para atender uma manutenção preventiva nas três mesas alimentadoras de cana. 
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Tabela 01: Custo sobre a contração do serviço terceirizado – guindaste 

 

Item de Compra/Contratação Qtd/Und Valor Und. Valor Total 

Prestação serviço/Guindaste XCMG KG 60 Q 12,0 R$ 3.500,00 R$ 42.000,00 

Prestação Serv. Mobilidade / Deslocamento KM 

rodado. 

1,0 R$ 840,00 R$ 840,00 

            Fonte: Elaborado pelos atures, 2016   R$ 42.840,00 
 

 

 

Tabela 02: Comparativo entre os custos / análise do investimento 

 

Item Relação dos Centros de Custos/Contratação Valor Total 

01 Custo para o Término de Construção Mecânica do 

Barracão de Recepção/Preparo e Moenda. 

  R$ 330.721,38 

02 Custo de Contratação do Serviço Guindaste (14 dias) R$ 42.840,00 

 VALOR FINAL COMPARATIVO R$ 287.881,38 
Fonte: Elaborado pelos atures, 2016. 

 

 

 Conforme explicitado acima, compreende-se que o custo total para implantação da 

proposta de projeto de construção mecânica do barracão de recepção e preparo é de R$ 

330.721,38 (valor pré-contabilizado sujeito a alterações). Amadurecendo essa ideia, 

procuramos projetar um centro de custo para apresentar os verdadeiros vínculos do 

investimento. Atento a este detalhe, propusemos então em relacionar uma lista de materiais 

que supostamente seriam utilizados para construir o término do barracão (parte estrutural). 

 A empresa teria um custo de investimento de R$ 330.721,38 para terminar de construir 

o barracão, desde o ponto de onde parou até os indicadores de término que seriam os pés 

direito já fixados, cobrindo toda a mesa alimentadora de cana picada 38º. Em virtude disso, 

buscou-se entender o quanto a empresa gasta atualmente com o serviço de manutenção 

preventiva sobre esta mesa alimentadora, ou seja, a empresa tem um custo de 

aproximadamente R$ 42.840,00 na contração de um Guindaste para realizar o serviço 

somente neste equipamento.  

 O setor de recepção e preparo necessita de 04 dias, ou seja, tendo um custo de R$ 

14.000,00 para realização da manutenção sobre apenas uma mesa de cana alimentadora. Se 

multiplicássemos esse número de dias pelo número de mesas alimentadoras existentes no 

setor, teríamos um custo de manutenção na contratação do serviço de aproximadamente R$ 

42.000,00 + R$ 840,00.  

Em virtude da retirada de engrenagens, eixos, correntes e outros materiais, esse 

serviço somente é possível de ser realizado através da utilização de um Guindaste que possua 

mais de 30 Ton.  

 Portanto, se procurarmos entender os fatos e analisar bem a demanda do setor na 

entressafra, certamente o investimento seria favorável ao grupo. Observa-se também que em 

especial na entressafra (2014/2015) foi realizada a manutenção das três mesas alimentadoras 
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de cana (mesa alimentadora conjugada de 25º e 45º, mesa alimentadora de cana inteira de 

45º e mesa alimentadora de cana picada de 38º), respectivamente, requisitando que o 

guindaste permaneça no setor de recepção, preparo e moenda por pelo menos 12 dias x (R$ 

3.500,00 = R$ 42.000,00 + R$ 840,00 = R$ 42.840,00), custo esse somente gerado por este 

setor. 

 Relatando melhor sobre a perspectiva do projeto de melhoria setorial sobre a condição 

de minimizar os custos decorrentes com a contração desse serviço terceirizado, subtende-se 

que um investimento pode ser considerado de curto, médio ou longo prazo. Especificamente 

para este caso, adotei um investimento de caráter de médio prazo.  

 

2.3 Localização para aplicação da proposta de melhoria setorial 

 

 
    Figura 02: Barracão, sendo: (a) Frente da estrutura do Barracão e (b) Término do Barracão / Visão Frontal 

     Fonte: Arquivos dos autores, 2016.                   

                                          

 

2.4 Projeto arquitetônico da proposta de melhoria setorial 

 

 
  Figura 03: Melhorias no Layout do barracão, sendo: (a) enfoque frontal, (b) cobertura e (c) lateral. 

  Fonte: Arquivos dos autores, 2016. 
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3. Considerações finais 

 

 A proposta intitulada como término de construção mecânica do barracão de recepção, 

preparo e moenda sobre a ótica da minimização dos custos de manutenção é de caráter técnico 

e apresenta-se como uma possível alternativa na redução dos custos de manutenção sobre as 

mesas alimentadoras a partir de um investimento considerado de médio prazo. 

 Atraído pelo trabalho silencioso, considero que esse projeto ainda que pré-estruturado 

é de fundamental importância, pois envolve uma nova visão de investimento com base no 

retorno e/ou ressarcimento pelo custo. Como já explicitado em outros momentos, o setor de 

recepção, preparo e moenda vem investindo em novas tecnologias e apostando em uma nova 

visão do sistema de automação.  

 A partir dessa visão futurística e certamente sabendo da necessidade de sempre inovar, 

estendo neste momento esta proposta que com muito esforço, diálogos e trabalho, se 

enquadram necessariamente na linha de melhorias setoriais pré-exigida, possibilitando 

oferecer a empresa uma redução nos custos ao qual se refere à manutenção exercida no 

período de entressafra, especificamente ao setor de moenda. 
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Projeto de instalações de um galpão para a triagem de materiais 

recicláveis  

Ozanan Garcia Mundim Filho (Universidade Federal de Goiás) – ozanan12@hotmail.com  

Maico Roris Severino (Universidade Federal de Goiás) – maicororis@gmail.com  

Resumo: Após a aprovação da Lei 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, as 

cidades e cooperativas de catadores tem um prazo para se adequar a nova lei. A Cooperativa dos 

Trabalhadores Autonômos de Catalão (COOTRACAT) está nessa situação, pois realiza suas atividades 

dentro do aterro sanitário e de forma insalubre. Dessa forma, se faz necessário que a cooperativa começe 

a funcionar em outro local e com condições adequadas de trabalho. Nesse sentido o objetivo deste 

trabalho é apresentar uma proposta de galpão de triagem de materiais recicláveis para a COOTRACAT. 
Para a realização deste trabalho utilizou-se a pesquisa participante, em que todas as partes envolvidas têm 

voz ativa. Foi realizado um estudo acerca da nova lei dos resíduos sólidos, sobre projetos de instalações e 

sobre galpões de triagem, além de reuniões com as entidades envolvidas. Vale destacar que as entidades 

envolvidas nesse projeto são a COOTRACAT, a Incubadora de Empreendimentos Sociossolidários da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão (INESSOL) e a Secretária Municipal de Meio 

Ambiente de Catalão (SEMMAC). Como resultado chegou-se a um projeto final de galpão de triagem 

para a cooperativa, em que foi observado aspectos ergonômicos e de segurança do trabalho para que os 

cooperados tenham boas condições de trabalho e consigam otimizar seu processo de produção. Espera-se 

que com o novo galpão os cooperados tenham um ambiente de trabalho adequado e que amplie a renda e 

o volume de materiais provenientes da coleta seletiva.  

Palavras-chave: Galpão de triagem.; Projeto de Instalações.; Cooperativas de Catadores.  

 

Área/Subárea: Engenharia de Operações e Processos da Produção/ Projeto de Fábrica e de Instalações 

Industriais: organização industrial, layout/arranjo físico 

1. Introdução 

O poder público assim como as empresas e sociedade estão demonstrando uma 

crescente preocupação acerca do meio ambiente. Dessa forma, as empresas e a 

sociedade estão buscando realizar práticas sustentáveis. Por parte do poder público uma 

das alternativas para a melhoria do meio ambiente foi a criação da Lei 12.305/2010, 

intitulada Política Nacional dos Resíduos Sólidos.  

A Lei 12.305/2010 dispõe sobre a gestão integrada e ao gerenciamento adequado 

dos resíduos sólidos, levando em consideração todo o ciclo de vida dos resíduos, além 

dos deveres e atribuições relativas ao poder público, as empresas e a sociedade. 

A Lei incentiva que os estados e munícipios atuem em parceria com 

cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis para realizar a coleta 

seletiva e a comercialização dos materiais recicláveis. Dessa maneira, beneficiar 

famílias carentes e que estão fora do mercado formal de trabalho (BRASIL, 2010). 

As cooperativas de materiais recicláveis realizam um trabalho importante para o 

meio ambiente das cidades, pois ajudam no aumento da vida útil de aterros sanitários e 

no aumento da coleta seletiva, além de outros fatores. Essas cooperativas devem 

funcionar em galpões de triagem de materiais recicláveis, onde é feito a separação dos 

materiais recicláveis e comercializado ou até reciclado na própria cooperativa.  

mailto:ozanan12@hotmail.com
mailto:maicororis@gmail.com


  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

2 

 

É importante que esses galpões sejam adequados para o trabalho dos 

cooperados, seguindo padrões de segurança e ergonomia. Também é adequado que 

esses galpões sejam projetados de forma a otimizar os processos de produção da 

cooperativa, com um ambiente agradável e bom de trabalhar. Com esses aspectos, pode-

se perceber a importância da realização de estudos sobre projetos de instalações de 

galpões para empreendimentos de materiais recicláveis. 

Em um projeto de instalações pode ser realizado o projeto, a implantação, a 

operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos. De forma a otimizar os 

processos envolvendo homens, máquinas, materiais, tecnologias, informações e energia 

(CUNHA, 2002). Bittencourt (2008) diz que a principal importância da engenharia de 

produção em um projeto de instalações é na otimização do dimensionamento do espaço. 

O dimensionamento do espaço envolve o layout. Quando se está construindo um 

layout é necessário observar alguns aspectos, como minimizar o custo de manipulação 

de materiais, flexibilizar o arranjo e a operação, tratar das questões ergonômicas e de 

segurança e maximizar a proximidade dos setores. Para realizar essas questões é 

importante conhecer sobre a empresa, o processo, as pessoas, o produto, os serviços e 

equipamentos (CAMAROTTO, 2006). 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de galpão de triagem de 

materiais recicláveis para a Cooperativa Autônoma dos Trabalhadores de Catalão 

(COOTRACAT). 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada para este trabalho foi a pesquisa participante. Na 

pesquisa participante, os pesquisadores e o grupo pesquisado se interagem. Vale 

ressaltar que na pesquisa participante o grupo pesquisado tem espaço para expressar sua 

opinião, e que o objetivo final é o ganho para as duas partes (GIL, 1991). 

Vale destacar que participaram deste trabalho a Secretária Municipal do Meio 

Ambiente de Catalão (SEMMAC), a COOTRACAT e a Incubadora de 

Empreendimentos Sociossolidários (INESSOL) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) – Regional Catalão. A parceria entre estas instituições é importante para o 

projeto, de forma que ele esteja de acordo com a legislação vigente, os projetos da 

cidade acerca da coleta seletiva e as demandas da cooperativa. 

Esta pesquisa foi dividida em quatro partes principais, a primeira parte consistiu 

em um estudo sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, com o intuito de entender 

como funciona a lei a respeito do gerenciamento de resíduos sólidos e os aspectos 

relevantes sobre cooperativas de materiais recicláveis, e de um estudo sobre projetos de 

instalações industriais, buscando o que já tem na literatura sobre o tema.  

Em seguida foi estudado acerca do que a já tinha na literatura sobre projetos de 

instalações com foco em cooperativas de materiais recicláveis, com o objetivo de 

coletar informações e modelos de referência para o projeto. A terceira parte consistiu 

em realizar reuniões com a SEMMAC e a COOTRACAT para auxiliar no projeto e 
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dessa forma projetar o galpão da melhor maneira para os cooperados. A última parte 

consistiu em fazer um projeto de galpão de triagem. 

Vale destacar que durante todo o projeto as 3 instituições elaboraram projetos 

para editais socioambientais de iniciativa privada, com o objetivo de adquirir 

equipamentos para a melhoria do galpão e se adequar à lei dos resíduos sólidos. Dois 

editais tiveram parecer positivos, o que auxiliou no projeto. 

3. Desenvolvimento 

A COOTRACAT começou a realizar suas atividades na cidade de Catalão – GO 

em 2002. Ela funciona em um galpão dentro do aterro sanitário da cidade, e conta com 

40 cooperados para fazer a separação dos materiais recicláveis que chegam provenientes 

da coleta de lixo comum da cidade e da coleta seletiva, posteriormente é realizado a 

prensagem e a comercialização.  

Atualmente uma empresa contratada pela prefeitura da cidade realiza a coleta de 

lixo e a coleta seletiva. Todo o resíduo recolhido é levado para o aterro sanitário, onde é 

descarregado em um pátio. Todo resíduo passa por uma esteira, onde é realizado a 

separação dos materiais recicláveis para posterior comercialização. Os resíduos que a 

cooperativa não coleta é levado ao aterro sanitário. O Fluxograma 1 demonstra o 

processo de separação dos materiais recicláveis na COOTRACAT. 

Fluxograma 1 – Processo de separação de materiais recicláveis. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Vale ressaltar que aproximadamente 70% dos materiais que a cooperativa 

comercializa é proveniente da coleta comum, dessa forma, no cenário atual, é inviável 

que a cooperativa trabalhe apenas com os materiais provenientes da coleta seletiva da 

cidade. Porém, o objetivo é trabalhar apenas com a coleta seletiva, para que os 

cooperados tenham melhores condições de trabalho e se adequem a lei 12.305/2010. 

Para que a cooperativa amplie a renda e o volume da coleta seletiva da cidade a 

COOTRACAT, juntamente com a SEMMAC e a INESSOL, vem buscando parceiros e 

recursos que auxiliem nesse processo. Dessa forma, a cooperativa foi contemplada com 

2 editais provenientes de empresas privadas. Um edital no valor de 160 mil reais para 

comprar equipamentos para a cooperativa e outro no valor de 70 mil reais para comprar 
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uma máquina de triturar resíduos. Com esses equipamentos a cooperativa poderá 

agregar valor aos seus produtos, em consequência aumentar sua renda. 

A cooperativa também teve outra conquista importante para esse processo de 

ampliação da coleta seletiva e melhoria das condições de trabalho, que foi um novo 

galpão de 450 m² para trabalhar somente com materiais recicláveis. O galpão foi cedido 

pela prefeitura da cidade e fica próximo ao aterro sanitário.  

Por meio dessas conquistas da cooperativa foi possível começar a projetar o 

novo galpão. A INESSOL realizou reuniões com SEMMAC e com os cooperados, no 

intuito de ver as opiniões de cada parte sobre o novo galpão e chegar a uma conclusão 

sobre como o galpão irá funcionar.  As opiniões e destaques dos cooperados foram 

considerados de suma importância, pois eles que irão trabalhar no local e possuem 

maior noção sobre como funciona o trabalho. Com essas reuniões chegou-se a um 

primeiro modelo de galpão para a cooperativa, como mostrado na figura 1.  

Figura 1 – Primeiro modelo de galpão 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

O modelo 1 foi mostrado, por meio de reuniões, para a cooperativa e para 

secretária de meio ambiente com o objetivo de analisar o modelo e sugerir novas 

mudanças. Com as sugestões dos cooperados e da secretaria de meio ambiente foi 

possível projetar outro modelo, demonstrado na Figura 2. O segundo modelo foi aceito 

por todas as partes envolvidas e dessa maneira foi possível começar de fato as 

atividades para preparar o galpão.  

Para adaptar o galpão foi necessário fazer alguns reparos em sua construção. A 

SEMMAC foi responsável por essa parte. O galpão não possuía rede elétrica e 

hidráulica, dessa maneira a INESSOL conseguiu uma parceria com o curso de 

Engenharia Civil da UFG – Regional Catalão, que foi responsável por realizar o projeto 

hidráulico para o galpão. O projeto elétrico foi realizado por um pessoal contratado pela 

SEMMAC. 



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

5 

 

O processo de produção da cooperativa irá funcionar da seguinte maneira. 

Primeiramente os materiais provenientes da coleta seletiva vão entrar no galpão na 

entrada próxima a esteira, em seguida 1 cooperado irá colocar os materiais na esteira 

para que eles possam ser triados e colocados nos contêineres (representados pela cor 

verde e amarelo). A esteira tem capacidade para 10 cooperados trabalhar 

simultaneamente. Por meio de carrinhos porta-contêiner, os contêineres serão 

deslocados para as baias (representadas pela cor cinza) se for armazenar os materiais, ou 

para as prensas (representadas pela cor azul) caso eles sejam prensados, ou para a 

máquina de triturar (representada pela cor preta). Em seguida os materiais serão 

deslocados ao estoque final para posterior comercialização.    

Figura 2 – Segundo modelo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Vale destacar que o galpão foi projetado visando obedecer as normas de 

segurança e observando aspectos ergonômicos de modo a facilitar e otimizar o trabalho 

dos cooperados. O galpão possui janelas nas duas laterais e uma porta para que tenha 

uma boa ventilação e iluminação. Também foi colocado no projeto 3 portas para saída 

de emergências, que também auxiliam na ventilação e iluminação do galpão. Também 

foram observados aspectos como a mínima movimentação para dar rapidez e diminuir o 

uso da força física dos cooperados. 

O galpão foi projetado para funcionar com 21 cooperados, sendo 1 responsável 

por colocar os materiais na esteira, outros 10 trabalhando na esteira, 3 responsáveis pela 

movimentação dos resíduos, 4 pessoas trabalhando nas prensas e 3 pessoas trabalhando 

na máquina de triturar. No galpão projetado não foi colocado área administrativa e 

banheiros. Porém, será construído ao lado do galpão de triagem essas áreas.  

Atualmente a cooperativa recebe ajuda da prefeitura da cidade, o que causa uma 

dependência da cooperativa pela ajuda da prefeitura e que a cooperativa fique refém das 

decisões da prefeitura. Com o novo galpão espera-se, além da melhoria nas condições 

de trabalho, que a cooperativa amplie a renda e consiga realizar ações juntamente com 

parceiros para a ampliação da coleta seletiva, de modo a adquirir maior autonomia. 
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4. Considerações finais 

Este trabalho trata-se de um projeto de criação de um galpão de triagem para a 

COOTRACAT. Vale destacar que apesar do projeto final do galpão estar pronto, a 

aquisição e instalações dos equipamentos ainda estão em andamento.  

A partir desse projeto espera-se que a cooperativa consiga ampliar a renda 

proveniente da coleta seletiva e tenha melhores condições de trabalho. Também se 

espera que o munícipio se adeque a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e com isso a 

cidade tenha melhores práticas ambientais. Como consequência desse processo, espera-

se que no futuro a cooperativa trabalhe apenas com materiais recicláveis, e as pessoas 

da cidade tenham o hábito de separar os resíduos recicláveis.  

Pode-se apontar como limitação deste trabalho ainda a não implementação em 

sua plenitude do projeto em função da burocracia encontrada por parte da prefeitura e da 

universidade para realizar algumas ações, o que gerou atrasos para o projeto do galpão, 

não podendo ter resultados sobre a atividade no novo galpão.  

Como o galpão ainda não foi finalizado, é relevante a realização de trabalhos no 

galpão visando a otimização e a melhoria do processo de produção da cooperativa, 

assim como a melhoria em aspectos ergonômicos e de segurança do trabalho para o 

galpão. Também se sugere que sejam realizadas capacitações sobre esses temas e sobre 

administração da produção aos cooperados para que fortaleça as culturas dessas práticas 

na cooperativa.  
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Melhorias no Arranjo Físico em uma clínica odontológica utilizando 

PSL simplificado 

José Marcelo Quaresma dos Santos (Cesupa) marceloalmeirim@gmail.com 

Jéssica da Silva Cunha (Cesupa) jeesscunha@gmail.com  

Marcos Deyvid Leão Silva (Cesupa) marcosdeyvid@gmail.com   

Edgar Costa Cardoso (Cesupa) edgarcostaeng@gmail.com  

Resumo: A organização e o planejamento do arranjo físico tem se mostrado uma das ferramentas fundamentais 

para otimização de um espaço. O estudo do layout ou arranjo físico na organização de um ambiente pode 

acarretar em significativas mudanças e melhorias do processo de uma empresa. Objetivo do trabalho é propor um 

layout otimizado, por meio da metodologia PSL. A metodologia abordada é uma ferramenta de fundamental 

importância para conseguir um layout mais adequado aos pacientes para a melhor utilização do ambiente. 

Visando dessa forma, o planejamento e otimização de espaço dentro de uma clínica odontológica no município 

de Belém- PA, foram usadas as ferramentas de PSL: Carta de Interligações Preferenciais, Diagrama de 

Afinidades ou Relações (diagrama piramidal com simbologia A, E, I, O, U, X, a partir das diretrizes citadas), 

Diagrama de Inter-relações Espaciais (gráfico de linhas correlacionadas às afinidades identificadas), realizado 

dimensionamento de espaço (tabela de distribuição espacial e identificação de infraestrutura). Proposto uma 

alternativa de arranjo físico a partir das ferramentas elaboradas, proposto medidas complementares à melhoria 

dos processos (melhorias não-relacionadas à layout, tais como processos, procedimentos, etc.). A clínica 

apresenta uma combinação de arranjo físico por processo e posicional. Com as mudanças propostas terá um  

aumento de 20% da capacidade de atendimento com arranjo físico em linha, diminuindo assim movimentos 

desnecessários, acelerando o atendimento dos pacientes proporcionandoumo aumento da produtividade e 

eficiência de um determinado espaço. 

Palavras-chave: Arranjo Físico, Layout Otimizado, Metodologia PSL. 

Área/Subárea: Engenharia de operações e processos da produção/Projeto de Fábrica e de Instalações 

Industriais: organização industrial, layout/arranjo físico. 

1. Introdução 

O mercado atualmente das clinicas odontológicas tem se mostrado cada vez mais competitivo, 

onde os clientes/pacientes se tornaram mais exigentes. O mercado odontológico cresceu 230% 

nos últimos anos. A odontologia também leva 12 milhões de brasileiros ao dentista, 

principalmente as classes mais jovens. Por estarem em fase de aproximações sociais, a 

aparência é muito importante, podendo representar barreiras de relacionamentos e trabalhos. 

Hoje, inclusive, muitas empresas do comércio varejista se preocupam com o sorriso dos 

funcionários por estarem em contato direto com o público. A busca por sorriso bonito cresceu 

mais de 30% nos dois últimos anos, de acordo com a Associação Brasileira de Odontologia 

(ABO,2014).  

A realidade do mercado de trabalho em Odontologia no Brasil está cada vez mais difícil. O 

Brasil possui atualmente 229.121 cirurgiões-dentistas (CFO, 2010). E mais de 10.000 

profissionais são lançados anualmente no mercado por um número cada vez maior de 

faculdades em todo o Brasil. (GARBIN, 2007). Sendo a Odontologia um serviço, ela possui 

características que representam desafios e requerem estratégias. Os profissionais devem 

encontrar maneiras de tornar tangível o intangível; aumentar a produtividade; melhorar e 

padronizar a qualidade do serviço fornecido; e adequar o fornecimento de serviços durante 

períodos de pico e de baixa à demanda do mercado (KOTLER, 2006). 
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Dessa forma, isso forçou as clinicas a aperfeiçoarem sua infraestrutura de recepção, 

atendimento, segurança e higiene. Para se ter um bom negócio, é necessário oferecer serviço 

de qualidade, afim de satisfazer o consumidor. Sendo assim, otimizar os processos e a 

prestação de serviço passou a ser fator imprescindível para a sobrevivência das clinicas 

odontológicas, sejam elas pequenas ou grandes. 

2. Desenvolvimento 

2.1. Conceitos de PSL 

O Planejamento Sistemático do Layout (PSL) consiste de uma estruturação de fases, de um 

modelo de procedimentos e de uma série de convenções para identificação, avaliação e 

visualização dos elementos e das áreas envolvidos no planejamento (MUTHER, 1978). O 

PSL é um procedimento que visa identificar dentre vários cenários aquele que mais se ajusta 

às necessidades estabelecidas pela empresa (YANG et al., 2000). Conforme Muther (1978), o 

método do Planejamento Sistemático do Layout (PSL) é constituído de quatro fases: as quais 

seriam: localização da área, arranjo físico geral, arranjo físico detalhado e implantação. 

A metodologia PSL auxilia o tomador de decisão neste processo, e uma modificação eficaz do 

layout pode resultar na redução do custo, redução da movimentação dos materiais dentro do 

processo, racionalizando o fluxo de pessoas e dos produtos proporcionando um aumento na 

produtividade e eficiência obtido a partir de uma melhor utilização do espaço disponível 

(MUTHER, 1978). 

2.2 Melhorias Continuas nos Processos 

Uma das formas de melhoramento de processos é a melhoria contínua. Difundida dentro do 

movimento da qualidade pelo conceito Kaizen, a melhoria contínua tem sido importante por 

ter apresentado resultados significativos e ser a base de conduta para melhorar a performance 

de empresas bem-sucedidas, principalmente as manufatureiras (CHAMBERS e HARLAND, 

1997). 

2.3 Metodologia  

As seguintes ferramentas de PSL foram abordadas para realizar a metodologia: Carta de 

Interligações Preferenciais, Diagrama de Afinidades ou Relações (diagrama piramidal com 

simbologia A, E, I, O, U, X, a partir das diretrizes citadas), Diagrama de Inter-relações 

Espaciais (gráfico de linhas correlacionadas às afinidades identificadas), Dimensionamento de 

espaço (tabela de distribuição espacial e identificação de infraestrutura). Propor uma 

alternativa de Arranjo Físico a partir das ferramentas citadas. Propor medidas complementares 

à melhoria dos processos (melhorias não-relacionadas à layout, tais como processos, 

procedimentos, etc.). 

2.3.1 Estudo de Caso 

A clínica odontológica está situada na cidade de Belém aborda neste estudo de caso 

oferecendo os serviços de consultas e procedimentos cirúrgicos odontológicos. Através de 
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uma visita técnica observou uma necessidade de otimização de seu layout. Neste trabalho, é 

proposto um layout que possa aproveitar o espaço de uma forma adequada e otimizada.  

2.3.2 Layout da Clínica 

O layout atual do estudo de caso, conforme figura 1. 

Figura 1 – Layout atual 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

3 Resultados 

3.1 Carta de Interligações Preferenciais 

A carta de interligações preferenciais é uma matriz retangular a qual representa o grau de 

aproximação e o tipo de inter-relação entre certas atividades. O seu objetivo é mostrar quais 

setores necessitam ser localizados próximos no layout.  

Esboçar-se, inicialmente, as interligações classe “A”, como por exemplo, as ligações entre as 

Em seguida das inter-relações classe “A” permanecem diagramadas e rearranjadas, as 

relações da classe “E” são acrescentadas. Logo, o mesmo precisa ser feito para as inter-

relações classe “I”, “O” e “U”. Quando o diagrama é acabado, este concebe a interligação 

teórica ideal das atividades, independente da extensão necessária para cada um dos setores. 

A aplicação da carta de interligações de preferenciais se deu para estabelecer relações de 

proximidade entre as diferentes áreas da clínica observados na figura 2. 

Pôde-se notar nos pontos deste estudo, os indicadores dos valores do A como absolutamente 

importante na necessidade de proximidade entre os mesmos, classificados no total de 15 áreas 

essências para melhoria do espaço, exemplo: Câmara Escura com o Raio – X. 
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Figura 2 – Carta de Interligações Preferenciais 

 
Fonte: Os Autores (2016) 

3.2 Relações A, E, I e X 

Apresentando as relações e as áreas, pode-se compreender as necessidades que estão descritas 

conforme a figura 3, sendo que as relações de absoluta necessidade tem quatro linhas de 

relação, as relações especialmente importantes tem 3  linhas de relação, as relações 

importantes tem duas linhas, as relações identificadas como de proximidade normal, estão 

representadas com 1 linha de relação, nas que as relações  não desejáveis as relações são 

caracterizadas com  linha torcida pontilhada, não representando assim as relações sem 

importância. 

Figura 3– Relações A, E, I e X 

 
Fonte: Os Autores (2016) 
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3.3 Distribuição espacial e identificação de infraestrutura  

As clinicas odontológicas estavam muito concentradas no centro da cidade, de uns tempos 

para hoje, vem se distribuindo melhor entre os diversos bairros e região metropolitana de 

Belém. Atualmente, segue uma tendência de melhoria na distribuição espacial e da 

infraestrutura, visando à melhoria do atendimento juntos aos seus clientes.  O estudo mostrou 

que a clínica está bem localizada, sendo que há uma necessidade de melhoria na sua 

infraestrutura como demonstrado o quadro 1. 

Quadro 1 -  Distribuição espacial e identificação de infraestrutura 

Área (m²)

Clínica Odontológica Total

Setor 463,64 (m) (kg) (cm) Características Físicas Necessárias

1 Almoxarifado 26,73 - - - - - - - Vão Live

2 Recepção 14,99 - - - I - a Carga máxima admissível no teto

3 Assistente Social 9,43 - - - - - - - Carga máxima do piso

4 Esterilização 28,17 - - - - - - - Espaço mínimo da coluna

5 Clínicas 105,05 - - - - - - - Água e Drenos

6 Entregas 8,86 - - - - - - - Ventilação especial

7 Recebimentos 19,37 - - - - - - - Ar comprimido

8 Gerência 17,55 - - - - - - - Proteção radioativa

9 Sala dos Alunos 26,66 - - - - - - - Perigo de incêndio e explosão

10 Sala dos Professores 27,00 - - - - - - - Iluminação especial

11 Raio-X 34,14 - - - - - -

12 Sala de Modelos 9,39 - - - - - - -

13 Câmara Escura 7,13 - - - - - -

14 Bomba de Vácuo 12,05 - - - - - -

15 Pré-Clínico 54,84 - - - - - - -

16 Depósito 3,63 - - - - - - -

17 Armários 4,05 - - - - E - b

18 Banheiros                                       54,60 - - - - - - -

a

bO
b

s. Aumento recepcão em 20% sua área em m².

Aumentar a quantidade 20% da quantidade.

U - Não Exigido

S
u

b
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ti
v

id
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re
as

N
ão
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p

li
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el

N
ão
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v
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 R
eq

u
er

 C
o

lu
n

as

O - Importante Normal

FOLHA DAS ÁREAS 

ATIVIDADES

E CARACTERÍSTICAS DAS 

Unidade e Qtde 

Necessárias de Cada Um

Importância Relativa das Características

A - Absolutamente Necessário

E - Especialmente Importante

I - Importante

 

Fonte: Os Autores (2016) 

3.4 Melhorias no Layout 

Uma vez identificadas às melhorias no layout da clínica. Os desperdícios existentes, bem 

como um entendimento do processo, foram definidos as seguintes atividades: Definição do 

tipo de layout a ser adotado, elaboração do novo layout, aplicação do diagrama de 

relacionamentos, definição do mapa do fluxo de valor; instalação da sala de interpretação 

radiológica e instalação da câmara escura. 

3.5 Melhorias na Infraestrutura 

Foram definidas as seguintes melhorias: Mapa do local (nomes dos departamentos, saída de 

emergência com a indicação), placas de sinalizações (Ex.: Blocos), gerador de energia; saída 

de emergência; detector de fumaça; painel eletrônico (senha); mudança na vidraça da 

recepção; endereçamento do almoxarifado; padronizar os processos clínicos, Kanban no 
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processo de esterilização, sistema integrado na clínica (relatórios e curvas ABC), sistema web 

para simples visualização e acompanhamento das consultas. 

3.6 Melhorias de acordo com o diagrama de inter-relação  

Os pontos positivos abordados foram: a esterilização fica perto da entrega e do recebimento, a 

bomba de vácuo fica longe da sala dos professores da gerência e dos alunos e fica perto das 

clínicas. Porém, os pontos negativos foram: o almoxarifado deve ficar entre as clínicas para 

evitar o excesso de movimentação, na relação X “não desejável” os armários ficam perto da 

sala da gerência podendo atrapalhar reuniões, barulhos, etc. 

4. Considerações Finais 

O artigo sugere a metodologia PSL é fundamental para otimizar o layout da clínica 

odontológica. As ferramentas do método PSL aplicadas foram: Carta de Interligações 

Preferenciais, Diagrama de Afinidades ou Relações (diagrama piramidal com simbologia A, 

E, I, O, U, X, a partir das diretrizes citadas), Diagrama de Inter-relações Espaciais (gráfico de 

linhas correlacionadas às afinidades identificadas), realizado dimensionamento de espaço 

(tabela de distribuição espacial e identificação de infraestrutura). Proposto uma alternativa de 

arranjo físico a partir das ferramentas elaboradas, proposto medidas complementares à 

melhoria dos processos (melhorias não-relacionadas à layout, tais como processos, 

procedimentos, etc.). 

Sendo assim, cabe ressaltar que a proposta de melhoria do layout trazida para este estudo vem 

ao encontro da necessidade de melhorar o espaço da clínica com o aumento de 20% da 

capacidade de atendimento, com eliminação dos movimentos desnecessários e processos 

dentro dos procedimentos odontológico, aperfeiçoando a prestação do serviço e 

consequentemente, aumentar a competitividade da empresa no mercado. A clínica apresenta 

uma combinação de arranjo físico por processo e posicional. Sugeriu-se que a clínica adote 

um arranjo físico em linha, diminuindo assim movimentos desnecessários, acelerando o 

atendimento dos pacientes. 
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Resumo: O hambúrguer é um produto cárneo industrializado obtido da carne moída dos animais de açougue, 

adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido ao processo tecnológico adequado. O 

hambúrguer é produzido a partir de vários tipos de carne, tais como: carne bovina, carne suína, carne de peru, 

carne de frango, entre outras. O novo produto aqui apresentado, denominado Hambúrguer de Carne Bovina 

Recheado, visa inovar este segmento de mercado com três recheios diferentes. O trabalho aqui apresentado trata 

da área de Engenharia de Operações e Processos da Produção, uma das dez áreas de conhecimento da 

Engenharia de Produção, listadas pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), 

enquadrando-se na subárea de Processos Produtivos Discretos e Contínuos: procedimentos, métodos e 

sequências. Este trabalho tem como objetivo desenvolver o Projeto do Processo para o novo produto – o 

hambúrguer de carne bovina recheado, abrangendo: o grau de automação para produção; a estratégia de 

posicionamento de produto e do processo; as operações unitárias envolvidas na produção; a descrição das 

matérias-primas e o processo de produção do hambúrguer (por meio de um fluxo do processo). O trabalho 

classifica-se, quanto aos fins, como descritivo e explicativo. Quanto aos meios, classifica-se como bibliográfico 

do tipo digital e virtual e o método de abordagem como qualitativo. Após o desenvolvimento do Projeto do 

Processo foi possível determinar o tipo de processo adequado para a produção do hambúrguer de carne bovina 

recheado resultando nas principais decisões, tais como: estratégia de posicionamento de produto do tipo Make-

to-stock e o posicionamento do processo do tipo Flow Shop. 

Palavras-chave: Grau de automação; Posicionamento de produto; Posicionamento do processo; Operações 

unitárias; Processo de produção. 

 

Área: Engenharia de Operações e Processos da Produção. 

Subárea: Processos Produtivos Discretos e Contínuos: procedimentos, métodos e sequências. 

1. Introdução 

De acordo com Netto e Tavares (2006) desde os tempos pré-históricos, a civilização 

humana tem convertido matéria-prima em produtos acabados. Gerenciar operações faz parte 

da natureza humana, uma vez que a civilização evoluiu por causa da especialização das 

atividades e do caráter colaborativo dos seus membros. Mesmo antes do surgimento dos 

termos gestão da produção ou engenharia de produção, o homem já procurava organizar os 

recursos para fazer seus produtos ou prestar serviços da forma mais racional possível 

(RENTES In: BATALHA et al., 2008).  

O novo produto, denominado hambúrguer de carne bovina recheado, visa inovar este 

segmento de mercado. Este trabalho tem como objetivo desenvolver o Projeto do Processo 

para o novo produto – o hambúrguer de carne bovina recheado, abrangendo: o grau de 

automação para produção; a estratégia de posicionamento de produto e do processo; as 

operações unitárias envolvidas na produção; a descrição das matérias-primas e o processo de 

produção do hambúrguer (fluxo do processo). 
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O trabalho aqui apresentado trata da área de Engenharia de Operações e Processos da 

Produção, uma das dez áreas de conhecimento da Engenharia de Produção listadas pela 

Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO). Conforme aponta Netto e 

Tavares (2006), a Engenharia de Operações e Processos da Produção diz respeito aos projetos, 

operações e melhorias dos sistemas que criam e entregam os produtos e serviços primários da 

empresa. De acordo com a ABEPRO (2008), são seis subáreas do conhecimento relacionadas 

à Engenharia de Operações e Processos da Produção. Este trabalho enquadra-se na subárea de 

Processos Produtivos Discretos e Contínuos: procedimentos, métodos e sequências. 

Este trabalho justifica-se pelo fato do Projeto do Processo objetivar alcançar o nível de 

qualidade proposto para o novo produto e assim implantar um processo eficiente e de 

qualidade que suprisse os requisitos desejados para a produção do hambúrguer recheado. 

O trabalho classifica-se, quanto aos fins, como descritivo e explicativo. Quanto aos 

meios, classifica-se como bibliográfico do tipo digital e virtual e o método de abordagem 

como qualitativo.  

2. Projeto do processo para o hambúrguer de carne bovina recheado 

2.1 Hambúrguer de carne bovina recheado  

O novo produto aqui apresentado – o hambúrguer de carne bovina recheado, visa 

inovar o segmento de mercado de hambúrguer com os seguintes produtos: hambúrguer de 

carne bovina recheado com queijo cheddar, hambúrguer de carne bovina recheado com bacon 

e calabresa e hambúrguer de carne bovina recheado com mussarela, presunto e orégano. 

O nome da marca do novo produto é Stuffing’s Burger. A marca foi elaborada para 

chamar a atenção do público alvo do produto. A palavra Stuffing’s traduzido do inglês para o 

português significa recheio, e a palavra Burger lembra o hambúrguer. Logo, a marca 

Stuffing’s Burger significa Hambúrguer Recheado. Na Figura 1 apresenta-se a parte superior 

da embalagem de papelão para o hambúrguer de carne bovina recheado com queijo cheddar. 

 

 
Figura 1 – Embalagem para 6 unidades do hambúrguer de carne bovina recheado 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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O hambúrguer apresenta 8 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de espessura (com 

peso de 120 gramas). As dimensões da embalagem de papelão são 28 centímetros de 

comprimento, 10 centímetros de largura e 6 centímetros de altura (acondicionando 6 unidades 

de hambúrgueres, totalizando 720 gramas, conforme pode-se observar na Figura 1). A 

embalagem individual é 10 centímetros de comprimento e 12 centímetros de largura.  

2.2 Grau de automação 

O processo de produção do hambúrguer de carne bovina recheado consiste nas 

seguintes etapas: escolha dos ingredientes (recepção e inspeção das matérias-primas), 

pesagem dos ingredientes, moagem, formação (mistura), congelamento, recheio, fechamento 

do hambúrguer, embalagem e armazenamento (GUERREIRO, 2006).  

Dentre as etapas citadas acima, o processo de produção do hambúrguer de carne 

bovina recheado requer um alto grau de automação nas seguintes etapas: moagem, formação 

(mistura) e recheio. 

2.3 Estratégia de posicionamento do novo produto 

O processo de produção do hambúrguer de carne bovina recheado será baseado em 

Make-to-stock, pois a produção é baseada nas previsões de demanda. Utilizaremos esta 

estratégia devido a sua vantagem de oferecer um lead-time muito reduzido, adequado para 

produção com demanda bastante previsível, que é o caso do novo produto. 

2.4 Estratégia de posicionamento do processo 

O processo de produção do hambúrguer de carne bovina recheado terá como 

posicionamento de processo, que é classificado em função do fluxo de operações nas 

máquinas, o Flow Shop (na qual todas as tarefas têm a mesma sequência de processamento no 

conjunto de máquinas). A estratégia será com linhas de montagem e processos por fluxo 

repetitivo dedicado, que se dedica a fabricar apenas um produto e seus modelos, que é o caso 

do novo produto, hambúrgueres com três recheios diferentes. 

2.5 Operações unitárias envolvidas na produção do novo produto 

Para a obtenção do hambúrguer recheado é necessário que as matérias-primas passem 

por etapas de processo, através de operações unitárias, transformando-se em produto acabado. 

As operações unitárias envolvidas no processo de produção do hambúrguer de carne bovina 

recheado são: pesagem, moagem, misturador (formação), injetadora (recheio) e embalagem. 

A seguir são descritas cada uma das operações envolvidas no processo de produção. 

A primeira operação unitária do processamento é a pesagem das matérias primas. A 

realização deste procedimento inicial é de extrema importância, pois permite que a relação 

quantitativa entre as matérias-primas seja mantida. A pesagem da carne, condimentos e 

aditivos que serão utilizados no processo deve se feita por pessoas treinadas e os 

equipamentos de pesagem calibrados periodicamente. 
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A subdivisão das matérias-primas em partículas é a principal transformação causada 

pela moagem. Essa operação unitária proporciona melhor homogeneização do produto final e 

maior exposição das proteínas. A textura e aparência do hambúrguer são caracterizadas pelo 

tamanho das partículas.  

Durante a operação, temperaturas relativamente baixas ajudam na obtenção de 

partículas com forma geométrica mais definida. As carnes congeladas são cortadas em 

pequenos pedaços, adequados para serem moídos. 

Os ingredientes obrigatórios e opcionais são misturados entre 10 a 15 minutos, até 

obter uma massa homogênea, com liga adequada. 

A massa é formada em equipamento próprio para hambúrgueres. A massa para ser 

formada deve estar com temperatura igual ou menor a 10ºC. 

A máquina injetora adicionará o recheio na primeira camada do hambúrguer e, em 

seguida, a segunda camada é inserida. Este processo é todo automatizado. 

A última operação unitária é dividida em duas etapas: a primeira é destinada a 

embalagem individual do produto e a segunda envolve a embalagem das caixas de papelão 

contendo 6 unidades. 

2.6 Descrição das matérias-primas 

Guerreiro (2006) afirma que os ingredientes de um hambúrguer são divididos em dois 

grupos: os ingredientes obrigatórios – carnes de diferentes espécies de animais de açougue e 

os ingredientes opcionais – gordura animal, gordura vegetal, água, proteína de origem animal 

e/ou vegetal (proteína de soja texturizada), condimentos como creme de cebola, pimenta do 

reino, salsinha, cebola, sal, alho, açúcares e aditivos.  

De acordo com o decreto n°. 55871, de 26 de março de 1965, aditivo alimentar é a 

substância intencionalmente adicionada ao alimento com a finalidade de conservar, 

intensificar ou modificar suas propriedades, desde que não prejudique seu valor nutritivo 

(ANVISA, 1965). No hambúrguer de carne bovina recheado são adicionados os seguintes 

aditivos: estabilizante – tripolifosfato de sódio; realçador de sabor – glutamato monossódico; 

antioxidante – eritorbato de sódio.  

Segundo Guerreiro (2006), os condimentos devem refinar o sabor e o aroma do 

hambúrguer, mas não podem sobrepor ou mascarar o aroma da matéria-prima principal, neste 

caso, a carne bovina. Os condimentos são aplicados após a mistura da carne bovina, com a 

gordura animal e/ou vegetal e a soja texturizada, visando evitar a perda de aroma. Ainda de 

acordo com Guerreiro (2006), o sal e o açúcar tem função importante, auxiliando na 

conservação de carne.  

Os aditivos (estabilizante – tripolifosfato de sódio) são substâncias que não permitem 

que ocorram modificações físicas e químicas no produto depois de pronto. A função do 

(realçador de sabor – glutamato monossódico) é realçar o sabor do produto final e o 

antioxidante (eritorbato de sódio) mantém a cor e aroma do produto (GUERREIRO, 2006). 
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2.7 Descrição do processo de produção 

O processo de produção do hambúrguer de carne bovina recheado apresenta as 

seguintes etapas de produção: escolha dos ingredientes (recepção e inspeção das matérias-

primas), pesagem dos ingredientes, moagem, formação (mistura), congelamento, recheio, 

fechamento do hambúrguer, embalagem e armazenamento. Na Figura 2 pode-se observar o 

fluxo do processo de produção do hambúrguer de carne bovina recheado. 

 

 
Figura 2 – Fluxo do processo de produção do hambúrguer de carne bovina recheado 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Logo após a recepção das matérias-primas são realizadas as inspeções, a fim de manter 

a qualidade do produto final. Caso a matéria-prima reprove na inspeção, a mesma é devolvida 

aos fornecedores, e caso é aprovada segue para o processo de produção do hambúrguer. Na 

pesagem é realizada a pesagem de todas as matérias-primas e condimentos necessários para a 

produção da massa do hambúrguer. Em seguida, os mesmos são encaminhados para o 

processo de moagem, onde é formada a massa para produzir os hambúrgueres. 

Após a moagem, os ingredientes são encaminhados para o processo de formação, 

ganhando a forma de um hambúrguer. Em seguida, o hambúrguer é enviado para a etapa de 

congelamento, que visa preservar as características físico-químicas do produto e manter a 

consistência do hambúrguer. Na etapa de recheio do hambúrguer, por meio de uma injetora, é 

realizada a inserção de um dos três recheios e então o hambúrguer de carne bovina recheado 

segue para o fechamento. Posteriormente, realiza-se as etapas de embalagem e 

armazenamento do produto final. Na Figura 3 pode-se observar um produto final da Stuffing’s 

Burger, o hambúrguer de carne bovina recheado com mussarela, presunto e orégano. 
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Figura 3 – Hambúrguer de carne bovina recheado com mussarela, presunto e orégano 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3. Considerações finais 

Após o desenvolvimento do Projeto do Processo, realizado para o hambúrguer de 

carne bovina recheado, foi possível constatar a importância de realizar esse tipo de projeto 

visando garantir um processo e produção eficiente e de qualidade para a produção do novo 

produto aqui apresentado. 

Para escolha dos equipamentos levou-se em consideração os seguintes itens: valor 

monetário, qualidade e capacidade de produção. A melhor estratégia de posicionamento para 

a produção foi o Make-to-stock e o posicionamento de processo escolhido foi o Flow Shop, 

tornando-se assim a atividade mais vantajosa, já que esses posicionamentos proporcionam 

rapidez na distribuição do produto final. Como um resultado da descrição do processo de 

produção foi possível apresentar um fluxo do processo de produção, que facilita a 

visualização do processo. 
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Redução do tempo de setup numa máquina fresadora marca 

Lorenz em uma indústria de autopeças em Santa Catarina, 2015. 

Neimar BALAN (IF Catarinense – Luzerna – SC) – neimarbalan@hotmail.com 

Illyushin ZAAK SARAIVA (IF Catarinense – Luzerna – SC) – illyushin.saraiva@luzerna.ifc.edu.br 

Eduardo BUTZEN (IF Catarinense – Luzerna – SC) – eduardo.butzen@luzerna.ifc.edu.br 

Jessé de PELEGRIN (IF Catarinense – Luzerna – SC) – jesse@luzerna.ifc.edu.br 

Resumo: Este trabalho descreve o processo de redução do tempo de setup de máquinas fresadoras usadas 

na fabricação de engrenagens de caixas de câmbio em uma indústria de autopeças na cidade Joaçaba – 

SC. Entre 19/01/2015 e 24/04/2015 foi realizado um estudo descritivo e analítico da fábrica analisada, em 

quatro etapas, (a)análise pormenorizada dos processos de produção de engrenagens na fábrica; (b)estudo 

do funcionamento da máquina fresadora na produção destas engrenagens; (c)análise do processo de 

fresamento de engrenagens pela máquina estudada; (d)elaboração de um estudo completo dos tempos e 

movimentos do setup da máquina em produção. Obteve-se uma planilha pormenorizada de tempos e 

movimentos a partir da qual elaborou-se a proposta de redução do tempo de setup conforme Shingo 

(1996) adaptado por Souza (2009), e que consiste dos itens: (1)adoção de painel móvel (Checktable) para 

organização das ferramentas de setup; (2)indexação das engrenagens padronizadas utilizadas no cálculo 

das peças fabricadas; (3)utilização de grampos em “U” para fixação das engrenagens na fresadora; 

(4)separação de Setup Interno e Setup Externo; e (5)adoção do balanceamento do setup entre dois 

operadores. Conclui-se, a respeito do objetivo principal, que o mesmo foi atingido, já que foi possível 

realizar-se uma descrição pormenorizada da elaboração do projeto de melhoria estudado, podendo o 

mesmo servir de base para futuros estudos sobre o tema em indústrias similares no Brasil.  

Palavras-chave: Administração da produção; Redução do tempo de setup; Troca rápida de 

ferramentas; Eficiência operacional; Fresadora Lorenz SJV00.  

 

Área/Subárea: 1. Engenharia de operações e processos da produção / 1.5. Processos produtivos discretos 

e contínuos: procedimentos, métodos e sequências.  

 

1. Introdução 

A economia da região do entorno da cidade de Joaçaba-SC, localizada no Meio 

Oeste Catarinense, está fortemente embasada na produção da indústria metalomecânica, 

sendo que, conforme dados da Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense – 

AMMOC (2010) o setor é responsável por mais de 15% da renda dos municípios de 

Herval d’Oeste, Luzerna e Joaçaba, vindo a ser considerado um pólo industrial. 

Este pólo metalomecânico de importância regional tem passado por uma 

expansão sem precedentes nos últimos 10 anos, com grande crescimento no número de 

empresas e trabalhadores, e crescente faturamento (CATARINENSE, 2012). 

Contudo, o processo de globalização tecnológica iniciado nas duas últimas 

décadas do século XX, e que se aprofunda no início do século XXI, tem elevado a 

níveis extremos as condições de concorrência, notadamente para o setor de autopeças. 

No que diz respeito às empresas do ramo metalomecânico, o aumento da 

concorrência tem apresentado dificuldades no aspecto gerencial, especificamente no que 

diz respeito à competição com empresas similares de outras regiões do Estado e do país, 

que apresentam produtividade superior às da região de Joaçaba – SC (AMMOC, 2010). 
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Este trabalho, realizado sob o escopo do Instituto Federal Catarinense – Campus 

Luzerna, tem como objetivo principal apresentar uma metodologia de aumento na 

eficiência operacional de pequenas e médias indústria do setor metalomecânico através 

da redução do tempo de produção. 

Esta nova adaptação metodológica que aqui se apresenta foi baseada em 

trabalhos similares como Fogliatto e Fagundes (2003), a partir da proposta original de 

Shingo (1996), baseados em Segregação entre setup interno e setup externo e outras 

medidas componentes da chamada Troca Rápida de Ferramentas (TRF) que 
 

[...] pode ser descrita como uma metodologia para redução dos tempos de 

preparação de equipamentos, possibilitando a produção econômica em 

pequenos lotes. A utilização da TRF auxilia na redução dos tempos de 

atravessamento (lead times), possibilitando à empresa resposta rápida diante 

das mudanças do mercado. Outra vantagem da TRF é a produção econômica 

de pequenos lotes de fabricação, o que geralmente exige baixos 

investimentos no processo produtivo. (FOGLIATTO E FAGUNDES, 2003, 

p. 1) 

É descrita uma metodologia padrão – que pode ser usada em empresas do gênero 

– a partir da proposta inicial aqui descrita, baseada em experimento realizado em 2015 

na empresa HG GEAR, especializada na produção de engrenagens e eixos automotivos 

para caixas de câmbio de veículos de arrancada, com unidade produtiva em Joaçaba-SC. 

O novo método consiste basicamente na redução do tempo de setup das 

máquinas usadas na produção de engrenagens e eixos automotivos em aço, visando 

desta forma, diminuir o tempo de produção numa medida considerável, aumentando 

assim a produtividade e reduzindo os custos de produção, como se verá a seguir. 

2. Desenvolvimento 

Os dados foram coletados mediante autorização da direção da empresa, através 

de observação direta in loco, de consulta a manuais e normas técnicas, além de 

relatórios de produção da própria empresa e outros documentos organizacionais. Fez-se 

uso de formulários específicos, notadamente para a medição de tempos e movimentos 

(SHINGO, 1999). 

De acordo com os princípios propostos por com Branco Filho (2008) a análise 

dos dados foi quantitativa e qualitativa. No que diz respeito aos tempos de operação e 

número de ferramentas, cálculos foram feitos com operações matemáticas e estatísticas 

simplificadas. 

Ainda segundo o exemplo de trabalhos similares de Souza (2009) e Branco Filho 

(2008) o presente estudo, quanto à sua natureza e finalidade é aplicado, quanto aos 

objetivos é exploratório e descritivo, uma vez que faz análise preliminar da utilização da 

Redução de Tempo de Setup e sua aplicação ao ambiente produtivo de uma empresa, e 

quanto aos procedimentos é experimental e bibliométrico. 

Segundo a metodologia para redução do tempo de Setup proposta por Shingo 

(1999) e para viabilizar o estudo, dada a grande variedade de máquinas utilizadas na 
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referida unidade produtiva, fez-se necessário selecionar uma das várias máquinas 

componentes da linha de montagem sob análise,sendo escolhida a Fresadora marca 

Lorenz modelo SJV00. 

Foram efetuadas diversas medições do tempo de setup desta fresadora além do 

tempo de produção das peças subsequentes, a partir do qual foi calculado o tempo 

médio conforme proposto por Souza (2009). 

Em seguida, procedeu-se ao estudo dos tempos e movimentos observados no 

processo de setup da máquina, também conforme proposto por Souza (2009). 

A partir dos dados obtidos, foi realizado um estudo analítico com o 

estabelecimento de possíveis razões para os tempos encontrados, sendo então elaborado 

um conjunto de propostas para redução do tempo de Setup conforme Shingo (1999). A 

seguir, são apresentados os resultados. 

As Figuras 1, 2, e 3 mostram a máquina e algumas das peças produzidas. 
 

 
FIGURA 1 – Fresadora Lorenz SJV00 

Fotografia tirada pelos autores 

 
FIGURA 2 – Engrenagem 3ª do GTI 

Fotografia tirada pelos autores 

 
FIGURA 3 – Produção do eixo prise 

Fotografia tirada pelos autores 

O estudo do tempo médio de Setup desta máquina ocorreu entre 23 e 27 de 

março de 2015. Utilizou-se a metodologia proposta por Souza (2009), compondo-se a 

Tabela 1 a seguir. 
 

TABELA 1 – Tempo médio de Setup da Fresadora Lorenz SJV00 na HG GEAR 

Data da 

Medição 
Peça Tempo de Setup 

Tempo de 

fabricação - 1ª peça 

Tempo de 

fabricação - 2ª peça 

23/03/15 Engrenagem 4ª do AP 35 min. 25 min. 19 min. 

24/03/15 Engrenagem 3ª do AP 34 min. 27 min. 22 min. 

25/03/15 Engrenagem 2ª do Dodge 34 min 28 min 26 min 

26/03/15 Engrenagem 3ª do GTI 33 min 22 min 17 min 

27/03/15 Engrenagem 1ª do AP 39 min 26 min 21 min 

Fonte: Dados medidos pelos autores 
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Note-se aqui o elevado Tempo de Setup em comparação com o tempo de 

fabricação da própria peça. Sobre a diferença entre o tempo de fabricação da 1ª e da 2ª 

peças, é comum na produção, já que advém de ajustes que ocorrem durante a produção. 

Efetuou-se um estudo mais detalhado sobre as operações realizadas no setup da 

máquina estudada. A Tabela 2 a seguir traz os tempos de cada operação. 
 

TABELA 2 – Tempos e Movimentos Observados no Setup da Fresadora LORENZ SJV00 

Atividades Realizadas Distância / Fresadora Tempo Medido 

Buscar engrenagem e encontrar folha de relações e medidas 5m  40 seg 

Encontrar bucha para engrenagem 2m 1 min 

Procurar pinça de fixação 5m 1 min 

Fixar pinça na maquina 0 5 min 

Buscar ferramenta de corte 5m 30 seg 

Colocar e apertar ferramenta de corte no suporte 0 3 min 

Procurar ferramentas no carrinho 1m 4 min 

Iniciar a troca do guia  0 30 seg 

Retirar tampa superior  0 1 min 

Retirar mola de compressão 0 1,5 min 

Retirar guia parte interna 0 2 min 

Retirar guia parte externa 0 1 min 

Colocar guia no armário 2m 30 seg 

Pegar guia e colocar na maquina 2m 2 min 

Fixar mola de compressão 0 2 min 

Apertar tampa superior 0 1 min 

Ajustar o curso da ferramenta de corte 0 3 min 

Referenciar ferramenta de corte em torno da peça 0 1 min 

Retirar engrenagens padrão  0 2 min 

Guardar e procurar as engrenagens padrão para o 

determinado número de dentes da peça 
2m 3 min 

Colocar engrenagens padrão na máquina 2m 1 min 

Centrar peça  0 2 min 

Ligar máquina 0 10 seg 

TOTAL 26 metros 38’50’’ 

Fonte: Elaborado pelos autores 

De acordo com a análise efetuada, levando-se em consideração os tempos 

medidos para o Setup da Fresadora Lorenz SJV00, e conforme relatos verbais dos 

profissionais mais experientes da empresa, as prováveis razões para o elevado tempo de 

Setup são: 

1) Desordem em que se encontram as ferramentas no carrinho móvel de aço; 

2) Falta de mobilidade do carrinho, pois apesar do mesmo ser dotado de 

rodinhas para locomoção, devido ao seu peso elevado mostra-se inviável movimentá-lo; 
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3) Posição em que o carrinho se encontra, que por ser muito baixo, dificulta a 

atuação dos profissionais quando precisam acertar ou ajustar comandos e partes 

localizadas na porção superior da máquina; 

4) Falta de indexação das engrenagens localizadas no armário de engrenagens 

situado atrás da Fresadora, levando a um longo tempo para encontrar a engrenagem. 

5) Falta de separação entre Setup Interno e Setup Externo, conforme apontado 

por Souza (2009) em referência aos estudos seminais de Shingo (1996). 

Dentre as medidas propostas para a redução do tempo de Setup da máquina 

analisada estão (1) a utilização de um painel móvel de ferramentas de ajuste 

(Checktable); (2) a indexação das engrenagens padronizadas utilizadas no cálculo dos 

dentes da engrenagem fabricada; (3) a utilização de grampos em “U” para fixação da 

peça na fresadora; (4) a adoção do balanceamento das atividades entre dois operadores 

distintos e (5) a adoção da metodologia de separação entre Setup Interno e Setup 

Externo, conforme mostrada a seguir. 

Com base no estudo de tempos e movimentos feito pelo autor e constante na 

Tabela 02 acima, foi elaborada proposta de separação entre Setup Interno e Setup 

Externo, conforme Tabela 03 a seguir. 
 

TABELA 3 – Proposta de separação das atividades de Setupda Fresadora LORENZ SJV00 
Setup Externo Setup Interno 

Buscar engrenagem e encontrar folha de relações e 

medidas 

Fixar pinça na maquina 

Colocar e apertar ferramenta de corte no suporte 

Encontrar bucha para engrenagem Iniciar a troca do guia 

Procurar pinça de fixação Retirar tampa superior  

Buscar ferramenta de corte Retirar mola de compressão 

Separar ferramentas no Checktable Retirar guia parte interna 

 

Retirar guia parte externa 

Colocar guia no armário 

Pegar guia e colocar na maquina 

Fixar mola de compressão 

Apertar tampa superior 

Ajustar o curso da ferramenta de corte 

Referenciar ferramenta de corte em torno da peça 

Retirar engrenagens padrão  

Guardar e procurar as engrenagens padrão para o 

determinado número de dentes da peça 

Colocar engrenagens padrão na máquina 

Centrar peça  

Ligar máquina 
Fonte: Elaborado pelos autores 

A aplicação das 5 medidas acima descritas proporcionou uma redução do tempo 

de setup da Fresadora Lorenz de 38’50’’ para 23’5’’, uma redução da ordem de 38,6%, 

o que traduz-se, baseado no ritmo de produção da empresa, na economia de várias horas 

semanais de trabalho, propiciando alta eficiência operacional, conforme preceituado em 

Mardegan et al. (2006). 
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3. Considerações Finais 

O objetivo do presente estudo foi apresentar o aumento na eficiência operacional 

de uma pequena indústria do setor metalomecânico através da redução do tempo de 

produção, a partir da proposta da Troca Rápida de Ferramentas (TRF) usando, entre 

outros, a segregação entre setup interno e setup externo, conforme Shingo (1996), 

Observou-se que para uma peça de cerca de 400g de peso e valor de mercado em 

2015 de cerca de R$300,00, um funcionário experiente atuando sozinho levava quase 40 

minutos para ajustar uma única máquina – a fresadora Lorenz SJV00 – que atua em 

apenas uma fase da sua produção. 

Verificou-se que a partir da implantação da metodologia apresentada, foi 

possível reduzir-se o tempo original de setup da máquina Lorenz SJV00 de 38’50’’ para 

cerca de 23’, uma redução da ordem de 38,6% ou 15 minutos. 

Supõe-se que através da aplicação desta experiência em indústrias similares seja 

possível aumentar a eficiência operacional do setor metalomecânico da região do Meio 

Oeste Catarinense, produzindo assim um acréscimo na economia regional. 

Espera-se que este trabalho contribua com o estágio atual dos estudos sobre 

aumento da produtividade e, mais concentradamente, no desenvolvimento de novas 

metodologias de redução do tempo de Setup em indústrias metalomecânicas no Brasil. 

Sugere-se ao estudo a realização de análises similares, em outras indústrias do 

ramo metalomecânico, propiciando em termos práticos a melhoria dos processos destas 

indústrias, e em termos científicos, a compilação de dados futuros que venham, quiçá, a 

permitir a formatação de um banco de dados de base estadual ou regional. 
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Análise do uso de práticas de GSCM em uma fabricante de sucos  

Laura Guimarães Caixeta (Universidade Federal de Goiás – UFG) – lauraguica@hotmail.com  

Maico Roris Severino (Universidade Federal de Goiás – UFG) – maicororis@gmail.com  

Resumo: A preocupação com a sustentabilidade também é refletida na gestão das organizações empresarias. A 

Green Supply Chain Management (GSCM) é uma atividade que integra a responsabilidade ambiental das 

empresas, visando produtos verdes e uma produção que reaproveite e recicle, controlando todas as etapas do 

produto. No contexto da GSCM existem práticas e técnicas que indicam quais ações podem ser tomadas pela 

empresa, em parceria com fornecedores e consumidores, pra que as ações da cadeia de suprimentos possam se 

adequar cada vez mais com a preservação ambiental. Assim, se faz necessário conhecer como essas práticas e 

técnicas vêm sendo aplicadas nas realidades das empresas brasileiras. Contudo, poucos trabalhos acadêmicos 

apresentam tal estudo prático. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso em uma 

fabricante de sucos, procurando identificar práticas e técnicas de GSCM existentes e como elas ocorrem. Por 

meio do estudo de caso, identificaram-se 2 práticas aplicadas integralmente e apenas uma prática aplicada 

parcialmente. Com isso percebe-se que a empresa estudada apresenta pouco uso de práticas, refletindo o pouco 

investimento em atividades e parcerias que visam a sustentabilidade. Ou seja, a parceria com os fornecedores e 

consumidores, relacionada ao meio ambiente ainda é pouco explorado.  Entretanto, há potencialidade por parte 

das atividades de produção da empresa adotar mais práticas e técnicas de GSCM, melhorando também o 

compartilhamento de responsabilidades ambientais com fornecedores e consumidores. 

Palavras-chave: Green Supply Chain Management (GSCM); Práticas de GSCM; Coordenação. 

 

Área/Subárea: Logística/Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

1.Introdução 

 A preocupação com o meio ambiente deixou a muito de ser coadjuvante nas decisões 

econômicas mundiais. Ao final de 2015, os mais diversos países se reuniram em Paris – 

França para a 21ª Conferência do Clima da ONU (COP21), em que se discutiu sobre o futuro 

ambiental do mundo e traçaram-se metas para controlar a temperatura do planeta. Nas 

discussões da COP21 destacou-se o papel das organizações empresariais, que precisam 

manter a competitividade de mercado, contudo, desenvolvendo atividades sustentáveis.  

 Destaca-se que dentro das gestões de operações, diversas práticas vêm sendo 

desenvolvidas, dentre elas a Green Supply Chain Management (GSCM), foco desse estudo. A 

GSCM é definida como um conjunto de práticas que visa integrar as preocupações ambientais 

nas práticas interorganizacionais de Supply Chain Management (SCM) (Zhu, Sarkis e Lai, 

2008). A GSCM permite que as empresas possam atender de forma positiva as exigências do 

mercado com o objetivo de preservar o meio ambiente. Pode-se observar isso em Zheng 

(2010), que afirma que o poder competitivo internacional das empresas, percebendo o 

desenvolvimento sustentável, é possível por meio do surgimento da abordagem da GSCM.  

Destaca-se o papel dos fornecedores e consumidores na GSCM, sendo que Sarkis, Zhu 

e Lai (2011) afirmam que o comprometimento de ambos é evidente principalmente em 

algumas atividades como: especificações de projetos, sistemas de gestão, auditoria e 

colaboração com os clientes para o descarte do produto. Nesse sentido, visando que as 

empresas consigam de forma satisfatória aplicar a GSCM, existe práticas e técnicas que 

mailto:lauraguica@hotmail.com
mailto:maicororis@gmail.com
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conduzem as ações da empresa focal com seus colaboradores. Sarkis (2003) afirma que há 

várias classificações para as práticas ambientalmente conscientes. Esse autor, por exemplo, 

concentra seus estudos em cinco práticas: redução, reutilização, remanufatura, reciclar, e 

alternativas de destinação. Devido essa importância, realizou-se uma revisão de literatura 

sobre práticas e técnicas de GSCM que permitiu a identificação das mesmas na empresa 

estudada.  

Apesar da importância das práticas e técnicas de GSCM para uma coordenada 

integração da cadeia de suprimentos sustentável, poucos estudos abordam sobre como a 

realidade das empresas apresentam sobre a utilização desses mecanismos. Nesse sentido, o 

objetivo dessa pesquisa é justamente analisar o caso real de uma empresa fabricante de sucos 

quanto ao uso das práticas e técnicas de GSCM. Para tanto, realizou-se uma entrevista junto à 

empresa.  

2.Metodologia 

 Percebendo a necessidade de verificar como as práticas e técnicas de GSCM são 

aplicadas na realidade das empresas brasileiras, utilizou-se como metodologia de pesquisa o 

Estudo de Caso. Segundo Yin (2001, p. 21), o estudo de caso permite que uma investigação 

seja realizada para entender as características holísticas e significativas do evento real a ser 

estudado. Nesse sentido, o foco desse estudo está em empresas brasileiras de qualquer setor 

econômico que apresentam atividade sustentável mínima em suas cadeias de produção.  

 O objeto de pesquisa para este estudo em específico, portanto, é uma empresa 

brasileira do setor de alimentos, sendo uma fabricante de polpas de suco. Primeiramente, 

realizou-se uma visita técnica na empresa, seguida de uma entrevista com a gerente de 

produção da empresa, conduzida por um roteiro de perguntas para identificação das práticas. 

Através da entrevista, foi possível coletar as informações sobre quais práticas eram adotadas e 

como essas práticas aconteciam no processo de produção da empresa. 

 Depois de realizada a pesquisa in loco e analisada as informações coletadas durante as 

entrevistas, identificaram-se quais as práticas e técnicas de GSCM eram aplicadas 

integralmente e parcialmente. Para a identificação foi feita uma revisão de literatura 

aprofundada sobre o tema. Por meio da identificação das práticas, o processo de coordenação 

da empresa foi construído e puderam-se apresentar propostas de aplicação das práticas e 

técnicas ainda não utilizadas pela empresa. Na seção de resultados, as práticas identificadas 

são apresentadas, bem como a análise da coordenação e a proposta de aplicação de práticas.  

3. Resultados  

3.1. Apresentação da empresa 

A empresa está há 12 anos no mercado e localiza-se no interior do estado de Minas 

Gerais. Trata-se de uma microempresa familiar com cerca de 40 funcionários, que atua no 

mercado de suco de polpa de frutas e recentemente começou a produzir pão de queijo 



 

  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 

 

 

3 

 

congelado. O meio ambiente e a responsabilidade social fazem parte da política da empresa, e 

por isso será analisada como a GSCM da empresa acontece.  

A empresa fornece para os estados: MG, GO, SP, PR e ES. O mix de produtos divide-

se em dois grupos: polpas e pão de queijo. Tem como prioridade a qualidade de seus produtos 

e, portanto, as frutas devem atender ao padrão de qualidade solicitado. A empresa trabalha 

com as frutas da época, ou seja, concentra a produção normalmente em 3 meses para as frutas 

da estação, as quais são fornecidas por produtores principalmente da região nordeste, centro-

oeste e sudeste. O leque de fornecedores é grande, contando com diversos produtores das 

regiões citadas que precisam atender a qualidade das frutas.  

3.2. Identificação das práticas 

Ao realizar a pesquisa in loco, o primeiro passo foi identificar quais práticas de GSCM 

e as técnicas de aplicação dessas práticas eram utilizadas. Por meio de um roteiro de 

perguntas, os autores construíram a tabela 1 indicando quais as práticas encontradas na 

realidade da empresa. As práticas analisadas estão discutidas em Caixeta et al (2015). 

Tabela 1 – Práticas identificadas na empresa. 

Práticas do Referencial Teórico Sim Não Parcial 

Gestão Ambiental Interna   x   

Green Consumption   x   

Green Design e Environmentally Conscious Design    x   

Green Manufacturing   x   

Green Marketing   x   

Green Packaging 

 

  x 

Green Procurement   x   

Green Recycling   x   

Análise do Ciclo de Vida   x   

Consultation Selection Method   x   

Environmental Risk Sharing   x   

Recuperação do Investimento x     

Redução do tempo de transporte x     

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A partir da realização da visita técnica, percebeu-se que das 13 práticas e técnicas de 

GSCM, a empresa apresenta utilizar somente 2 práticas integralmente e apenas 1 prática 

parcialmente. Com isso, entende-se que a preocupação sustentável da empresa está mais 

relacionada aos processos de apoio da produção que ao próprio produto. As práticas e técnicas 

utilizadas integralmente foram: Recuperação do Investimento e Redução do tempo de 

transporte; e a prática parcialmente utilizada é a Green Packaging. 

Os representantes da empresa afirmaram que ela possui uma preocupação ambiental, 

mas não é o foco, ou seja, não há um planejamento da sua linha de produção conforme as 
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questões ambientais. O uso de embalagens está presente em toda a cadeia de produção, desde 

a entrega das frutas até o produto final que chega aos consumidores. Essas embalagens para 

carregamento do produto são retornáveis, assim como os tambores, usados para o 

armazenamento na empresa e entrega em maior quantidade. Assim, percebe-se a utilização da 

prática Green Packaging na reutilização dos tambores e das embalagens, as quais são 

utilizadas somente para transporte do produto e retornam à empresa. Não há um sistema de 

coleta, pois as embalagens não ficam nos consumidores.  

Apesar de não acontecer reciclagem em qualquer etapa da produção, a maioria dos 

subprodutos descartados ao longo dos processos é destinada a reutilização ou reciclagem de 

terceiros. Com isso, pode-se afirmar o uso da técnica de Recuperação do Investimento. As 

cartelas de ovos, cerca de 40 por semana, retornam para o fornecedor quando ele vai entregar 

mais ovos, assim como os tubos de plástico para as embalagens, que retornam aos 

fornecedores quando estes entregam novos pedidos. Durante o processo de produção, o 

bagaço (casca) das frutas é eliminado e não tem mais utilização para a empresa, e por isso, ela 

vende esse bagaço para alimentação de animais rurais. O maracujá é o principal produto da 

empresa e além do bagaço um grande volume da semente da fruta é vendido a um produtor de 

óleo de maracujá.  

Sobre a distribuição logística, a empresa faz a entrega somente para consumidores da 

região. Na maioria dos casos, a distribuição é realizada pelo próprio veículo que entrega as 

frutas na empresa, ou seja, as frutas são deixadas na empresa e as polpas e os pães de queijo 

são levados para serem distribuídas na região de origem da fruta. Nesse sentido, esse 

planejamento de distribuição logística diminui a emissão de CO2 e torna a distribuição 

sustentável e mais barata. 

3.3. Análise da coordenação 

Depois de entender como funcionam as práticas e técnicas de GSCM nos processos de 

produção da empresa é possível então analisar como a coordenação acontece quanto aos 

fornecedores e aos consumidores. Como citado antes, a empresa conta com variados 

fornecedores que não possuem frequência certa para entrega das frutas, dificultando qualquer 

integração entre a empresa focal e os fornecedores. No entanto, é importante dizer sobre o 

sistema de parceria com os fornecedores para a distribuição das polpas e pães de queijo nas 

regiões de origem das frutas. Além disso, como dito anteriormente, todas as caixas para 

carregamento das frutas são retornáveis ao fornecedor, uma vez que ao deixar as frutas eles 

levam o produto acabado para venda. 

Assim como acontece com os fornecedores, é difícil coordenar uma gestão com os 

consumidores. Também devido a grande diversidade desses consumidores, a empresa percebe 

que é inviável realizar a coleta das embalagens descartadas pelo consumidor final, uma vez 

que o produto de maior venda são as polpas de 100g, ou seja, o produto de menor embalagem. 

3.4. Propostas de aplicação das práticas e técnicas 
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Para que a empresa possa incorporar atividades e características cada vez mais 

sustentáveis, é importante que certificações ambientais sejam adotadas, como a ISO 14001 

além de programas de auditoria que controlem as ações ambientais. A prática que abrange 

esses fatores é a Gestão Ambiental Interna. Contudo, o consumidor precisa estar apto ao 

produto sustentável e exigi-lo conforme suas especificidades como diz a prática de Green 

Consumption, o que a empresa já percebe como um caminho futuro. A organização então tem 

a responsabilidade de entender a opinião dos consumidores e desenvolver assim os produtos 

verdes, conforme as características da prática Green Marketing. 

Sobre os produtos, na avaliação do ciclo de vida do produto a empresa precisa levar 

em consideração os custos de uso e eliminação do produto, tal como diz a prática de Análise 

do Ciclo de Vida. Sobre a forma de desenvolvimento do produto verde, a prática e técnica de 

Green Design e Environmentally Conscious Design podem ser utilizadas no planejamento do 

produto final que gaste menos embalagem e no reaproveitamento do bagaço como 

combustível para biodigestores que alimentam a linha de produção. Assim, a aplicação da 

prática de Green Manufacturing pode também acontecer, por meio de investimentos em 

processos de aproveitamento de água e o uso de células fotovoltaicas, que a empresa admitiu 

se interessar. Ou seja, por meio dessa prática o gasto energético da empresa pode diminuir 

principalmente o das câmaras frias.  

Como já observado não há preocupação sustentável no relacionamento com os 

fornecedores e por isso a origem ambientalmente correta das frutas não é prioridade da 

empresa. Ou seja, fatores como exemplo: como as frutas são cultivadas, se há uso correto de 

agrotóxicos e se a área de plantio foi desmatada de forma correta, não são levados em conta. 

Para que a empresa possa então se posicionar em uma conduta contrária, é necessário aplicar 

a prática de Green Procurement, em que a compra verde estabelece um relacionamento mais 

próximo aos fornecedores, escolhendo os ambientalmente qualificados, como diz a técnica 

Consultation Selection Method. Assim, empresa focal e fornecedores compartilham a 

responsabilidade dentro da GSCM, como diz a técnica Environmental Risk Sharing. 

Para que a prática de Green Packaging passe a ser utilizada integralmente, é 

necessário a implementação nas embalagens de ilustrações educativas sobre a preservação 

ambiental e o incentivo ao consumo do produto verde. Sabe-se que o plástico é utilizado em 

abundância pela empresa, para embalar seus produtos, contudo, não se consegue reaproveitar 

esse plástico já que não há um sistema de coleta residencial dos consumidores finais do 

produto. Logo, a Logística Reversa não pode ser aplicada no caso da empresa. 

4.Considerações Finais 

 A preservação com o meio ambiente se tornou uma das maiores preocupações, 

principalmente no que se relaciona à produção empresarial. O grande questionamento é como 

conseguir manter a empresa competitiva e ao mesmo tempo assumir a responsabilidade com a 

sustentabilidade. Em meio a esse cenário, tem-se a GSCM que integra a sustentabilidade às 

características de gestão da cadeia de suprimentos. Como mecanismos que proporcionam uma 

maior aplicabilidade da GSCM, têm-se as práticas e técnicas. Tais fatores permitem que 
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empresa focal coordene suas atividades de forma sustentável com fornecedores e 

consumidores.  

 Analisou-se a aplicabilidade das práticas e técnicas de GSCM em uma fabricante de 

sucos. Foram identificadas 2 práticas aplicadas integralmente: Recuperação do Investimento e 

Redução do tempo de transporte; e somente uma prática aplicada parcialmente: Green 

Packaging. Percebe-se que o número de práticas e técnicas identificadas foi bem reduzido, ou 

seja, a empresa apresenta poucas atividades que exploram sua capacidade de atividades 

sustentáveis. Isso reflete também que tanto fornecedores quanto os consumidores não 

desenvolvem atividades que contribuem para a sustentabilidade em conjunto com a empresa 

focal.  

No entanto, a empresa demonstra muita potencialidade para aplicar mais práticas de 

GSCM, principalmente quanto ao reaproveitamento do bagaço para produção energética, 

como diz a prática de Green Manufacturing. Outras práticas que são potenciais e devem ser as 

primeiras a serem adotadas são: Green Marketing e Green Consumption. Essas práticas 

conectam os desejos dos consumidores com a empresa, guiando as decisões da mesma sobre 

os produtos verdes. A integração com os fornecedores também poderia ser mais bem 

elaborada investindo na prática Green Procurement e nas técnicas de apoio.  

Conclui-se por meio desse estudo de um fabricante de sucos que as práticas e técnicas 

de GSCM vêm sendo pouco aplicadas na realidade. Percebe-se que a potencialidade para 

iniciar algumas das práticas propostas é vantajosa para o meio ambiente e para a 

sustentabilidade. Todavia, sugerem-se estudos que comparem como empresas do mesmo setor 

vêm aplicando as práticas. A contribuição desse estudo é a análise da aplicação em caso real 

de práticas e técnicas de GSCM. 
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A importância das funcionalidades do transporte: um estudo de caso 

numa empresa alimentícia no Estado de Goiás 

José Alan Barbosa da Silva (FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ - FESGO) – js.josealan@hotmail.com 

Resumo: A gestão das funcionalidades do transporte é um dos pontos estratégicos da logística, a qual precisa 

levar em consideração fatores como: disponibilidade, economia, quebra de monopólio, movimentação e 

estocagem dos produtos. O principal objetivo deste trabalho foi analisar as funcionalidades do transporte e 

contribuir para que as mesmas sejam vistas como de fundamental importância para o desenvolvimento 

econômico e sustentável de uma empresa do setor alimentício no Estado de Goiás. Para isso, utilizou-se pesquisa 
bibliográfica, exploratória, estudo de caso e qualitativa, onde foi aplicado questionário para o responsável na 

área de logística e analisado documentos com informações sobre o assunto estudado.  Além disso, foi proposto 

novos métodos operacionais, processos que pudessem melhorar a gestão do transporte, permitindo alcançar uma 

maior competitividade, minimizar custos e promover a satisfação do cliente. A empresa enfrentava problemas 

com a estocagem de produtos, distribuição física e o dimensionamento da frota, onde a falta de processo e 

alinhamento estratégico impactava diretamente no crescimento da empresa. Esses problemas foram solucionados 

e amenizados através de métodos voltados para a funcionalidade do transporte, onde foi possível efetuar a gestão 

logística da empresa, dimensionando de forma eficiente as atividades de transporte. Através do processamento 

de roteirização planejada foi possível aumentar os níveis de serviço e reduzir os custos com o transporte. Com 

base nas sugestões e observações feitas durante o período desta pesquisa, notou-se que a empresa buscou novos 

instrumentos que contribuíram com a melhoria na gestão do transporte e com a modernização dos processos 

logísticos e dos recursos disponíveis. 
 

Palavras-chave: Transporte; Gestão; Funcionalidades do Transporte; Logística. 

 

Área/Subárea: logística/ transporte e Distribuição Física 

 

 

1. Introdução 

 

O Transporte de cargas desempenha um papel fundamental em qualquer economia ou 

organização. Sem a existência de um sistema de transporte as indústrias não teriam acesso à 

matéria prima e nem condições de transportar seus produtos, os quais consequentemente não 

chegariam até os consumidores (ERHART e PALMEIRA, 2006).   Por isso, ressalta-se a 

importância de gerenciar as funcionalidades do transporte, a qual precisa levar em 

consideração fatores como: disponibilidade, economia, quebra de monopólio, movimentação 

e estocagem dos produtos. 

Com base nisso, esta pesquisa apresenta um estudo de caso sobre a importância dos 

princípios e funcionalidades do transporte para o aprimoramento dos processos na gestão de 

custos e níveis de serviços, o qual foi realizado numa empresa do setor alimentício no Estado 

de Goiás. Esta pesquisa é muito importante para mostrar que cabe ao setor de transporte a 

movimentação de mercadorias e produtos, com a garantia de integridade da carga, entrega 

dentro do prazo combinado e com custos reduzidos.  

Logo, o principal objetivo deste trabalho foi analisar as funcionalidades do transporte 

e contribuir para que as mesmas sejam vistas como de fundamental importância para o 

desenvolvimento econômico e sustentável, demonstrando a relevância da gestão das 
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funcionalidades dos transportes na indústria analisada, bem como para as empresas em geral, 

especialmente no que concerne ao conhecimento dos custos, otimização e gestão eficiente por 

meio da apresentação de um conjunto de procedimentos que vem sendo utilizados, bem como 

da análise de obras na literatura sobre o tema abordado. 

2. A importância da funcionalidade do transporte para as empresas 

Transportes é o ramo de atividade econômica, que tem como principal objetivo 

interligar a cadeia de suprimentos, desde a fonte fornecedora até o consumidor final, sendo 

considerado o elemento fundamental que possibilita resolver problemas, facilitando a 

penetração dos meios de divulgação cultural, técnico-profissional e sanitária, indispensáveis à 

melhoria da população. Diante disso, os meios de transportes permitem a expansão 

quantitativa e a valorização dos produtos agrícolas e industriais, à medida que disponibiliza 

aos mercados consumidores em condições técnico-econômicas favoráveis, representando um 

dos importantes componentes do custo da produção e distribuição de bens e serviços 

(SEVERO FILHO, 2006).  

O sistema de transporte representa um dos maiores custos da cadeia logística. Esse 

custo depende de muitos fatores, como por exemplo: distância percorrida, modalidade de 

transporte, quantidade expedida, entre outros (L’ HUILLIER, 1962). Nesta perspectiva, 

ressalta-se a importância da funcionalidade do transporte para as empresas, tendo em vista o 

alto custo envolvido nas suas operações. Além de influenciar na satisfação do cliente, 

podendo implicar na perda de fidelidade ou não repetição da compra, considerando o 

desempenho nas entregas, administração dos custos, prazos, qualidade e consistência dos 

serviços (BALLOU, 2006). 

Martins (2011) destaca que essa importância do transporte para as empresas pode ser 

entendida pela sua capacidade de geração de valor e de lugar, assim como, pela sua 

contribuição na formação de custos e dos níveis de serviço aos clientes. Isso evidencia que as 

funcionalidades do transporte são relevantes para a competitividade empresarial, implicando 

na correta elaboração de estratégias voltadas para o transporte. Tais estratégias de operações 

devem estar alinhadas com os objetivos da organização, isso significa escolher entre as 

diversas alternativas sobre os níveis de serviços mais eficazes (SKINNER, 1969). 

Diante disso, para o sucesso das empresas é necessário que os seus (produtos ou 

mercadorias) estejam sempre à disposição do mercado consumidor. Para isso é necessário 

manter um planejamento no que diz respeito ao transporte de seus produtos (NAZÁRIO, 

2000). 

Nesse sentido, o sistema de transportes contribui em diversos fatores, entre eles, 

aumentar a competição no mercado; garantir a economia de escala na produção e reduzir o 

preço das mercadorias. Para isto, é interessante e necessário conhecer um pouco mais sobre as 

funções e os princípios da operação de transporte. As funções estão diretamente ligadas ao 

movimento e a estocagem de produtos e os princípios dizem respeito à economia de escala, ou 

seja, quanto maior for o veículo de transporte e maior for sua ocupação com a carga, menor 

será o custo com o frete (MELLO, 2009). 

Nesse contexto, o transporte viabiliza a movimentação de materiais ou produtos 

acabados para os pontos de consumo, disponibilizando-os para os consumidores. Se esse 
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processo não for bem gerenciado, a atividade industrial é seriamente prejudicada, pois as 

falhas nos transportes exigem a manutenção de estoques excessivos para compensar a 

incerteza dos fornecimentos, o que acaba refletindo nos custos e, por consequência, no preço 

final dos produtos e, portanto, na competitividade das empresas e no desenvolvimento 

empresarial. 

3. Metodologia 

Este trabalho pode ser classificado quanto aos fins como uma pesquisa de caráter 

exploratório. A principal finalidade da pesquisa exploratória é desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias (GIL, 2008). Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, foi feita por meio da consulta de livros, artigos científicos, revistas, entrevistas, 

etc., visando o aprofundamento do tema proposto na busca de sugestões e/ou soluções sobre a 

problemática analisada. Este trabalho trata-se ainda de um estudo de caso, o qual analisa de 

forma aprofundada um ou mais objetos, utilizando vários instrumentos para a coleta de dados, 

tendo ainda como característica a interação entre os pesquisadores e o objeto de pesquisa 

(NAKANO, 2010). 

Foi utilizada também pesquisa qualitativa, pois além de descrever a complexidade do 

problema, também contribui no processo de mudança do grupo em questão (RICHARDSON, 

2009). Diante disso, a pesquisa qualitativa tem como objetivo conhecer um processo que 

ocorre em determinado ambiente, visando compreendê-lo, percebê-lo e interpretá-lo 

(BORTONI-RICARDO, 2008). 

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista, onde foi aplicado um questionário 

para o responsável na área de logística. O questionário foi composto por cinco perguntas 

discursivas, abordando questões que tratavam sobre os serviços de distribuição aplicados pela 

empresa; nível de satisfação dos clientes com os serviços prestados; planejamento de entregas 

e roteirização; espaço físico e descarga das mercadorias. A coleta de dados ocorreu entre os 

meses de junho a novembro de 2015. 

 

4. Caracterização da empresa 

 

A empresa foi fundada em 1996, desde então vem trabalhando como empacotadora e 

distribuidora de carvão vegetal e toda uma linha voltada para churrasco, como grelhas, alhos, 

condimentos, farináceos, azeite de oliva, energéticos, entre outros, se tornando em poucos 

anos líder de mercado no Estado de Goiás. Possui uma frota própria de 50 veículos que atende 

toda região metropolitana de Goiânia e interior de Goiás, além do Distrito Federal. 

 

Em busca de novos horizontes e visando a conquista de espaço no mercado, em 2002, 

dando início a uma nova fase de expansão de negócio, a empresa mudou suas operações para 

um CD (Centro de Distribuição), e começou a aumentar o seu volume de vendas. O CD 

realiza as atividades de transmissão do pedido, processamento de pedido, transporte e entrega 

ao cliente, além da armazenagem de materiais. 
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5. Apresentação dos resultados  

            5.1 Transporte e estoque dos produtos 

De acordo com as informações coletadas na empresa, as principais funções do 

transporte estão ligadas as dimensões de tempo e de utilidade de lugar, ou seja, os produtos só 

terão valor quando estiverem disponíveis para o consumidor. Desta forma, o transporte é 

fundamental para o alcance deste objetivo logístico, o de disponibilizar o produto certo, na 

quantidade certa, na hora marcada, onde solicitado, com velocidade, disponibilidade, 

capacidade, frequência, qualidade e confiança, disponibilizando o produto nas condições 

ideais para o consumo há um preço e custo acessível.  

A empresa mantinha elevados índices de estoques, tanto de matéria prima, quanto de 

uma série de produtos acabados, o que aumentava os seus custos com a manutenção e perdas 

recorrentes de avarias. Além dos custos com a administração do estoque e investimento de 

capital alguns produtos perdiam força de vendas e se tornavam obsoletos para o mercado, 

principalmente a linha para churrasco que é muito sazonal. 

Logo, a empresa analisada, visando alcançar maior competitividade, minimizar custos 

e promover a satisfação do cliente, adotou um sistema permanente de monitoramento e 

controle de desempenho no setor de transporte, para com isto reduzir custos e aperfeiçoar todo 

o processo, desde a aquisição de matéria prima até a distribuição dos seus produtos. Para 

diminuir o estoque a empresa firmou uma parceria com seus fornecedores, o que contribuiu 

para o alinhamento dos prazos e confiabilidade no cumprimento do fornecimento, 

possibilitando a redução do estoque.  

5.2 Gestão logística, dimensionamento de frota e tecnologia aplicada a 

distribuição física. 

Um ponto negativo observado na indústria foi no setor de picking (separação) de 

mercadorias. Apesar do centro de distribuição ter espaço disponível, o local utilizado era 

pequeno, fazendo com que conferentes e embaladores fiquem estacionados na mesma área, 

atrapalhando a passagem das pessoas. Além disso, o balcão utilizado para conferência e 

embalagem não estava bem posicionado na área de trabalho. 

Como proposta de melhoria no processo de separação e embalagem dos produtos, foi 

feito um mapeamento da área total do CD (Centro de distribuição), e um novo layout foi 

sugerido, com um aproveitamento maior e uma melhor alocação das pessoas e ferramentas de 

trabalho. Assim, a empresa conseguiu eficiência nos fluxos dos processos, aumentando a 

segurança dos produtos e das pessoas. 

A empresa também adquiriu um software (Winthor Distribuidor TOTVS), sistema 

voltado para a distribuição de produtos no mercado. Com a aquisição deste ERP (Enterprise 

Resource Planning) foi possível melhorar a distribuição e facilitar o controle e a gestão dos 

processos da empresa, desde a compra de matérias primas, recebimento e armazenagem dos 

produtos, passando pela venda, separação, expedição, faturamento, acerto de carga, tesouraria, 

financeiro, até operações fiscais e contábeis foi possível integrar. Isto possibilitou visualizar 

toda a cadeia de suprimentos da empresa, deste o processo inicial da compra da matéria prima 
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até a entrega do produto acabado no cliente final. Com a integração dos setores e das 

atividades da empresa, os processos foram racionalizados, os recursos logísticos foram 

otimizados e a disposição e troca de informações se tornou rápida, precisa e segura, o que 

contribuiu para a tomada de decisão. 

Sugerimos para a empresa uma premiação para a equipe de ajudantes e motoristas que 

atingissem a meta de entrega diária, considerando requisitos como: menor número de faltas, 

avarias no transporte e devolução de produtos, considerando também o maior número de 

entregas realizadas no mês. 

Os ganhadores receberiam uma cesta com produtos da empresa, além de uma quantia 

em dinheiro, os nomes seriam divulgados em vários painéis a vista. A empresa aceitou as 

sugestões e com essa iniciativa conseguiu aumentar sua eficiência no transporte, reduzindo o 

número de entregas não concluídas, o que contribuiu para o aumento de serviço ao cliente. 

6. Considerações finais 

Nota-se que a gestão do transporte muitas vezes, tem sido tratada como segundo 

plano, predominando, ainda, modelos antigos e arcaicos de gestão empresarial. Portanto, a 

inexistência de um sistema funcional de monitoramento e controle no desempenho do setor de 

transportes, bem como a falta de métodos que mensurem o grau de eficiência do setor e que 

possam servir de instrumento para a tomada de decisão e controle gerencial influenciam 

diretamente no desenvolvimento das organizações. 

Considerando a globalização, o advento das novas tecnologias, a importância do setor 

de transportes e o alto custo de suas atividades, a empresa analisada buscou instrumentos que 

contribuíssem com a eficácia no controle e na gestão das funcionalidades do transporte, 

modernizando seus processos, o que proporcionou melhores níveis de serviços e redução nos 

custos. 

Logo, obter vantagem competitiva perante o atual mercado globalizado tem sido o 

objetivo das organizações. Os clientes estão cada vez mais informados e exigentes, e anseiam 

por produtos com inovação, tecnologia, qualidade, preço e oferta de serviços, como, rapidez 

nas entregas, cumprimento dos prazos estipulados, disposição da empresa em atender seus 

pedidos emergenciais, cuidados com a movimentação das mercadorias no momento do 

transporte, rápida resolução e disponibilidade em resolver questões como produtos avariados 

ou com problema de fabricação.  

Todo esse processo deverá está voltado para atender o consumidor final, nesta 

perspectiva os produtos deverão está à disposição no momento em que forem desejados pelos 

clientes, caso não estejam, todos os esforços despendidos, não resultarão em resultados 

positivos para a companhia, impactando drasticamente no seu desenvolvimento e 

permanência no mercado. 
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A aplicação do conceito green manufacturing nas indústrias têxtil  
 

Assuscena Pires Netto (Universidade Federal de Goiás) – assuscenapires.netto@gmail.com  

Maico Roris Severino (Universidade Federal de Goiás) – maicororis@gmail.com  

 

RESUMO: Com as mudanças no meio ambiente em que os recursos naturais estão cada vez mais 

escassos verifica-se a necessidade da indústria dar uma resposta positiva a este cenário. Portanto 

percebeu-se a importância da implementação da Green Manufacturing pelo o método da Produção Mais 

Limpa (P+L). Verifica-se que as soluções estão sendo desenvolvidas para cada um dos setores produtivos. 

O foco deste trabalho é a análise de como a indústria têxtil pode aplicar os conceitos de green 

manufacturing. Assim, por meio de uma revisão de literatura, foi possível identificar práticas sustentável 

no processo produtivo de fabricação das indústria têxtil e de confecção tendo por base o modelo feito pela 

a Associação Empresarial de Portugal (AEP), Almeida (2002) e Vernier (1994). Enquanto que o modelo 

da AEP e Almeida (2002) considera que o objetivo da produção mais limpa é reduzir ou eliminar 

poluição durante o processo produtivo de fabricação e Vernier (1994) diz que é melhor combater as 

agressões ambientais em sua origem. A partir dos resultados obtidos neste trabalho, espera-se em 

trabalhos futuros verificar como o conceito de green manucturing estão sendo implantados em casos da 

indústria têxtil brasileira. 

Palavras-chave: Green Manufacturing; Produção + Limpa; Indústria têxtil.   

Área/Subárea: Logística/ Gestão da Cadeia de Suprimentos. 

 
1. Introdução 
 

Em qualquer ramo de atividade industrial, é cada vez maior a preocupação com 

os impactos negativos gerados ao meio ambiente. As pressões governamentais e os 

painéis internacionais que têm discutido as mudanças climáticas, e a necessidade de 

redução da emissão de gases do efeito estufa e da geração de resíduos, forçam os 

empresários a se conscientizarem de sua responsabilidade social e adotarem medidas de 

gestão ambiental (FARIA; PACHECO, 2011). 
O surgimento de green manufacturing (GM) se deve à necessidade de integrar 

questões de sustentabilidade ambiental nos processos produtivos de fabricação. O 

conceito manufatura sustentável atualmente é visto como a manufatura de produtos que 

utilizam processos produtivos menos impactantes ambientalmente e socialmente, e que 

se mostram economicamente viáveis (ITA, 2010). No âmbito da sustentabilidade 

ambiental, destacam-se as iniciativas que promovem a conservação de recursos naturais 

e de energia (DORFELD, 2012). Segundo Andrew (2012) O termo de fabricação 

"verde" pode ser encarado de duas maneiras: a fabricação de produtos "verdes", em 

particular os utilizados em sistemas de energia renováveis e de equipamentos de 

tecnologia limpa de todos os tipos, e da "ecologização" da produção - a redução da 

poluição e dos resíduos por minimizando o uso de recursos naturais, reciclagem e 

reutilização que foi considerado o desperdício e reduzir as emissões. 

mailto:assuscenapires.netto@gmail.com
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Um número crescente de empresas estão descobrindo que a redução da 

utilização de recursos, resíduos e poluição, juntamente com a reciclagem e reutilização 

do que antigamente era encarado como resíduos, traz benefícios não apenas em termos 

de uma melhor linha de fundo, mas em termos de motivação dos funcionários, moral, e 

relações públicas (ANDREW, 2012). 

O foco deste trabalho é sobre GM na indústria têxtil, pois esse setor depende dos 

recursos naturais principalmente como água e energia. O volume de água é muito 

grande, podendo variar de 12.000 a 380.000 litros por 1.000 metros de tecido 

processados (BASTOS; SCHIFTER, 2004). 

Durante todas as etapas de produção do setor têxtil são gerados aspectos 

ambientais inerentes ao processo industrial. Estes aspectos são, em sua maioria, os 

efluentes líquidos industriais, resíduos sólidos e as emissões atmosféricas, que, sem o 

devido controle e mitigação, possuem potencial de geração de impactos ambientais 

(FIEMG/FEAM, 2015). Todo produto, não importa de que material seja feito ou 

finalidade de uso, provoca um impacto no meio ambiente, seja em função de seu 

processo produtivo, das matérias-primas que se consome, ou devido ao seu uso ou 

disposição final (CHEHEBE, 1997). 

A manufatura ambientalmente sustentável é um tópico de pesquisa usualmente 

referenciado na literatura pelos termos em inglês green manufacturing e sustainable 

manufacturing (DOMFELD, 2012; ITA, 2010). Segundo Porter e Linde (1995), os 

benefícios da manufatura sustentável são: economia de materiais pelo melhor 

processamento, com substituição, reuso e reciclagem de inputs de produção, aumento na 

capacidade de processo, menor tempo de parada devido ao monitoramento e 

manutenção mais cuidadosa, melhor utilização de subprodutos, conversão de resíduos 

em formas mais valiosas, menor consumo de energia durante o processo de produção, 

menores custos de manipulação e estocagem, ganhos em razão do ambiente de trabalho 

mais seguro, eliminação ou diminuição dos custos das atividades envolvidas no descarte 

ou manipulação de materiais e transporte. 

Outro conceito associado à produção sustentável é o conceito de Produção Mais 

Limpa (P+L). Define‐se como a aplicação contínua de uma estratégia ambiental 

preventiva integrada, aplicada a processos, produtos e serviços, para incrementar a 

eficiência e reduzir os riscos ambientais e os riscos associados à saúde humana. A P+L 

pode ser aplicada nos processos produtivos de uma indústria, nos produtos e nos 

diferentes serviços disponibilizados à sociedade (AEP, 2009). 

Os principais benefícios obtidos com a P+L são: o aumento da rentabilidade do 

negócio; benefícios de imagem e marketing; redução de custos de produção; aumento da 

produtividade; retorno de investimentos em períodos curtos; abertura de novos 

mercados; uso racional dos insumos; mitigação do uso de produtos tóxicos; diminuição 

de resíduos e efluentes; aumento dos níveis de saúde e segurança no trabalho; 

aproximação com comunidades de entorno e órgãos públicos; cumprimento adequado 

às legislações; facilitação ao crédito; entre outros (QUINTANILHA, 2008). Em 

consonância com UNEP (2001b), a P+L se refere a uma ação preventiva no início do 

processo produtivo, e considera: processos – conservação de materiais, água e energia; 
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eliminação de materiais tóxicos e perigosos; redução da quantidade e toxidade de todas 

as emissões e resíduos na fonte durante a produção; e, produto - diminuição do impacto 

ambiental durante todo o ciclo de vida do produto ou serviço. Esta abordagem induz 

inovação nas empresas, direcionando-a ao desenvolvimento sustentável e competitivo, 

não apenas para elas, mas para toda a região que abrangem. 

Neste sentido este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão da literatura 

acerca do uso do conceito de green manufacturing na indústria têxtil. 

 

2. Metodologia 

 

 As abordagens metodológicas que foram utilizadas neste trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica. Primeiramente foi realizado um estudo sobre a produção na indústria 

têxtil e P+L destacando a metodologia feita pela a AEP, realizou-se pesquisas 

relacionadas à Green Manufacturing pelas plataformas do Google Acadêmicos, Anais 

eletrônicos da ABEPRO e Engineering Village que concentrou a pesquisa nos campos 

de busca através da expressão: ‘green manufacturing’ e termos relacionados à indústria 

têxtil, restringindo em título, resumo e palavras-chaves. Os textos foram analisados 

identificando as especificidades de aplicação deste conceito nesta indústria. 

 

3. Resultados 

  

Primeiramente é importante conhecer as etapas da produção dos tecidos. O 

processo de produção na indústria têxtil é composto de várias etapas as quais podem ser 

causadoras de degradação ambiental caso não sejam tomados os cuidados necessários, 

são eles: Fiação: Depois de obter as fibras do algodão cru, parte-se para a fiação onde 

fardos de algodão em pluma já descaroçados são preparados para alcançarem os 

filatórios, responsáveis pela fabricação dos fios. Malharia: Nesta etapa os teares 

transformam o fio de algodão em tecido propriamente dito. Beneficiamento: que é a 

etapa de alvejamento, tingimento, acabamento e estamparia. Talharia: é o processo de 

cortar os tecidos e produzir as peças que serão posteriormente costuradas e 

confeccionadas. Estamparia: onde os tecidos são estampados com desenhos, marcas e 

logotipos. Confecção: Na parte de confecção e costura tem-se as peças acabadas e a 

última etapa é de embalagem para a comercialização do produto (SANTOS, 1997).  

A busca pela sustentabilidade tem orientado muitas indústrias em direção à 

prática de melhorias contínuas, além das obrigações formais contidas na regularização 

ambiental. A melhoria do desempenho ambiental do setor passa pela substituição de 

tarefas cotidianas das empresas por práticas voltadas à produção sustentável, que visem 

à limpeza, organização, otimização de tempos de produção, saúde, segurança, redução 

do potencial poluidor, entre outras (BASTIAN et al, 2009). 

   Na indústria têxtil para que o processo de fabricação se tornar sustentável é 

importante a implementação da Produção Mais Limpa (P+L). Segundo a AEP (2009), 

para o consumo de matéria-prima e auxiliares é importante fazer: 
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1- O controle de qualidade, na recepção de matérias-primas e auxiliares: 

 Elaborar, documentar, implementar e manter um procedimento que 

 Estabeleça os critérios de aceitação de matérias-primas e auxiliares; 

 Defina ensaios /testes de recepção de matérias-primas, bem como métodos de 

análise; 

 Considere toda a informação presente nas fichas de dados de segurança dos 

produtos químicos, dando particular atenção aos impactos ambientais antes da 

sua utilização; 

 Implantar um laboratório e/ou kit para realização de testes; 

 Definir as boas práticas relativas às condições de manuseio, acondicionamento e 

armazenagem de matérias-primas e auxiliares; 

 Estabelecer metodologias de monitorização dessas boas práticas; 

 Ministrar formação ao pessoal. 

 

2- Substituição de produtos químicos e auxiliares: 

 Substituir a utilização de corantes altamente tóxicos ou sobre os quais não existem 

informações ambientais disponíveis; 

 Informar designers e estilistas sobre os impactos ambientais de determinados 

corantes e recomendar alternativas mais seguras; 

 Substituir as enzimas por peróxido de hidrogênio nas operações de descolagem; 

 Substituir, tanto quanto possível, os corantes que apresentam metal na molécula por 

corantes que não apresentam, pois a presença de metais no efluente líquido poderá 

inibir o tratamento biológico; 

 Substituir hipoclorito de sódio por peróxido de hidrogênio; 
 Substituir ácido acético por ácido fórmico; 

 Trabalhar com baixas relações de banho (maior rendimento do corante); 

 Substituir o uso de dicromato de sódio como oxidante; 

 Usar corantes líquidos em vez de corantes em pó; 

 Eliminar o uso do querosene nas pastas de estampar; 

 Reduzir a quantidade de ureia utilizada no processo de estampagem através de 

choque alcalino (estampagem com corante reativo); 

 Instalar um sistema de umidificação do material estampado antes da fixação a 

quente; 

 Substituir a pasta de estampagem de baixa viscosidade por elevada viscosidade; 

 Substituir os clorofluorcarbonos (CFC). 

 

3- Automatização de processos para a redução de desperdícios: 

 Utilizar um espectrofotómetro para controle da eficiência do tingimento; 

 Automatizar a cozinha de corantes; 

 Automatizar a preparação da pasta de estampagem. 
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4- Modificação ou substituição de equipamentos para a otimização de consumos: 

 Diminuir a extensão da mangueira de alimentação da pasta de estampar, para que 

sobre menos pasta; 

 Utilizar bomba com recurso de reversão para retornar a pasta residual de processo 

aos recipientes alimentadores; 

 Substituir os equipamentos que utilizam percloroetileno por equipamentos que 

utilizam hidrocarbonetos para lavagem a seco. 

   

Segundo Almeida (2002), a implantação de uma P+L é realizada por meio de 

três etapas: a) identificação de oportunidades de redução de poluição na fonte; b) 

introdução de mudanças no processo produtivo; c) incorporação de mudanças 

tecnológicas e/ou na forma do produto. Desta forma, a P+L além de evitar desperdícios 

de matéria-prima e insumos como água e energia, acaba por reduzir os custos. 

Segundo Vernier (1994), o fundamento da estratégia é melhor combater as 

agressões ambientais em sua origem, ou seja, fabricar produtos limpos ou arquitetar 

produções limpas, por meio de: 

 Promoção de ecoprodutos - produtos “verdes”, ecológicos, biológicos e naturais, 

como produtos de manutenção de casas “verdes”, tintas à base de água sem 

solvente, esponjas ecológicas, plásticos biodegradáveis etc; 

 Proibição de produtos perigosos - não basta estimular os bons produtos, é essencial 

proibir os produtos nocivos; 

 Controle dos produtos químicos - quer seja micropoluentes (poluição da água), ou 

poluente em traço (poluição do ar), torna-se necessário um preocupação com 

múltiplas substâncias químicas; 

 Sistemas automáticos: obtêm‐se os resultados pretendidos de forma mais exata e 

por outro lado, possibilita a detecção e prevenção mais rápida de erros, traduzindo‐
se em redução dos custos operacionais, redução de desperdícios e prevenção de 

resíduos.  

 

4. Conclusão 

Através de uma pesquisa bibliográfica sobre Green Manufacturing e de P+L 

construiu-se um referencial teórico de implementação para práticas sustentáveis nas 

indústrias têxtil. A crescente preocupação com o meio ambiente tem envolvido 

principalmente a área industrial, as empresas precisaram adaptar-se a essa nova 

realidade. Para tanto é necessário investimento em modificações de processos de 

produção. Observa-se ainda que existem poucos trabalhos relatando como implantar o 

GM nesta indústria. Conclui-se que com a implementação da GM a empresa tem 

melhoria em todas as etapas do processo produtivo de fabricação, possibilitando ainda a 

redução do custo de produção, e ainda, produz de forma sustentável menos impactante 

ao meio ambiente. 
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Resumo: A armazenagem é uma ativdiade de extrema importância dentro da cadeia logística das empresas. 

Implantar um sistema eficiente de armazenagem pode trazer redução de custos e melhorias na qualidade dos 

serviços prestados aos clientes. Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho é desenvolver uma análise do 

processo de armazenagem de uma cerealista do sudeste goiano, e propor melhorias para os problemas 

encontrados. Para isto realizou-se um estudo de caso de caráter exploratório. A coleta de dados foi feita por meio 

de entrevistas semiestruturadas e visitas in loco. As análises demonstram que a adoção de um sistema de 

localização e endereçamento de estoque associado ao Kanban seria a principal solução para os problemas 

encontrados.  

Palavras-chave: Sistema de localização e endereçamento de estoque; Kanban; Gestão de armazenagem 

 

Área/Subárea: Logística/Gestão de Estoques.  

1. Introdução 

O armazenamento inadequado dos materiais tem efeito direto sobre a vida útil dos produtos. 

A guarda de produtos em locais desapropriados ou até mesmo sem os devidos cuidados 

necessários, bem como o manuseio inadequado dos mesmos, trazem como consequência, 

altos custos logísticos, além de causar sérios danos aos produtos. Para Ballou (2010), a 

armazenagem absorve de 12 a 40% dos custos logísticos de uma empresa. 

Dessa forma, no atual cenário competitivo as empresas buscam a redução de custos e o 

melhor gerenciamento possível para atender as expectativas do cliente.  

Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho é analisar o sistema de armazenamento em 

uma cerealista de pequeno porte do sudeste goiano, com o propósito de verificar como os 

produtos são estocados e controlados, identificar possíveis falhas e propor um sistema de 

localização e endereçamento de estoque para melhorar o gerenciamento de estoque.  

2. Armazenagem 

A armazenagem representa a melhor maneira de guardar o produto, sendo ela a que maximiza 

o espaço disponível em comprimento, largura e altura do depósito. É a atividade de estocagem 

ordenada e a distribuição de produtos acabados dentro da própria fábrica ou em locais 

destinados a este fim, pelos fabricantes, ou por meio de um processo de distribuição 

(MOURA, 2011). As instalações deste depósito devem fornecer a movimentação ágil de 

suprimentos desde o recebimento até a expedição dos mesmos.  

Banzato e Fonseca (2008) defendem que a localização adequada do recebimento e expedição 

de um armazém tem influência significativa nos custos operacionais da empresa, pois está 
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diretamente relacionada às distâncias percorridas dentro da mesma. Assim como a eficiência 

do processo de separação de pedidos está relacionada com a eficiência da estocagem, pois o 

não conhecimento do local estocado dificulta a tarefa de retirá-lo do estoque. 

Um bom layout associado a um bom sistema de localização e endereçamento de estoques 

possibilita maior acessibilidade ao produto acabado.  

O endereçamento de produtos é uma ferramenta que proporciona uma otimização na 

organização do armazém. O profissional frequentemente desenvolve o sistema de codificação 

que melhor abranja as suas necessidades de operação (BALLOU, 2010). 

Outra ferramenta que promove melhoria nas operações concedendo um fluxo mais uniforme e 

contínuo é o kanban, que pode ser utilizado em armazéns para controle de materiais, 

demonstrando o que pode estar em falta, excesso ou em nível baixo.  

3. Metodologia 

Para o desenvolvimento do presente artigo foi realizada uma pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório, e o método de pesquisa foi o estudo de caso. Além disso, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e documental, baseando-se nos princípios de movimentação e 

armazenagem de materiais, com o intuito de solucionar os problemas encontrados.  

A coleta de dados foi feita por meio de visitas ao local de armazenagem da empresa, onde foi 

possível observar e analisar o processo de armazenagem, e posteriormente foram realizadas 

entrevistas com aplicação de questionário semiestruturado aos responsáveis pelo setor.  

As análises foram feitas com o objetivo de obter o maior número possível de informações em 

relação à armazenagem, verificando problemas na movimentação e armazenagem do produto 

acabado, identificando as dificuldades encontradas pelos operados para propor melhorias e 

vantagens à empresa estudada.   

4. Caso da cerealista do sudeste goiano  

4.1. Sistema de operação e proposta de melhoria  

A Cerealista estudada, não possui nenhum tipo de gestão de estoque ou endereçamento de 

produto. Após ser finalizado, o produto é estocado normalmente ao lado da própria máquina 

que realiza a industrialização, ou no escritório geral quando há maior produção. 

Posteriormente a formação de um pedido, o funcionário realiza uma busca por cada estoque 

para montá-lo, o que acaba levando um tempo significativo, já que cada área de estocagem de 

produto acabado se encontra na mesma área do processo produtivo.  Além disso, a matéria 

prima também fica entre o processo produtivo, o que gera um visual de desorganização.  
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A proposta de melhoria consiste na implantação de prateleiras, em conjunto com o 

endereçamento de estoque, combinados a um sistema de gerenciamento de estoques, para 

controlar a quantidade de embalagens de grãos disponível e liberar os pedidos de acordo com 

o tempo em que o produto se encontra em estoque.  

4.3. Estrutura de armazenagem 

O primeiro passo para realizar as melhorias necessárias é a criação de um armazém de 

produto acabado e para abrangê-lo a estrutura escolhida foi a prateleira convencional, sendo 

versáteis, permitindo maximizar a área utilizada além de serem de fácil utilização e 

econômicas. . Pois ela tem grande facilidade de entrada e saída de produtos, nos quais os 

produtos mais pesados (arroz e milho) estarão dispostos na parte de baixo e os mais leves 

como o café na parte de cima, para facilitar o manuseio do operador e evitar seu desgaste 

físico, tendo em vista que  a quantidade produzida e mix de produtos não exigem um maior 

armazenamento vertical, sendo a prateleira uma escolha fácil e precisa.   

4.4. Aplicação do Kanban 

O controle de estoque da cerealista será feito pelo sistema Kanban, que permite um 

detalhamento do estoque e que envolve um sistema bastante simples, onde cartões são 

posicionados em um quadro, como mostra a figura 1.  

Com o quadro sendo posicionado em local estratégico, de forma que tanto o operador como 

os funcionários do administrativo tenham acesso rápido, a armazenagem dos produtos e a 

ordem de produção será bastante controlada e assim não irá produzir algum material que por 

acaso não esteja tão demandando como outros.  

Figura 1– Método Kanban 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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4.5. Endereçamento de estoque 

O endereçamento dos produtos será feito nas prateleiras nos ambientes de estoque dos 

produtos.  As etiquetas serão colocadas por seção de grãos de acordo com o número da 

prateleira, conforme a Figura 2, em que a identificação fixada no produto indicará o número 

da prateleira e o andar em que se encontra determinado tipo de grão. Tal proposta é 

consistente na perspectiva de verticalizar o espaço de armazenagem, evitando movimentações 

desnecessárias e desordem no armazenamento de produto acabado.  

Figura 2 – Codificação do endereçamento de cada produto 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

O sistema de gerenciamento de estoque no armazém deverá alinhar-se ao controle de pedidos, 

desta forma, quando a ordem de separação do pedido for emitida, a informação de localização 

do estoque estará disponível no pedido. Adotando o sistema de gestão de estoques baseado na 

programação FIFO (First In, First Out), o sistema irá liberar no pedido os produtos que 

estejam alocados nas prateleiras a mais tempo,  aumentando o giro de estoque na empresa.  
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Figura 3 – Modelo de identificação por seção na prateleira 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Na Figura 3 verifica-se o uso da verticalização no ambiente de armazenagem, com a 

implantação de prateleiras com três níveis de armazenagem e o endereçamento individual, de 

acordo com a alocação de recursos feita pelo sistema de gerenciamento.  

5. Conclusão  

Através da análise realizada na cerealista, notou-se que  a implantação das técnicas de 

armazenagem e localização em conjunto com o Kanban, proporcionam uma melhoria 

significativa na cadeia produtiva e em toda gestão do estoque.  

Os principais gargalos da empresa estão relacionados à armazenagem do seu produto acabado, 

onde os mesmos se encontram dispersos pelo chão de fábrica apresentando uma imensa 

desordem. Além disso, os produtos finalizados possuem uma distância expressiva que 

dificulta a expedição de pedidos.  

As modificações propostas, se implantadas, fornecerão melhorias significativas relacionadas à 

armazenagem e ao gerenciamento de estoques.  

Com essas alterações relativamente simples e que não envolvem um grande custo, a empresa 

terá uma maior vantagem competitiva, já que seus produtos ficarão de uma forma mais 

organizada e o tempo para a expedição será reduzido.  
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Revisão de literatura sobre o uso da técnica AHP na Green Supply 

Chain Management 

Raquel Machado Ferreira (Universidade Federal de Goiás - UFG) – ufg.raquel@gmail.com  

Maico Roris Severino (Universidade Federal de Goiás - UFG) – maicororis@gmail.com 

Resumo: A crescente preocupação ambiental e a diminuição dos recursos globais fizeram com que as 

organizações começassem a incorporar a Green Supply Chain Management (GSCM) em seus processos. Nesse 

sentido, a empresa focal como elo principal da cadeia de suprimentos, precisa estabelecer um processo de 

avaliação e seleção de seus fornecedores verdes. No entanto, há uma dificuldade de se estabelecer o melhor 

fornecedor baseados em critérios sustentáveis, sendo que os fornecedores são a garantia para o bom 

funcionamento da cadeia. Além disso, a complexidade ao lidar com tomadas de decisão envolvendo vários 

critérios torna o processo mais difícil, sendo necessário o uso de ferramentas para auxiliar durante a escolha. 

Dessa forma, esse artigo tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura sobre o uso do método AHP 

para a seleção de fornecedores na GSCM. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica na literatura sobre a 

seleção de fornecedores na GSCM, com enfoque no método AHP. Os resultados apresentados nesse artigo 

indicam a importância de se estabelecer uma sistematização dos critérios utilizados para a seleção de 

fornecedores como também a importância de se avaliar o melhor fornecedor para a empresa analisada. Dessa 

forma, espera-se que esse artigo possa auxiliar futuras pesquisas, em que o enfoque seja a aplicação desse 

método matemático e o estudo em casos reais. 

Palavras-chave: Green Supply Chain Management (GSCM); Seleção de fornecedores; Analytic Hierarchy 

Process (AHP); Método multicritério. 

  

Área/Subárea: Logística/Gestão da Cadeia de Suprimentos  

 

1. Introdução 

 Devido às crescentes preocupações com o meio ambiente, segundo os autores Hsu, 

Chen e Chiou (2011), verifica-se a necessidade de emergir conceitos que envolvam a poluição 

ambiental ligado ao desenvolvimento industrial abordando num contexto da cadeia de 

suprimentos. Um desses conceitos é a gestão da cadeia de suprimentos sustentável (GSCM). 

 Beamon (1999) definiu GSCM como a expansão da tradicional 

cadeia de abastecimento para incluir atividades para reduzir o desperdício de recursos e 

efeitos ambientais negativos de um produto ao longo de sua inteira ciclo de vida, desde a 

extração de matérias-primas para a utilização final e disposição. 

 Para Govindan, Khodaverdi e Vafadarnikjoo (2015) a GSCM é uma integração das 

preocupações ambientais na gestão da cadeia de suprimentos através da implementação de 

várias práticas verdes, como a análise do ciclo de vida (ACV), design verde, compra verde, 

3Rs (reciclagem, reutilização e remanufatura), tecnologias ambientais, logística verde e 

práticas colaborativas com fornecedores, distribuidores e clientes.  

 Nesse sentido, de acordo com Hsu, Chen e Chiou (2011) as organizações buscam 

evitar incidentes de poluição ambiental em toda a cadeia de suprimentos, tornando-se mais 

conscientes, uma vez que também podem lhe custar penalidades. Assim, o desempenho 

ambiental de uma organização, de acordo com Kannan et al. (2013) e Agarwal e Vijayvargy 

(2012), é afetado pelo desempenho ambiental de seus fornecedores. Dessa forma, uma decisão 

estratégica é a seleção de fornecedores verdes a fim de se manter mais competitivo no 

mercado global.  

 Nesse sentido, segundo Kannan et al. (2013) em um ambiente competitivo, a seleção 

de fornecedores se torna uma das questões mais cruciais em uma empresa. Uma vez que o 
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custo das matérias primas em uma indústria compreende a maior parte do custo final de um 

produto, assim, a seleção de um fornecedor adequado poderá reduzir significativamente os 

custos de compra. Além disso, segundo Ramanathan (2007) a maioria dos problemas em uma 

organização em relação a qualidade é devido ao material defeituoso, portanto, os fornecedores 

podem ter um impacto muito positivo ou negativo em uma organização. 

 De acordo com Agarwal e Vijayvargy (2012) e Hsu e Hu (2007), a GSCM envolve 

uma triagem de fornecedores com base no desempenho ambiental, para posteriormente 

negociar apenas com aqueles que atenderem a certos regulamentos ou normas ambientais. 

Desse modo, um dos grandes desafios da GSCM é a seleção de fornecedores adequados, 

como também definir métodos que auxiliem na seleção desses fornecedores no âmbito da 

cadeia de suprimentos (SC).  

 Dessa forma, verifica-se na literatura o uso de alguns métodos, sendo eles: Analytic 

Network Process (ANP), Multi-objective linear programming (MOLP), Data Envelopment 

Analysis (DEA), Decision-making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL), Technique 

for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Intuitionistic Judgment 

Method, Bidding Method, Consultation Selection Method, Cost Method, Artificial Neural 

Network (ANN), Cluster Analysis (CA) e o Analytic Hierarchy Process (AHP).  

 Nesse sentido, diante das preocupações com a sustentabilidade e devido a necessidade 

de tomadas de decisão envolvendo vários critérios, há a necessidade de métodos para auxiliar 

durante a seleção de fornecedores. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo apresentar 

um referencial sobre o método AHP, no qual foi construído através de uma revisão de 

literatura. 

2. Procedimentos Metodológicos 

 A abordagem metodológica utilizada para o desenvolvimento desse trabalho foi a de 

pesquisa bibliográfica. Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura em artigos 

internacionais e nacionais publicados. O propósito dessa revisão foi compreender como está 

sendo abordado pelos pesquisadores a questão da seleção de fornecedores na SCM. Como 

também dar um enfoque maior no método AHP para a seleção de fornecedores sustentáveis 

na GSCM. Dessa forma, procurou-se identificar suas definições e aplicações, assim como as 

características pertinentes do método, além de suas vantagens e desvantagens para a seleção 

de fornecedores. 

 Nesse sentido, acessou-se a plataforma Engineering Village, e concentrou a pesquisa 

nos campos de busca através das palavras chaves: “Green Supply Chain”, restringindo em 

título, e “Supplier selection”, restringindo em abstract. A pesquisa foi realizada em 

27/08/2015 encontrando-se 35 artigos. Dentre esses 35 selecionou-se 2 artigos para estudo. 

Além disso, pesquisou-se também nos campos de busca através das palavras chaves: “Green 

Supply Chain” e “Supplier”, restringindo-se ambos em título e limitando a busca para artigos 

somente em inglês. Dessa forma, encontrou-se 29 artigos e selecionou-se 9 artigos para 

estudo, sendo que a pesquisa foi realizada em 24/08/2015. Além da plataforma Engineering 

Village, utilizou-se o google acadêmico para compreender melhor sobre o método AHP. 

Assim, a pesquisa foi realizada em 05/12/2015 concentrando-se no campo de busca a palavra 
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chave “Método AHP”. Dessa forma, por meio dessa pesquisa, foram selecionados os artigos 

que abordavam mais sobre o tema proposto. 

 Assim, a partir da revisão de literatura foi realizada uma sistematização do método 

AHP conforme é apresentado na seção 3.  

3. Método AHP para a seleção de fornecedores na GSCM 

 O método AHP, segundo Qingkui e Junhu (2009) surgiu na década de 1970 por 

Thomas Saaty e desde o seu surgimento essa ferramenta tem sido amplamente utilizada nas 

áreas de avaliação do programa e seleção de ordem. Além disso, segundo Denicol (2013) 

AHP é um excelente método de apoio a decisão, principalmente quando necessita-se de 

quantificar critérios qualitativos e em um pequeno grupo de alternativas para serem 

analisadas. 

 Esse método, de acordo com Denicol (2013), possibilita que o tomador de decisão 

estruture o problema através de uma hierarquia de fatores de diferentes níveis independentes. 

Para Lima Junior (2013), a hierarquia normalmente possui pelo menos três níveis, sendo eles: 

objetivos, critérios e alternativas. Em geral nos problemas de seleção de fornecedores, o 

objetivo é a seleção do melhor fornecedor. O esquema do método é apresentado na Figura 1: 

 

Figura 1: Representação de uma estrutura hierárquica de um problema (Fonte: Adap. SAATY, 1991)  

 

 Assim, Denicol (2013) acrescenta que a avaliação no método AHP é realizada 

comparando par-a-par através de uma escala de importância, sendo originalmente de nove 

valores. Essa comparação envolve critérios de mesmo nível considerando o impacto gerado 

no nível mais alto. Quando a hierarquia possui mais de três níveis, segundo Oliveira (2013) 

isto é feito, fazendo-se nível a nível. Na maioria dos casos, os critérios são divididos em 

subcritérios.    

 Guarnieri (2015) acrescenta que para se realizar o julgamento de preferências entre as 

alternativas é feito por meio de matrizes e baseados na escala numérica de Saaty, como 

apresentado na Tabela 1: 
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Importância  Definição Explicação 

1 Mesma importância  
As duas atividades contribuem igualmente para 

o objetivo. 

3 
Importância pequena de uma sobre a 

outra 

A experiência e o julgamento favorecem 

levemente uma atividade em relação a outra. 

5 Importância grande ou essencial  
A experiência e o julgamento favorecem 

fortemente uma atividade em relação a outra. 

7 
Importância muito grande ou 

demonstrada 

Uma atividade é muito fortemente favorecida 

em relação a outra; sua dominação de 

importância é demonstrada na prática. 

9 Importância absoluta 
A evidência favorece uma atividade em relação 

a outra com o mais alto grau de certeza. 

2,4,6,8 
Valores intermediários entre os 

valores adjacentes 

Quando se procura uma condição de 

compromisso entre duas definições.  

Valores recíprocos 
Se a atividade i recebe um valor x quando comparado a atividade j, então j recebe o valor 

recíproco l/x quando comparado a i. 

Tabela 1 – Escala fundamental de Saaty (Fonte: Adap. SAATY, 1991) 

 Para Lima Junior (2013), a escala que foi apresentada na Tabela 1, possui a habilidade 

de fazer distinções qualitativas e que são representadas entre os cinco atributos: igual, fraco, 

grande, muito grande e absoluta. A estrutura hierárquica do modelo AHP de acordo com 

Kannan et al. (2013) permite aos usuários imaginar o problema em termos de critérios e sub-

critérios, como foi apresentado na Figura 1. Assim, o AHP foi desenvolvido para ajudar a 

resolver problemas de decisão na seleção de alternativas. 

 Ferramentas de tomada de decisão de vários critérios como AHP e o Analytic Network 

Process (ANP) de acordo com Agarwal e Vijayvargy (2012) estão ganhando ampla 

aplicabilidade. De acordo com Guarnieri (2015), o AHP e o ANP são bastante utilizados 

devido à facilidade que apresentam na estruturação do problema. Mendes (2013) afirma ainda 

que os métodos AHP e ANP continuam sendo os métodos mais importantes e mais utilizados 

na seleção de fornecedores. 

 O método AHP de acordo com Cao (2011) permite que o problema da escolha de 

fornecedores seja transformado em um modelo simples de avaliação com base matemática, de 

modo a fazer uma avaliação clara. Entretanto Cao (2011) mencionou que este método é 

aplicado apenas a um pequeno número de seleções de fornecedores. 

 Segundo Hsu e Hu (2007) e Guarnieri (2015) o AHP pode ser utilizado para integrar 

informações qualitativas e valores quantitativos e lidar com um processo de tomada de 

decisão multi-critério (MCDM). De acordo com Oliveira (2013) dentro da análise 

multicritério, o AHP recebe uma atenção especial pelo fato de ser um dos primeiros métodos 

e mais utilizados no apoio a decisão. 

 A abordagem multi-critério segundo Kannan et al. (2013) é utilizada para avaliar o 

desempenho ambiental dos fornecedores. Assim, Kannan et al. (2013) mencionou os critérios 

mais utilizados na literatura para a avaliação de fornecedores verdes, sendo eles: 

disponibilidade de materiais não poluentes, eficiência ambiental, imagem verde, os custos 

ambientais, produtos verdes, gestão ambiental e legislativa e o gerenciamento de processos 

verdes. De acordo com Mendes (2013), o AHP e o ANP são exemplos de métodos 

multiatributo. Dessa forma, esses métodos tentam atribuir um valor a cada alternativa e esse 

valor representa o grau de preferência no qual é a base do ranking.  
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 Ma e Liu (2011) utilizada DEA/AHP para avaliar o desempenho global do fornecedor 

no âmbito da cadeia de abastecimento verde, dando um enfoque nos critérios utilizados para a 

seleção de fornecedores. Já o autor Ramanathan (2007) sugere uma maneira de integrar o 

método AHP e o Total Coast Ownership (TCO) e aplicando também o Data envelopment 

analysis (DEA). 

 A vantagem do método AHP segundo Oliveira (2013), é devido a sua versatilidade, 

podendo se enquadrar em qualquer problema além da capacidade de considerar vários 

critérios.  

 No entanto, Hsu e Hu (2007) e Hsu, Chen e Chiou (2011) mencionam que as falhas do 

método AHP são de que lhe faltam as interdependências e não permitem uma modelagem 

dinâmica integrada do ambiente. De acordo com Lima Junior (2013) em situações de compra 

pela primeira vez o Fuzzy AHP demonstra-se inadequado devido ao fato da baixa quantidade 

de fornecedores que podem ser avaliados. O motivo para isso, segundo Oliveira (2013) é 

devido a quantidade de elementos existentes, uma vez que quanto mais elementos a serem 

analisados, maior será o número de comparações par a par que deverão ser feitas. Dessa 

forma, torna-se o processo trabalhoso e cansativo. Outro ponto desfavorável de acordo com 

Oliveira (2013) está relacionado ao fator emocional durante a realização das tomadas de 

decisões. Esse fato contribui para a distorção dos resultados devido a subjetividade dos 

aspectos qualitativos, embora isso possa ser amenizado ao verificar a consistência das 

matrizes de julgamento. Sabendo que para se verificar a consistência das matrizes de 

julgamento utiliza-se  

4. Considerações finais 

 Devido a globalização e o atual cenário competitivo, as organizações precisam ser 

mais eficientes em suas cadeias de suprimentos. Dessa forma, torna-se necessário a adoção de 

uma postura mais estratégica pelas organizações, como a adoção da GSCM. Nesse sentido, 

uma alternativa é a integração entre clientes, empresa e fornecedores.  Entretanto, é 

importante o comprometimento mútuo entre os elos para estabelecer uma relação entre o 

desenvolvimento sustentável e a cadeia de suprimentos. 

 Dessa forma, um grande desafio da GSCM é a seleção de fornecedores adequados. 

Nesse sentido, escolher o fornecedor adequado para cada atividade, além de definir e obter 

métodos que envolvam vários critérios, principalmente sustentáveis, torna-se essencial para a 

seleção de fornecedores na GSCM. A escolha dos fornecedores ideais é relevante para se 

obter produtos de qualidade e baixo custo. Sendo que a má escolha pode trazer problemas 

para a empresa, trazendo prejuízos e insatisfação do cliente.   

 Assim, neste artigo identificou-se como a seleção de fornecedores na GSCM pode ser 

realizada através do método AHP, bem como se apresentou suas variáveis de análise. Para 

trabalhos futuros espera-se desenvolver estudos em casos reais avaliando-se a contribuição 

efetiva deste método na seleção de fornecedores na GSCM. 
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Resumo: A gestão de um Centro de Distribuição no cenário de negócios atual é algo desafiador. A constante 

pressão por produtividade faz com que os gestores busquem técnicas inovadoras para que o produto chegue no 

lugar certo, na hora certa, nas condições ideais e ao menor custo possível. Diante disso, este trabalho tem como 

objetivo realizar uma análise da logística de um Centro de Distribuição do sudeste goiano, descrevendo seu 

processo nas principais atividades logísticas: transporte, manutenção de estoque e armazenagem e o processamento 

de pedidos. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e descritivo, e o procedimento 

metodológico foi o estudo de caso. Os dados foram levantados por meio de visitas in loco e entrevistas com 

aplicação de questinário semiestruturado ao gerente do setor de logística e vendas. As informações relevantes 

acerca do gerenciamento do fluxo de produtos, estoques, serviços e informações possibilitou identificar as 

atividades logísticas desenvolvidas pela empresa e forma como essas atividades impactam positivamente a 

vantagem competitiva da mesma. Percebeu-se que a qualidade é um forte diferencial competitivo da empresa e 

que para ganhar mais mercado e agilidade no serviço prestado a empresa deveria implantar sistemas de 

gerenciamento de armazenagem para promover a adequada movimentação de produtos dentro do armazém.  

Palavras- chave: logística; armazenagem; processamento de pedidos. 

Área/Subárea: Logística – Logística Empresarial 

1. Introdução 

De acordo com Ballou (2006), um dos requisitos essenciais para as organizações que desejam 

sobreviver no cenário competitivo é aperfeiçoar os processos logísticos. Já que, estima-se que 

o custo logístico médio de uma empresa gira em torno de 11% do valor de suas vendas.  

A distribuição física é considerada uma das atividades logísticas mais dispendiosas, visto que 

envolve os três pilares da logística: transporte, manutenção de estoques e processamento de 

pedidos e informação, que implicam altos custos. Nogueira (2008), estima que os custos de 

transporte têm participação entre 1 e 2% no faturamento total, podendo alcançar 7% de acordo 

com o produto e o cliente. Além disso, afirma também que estes representam 59% dos custos 

logísticos, seguidos pelos custos gerais, documentação, impostos (28%) e outros custos 

logísticos como armazenagem, despacho e administração (13%). Nesse sentido, o presente 

trabalho tem como objetivo desenvolver uma análise descritiva do processo de planejamento, 

execução e gerenciamento das atividades logísticas de um Centro de Distribuição localizado no 

sudeste goiano. Portanto, os processos inerentes ao transporte, armazenagem e processamento 

de pedidos serão foco de análise dessa pesquisa.  

2. Metodologia 

Para o desenvolvimento desse trabalho foi utilizado um procedimento metodológico de caráter 

exploratório descritivo e qualitativo, no qual o estudo de caso foi determinado como método de 

procedimento.  
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O estudo de caso foi em uma empresa de distribuição de produtos do sudeste goiano, a qual é 

considerada de grande porte e uma das principais da região. Os dados foram coletados por 

entrevistas, com a aplicação de questionários semiestruturados aos responsáveis pelos setores 

de distribuição, armazenagem e processamento de pedidos. Além disso, foram feitas visitas a 

estes setores com o objetivo de levantar mais informações necessárias para a realização da 

pesquisa.  

As informações e observações coletadas foram analisadas e listadas, descrevendo as principais 

atividades logísticas da empresa. O campo da pesquisa foi escolhido com base no conceito de 

amostragem intencional, já que se fundamentou na importância teórica. 

3. Sistemas logísticos 

De acordo com Novaes (2007) a Logística é um processo de planejar, implementar e controlar 

de modo eficaz o fluxo de produtos, armazenagem, serviços e informações, envolvendo desde 

o insumo primário até o consumidor final, visando atender as condições e as expectativas do 

consumidor. 

A logística possui como papel desenvolver uma visão sistemática da empresa transformando os 

requisitos do mercado em fatores estratégicos, alcançando assim redução de custo no decorrer 

do processo e crescimento lucrativo. Em relação a essa sistematização define-se que cada uma 

de suas partes depende das outras e devem ser alinhadas visando o todo. (CHRISTOPHER, 

2011 e NOVAES, 2007). 

Para Ballou (1993) a logística empresarial faz uma associação entre estudo e administração do 

fluxo de bens, serviços e as informações que envolve essa movimentação, a fim de 

disponibilizar as mercadorias ou serviços da melhor forma possível a um menor custo. Para isso 

as atividades de transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos são 

consideradas mais importantes, pois são elas que representam maior parcela do custo logístico 

ou são essenciais para manter o controle das atividades realizadas. 

3.1. Principais atividades logísticas 

3.1.1.  Processamento de pedidos e informações 

Devido a necessidade de uma visão completa da cadeia de suprimentos, de acordo com Arima 

(2004) há uma crescente demanda por sistemas de informação, afim de que cada área possa 

saber o que está acontecendo na empresa, na cadeia e no mercado de forma rápida. 

Segundo Ballou (2006) o processamento de pedidos possui várias atividades que estão incluídas 

no ciclo de pedido do cliente. Além disso, o tempo necessário para se realizar cada atividade, 

depende do tipo de pedido. Dessa forma, as atividades incluídas no ciclo de pedido do cliente 

são: preparação, transmissão, recebimento e expedição do pedido, e o relatório da situação do 

pedido. 

3.1.2. Manutenção de estoques e armazenagem 

O gerenciamento de estoques tem grandes riscos e impactos quando se trata de sistemas 

logísticos, (BOWERSOX e CLOSS, 2004), visto que, o estoque inadequado pode acarretar 
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perda de vendas por insatisfação dos clientes. Estes riscos e impactos variam em natureza e 

extensão de acordo com a posição da empresa no canal de distribuição. O setor atacadista, 

objeto do estudo, está exposto a um nível médio de risco, comparado aos fabricantes, que tem 

nível maior, e aos varejistas que estão menos expostos aos riscos referentes ao estoque. 

Para Ballou (1993), existem razões importantes para manter estoques, já que seria ideal uma 

perfeita sincronização entre oferta e demanda e, como isto não é possível, a empresa deve 

assegurar a disponibilidade de mercadorias minimizando os custos totais com o acúmulo de 

estoques. O autor cita algumas finalidades da estocagem, tais como, melhora no nível de 

serviço, economias de escala nas compras e no transporte, proteção contra aumento de preços, 

incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento, entre outras. 

A armazenagem e toda sua estruturação é um ponto importante quando se trata de gestão de 

estoques, com isso, a seleção da localização do armazém; o dimensionamento da instalação; o 

arranjo físico a ser adotado; o projeto das docas; a substituição de equipamentos e a disposição 

interna dos produtos são decisões presentes no gerenciamento de estoques (BALLOU, 2006). 

3.1.3. Transporte 

O transporte para Ballou (2006), geralmente é o elemento mais importante em relação a custos 

logísticos. Dessa forma, o operador logístico precisa ter bastante conhecimento a respeito dos 

transportes. Isso se deve ao fato de que a movimentação de cargas pode absorver de um a dois 

terços dos custos logísticos totais. 

Um sistema de transporte eficiente e barato, de acordo com Ballou (2006) intensifica a 

competitividade no mercado, aumenta as economias de escala na produção e, além disso, reduz 

os preços dos produtos. Entretanto, com um sistema precário de transportes acaba restringindo 

a abrangência do mercado. Dessa forma, o mercado fica limitado às áreas próximas ao ponto 

de produção. 

Os usuários precisam analisar e selecionar os serviços de transporte ou uma combinação de 

serviços que ofereça qualidade e redução de custos. Dessa forma, de acordo Ballou (2006) para 

a escolha dos serviços, é preciso conhecer as características básicas. Alguns fatores são 

considerados mais importantes, sendo eles: preço, tempo médio de viagem, variabilidade do 

tempo de trânsito, e perdas e danos. Assim, o transporte representa um componente essencial 

do projeto e gerenciamento dos sistemas logísticos. 

4. Estudo de caso 

4.1. Processamento de pedidos e informações 

A empresa foco do estudo possui um sistema computacional para auxiliar no controle de 

pedidos. Esse sistema foi implantado em 2008 e atualizado em 2011, no qual o pedido é 

recebido por meio eletrônico na área de faturamento, onde fica aguardando o caminhão sair 

para sua rota. Dessa forma, o pedido é despachado de acordo com a rota, respeitando os dias e 

horários, e não por volume de carga. Desse modo, a tecnologia de informação se torna essencial 

para os processos da empresa, implicando em um modo de tornar sua logística ainda mais 

eficiente. 
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Embora a empresa possua um sistema para o processamento de pedidos, ela não possui ainda 

um sistema para auxiliar no controle de estoques, sendo este, realizado manualmente. Além 

disso, a assistência técnica e a contabilidade eletrônica da empresa são atividades terceirizadas. 

Para utilizar o serviço de transporte, é necessário o controle da documentação de transporte para 

realizar suas transferências. Assim, esse controle é realizado através de notas fiscais eletrônicas, 

pelas quais a distribuidora e o cliente podem controlar e acompanhar os faturamentos. Dessa 

forma, essa etapa visa manter o cliente informado sobre o status do seu pedido. Além disso, a 

distribuidora transporta produtos que exigem maior controle e procedimentos envolvidos na 

expedição, como a soda cáustica, devido à fiscalização feita pela Polícia Federal. Nesse sentido, 

a empresa objetiva levar os produtos até o consumidor final de forma adequada atendendo os 

requisitos exigidos. 

As vendas da distribuidora são efetuadas por meio de representantes comerciais, através de 

visitas de vendedores aos seus clientes. Dessa forma, não são realizadas vendas por telefone e 

internet. Assim, nesse sistema o vendedor é integralmente responsável por suas vendas e fluxo 

de informação, a famosa propaganda boca a boca. Além disso, não são consideradas épocas 

sazonais, ou seja, as vendas são esporádicas, nas quais o vendedor trabalha em função de giro 

de mercado, preço e altos volumes para garantir baixos preços.  

Já em relação à aquisição dos produtos pela distribuidora é realizada através de compras físicas 

nas quais os representantes de seus fornecedores visitam a distribuidora, já que ela não adere o 

método de compra por meio eletrônico. Dessa forma, os fornecedores atendem à empresa de 

forma física da mesma forma em que ocorre a integração entre a empresa focal e os seus 

clientes.  

4.2. Manutenção de estoques e armazenagem 

 O planejamento e gerenciamento de estoques e armazenagem é responsabilidade do gerente 

administrativo, que é auxiliado, no que diz respeito ao nível operacional, pelos conferencistas 

e separadores de carga. Visando conciliar o nível estratégico ao operacional, de modo a alcançar 

e manter a eficácia dos processos logísticos de estoque e armazenagem. 

Embora o gestor do setor estocagem e armazenagem utilize meios eletrônico, não há aplicação 

de programas específicos para esse seguimento na empresa, visto que, não se trabalha com 

sistemas como PEPS ou UEPS. Os processos realizados nessa área são manuais, demandando 

apenas uma armazenagem por categorias, peso e volume de produtos. Em relação as categorias, 

os produtos são classificados por linhas, sendo elas, alimentícia, de higiene e beleza, limpeza e 

a linha pet. Quando se trata de volume e peso prioriza-se a armazenagem de forma a estocar 

produtos de peso elevado próximos às docas e os leves ao fundo do armazém proporcionando 

redução da sobre carga do operador na movimentação dos produtos. Além disso, a distribuidora 

possui uma armazenagem específica para medicamentos de uso animal.  

Visando possibilitar uma disponibilidade de produtos, a empresa aplica uma política de estoque 

mínimo, de acordo com o giro do produto. Baseando-se na quantidade de produto vendidos 

mensalmente são elaboradas porcentagens de segurança para que sejam adquiridos produtos 

que atendam a demanda, e mantenha o estoque mínimo de segurança. 

A conferência de produtos é realizada na carga e na descarga de produtos, a distribuidora conta 

com uma equipe de conferencistas, profissionais terceirizados e um motorista. Na descarga a 
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empresa dispõe de um conferencista auxiliado por profissionais terceirizados, considerando a 

realização de apenas uma descarga por vez. Já em relação a carga a distribuidora trabalha com 

três conferencistas de embarque, auxiliados pelos separadores de carga. No que diz respeito a 

entrega, conta com um motorista e um ajudante terceirizado por parte da empresa e um 

conferencista por parte do cliente. 

A movimentação de produtos dentro do armazém é realizada manualmente, por profissionais 

treinados e supervisão gerencial, com o auxílio de carrinhos de mão ou plataformas. Visando 

manter a segurança do armazém, o centro de distribuição possui um guarda noturno terceirizado 

para a proteção do estoque, dos caminhões e dos motoristas que transitam à noite. 

4.3. Transporte 

Para realizar suas transferências, a empresa estudada, utiliza o modal rodoviário. São realizadas, 

em média, 2.400 entregas mensais. O transporte utilizado, representa um percentual sobre o 

preço final do produto que varia em torno de 3,5% a mais de 4%, levando em consideração a 

época e a situação econômica que o mercado se encontra.  

As rotas de entregas são pré-estabelecidas através de uma roteirização já elaborada, pelo gerente 

de vendas da empresa, por meio de um método prático de visitar os locais atendidos, baseando-

se na tentativa e erro, assim, pode-se dizer que a roteirização foi realizada por área, porém pode 

se altera-la de acordo com a capacidade de carga. 

O serviço de transporte utilizado na entrega de produtos é próprio, no qual todos os caminhões 

carregam a marca da empresa, mas para o recebimento das mercadorias a distribuidora conta 

com o transporte terceirizado. Existem alguns casos, em que, a empresa utiliza sua frota própria 

para buscar mercadorias adquiridas, ela opta por essa alternativa, quando depara-se com altos 

valores de fretes terceiros, fazendo com que essa escolha se torne mais econômica para empresa. 

O fato de utilizar serviço próprio de transporte para entregas, torna o centro de distribuição 

independente de outros serviços que possam vir a influenciar na qualidade do trabalho oferecido 

por esta. 

O ciclo de distribuição da empresa estrutura-se atendendo diariamente os clientes residentes na 

cidade de Catalão-GO, mesma região onde está localizada a distribuidora. Para as demais 

localidades, conta-se com tempo de resposta de uma semana, destacando-se que a cidade de 

Caldas Novas-GO tem um atendimento diferenciado, sendo visitado três vezes por semana. Em 

relação à concorrência, esse ciclo pode ser uma característica que proporcione uma vantagem 

competitiva, porém, a empresa é a maior, abrangendo um raio de 415km, e mais antiga desta 

região, portanto a concorrência neste aspecto não traz grandes impactos para ela. 

5. Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma análise descritiva do processo de 

planejamento, execução e gerenciamento das atividades logísticas de um Centro de 

Distribuição. Tendo como foco principal os processos inerentes ao transporte, armazenagem e 

processamento de pedidos, que contribuem para a competitividade da organização. 

Para a obtenção de informações sobre a empresa, realizou-se uma entrevista semiestruturada 

com o gerente de vendas, que tem ligação direta com os processos logísticos. Por meio dos 
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dados obtidos, pode-se traçar o perfil geral da empresa e entender seu processo de distribuição, 

principal atividade da empresa. Foram citadas, também, algumas práticas referentes às 

atividades logísticas desenvolvidas, como o método de processamento de pedidos e 

informações, a maneira de gestão e realização do transporte e armazenagem. 

O planejamento logístico aliado à representatividade no mercado local fornece um diferencial 

competitivo para a empresa. A característica da qualidade no atendimento ao cliente ganha 

destaque, visto que, a distribuidora faz questão de deixar o vendedor responsável por seus 

clientes e vendas, afim de fornecer um serviço de qualidade e obter maior afinidade com o 

cliente.  

Ao realizar a análise do sistema logístico da empresa, pode-se sugerir a implementação de 

recursos de movimentação dos produtos no armazém. Afim de se ter um ganho relativo ao 

tempo de movimentação de mercadorias e redução de avarias, consequentemente reduzir-se-

iam os custos logísticos. 
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Resumo:  

A recorrência do termo sustentabilidade faz com que a indústria encontre novas formas de produção e 

reformule processos a fim de se adequar a esta nova era de conceitos verdes para manterem-se 

competitivas. Simultaneamente, o Governo apresenta legislações mais rigorosas com o intuito de evitar o 

desperdício de recursos naturais bem como a dispersão de resíduos tóxicos, portanto imposições 

legislativas com o intuito de iniciar a cultura sustentavel na indútria nacional. Apesar de toda a pressão 

governamental e social grande parte das organizações demonstram relutância em adotar práticas verdes. 

A indústria automobilistica se apresenta como pioneira na implementação de práticas verdes, entretanto 

ainda há diversos obstáculos a serem superados para que seja efetiva. Sendo assim, este estudo apresenta, 

por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, uma análise das diversas barreiras encontradas pela 

indústria automobilística para adoção de práticas green, relatando a importância da ação governamental 

para atingir os objetivos propostos pelo mesmo. Almejando a implementação por toda a cadeia de 

suprimentos incluindo a logística reversa, observa-se a necessidade de incentivos financeiros às 

organizações de forma a diluir o custo da inovação advindo das práticas adotadas, estimulando a indústria 

como um todo.  

Palavras-chave: Green Supply Chain Management, Legislação, Indústria Automobilistica.  

 

Área/Subárea: Logística / Gestão da Cadeia de Suprimentos 

1. Introdução 

No presente momento, grande parte dos países passaram a ponderar e a levar em 

consideração as questões ambientais e a sustentabilidade, objetivando aumentar a 

consciência ambiental, reduzir a poluição (MATHIYAZHAGAN et al. 2015) além de 

poupar recursos naturais. Portanto, para que sejam seguidos estes preceitos, observa-se 

uma intensificação na legislação ambiental nos últimos anos, compelindo as 

organizações a investirem em práticas de proteção ambiental, alterando desde o 

maquinário ao produto final (NAKAO et al.,2007). Contudo, as organizações buscam 

também formas de reduzir custos e obter vantagem competitiva. Assim sendo, 

empenham-se em encontrar um equilíbrio entre a lucratividade com as questões 

ambientais e novas formas de produção. 

A indústria automobilística, sendo considerada em um âmbito nacional como 

sendo de alta relevância, representa portanto papel primordial no quesito inovação 

ambiental. Barbato (2011) afirma que por ser considerada como uma das maiores 

causadoras da poluição atmosférica, esta indústria se apresenta simultaneamente como 

uma pioneira em inovações e soluções ambientais. O autor ainda evidencia que as 

empresas pertencentes a este segmento da indústria buscam portanto, soluções 

alternativas como na redução da emissão de gases estufa, mudanças no processo de 

produção bem como investimentos na logística reversa, objetivando diversas vezes 

superar os quesitos legislativos. 
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Neste contexto, a utilização da metodologia Green Supply Chain Management 

(GSCM) ou Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde torna-se fundamental para uma 

gestão eficiente para estas organizações (ZHU; SARKIS, 2004). De acordo com Hsu e 

Hu (2008) o GSCM pode ser analisado como uma estratégia com capacidade para 

cumprir com as leis ambientais simultaneamente ao ganho de vantagem competitiva. 

Vantagens como limitar o desperdício de recursos como matéria-prima, água, energia, 

retrabalho assim como evitar multas e futuras reparações ambientais decorrentes da 

dispersão de material tóxico no meio ambiente podem ser identificadas nas empresas 

que adotam este conceito por toda a sua cadeia de suprimentos (NUNES; MARQUES; 

TORRES, 2004). 

Em relação a indústria automobilística, a barreira Legislação se manifesta em 

âmbito industrial com grande relevância. Apesar de ser um segmento que comumente 

busca soluções inovadoras, ainda assim relatam dificuldades como pouco apoio à novas 

ideias para a implementação eficiente, de forma de o Governo incentive práticas 

obsoletas, além dos altos impostos que desencoraja a indústria, em decorrência do alto 

investimento a ser realizado no estágio inicial de implantação da GSCM (LUTHRA et 

al. apud. ALKHIDIR & ZAILANI, 2009). Portanto, o Governo por meio da legislação 

tem o poder de influenciar drasticamente o custo e os métodos de produção sendo que 

aqueles que não cumprem estão fadados a perder mercado em escala mundial 

(GOVINDAN et al., 2015). Para tanto, o presente estudo tem a finalidade de analisar a 

influência da legislação brasileira na implementação e manutenção do GSCM na 

indústria automobilística bem como propor sugestões que solucionem ou minimizem os 

efeitos negativos advindos da legislação sobre este segmento da indústria. 

2. Metodologia 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado o método teórico-empírico. 

Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica com diversas publicações acerca do 

tema Green Supply Chain Management, onde foram coletadas informações pertinentes 

ao tema e relatos de organizações de diversos países pertencentes a indústria 

automobilística. Em seguida foi efetuada uma pesquisa documental com o intuito de 

compreender e analisar o desempenho e a influência da legislação sobre cada segmento 

da indústria, constatando sua atuação como motivadora ou barreira para as 

organizações. 

3. Análise da indústria automobilística  

O setor automobilístico no Brasil representava até o ano de 2014, 

aproximadamente 23% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. É um setor que 

influencia diversas outras cadeias produtivas, como os setores do aço e derivados, de 

materiais eletrônicos, borracha e plástico. No país estão estabelecidas 31 fabricantes, 

abrangendo desde veículos a máquinas agrícolas e rodoviárias, totalizando 

aproximadamente 1,5 milhões de empregos diretos e indiretos (MDIC, 2014). 

Por representar uma parcela significativa no PIB nacional, é evidente que este 

seja um dos setores em que o Governo mais investe, sendo possível observar as diversas 

políticas aplicadas para fomentar este segmento continuamente, em decorrência do 
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impacto que este setor tem na economia. Em outras palavras, pelo impacto que a 

indústria automobilística tem na economia (tanto pelo impacto no PIB quanto pela 

geração de empregos diretos e indiretos), o Governo tem o objetivo de estimular esse 

segmento de todas as formas, apesar de consequentemente aumentar a emissão de gases 

poluentes na atmosfera. Concomitantemente, o Governo também se compromete a 

adotar políticas ambientais mais rígidas. Assim, a indústria automobilística necessita 

encontrar uma forma de controlar simultaneamente os impactos ambientais advindos 

tanto de sua produção quanto da emissão de gases decorrentes da utilização de seus 

produtos pelos clientes.  

Dos impactos inerentes a cadeia produtiva deste segmento da indústria, pode-se 

citar a poluição relativa a mineração à extração do aço, alumínio e petróleo, metais não 

ferrosos e raros, que englobam a poluição da água, ar e a subsidência do terreno além da 

possibilidade de contaminação dos recursos ao redor. Na emissão de gases estufa, como 

metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, materiais 

particulados e hidrocarbonetos. E finalmente, a disposição de resíduos ao final da vida 

do produto, principalmente resíduos tóxicos como óleos e lubrificantes, baterias e 

pneus. 

A tributação consiste em uma importante ‘moeda de troca’ de forma a promover 

relevantes inventivos econômicos aos fabricantes, principalmente neste setor, onde se 

pode indicar as isenções fiscais e aplicações de imunidades tributárias como aspectos 

relevantes aos mesmos (CEZNE; PES, 2013), o que influenciará no preço final do 

produto e consequentemente, na escolha deste pelo cliente. 

No ano de 2013 teve início a uma política governamental que convergia os 

interesses do Governo com os interesses desta indústria, o Inovar-Auto (regulamentado 

pelo Decreto nº 7.819, de 3 de Outubro de 2012). Para a obtenção da isenção do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que tem relevante impacto no preço final 

dos produtos, as montadoras ou revendedoras deveriam se comprometer com 

determinados requisitos, dentre eles investir na melhoria da eficiência energética, o que 

contribui para haver um desenvolvimento tecnológico para automóveis mais eficientes e 

menos poluentes além de introduzir pneus ecologicamente eficientes (RIBEIRO et al., 

2013).  

Retornando ao ano de 1998, foi promulgada a Lei Federal Nº 9.605, a Lei de 

Crimes Ambientais que prevê penas de ordem administrativa, civil e criminal para 

autoria ou co-autoria em condutas prejudiciais  ou nocivas ao Meio Ambiente. Desta 

forma, pessoas físicas ou jurídicas são responsabilizadas por crimes ambientais, onde 

são determinadas penas que vão desde multas à suspensão das atividades industriais 

(BRASIL, 1998). 

Ruiz e Lima (2006) evidenciam que em determinados estados do Brasil, como 

São Paulo, são promulgados decretos que definem que as licenças ambientais de cada 

empreendimento no perímetro estadual deve renovar sua licença ambiental no prazo 

máximo de cinco anos. Para as organizações este fator torna-se um empecilho para seus 

respectivos projetos, sendo necessários no planejamento uma maior demanda de tempo 

e outros recursos.  
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A legitimidade das informações fornecidas para a análise governamental do 

impacto ambiental industrial é um aspecto a ser considerado, pois diversas organizações 

tem grande resistência em fornecer dados que envolvem mudanças na planta da empresa 

dentre outros, temendo que possam ser usados para fiscalização e finalmente, aumento 

de taxas e impostos. Outros fatores citados pelos autores são a demora da análise dos 

órgãos públicos responsáveis para a liberação do projeto, serviços de consultoria 

ambiental para o estudo prévio do impacto ambiental da atividade industrial da 

organização, além do custo de renovação de licença, o que consequentemente aumenta o 

custo do projeto como um todo.  

Barbato et al. (2011) ressalta que a aplicação da Produção mais limpa (P+L) na 

indústria automobilística é uma alternativa para haver uma contínua estratégia 

preventiva aplicada a processos e produtos objetivando uma alta eficiência ambiental. 

Contudo, devido a altos investimentos que são necessários para que haja a modificação 

do processo e produto, o desconhecimento das linhas de crédito especiais para P+L e os 

juros excessivos cobrados pelos bancos, contribuem para que as empresas deixem este 

conceito para atender a questões imediatas mais relevantes, como a legislação corretiva.  

É possível constatar problemas similares em diversas partes do mundo. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, observa-se debates relacionados a proteção de 

informações obtidas por meio de auditorias. Grande parte dos empresários tem certo 

receio em estar divulgando informações que serão usadas contra sua própria 

organização, como taxas governamentais e multas. Paralelamente, a discussão se 

prolonga visando o conhecimento das consequências industriais para o meio ambiente, 

dos possíveis riscos e efeitos advindos das atividades industriais. 

Dentre os fatores relacionados à sustentabilidade, o fim do ciclo de vida do 

produto bem como descarte adequado de resíduos são fatores preocupantes. Sendo 

assim, a logística reversa e a reciclagem vem ganhando espaço no cenário industrial, se 

tornando um instrumento de posicionamento estratégico organizacional (PEIXOTO et 

al., 2010). Neste contexto, a Lei nº 12.305/10 que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), propõe a redução e prevenção na geração de resíduos, 

prevendo e incentivando práticas sustentáveis, como a reciclagem e reutilização de 

resíduos sólidos bem como o correto descarte do que não pode ser reaproveitado. Esta 

lei institui também a responsabilidade compartilhada entre aqueles que geram resíduos, 

abrangendo desde fabricantes a distribuidores e importadores.  

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ressalta que a prática mais 

inovadora desta lei é a logística reversa. Foram propostos acordos setoriais para a 

realização da logística reversa de embalagens de forma geral, como embalagens de 

óleos lubrificantes bem como o retorno de produtos eletroeletrônicos e produtos com 

componentes tóxicos ou perigosos, como lâmpadas de mercúrio e medicamentos (CNI, 

2012). Para a indústria automobilística, é necessário se atentar para fatos como 

desmontadoras autorizadas para o fim da vida do produto, reutilização de aço, plásticos, 

vidro, chumbo, zinco, cobre, borracha dentre outros componentes bem como a 

recuperação energética por meio da incineração de resíduos (PEIXOTO et al., 2010). 
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Desta forma o investimento em sustentabilidade pode acarretar para o setor 

automotivo oportunidades para linhas de financiamento governamental, 

desenvolvimento de fornecedores que atendam aos critérios pré-determinados, criação 

de cursos técnicos, treinamentos que consigam abranger condutas voltadas à gestão 

ambiental, incentivos organizacionais para que haja maior colaboração e valorização de 

capital investido em gestão ambiental bem como de marketing verde para a empresa. 

4. Considerações Finais 

Devido à importância do setor automobilístico para o crescimento nacional é 

imprescindível aprofundar estudos acerca deste segmento. Os automóveis, por serem 

um dos maiores responsáveis pela poluição atmosférica, dentre outras formas de 

poluição impõe para esta indústria a necessidade de inovação e na busca de soluções 

que minimizem estes efeitos negativos sob  meio ambiente, conciliando com o 

crescimento industrial e da competitividade.  

Neste contexto, o Governo cria formas de remediar os efeitos nocivos ao meio 

ambiente e simultaneamente incentivando o crescimento industrial por meio de 

legislações mais rigorosas. Contudo é necessário observar que diversas vezes estas leis 

são contraditórias, obsoletas e até mesmo incompletas, o que propicia um resultado 

desfavorável à lucratividade e competitividade industrial. A tributação é relatada por 

toda a literatura como um dos principais obstáculos para que haja essa conciliação 

almejada pelas leis outorgadas. Aspectos burocráticos, fiscalização e o temor da 

indústria de forma geral de fornecer informações verídicas para o Governo contribuem 

para o aumento de resultados insatisfatórios.  

Estes aspectos evidenciam a importância de haver uma atenção maior do 

Governo na elaboração destas leis. O custo para adoção de práticas green é alto, 

portanto é necessário haver formas de conciliar este custo relativo ao investimento 

inicial com a competitividade organizacional. A utilização da tributação como uma 

‘moeda de troca’ apresenta-se como uma solução amplamente eficaz, o que estimula 

não só a indústria automobilística, mas a indústria como um todo. A necessidade de 

reduzir toda a burocracia para obtenção de licenças bem como imparcialidade na 

fiscalização ambiental também são fatores a serem solucionados com  
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Aplicação da técnica de factor analysis na Green Supply Chain 

Management – uma revisão de literatura 

 

Gabriela Ferreira Borges (Universidade Federal de Goiás) – ferreiraborgesgabriela@gmail.com 

Maico Roris Severino (Universidade Federal de Goiás) – maicororis@gmail.com 

 

Resumo: O atual crescimento acerca da preocupação com questões ambientais trouxeram como consequência a 

inserção de diversas ‘práticas verdes’ para as organizações empresariais. Dentre elas, há a Gestão Sustentável da 

Cadeia de Suprimentos ou Green Supply Chain Management (GSCM), a qual é uma prática auxiliadora na 

obtenção dos quesitos competitivos juntamente com a redução dos impactos ambientais. Mas mesmo havendo 

essa forte discussão atual em torno desse assunto, ainda há uma reduzida abordagem em relação à coordenação 

dessas práticas e sua forma de análise quantitativa, ou seja, relacionada à quantificação dessas práticas dentro das 

organizações. Com isso, essa pesquisa tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica a respeito do conteúdo 

disponível em relação a técnica chamada factor analysis (ou análise fatorial) aplicada ao GSCM, abordando a 

mensuração das ‘práticas verdes’ dentro da cadeia de suprimentos. A ferramenta análise fatorial estuda os 

relacionamentos internos das variáveis a fim de encontrar um grupo de fatores os quais representem as variáveis 

compartilhadas e então relacionadas. A principal contribuição do trabalho é de apresentação e exemplificação 

desta técnica a fim de auxiliar na mensuração das práticas de GSCM dentro dos ambientes empresariais, 

permitindo um aperfeiçoamento da técnica e também a disponibilização de aplicações da ferramenta.  

Palavras-chave: Green Supply Chain Manangement,  factor analysis, mensuração. 

Área/ Subárea: Logística / Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

1. Introdução 

Com a crescente frequência de danos ao meio ambiente, o atual ambiente competitivo 

e industrial tem a necessidade de uma mudança em seu cerne de gerenciamento e de 

produção. Segundo Seman et al (2012), a maioria das organizações estão iniciando a adesão 

do green aos seus negócios como preocupação com a sustentabilidade ambiental. Elas 

constataram o grande proveito com a adoção da tecnologia verde nas operações de negócios, 

que também atingiu consumidores e fornecedores.  

Como uma maneira de auxiliar as empresas com essa nova gestão das práticas internas 

com um conceito ambientalmente correto, tem-se a Green Supply Chain Management 

(GSCM). Conforme Hervani et al (2005) a GSCM é a coordenação e gestão de uma complexa 

rede de atividades contidas no fim do produto e sua chegada ao consumidor final ou cliente. 

Sendo então uma função de negócios bastante relevante com o processo incluindo o 

suprimento de materiais e instrumentos, montagem e fabricação dos produtos, 

armazenamento, input de produtos e rastreamento, distribuição por diversos canais e então, 

por fim, entrega ao cliente ou consumidor final.  

Devido às regulamentações mais exigentes e aumento das pressões por parte da 

comunidade e consumidores, os fabricantes precisam de aderir de fato às preocupações 

ambientais em suas atividades e em seu planejamento estratégico. E com isso há a integração 

dessas preocupações na gestão da cadeia de suprimentos, dada cada vez mais de forma 

crescente, para fabricantes ganharem e manterem uma vantagem competitiva em suas 

organizações (Zhu et al, 2008). 

mailto:ferreiraborgesgabriela@gmail.com
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Apesar de existir essa intensa evolução da gestão ambiental nas empresas, não há um 

relacionamento positivo desse avanço com uma abordagem quantivativa dos relacionamentos das 

práticas de GSCM. Segundo Gaga et al (2011) as abordagens relacionadas às métricas propostas e 

voltadas a cadeia de suprimentos identificam relações causais entre as métricas de desempenho mas 

não as quantificam. 

Com isso surge a necessidade de se abordar algumas técnicas que são disponíveis na 

literatura e que retratam a relação de análise quantitativa e GSCM. Segundo Zhu et al (2008) 

as organizações também podem favorecer do desenvolvimento de escalas válidas e confiáveis 

a fim de mensurar práticas de GSCM e suas respectivas implementações. 

Nesse sentido, esse trabalho visa tratar a técnica factor analysis a fim de considerar as 

abordagens tidas na literatura relacionadas às práticas de GSCM. Apresentando elementos que 

podem ser modelados e quantificados por essa técnica, bem como a maneira que se dá o grau 

de coordenação das práticas de green nas organizações.  

 

2. Metodologia 

A abordagem metodológica utilizada neste trabalho é de pesquisa bibliográfica. 

Segundo Gil (2002) esse procedimento técnico é desenvolvido com base em conteúdos e 

materiais já elaborados, constituído principalmente de livros e artigos científicos, com 

objetivo de proporcionar maior conhecimento com o problema, tornando-o mais 

compreensível a fim de então suportar as propostas a serem estudadas.  

Foi inicialmente realizada uma revisão de literatura a respeito do atual estado da arte 

em relação ao GSCM e à coordenação das práticas. A pesquisa iniciou-se com a pesquisa 

utilizando-se das palavras “measurement, coordinating, model e Green Supply Chain” nas 

plataformas de busca Engineering Village e Google Scholar.  

Com essas pesquisas foram encontrados diversos artigos com diferentes abordagens 

relacionadas ao GSCM e à possíveis técnicas de relacionamento quantitativo com as práticas 

sustentáveis. Dentre essas técnicas encontradas havia a técnica de factor analysis, sendo esta 

uma técnica relevante e que apresentou maiores ligações com elementos da cadeia 

sustentável. 

Então foi dada continuidade à busca restringindo a pesquisa com as palavras “factor 

analysis e Green Supply Chain”. A pesquisa foi feita nas mesmas plataformas Engineering 

Village e Google Scholar. A partir deste novo filtro, foram obtidos 3 artigos (apresentados na 

Tabela 1). 

Em posse destes artigos que relacionam a análise fatorial e GSCM, foram analisados 

quais os elementos abordados pelos artigos e selecionados aqueles que continham e 

abordavam mais práticas e técnicas de GSCM. Na seção 3 esses artigos e seus respectivos 

elementos abordados são apresentados, conforme seus autores e ano de publicação do estudo. 
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Tabela 1 – Publicações que relacionam Análise Fatorial e GSCM 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3. Desenvolvimento 

Factor analysis, ou análise fatorial, é uma ferramenta útil a fim de avaliar as relações 

das variáveis. Esta técnica permite aos seus utilizadores, aos pesquisadores, avaliarem 

conceitos de difícil mensuração direta pela falha de um número elevado de variáveis em 

poucos fatores ocultos e interpretáveis. 

O uso da análise fatorial no estudo de escalas de avaliação é bastante amplo e antigo, 

sua criação e desenvolvimento estiveram intimamente ligados à análise desse tipo de dado e 

foram, durante muito tempo, de responsabilidade de psicometristas (ARTES; BARROSO, 

1998). 

O conceito chave da análise fatorial é que múltiplas variáveis observadas tenha 

padrões similares de respostas pois elas são associadas à uma variável disfarçada, essa é a 

análise fatorial sob o conceito de índice multivariado: o mais utilizado. Também há para a 

análise fatorial o autovalor, chamado de eigenvalue, que é uma medida de quanto a variância 

das variáveis a serem analisadas um fator explica. 

A seguir são descritos os estudos encontrados na literatura que abordam o uso da 

análise fatorial no contexto da GSCM. 

Em um estudo feito por Dubey et al (2015) as medidas a serem consideradas em sua 

análise foram adotadas ou modificadas a partir de algumas escalas que foram estabelecidas na 

pesquisa. Cada concepção estabelecida no estudo foi operacionalizada usando pelo menos três 

itens para mensuração e analisados utilizando confirmatory e exploratory factor analysis. 

É apresentado que o desempenho ambiental é definido como sendo a relação entre a 

organização e o ambiente, medindo a capacidade da empresa de redução de alguns gases 

nocivos resultantes das atividades em toda a rede de cadeia de suprimentos e os efeitos 

ambientais dos recursos consumidos e do processo organizacional e outros. 

Autor e Ano Técnica Abordada Elementos Utilizados 

Dubey, 

Gunasekaran e Ali 

(2015) 

Confirmatory factor 

analysis 

Liderança, pressão institucional, relacionamento 

com fornecedores, gestão da qualidade total e 

desempenho ambiental. 

Olugu e Wong 

(2011) 

Factor analysis com 

varimax rotation 

Custo verde, compromisso de gestão, nível de 

gestão de processos, características do produto, 

qualidade, responsividade, flexibilidade, custo 

tradicional da cadeia de suprimento, compromisso 

do fornecedor, visão do cliente, custo de 

reciclagem, característica do material, 

compromisso de gestão, eficiência de reciclagem, 

participação do cliente e compromisso do 

fornecedor. 

Hsu e  Hu (2008) Factor analysis com 

varimax rotation, 

AHP e escala Likert 

Elementos específicos para quatro dimensões do 

GSCM: envolvimento organizacional, gestão de 

fornecedores, reciclagem de produtos e 

gerenciamento do ciclo de vida. 
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Então, no estudo, foi realizado a factor analysis inserindo todas as variáveis usadas na 

análise em componentes principais, chamado de varimax rotation. Esse teste reduziu todas as 

variáveis em cinco fatores independentes com o eingevalue superior a 1. 

As ‘práticas verdes’ analisadas nesse estudo, variáveis, foram: liderança (L), pressão 

institucional (IP), relacionamento com fornecedores (SRM), gestão da qualidade total (TQM), 

desempenho ambiental (EP). 

Com essas relações foram sendo analisadas as paridades das variáveis segundo 

equações e características da técnica apresentada. Uma escala de confiabilidade composta 

(SCR) e variância media extraída (AVE) auxiliam nesse processo para investigação das 

relações entre as variáveis apresentadas, bem como um item chamado de efeito de moderação. 

Foi investigado as relações entre essas variáveis na GSCM e também examinado o 

efeito de moderação da pressão institucional (IP) de elos de ligação SRM e EP e também 

TQM e EP, respectivamente, sob o efeito de variáveis controláveis, tais como o tamanho da 

empresa. 

 Olugu e Wong (2011) propuseram um estudo a fim de avaliar a validade de construto 

das medidas e avaliar a sua estrutura subjacente compreendendo 49 métricas para a cadeia 

para a frente (foward chain) e 23 para a cadeia reversa. 

Os elementos para a cadeia para frente são: custo verde (GC), compromisso de gestão 

(MC), nível de gestão de processos (LPM), características do produto (PC), qualidade 

(QUAL), responsividade (RESP), flexibilidade (FLEX), custo tradicional da cadeia de 

suprimento (TSCC), compromisso do fornecedor (SC), visão do cliente (CP). E para a cadeia 

reversa: custo de reciclagem (RC), característica do material (MF), compromisso de gestão 

(MC), eficiência de reciclagem (RE), participação do cliente (CI) e compromisso do 

fornecedor (SC). 

Para realizar esse construto de validação foi usado a técnica de confirmatory factor 

analysis com varimax rotation para que se fosse avaliado a validade discriminante e a 

unidimensionalidade dos fatores considerados, que são os elementos apresentados 

anteriormente. Foi estabelecido um fator com a raiz do erro quadro de aproximação (RMSEA) 

e com uma raiz quadrada média residual (SRMR). 

Nesse estudo o teste de validação varimax rotation com o uso de confirmatory factor 

analysis foi utilizado a fim de avaliar a validade discriminante e unidimensionalidade. As 

métricas e medidas encontradas foram válidas e há a sugestão de conclusão para um estudo 

que estenda essas medidas para a mensuração do desempenho ambiental de outras indústrias e 

também realizar em indústrias reais para observar quão aplicável essas medidas e métricas 

podem ser na avaliação de desempenho real de uma GSC. 

Em um estudo feito por Hsu e Hu (2008) avalia a consistência da abordagem por 

análise fatorial que determina a adoção e também implementação do GSCM com foco em 

indústrias eletrônicas. O uso do factor analysis foi dado para a extração de valores com base 

na análise de componentes principais por varimax rotation. 

 Com isso, a análise fatorial é utilizada para a construção da hierarquia da prática de 

GSCM, sendo posteriormente adotado e aplicado um questionário com escala Likert e então a 
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técnica AHP (analytic hierarchy process) com elementos de decisão e estabelecimento de 

matrizes de comparação. 

Para a técnica foram utilizados alguns elementos, divididos em dimensões. Para a 

dimensão de gestão de fornecedores: auditoria ambiental para fornecedores, questionário de 

fornecedor ambiental, solicitação de declaração de conformidade, pedido de relatório de teste 

de produto, exigência de lista de materiais (ou bill of materials – BOM), estabelecimento de 

requisitos ambientais para compra de itens e implementação de green purchasing (ou compras 

verdes). 

A dimensão de reciclagem de produtos: participação da organização local de 

reciclagem, colaboração em reciclagem de produtos com o mesmo setor industrial e produção 

manual de desmontagem. Dimensão de envolvimento organizacional: green desing, apoio à 

alta gestão, política ambiental para GSCM, integração cross-function, envolvimento 

Manpower, plataforma de comunicação efetiva nas empresas e com os fornecedores, 

estabelecimento de um sistema de gestão de riscos ambientes para a GSCM, seleção e 

avaliação do fornecedor. 

E por último a dimensão do gerenciamento do ciclo de vida: aplicando LCA (life cycle 

analysis) para realização de eco-report (como um eco-relatório) e estabelecimento de uma 

base de dados ambiental dos produtos. 

Os resultados apresentados focaram mais nos elementos como pontos para a 

implementação do GSCM nas organizações estudadas, porém a abordagem pode também ser 

relacionada pra encontrar a coordenação tida por esses elementos dentro das empresas. Ou 

seja, abordar o mesmo estudo com foco na mensuração e não implementação. 

 

4. Considerações Finais 

As preocupações com questões ambientais vem sendo veementemente consideradas junto 

às organizações e suas atividades de produção. Com esse panorama, a GSCM atua como um 

link entre sustentabilidade, gerenciamento e também potencial competitivo.  

 A abordagem quantitativa das práticas que são adotadas pelas empresas, dentro de seu 

gerenciamento sustentável da cadeia produtiva, ainda é pouco abordado. Porém, dentro das 

reduzidas técnicas de modelagem existentes e aplicadas ao GSCM, tem-se a de factor analysis 

que pode ser explicada como sendo um auxiliador na caracterização dos ítens ou variáveis a 

serem analisadas e na descrição do relacionamento dessas variáveis. 

Enquanto isso, há na literatura a apresentação de alguns estudos que relacionam a técnica 

de análise fatorial com a GSCM, apresentando alguns elementos da cadeia para sua análise. 

Foram analisados alguns artigos e que verificou-se a aplicabilidade da técnica, especialmente 

da análise fatorial confirmatória e também com o uso de varimax rotation.  

Conclui-se, portanto, por meio desse estudo que a ferramenta de análise fatorial é 

auxiliadora no estabelecimento de relacionamento entre variáveis, podendo ser um 

contribuinte potencial para mensuração de relacionamento de alguns ítens. E também que a 

técnica pode ser aplicada e contribuidora da análise dos elementos da GSCM. 
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Logo, esse estudo permite a ampliação da aplicabilidade da técnica dentro da cadeia de 

suprimentos sustentáveis. Uma sugestão para estudos futuros é de se abordar mais diretamente 

o grau de coordenação das práticas dentro das empresas, fazendo uma mensuração mais 

específica das práticas green. Isso pode auxiliar na verificação de quão green, ou quão 

sustentável em suas atividades a organização é, e como se dá a coordenação de suas práticas. 
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Programação linear inteira na otimização dos lucros: aplicação em 

uma padaria para auxiliar no processo de tomada de decisão 

Lays Capingote Serafim da Silva (UFG-CAC) – laysengenharia7@gmail.com 

Paulo Eduardo Lino Palhares (UFG-CAC) – pauloelp@yahoo.com.br 

Resumo: Dentre as várias funções direcionadas aos gestores, o processo decisório é uma das mais importantes, 

uma vez que, decisões mal fundamentadas conduzem ao fracasso do negócio. De modo geral, é comum as 

pequenas e médias empresas adotarem métodos subjetivos para planejar a produção, porém nem sempre estes 

métodos garantem resultados satisfatórios. Neste sentido, as utilizações de métodos determinísticos, com bases 

científicas e modelos matemáticos se fazem necessários, pois possibilitam resultados mais confiáveis. Diante 

desse contexto, o presente estudo tem o objetivo de determinar um plano de produção que maximiza os lucros de 

uma panificadora da cidade de Araguari, Minas Gerais, empregando a Programação Linear Inteira. Para tanto, os 

procedimentos de pesquisa adotados foram o estudo de caso e a pesquisa experimental. O estudo é divido em três 

etapas, sendo a primeira delas o levantamento de informações referentes aos lucros de cada produto e limitantes 

do processo, seguido da construção do modelo matemático, e por fim a análise do relatório adquirido utilizando 

o software Lindo. Os resultados indicaram as quantidades de cada produto que maximiza os lucros da 

panificadora. Este trabalho promove contribuições nos âmbitos empresarial e acadêmico, pois possibilita aos 

gestores auxílio na tomada de decisão e demonstra a construção do modelo matemático para um problema real.  

Palavras-chave: Programação linear inteira; Processo decisório; Planejamento da produção; Panificadora.  

 

Área/Subárea: Pesquisa Operacional.  

 

1. Introdução 

 Um fator importante e que faz parte das atividades dos gestores nas empresas, é a 

tomada de decisão. Para Gomes e Almeida (2002), tomar decisões é uma das tarefas mais 

difíceis enfrentadas individualmente ou por um grupo de indivíduos, pois quase sempre tais 

decisões resultam em consequências positivas ou negativas.  

 Uma dificuldade presente principalmente em pequenas e médias empresas envolvendo 

tomada de decisões, inclui a determinação de um plano de produção, que otimize os lucros e 

não resulte na falta de materiais e produtos. Segundo Pinto e Schramm (2005), o 

desenvolvimento de modelos de programação matemática, ou mais precisamente, de 

programação linear inteira é um dos recursos que as organizações podem utilizar com o 

objetivo de otimizar o sistema de planejamento da produção. Esses modelos, quando 

utilizados de forma correta e sobre bases confiáveis, fazem com que os gestores tomem 

decisões racionais, totalmente voltadas para a melhoria do sistema produtivo.  

  O objetivo deste estudo é definir um plano de produção que maximiza os lucros de 

uma panificadora situada na cidade de Araguari, Minas Gerais, utilizando a programação 

linear inteira. Para alcançar este objetivo, (1) realizou-se o levantamento de dados, como a 

lucratividade e restrições para os produtos analisados, (2) formulou-se o modelo matemático 

de programação linear inteira e (3) solucionou-se o problema utilizando um software 

computacional. 

 O artigo adota a seguinte estrutura: na seção dois é apresentada uma breve 

fundamentação teórica a cerca dos seguintes assuntos: setor de panificação no Brasil, pesquisa 

operacional, programação linear inteira e sobre o software LINDO utilizado no estudo, 

mailto:laysengenharia7@gmail.com
mailto:pauloelp@yahoo.com.br
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respectivamente; na terceira seção é apresentada a metodologia aplicada na pesquisa; na seção 

quatro encontra-se o estudo de caso, com a obtenção dos dados, construção do modelo 

matemático, resultados e discussões; e na quinta seção as considerações finais. 

2. Fundamentação teórica 

 De acordo com Gandra (2011), as padarias e confeitarias do Brasil estão investindo na 

melhoria dos processos, buscando o aumento do consumo de produtos e consequentemente 

nos lucros. Para Frossard (2009), à otimização dos processos constitui um fator de extrema 

importância, principalmente considerando o alto grau de competitividade do mercado.  

 Segundo Ceccon (2012), as empresas independentes do setor de atuação, almejam a 

melhoria em serviços e processos, porém a decisão do que deve ser feito, ainda é uma tarefa 

difícil para os gestores, pois envolve uma série de fatores internos e externos da organização. 

 Para Taha (2008), o principal objetivo da Pesquisa Operacional (PO), é determinar a 

programação otimizada de atividades, que ofereçam aos gestores a capacidade de tomar 

decisões mais eficazes. Uma ferramenta da PO utilizada para o tratamento de problemas 

relacionados à otimização, é a Programação Linear Inteira (PLI). Essa técnica é utilizada 

quando todas as variáveis ou algumas estão restritas a valores discretos ou inteiros.  

De acordo com Moreira (2007), para o apoio no processo decisório, a PO busca a 

solução de problemas que podem ser representados por modelos matemáticos. Um modelo 

matemático é uma representação simplificada de uma situação real e deve refletir a essência 

do problema. Segundo Medeiros (1994), a modelagem matemática de um problema típico de 

PLI contém os seguintes elementos: 

 Função objetivo: É a expressão, função ou equação que mostra a relação entre as 

variáveis controláveis e o objetivo do problema.  Em geral, deseja-se otimizar o valor 

da função objetivo; isto significa dizer que deseja-se determinar as variáveis 

controláveis de forma a minimizar ou maximizar o valor da função objetivo; 

 Restrições: São expressões, funções ou inequações, as quais limitam os valores que as 

variáveis podem assumir. Geralmente, as restrições representam limitações impostas 

pelo sistema. 

 Um software exclusivo para resolução de problemas de PLI é o software LINDO 

(Linear, Interactive and Discrete Optmizer). Segundo Almeida, Martins e Silva (2013), esse 

software foi desenvolvido pela Lindo Systems Inc., de Chicago, EUA, possuindo capacidade 

de resolver problemas com até 100.000 variáveis.  

 De acordo com Souza (2004), o modelo matemático no software LINDO deverá 

conter os seguintes itens: 

 Função objetivo: Deve-se iniciar com os comandos “Max” para maximizar ou “Min” 

para minimizar; 

 Sujeito a: Representado por “s.t.” indica as restrições do problema.  

 Restrições: São os fatores limitantes do problema estudado; 

 Comando “end”: Indica a finalização do modelo. 
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 Por fim, o LINDO resultará a solução ótima por meio de um relatório para análise. 

3. Metodologia da pesquisa 

Os métodos de pesquisa adotados foram o estudo de caso e a pesquisa experimental. A 

escolha pelo estudo de caso, deve-se ao objetivo da realização do trabalho, sendo a otimização 

dos lucros de uma panificadora da cidade de Araguari, Minas Gerais. Devido à abordagem 

quantitativa e a utilização de modelagem matemática, escolheu-se a pesquisa experimental.  

O presente estudo é desenvolvido em três etapas. Na primeira etapa, é realizado o 

levantamento de dados, como a lucratividade e as restrições de produção da panificadora. Em 

seguida, é construído o modelo matemático de programação linear inteira, e por fim, através 

da resolução do modelo matemático no software LINDO (versão demo 6.1), é realizada a 

análise do relatório obtido. 

4. Estudo de caso: aplicação da programação linear inteira em uma panificadora 

4.1. Dados para construção do modelo matemático 

 Para criação do modelo, foram selecionados quatro produtos com maiores quantidades 

de produção por dia. A Tabela 1, a seguir, apresenta os produtos escolhidos e suas respectivas 

produções diárias. 

Tabela 1 – Produtos e produção diária 

Produto Produção diária 

Pão de queijo 200 

Biscoito de queijo 150 

Pizza 16 

Pão de milho 8 

Fonte: Elaboração própria dos autores. 

 Outras informações adotadas no modelo, dizem respeito às quantidades de 

ingredientes utilizados na preparação dos produtos, bem como, as quantidades disponíveis em 

estoque desses ingredientes, além dos lucros unitários para cada produto. Esses valores são 

apresentados na Tabela 2, a seguir. 

Tabela 2 – Dados referentes aos produtos 

Produtos / Ingredientes 
Leite 

(ml) 

Ovos 

(g) 

Polvilho 

(g) 

Farinha 

(g) 

Lucro 

(R$) 

Biscoito de queijo 13 5 26 - 0,37 

Pão de queijo 12 5 25 - 0,35 

Pão de milho - 37,5 - 212 1,50 

Pizza - - - 25 1,75 

Quantidade de ingredientes 

disponíveis em estoque 
5.000 2.200 10.000 2.000 - 

Fonte: Elaboração própria dos autores. 
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4.2. Construção do modelo matemático 

 O modelo matemático foi construído para o tratamento da programação linear inteira. 

Foram definidas as variáveis de decisão da seguinte forma: 

x1 - Quantidade de biscoitos de queijo a serem produzidos  

x2 - Quantidade de pães de queijo a serem produzidos 

x3 - Quantidade de pães de milho a serem produzidos 

x4 - Quantidade de pizzas a serem produzidas 

 As variáveis de decisão que vão de x1 a x4 representam à quantidade de produtos a 

serem produzidos que irá maximizar o lucro da panificadora. Portanto, são os valores 

procurados que darão a solução do problema, considerando o lucro unitário de cada produto. 

A função objetivo é assim apresentada: 

Maximizar: Z = 0,37*(x1) + 0,35*(x2) + 1,50*(x3) + 1,75*(x4) 

 A primeira limitação do modelo matemático foi dada pela panificadora, que restringiu 

a quantidade máxima a ser produzida de cada produto (produção diária). Assim, definiu-se 

que o produto x1 não deverá exceder a produção de 150 biscoitos de queijo, x2 não deverá 

ultrapassar a produção de 200 pães de queijo, x3 de 8 pães de milho e x4 de 16 pizzas.  

Outras restrições referem-se à disponibilidade dos ingredientes utilizados para a 

preparação dos produtos, sendo que, a produção de x1 e x2 juntos não deverá exceder a 

quantidade de 5.000 ml de leite disponível em estoque, a produção de x1, x2 e x3 juntos não 

deverá ultrapassar os 2.200 gramas de ovos disponíveis, x1 e x2 juntos não devem exceder 

10.000 gramas de polvilho e a produção de x3 e x4 não devem exceder a disponibilidade de 

2.000 gramas de farinha.  

As restrições adicionais referem-se a números não – negativos e números inteiros. As 

restrições podem ser assim representadas:  

13x1 + 12x2 ≤ 5.000                         Restrição da disponibilidade do leite 

5x1 + 5x2 + 37,5x3 ≤ 2.200               Restrição da disponibilidade dos ovos 

26x1 + 25x2 ≤ 10.000                       Restrição da disponibilidade do polvilho 

212x3 + 25x4 ≤ 2.000                       Restrição da disponibilidade de farinha 

x1  ≤ 150                                           Restrição da produção diária de biscoitos de queijo 

x2  ≤ 200                                           Restrição da produção diária de pães de queijo 

x3  ≤ 8                                               Restrição da produção diária de pães de milho 

x4  ≤ 16                                             Restrição da produção diária de pizzas  

x1, x2, x3, x4 ≥ 0                                 Restrição indicando que os valores devem ser positivos 

x1, x2, x3, x4  números inteiros             Restrição indicando que os valores devem ser inteiros 

A Figura 1, a seguir, apresenta o modelo matemático utilizado no software LINDO. 

Como se trata de um problema de PLI, os comandos “gin x1, gin x2, gin x3 e gin x4” na 

modelagem indicam que as variáveis devem assumir valores inteiros.  
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Figura 1 – Modelagem no software. Fonte: LINDO. 

4.3. Resultados e discussões 

 Definida a modelagem do problema, a etapa seguinte da pesquisa foi solucionar o 

problema utilizando o software LINDO. O relatório gerado através dessa resolução pode ser 

visualizado na Figura 2. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Relatório com os resultados obtidos. Fonte: LINDO. 

 

A partir da solução apresentada pelo LINDO, pôde-se realizar a análise dos resultados. 

Este resultado aponta que a panificadora pode obter um lucro diário de R$ 164,00 se produzir 

150 unidades de biscoitos de queijo, 200 unidades de pães de queijo, 7 unidades de pães de 

milho e 16 unidades de pizza.  

O resultado do relatório no campo “reduced cost”, aponta que para a produção de mais 

uma unidade em cada produto, a lucratividade aumentará em R$ 0,37 para o produto x1, R$ 

0,35 para x2, R$ 1,50 para x3 e R$1,75 para o produto x4. 

O campo “slack or surplus” indica as sobras, ou seja, o quanto de material sobrará 

produzindo a quantidade recomendada. Observa-se assim, que ao produzir a quantidade 
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recomendada de produtos, sobrarão 650 ml de leite dos 5.000 ml disponíveis, da quantidade 

de 2.200 g de ovos disponíveis sobrarão 187,5 g, da quantidade de 10.000 g de polvilho 

disponíveis sobrarão 1.100 g e do total de 2.000 g de farinha, sobrarão 116 g.  

 A solução ótima também apontou no campo “row” linha “8” que não há necessidade 

de produzir 1 pão de milho dos 8 pães produzidos diariamente, assim, a produção máxima 

desse produto foi atingida e a panificadora pode produzir 7 pães de milho para obter o lucro 

apresentado. 

No campo “no. interations” o software mostra que foram necessárias 6 interações para 

alcançar à solução ótima. 

5. Considerações finais 

 Através dos resultados gerados pelo software, observou-se que o objetivo do trabalho 

foi atingindo, visto que, foi determinado um plano de produção que maximizou os lucros da 

panificadora. O resultado demonstrou eficiência no gerenciamento dos ingredientes, em razão 

do, estabelecendo da produção correta de pães de milho, que de 8 pães passou para 7 pães.  

Com a sobra dos ingredientes estipuladas, o gestor do estabelecimento, pode aumentar o mix 

de produtos oferecidos aos clientes ou decidir aumentar a produção dos quatro produtos de 

acordo com o aumento da demanda.   

A contribuição deste estudo no âmbito empresarial está na demonstração da aplicação 

da Pesquisa Operacional como auxilio para gestores no processo decisório. No âmbito 

acadêmico, destaca-se a demonstração da construção do modelo matemático para um 

problema real e sua resolução utilizando um software para essa finalidade. 

Referências 

ALMEIDA, L. de J.; MARTINS, G. A. de S.; SILVA, W. G da. Otimização de processos utilizando a 

programação linear. Revista Enciclopédia Biosfera, Goiânia, v.9, n.16, Páginas 1-13, jun-jul 2013. 

CECCON, J. J. Os conhecimentos, habilidades e atitudes, necessários aos gestores em suas tomadas de decisões. 

In: CONGRESSO VIRTUAL BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO, 9, 2012. Anais... 2012. p. 1-20. 

FROSSARD, A. C. P. Programação Linear: maximização de lucro e minimização de custos. Revista Científica 

da Faculdade Lourenço Filho, v. 6, n. 1, p. 1-30, 2009. 

GANDRA, A. Crescimento das padarias brasileiras esbarra na falta de mão de obra qualificada. Disponível em: 

< http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-03-22/crescimento-das-padarias-brasileiras-esbarra-na-

falta-de-mao-de-obra-qualificada>. Acesso em: 12/05/2014. 

GOMES, F. A. M.; ALMEIDA, A. T. de. Tomada de Decisão Gerencial: Enfoque Multicritério. São Paulo: 

Editora Atlas, 2002. 

MEDEIROS, D. D. de.  RAMOS, F. S. Gestão Industrial. Recife: Editora Universitária, 1994. 

MOREIRA, D. A. Pesquisa operacional: curso introdutório. São Paulo: Thomson Learning, 2007, p. 356. 

PINTO, D. C; SCHRAMM, F. Otimização do planejamento da produção de uma indústria de calçados. In: 

ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 25, 2005, Porto Alegre. Anais... Porto 

Alegre: 2005. p. 1-8. 

SOUZA, J. F. M. Software de Otimização: Manual de Referência. Ouro Preto, 2004. 

TAHA, H.A. Pesquisa Operacional: Uma Visão Geral. 8° ed. São Paulo. 2008. p. 108-111.   

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-03-22/crescimento-das-padarias-brasileiras-esbarra-na-falta-de-mao-de-obra-qualificada
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-03-22/crescimento-das-padarias-brasileiras-esbarra-na-falta-de-mao-de-obra-qualificada


 
 

 

 

 

 

Artigo - 3.2 Simulação e Modelagem de dados utilizando a 

teoria das filas em uma sorveteria localizada na região 

metropolitana de Belém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

1 

 

Simulação e Modelagem de dados utilizando a teoria das filas em uma 

sorveteria localizada na região metropolitana de Belém 

Jéssica da Silva Cunha (Cesupa) jeesscunha@gmail.com                                      

José Marcelo Quaresma dos Santos (Cesupa) marceloalmeirim@gmail.com   

Marcos Deyvid Leão Silva (Cesupa) marcosdeyvid@gmail.com  

Edgar Costa Cardoso (Cesupa) edgarcostaeng@gmail.com  

 

Resumo: O mercado competitivo atual exige das empresas uma procura constante por qualidade, cada vez mais 

os clientes requerem esta, então, atender as exigências é de extrema importância nas organizações. É importante 

que as empresas busquem maior eficiência em suas operações a fim de aumentar a sua efetividade. No que se 

refere aos serviços, o tempo de espera para ser atendido muitas vezes desagrada, o consumidor. Desse modo, o 

estudo de caso abordado foi em uma sorveteria na região metropolitana de Belém do Pará, a fim de verificar as 

filas existentes neste local por meio da coleta de dados, da análise do sistema e a modelagem do processo 

produtivo utlizando o software Statfit para realizar a simulação das filas. Os dados coletados foram o ritmo de 

chegada, tempo de atendimento e o tempo de espera na fila. Foi utlizado os modelos  Erlang  e Poisson para 

validação dos resultados demonstrado através do cálculo de intervalo de confiança com base no tempo médio de 

espera na fila e nos limites de controle se as análises dos cenários estão validados para uma tomada de decisão 

como a contratação de novos colaboradores ou não. Os resultados mostraram um sistema estável com uma taxa 

de utilização de 0,33. Portanto, a tomada de decisão na contratação de um novo colaborador não seria o indicado 

através dos resultados demonstrados devido o tempo de espera médio na fila ser considerável.  

 Palavras-chave: Simulação, Filas, Sorveteria. 

Área/Subárea: Pesquisa operacional / Modelagem, Simulação e Otimização. 

1. Introdução 

As pessoas serem expostas a situações que provoquem filas de espera são comuns nos dias de 

hoje. As filas podem ocorrer no desenvolvimento de qualquer atividade humana, bancos, 

hospitais, aeroportos, supermercados e serviços. As filas representam um dos problemas mais 

visíveis de funcionamento deficiente de um sistema. Apesar de causar impactos negativos 

como, perda de vendas, clientes insatisfeitos prejuízos, temos que conviver com filas na vida 

real, sendo que é necessário dimensionar um sistema aceitável de filas.  

Segundo Grönroos (1999), os serviços estão se tornando, de várias formas, uma fonte crítica 

de riqueza. “O setor de serviços tem sido cada vez mais responsável pelo aumento da riqueza 

e do nível de emprego na sociedade. Dado essa importância, cresceu enormemente as 

pesquisas que focam as empresas de serviço. ” Quando se trata do segmento de sorvetes, um 

dos principais fatores que influenciam na compra da clientela é o tempo de espera em filas, o 

qual é bastante considerado na hora de decidir o local de compras.  

Segundo Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS), o mercado de sorvetes no 

Brasil, que movimenta cerca de R$ 2 bilhões por ano, é representado por 10 mil fabricantes, 

90% dos quais micro e pequenas empresas, que geram 100 mil empregos diretos. O setor 

sorveteiro no Brasil deve produzir mais de um bilhão de litros em 2010. De acordo com 

(ABIS), entre 2002 e 2009, o consumo total de sorvetes no Brasil cresceu 39,5%, passando de 

713 milhões de litros para 995 milhões de litros consumidos por ano. O consumo individual 

por sorvete cresceu 28,71% no período. Cada brasileiro toma, em média, 5,20 litros por ano.  
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2. Desenvolvimento 

2.1 Teoria das Filas 

O estudo da Teoria das filas é de plena importância para as empresas, que procuram oferecer 

serviços de qualidade e, consequentemente, satisfazer os seus consumidores. De acordo com 

Fogliatti (2007) oferecer um serviço de qualidade compreende em saber entender a demanda 

de clientes, organizar sistemas que a controlem e ajustar a capacidade de atendimento em 

função da demanda e assim reduzir a espera, mantendo o melhor serviço para os clientes. 

A população do sistema é definida pelos elementos da fila segundo Chaves (2011), podendo 

ser finita quando a quantidade pode ser definida ou infinita quando a quantidade é muito alta 

ou não pode ser mensurada. A tabela 1 demonstra as fórmulas utilizadas no estudo de caso. 

Tabela 1 - Fórmulas utilizadas em teoria das filas 

Nome  Siglas Nome Fórmulas 

Ritmo médio de chegada λ Tempo de atendimento 1 / μ 

Ritmo médio do serviço μ Taxas de utilização dos antendentes ρ= λ / μ 

Capacidade de atendimento c Interverlo entre chegadas IC = 1 / μ  

Intervalo de Chegadas IC Nº médios de clientes na fila Lq = λ*Wq 

Tempo médio de atendimento 

ou de serviço 

TA Tempo médio de espera na fila Wq = [λ(k+1)] 

           [2kμ(1-ρ)] 

Tamanho da população K Tempo médio de espera no sistema TS = TA + Wq 

Variavel encontrada no statfit                                    β  Nº médios de clientes no sistema NS = λ*TS 

Taxa de utilização ρ  Taxa de utilização do servidor TU = λ/μ 

Fonte: Fogliatti (2007) 

2.2 StatFit 

StatFit por exemplo, que é um software estatístico de fácil uso para resultados rápidos e 

exportáveis que vem incorporado ao promodel, e esse programa vai determinar qual a curva 

de distribuição que mais se adapta àquele conjunto de dados. O promodel é um software 

desenvolvido para Windows com uma interface gráfica intuitiva e orientada a objeto, o que 

reduz em muito a necessidade de programação. O promodel permite o trabalho em grupo, 

possibilitando que diferentes partes do modelo sejam implementadas por diferentes grupos e 

posteriormente sejam agrupadas em um grande modelo final. (BAIRD, LEAVY, 1995). 

2.3 Estudo de Caso 

O estudo de caso busca avaliar um sistema de atendimento em uma sorveteria localizada na 

região metropolitana de Belém, através do levantamento de dados aplicando os conceitos e 

modelos da teoria de filas com os objetivos de avaliar tempos de espera e atendimento, 

apresentar os resultados encontrados na modelagem e simulação e realizar uma análise 

proporcione melhorias e/ou sugestões para a empresa.  

2.4 Coleta de Dados  

Os dados foram coletados observando o único caixa de atendimento do estabelecimento no 

horário de pico em uma tarde de segunda-feira, entre às 16h e 17:30h. Foram utilizados na 
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coleta dos dados: cronômetros e planilhas para preenchimento do lead time do atendimento.  

3 Resultados  

Os resultados foram abordados em ritmo de chegada, tempo de atendimento e tempo de 

espera na fila. A análise foi realizada a partir da coleta de dados, constatando se todos os 

pontos necessários foram atendidos para, assim, validar o modelo. Os dados coletados são 

referentes aos intervalos de chegada dos clientes e tempo de atendimento dos mesmos. Com 

isso, os dados encontrados no levantamento da pesquisa foram depositados no software 

StatFit, o qual determinou a curva e gerou os gráficos da distribuição que mais se adapta e 

reproduz o desempenho do processo das informações coletadas.   

3.1 Ritmo de chegada 

A cada minuto contava-se a quantidade de pessoas que entrava na fila. Foram coletados a 

quantidades de clientes que chegava na fila num período de 52 minutos: 

2 3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

2 1 4 0 2 0 2 1 2 0 1 2 1 

2 2 2 0 3 1 1 2 1 0 3 0 0 

2 2 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 2 

3.2 Tempo de atendimento 

Dado referente ao tempo em que durou o atendimento ao cliente. Foram coletados 65 tempos 

de atendimento, em segundos, como segue abaixo: 

37 31 39 24 49 54 15 56 15 55 16 29 16 

18 57 47 27 54 30 54 42 27 10 44 30 28 

27 47 30 45 15 19 16 25 23 29 17 39 27 

25 54 17 46 33 36 36 37 31 39 33 27 59 

26 17 51 21 25 32 31 22 13 58 31 29 29 

3.3 Tempo de espera na fila 

A cada dois minutos foi escolhido um cliente que tivesse acabado de chegar na fila para que 

fosse contabilizado o seu tempo de espera na mesma. Caso o cliente chegasse e já fosse 

atendido, esse tempo seria zero. Abaixo estão os 30 tempos coletados em segundos: 

0 36 0 0 26 18 0 53 60 46 47 0 0 

24 51 0 0 49 30 0 26 10 36 0 55 13 

0 0 28 0 
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3.4 Tratamento de Dados 

Após a obtenção dos dados, foi feito a análise dos mesmos com o auxílio do software StatFit. 

Primeiro analisamos a distribuição de Poisson no ritmo de chegada dos clientes conforme 

figura 1. O campo result indicou que os dados se enquadram na distribuição analisada e que o 

ritmo médio de chegada de clientes é de 1,23077 clientes por minuto. Além disso, analisamos 

os tempos de atendimento em relação a distribuição Exponencial e de Erlang. A exponencial 

foi rejeita, porém a de Erlang não. 

Figura 1 - Poisson no ritmo de chegada dos clientes no software statfit 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

3.5 Caracterização do Modelo  

 M/ /1/∞/∞/FIFO. 

3.6 Cálculo dos Parâmetros                                                  

 K = 6 ; λ = 1,23077; β = 5,43861; (TA) = K*β = 32,6316 segundos;  

  μ = 60/TA = 1,8387  por minuto ; ρ = λ/μ = 0,66937;  

 Wq = [λ(k+1)]/[2kμ(1-ρ)] = 1,18093 clientes por minuto;  

 Lq  = λ*Wq = 1,45345 clientes por minuto; TS = TA + Wq = 33,8125 clientes no sistema;  

 NS = λ*TS = 41,6154 clientes no sistema; TU = λ/μ = 0,66937.  

3.7 Validação do Modelo 

Para verificar se o modelo é válido, a equipe montou intervalo de confiança com base no 

tempo médio de espera na fila e nos limites de controle. Para verificar se o modelo é válido 

utilizamos o valor de tempo médio espera na fila (TF) da Macro. 

 N = 30; Desvio Padrão = 21,39141; Nível de Confiança = 95%; 
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 Margem de Erro = 7,654678; Limite Inferior = 13,56; Média = 20,318;  

 Limite Superior = 27,08. 

Além disso, analisamos os tempos de atendimento em relação a distribuição Exponencial e de 

Erlang. A exponencial foi rejeita, porém a de Erlang não, como mostra na figura 2. 

Figura 2 - Erlang no ritmo de chegada dos clientes no software Statfit 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

3.8 Caracterização do Modelo 

 M/ /1/∞/∞/FIFO. 

3.9 Cálculo dos Parâmetros  

 K = 6,  λ = 1,23077,  β = 5,43861; TA = K*β = 32,6316 segundos; ρ = λ/μ = 0,66936; 

 μ = 60/TA = 1,8387 por minuto, Wq = [λ(k+1)]/[2kμ(1-ρ)] = 1,18093 clientes por minuto;  

 Lq = λ*Wq = 1,45345 clientes por minuto; TS = TA + Wq = 33,8125 clientes no sistema;  

 NS = λ*TS = 41,6154 clientes no sistema; TU = λ/μ = 0,66937.  

3.10 Validação do Modelo 

Para verificar se o modelo é válido, a equipe montou intervalo de confiança com base no 

tempo médio de espera na fila e nos limites de controle. Para verificar se o modelo é válido 

utilizamos o valor de tempo médio espera na fila (TF) da Macro. 

 N = 30; Desvio Padrão = 21,39141; Nivel de Confiança = 95%; 

 Margen de Erro = 7,654678; Limite Inferior = 13,56; Média = 20,318; 

 Limite Superior = 27,08; Intervalo de Confiança = 20,18 ± 6,76; 

 Tempo Médio de Espera na Fila (MACRO) = 1,10103 clientes por minuto.                                  
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Comparando o valor do TF (Tempo médio de espera na fila) do macro com o do LIC (Limite 

inferior de confiança), o valor do macro de 1.10103 está muito abaixo do valor de 13,56 min 

do LIC, portanto o modelo não será válido. Dessa forma, não terá a análise dos cenários.  

4. Considerações Finais 

O artigo oferece uma sugestão de melhoria do processo da sorveteria, a fim de reduzir o 

tempo de espera dos clientes nas filas. Então, foi utilizado o software Statfit na simulação do 

cenário mais apropriado ao sistema em questão. 

Com a realização deste, foi possível medir a capacidade operacional do sistema de fila que 

caracteriza a empresa. Observou-se que o sistema de filas atual da Sorveteria na área de 

atendimento do caixa é formado por uma única fila e por um servidor que segue a distribuição 

Erlang de parâmetros k e kµ. Sendo que, a análise do intervalo de confiança não validou o 

sistema pois os limites inferiores e superiores não estão dentro do intervalo de confiança: 

20,318 ± 6,76. Mesmo assim, o sistema é estável pois a taxa de utilização é 0,33 e é menor 

que 1 (um), uma vez que sistemas estáveis exigem que o ritmo médio de chegada seja menor 

que o ritmo médio de atendimento. Então, através dos resultados obtidos pelo software Statfit, 

não é necessário a contratação de um novo funcionário, pois como foi visto na simulação, o 

tempo de espera médio na fila é aceitável. Sendo assim, sugere-se a empresa, que crie um 

cartão de fidelização dos clientes que frequentam diariamente a sorveteria, seja para tomar um 

sorvete ou consumir outros serviços oferecidos pelo estabelecimento (padaria, confeitaria e 

lanchonete). O cartão seria recarregável no valor que o cliente deseja, e também seria de 

acúmulos de pontos, ao final do mês os cartões que tivessem mais pontos, ganhariam um vale 

degustação no valor estimado pela empresa para saborear os alimentos oferecidos por esta. 

Com isso diminuiria o tempo de atendimento desse tipo de cliente, por não ter troca de 

dinheiro, e em decorrência disso, diminuiria a fila de compra das fichas. 
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Resumo: A inteligência computacional é um conjunto de métodos computacionais e abordagens impostas 

naturalmente para lidar com dificuldades complexas do dia-a-dia nos quais as abordagens clássicas são 

ineficazes ou inviáveis. Logo, está utiliza os primeiros princípios de modelagem ou o modelo 

estatístico explícito. A instituição de ensino estudada foi uma escola primária pública localizada no munícipio de 

Ananindeua no estado do Pará que tem 500 alunos.  O objetivo do artigo é desenvolve um sistema 

computacional simples da biblioteca que explanará as atividades necessárias para que os usuários da biblioteca 

da instituição possam gozar de seu livre direitos da escola. Efetuando quando necessários consultas, 

empréstimos, renovações e devoluções de maneira fácil, prática e com o menor nível de burocracia possível. O 

estudo de caso propõe usar uma linguagem para mapear os processos de empréstimo de livro usando a 

linguagem BPMN utilizado software Bizage. E após realizar o mapeamemanto transformar em um sistema 

computacional simples, usando o sistema Expert SINTA com exemplo prático. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico do tema a partir de dados secundários e realizado uma pesquisa de campo do estudo de caso citado. 

Após análise, verificou-se que o para uma excelência na utilização no software Expert Sinta, é necessário utlizar 

um linguagem de mapeamento de processos (BPMN) utilizado para facilitar a leitura correta no auxílio do 

sistema computacional para ter resultados precisos para resolver qualquer problemática de acordo com cada 

cenário e situação encontrada. 

Palavras-chave:  Inteligência Computacional, BPMN, Expet SINTA. 

Área/Subárea: Pesquisa Operacional / Inteligência Computacional. 

1. Introdução 

A modelagem de processos tem sido bastante empregada em diversas empresas dos mais 

variados ramos de performance e tem proporcionado um excelente desempenho na intenção 

de padronização dos trabalhos e melhoria de sua eficiência, eficácia e efetividade. A 

utilização da linguagem BPMN em união com a ferramenta de modelagem de processos 

Bizagi Process Modeler é apropriada para modelagem, com a ferramenta BMPN pode-se 

designar modelos de processos para finalidades de documentação e comunicação.  

A linguagem BPMN é "um processo é um grupo de atividades realizadas numa sequência 

lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo 

específico de clientes", ou seja, é uma sequência de passos finita que visa definir um conjunto 

de atividades onde se tem uma entrada, a transformação dessa entrada e uma saída 

(HAMMER, CHAMPY, 1994).  

O Expert SINTA é uma ferramenta computacional para geração automática de sistemas 

especialistas. O sistema possui uma imensa facilidade com sua programação e utilização, uma 

vez que sua linguagem é acessível as pessoas sem o conhecimento na área de softwares, o 

SINTA pode-se utilizado em diversas áreas. 

mailto:jeesscunha@gmail.com
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2. Desenvolvimento 

2.1 Inteligência Computacional 

A inteligência computacional permite aos sistemas inteligentes apresentarem características 

inerentes ao raciocínio humano: solução de problemas complexos, extração de conhecimento 

dos dados, aprendizado por exemplos, generalização do conhecimento aprendido, 

processamento de informação incerta e imprecisa, explicação das decisões tomadas, 

adaptação e evolução das soluções por otimização de parâmetros e pesquisa paralela. Os 

principais paradigmas de modelagem da IC, segundo Jain et al.(2008), são: Conexionista, 

Lógica Difusa, Evolucionário e Híbrido.  

2.2 Business Process Model and Notation - BPMN 

 A ferramenta BPMN tem como objetivo de fornecer uma notação de fácil entendimento pelos 

usuários de negócios, a começar pelos analistas de negócios (business analyst), que criam os 

primeiros esboços dos processos, para os desenvolvedores técnicos, que são responsáveis pela 

implementação da tecnologia que irá executar os processos, até as pessoas que irão gerenciar 

e monitorar os processos (WHITE, 2004). 

2.3 Bizagi Process Modeler 

É um recurso líder em BPM, o que abrange tanto o mapeamento de processos de trabalho 

quanto a automação de processos a partir do mapeamento. O conceito de BPM conforme 

CRUZ (2009) é o nome dado, a um conjunto de múltiplos elementos, conceito e metodologia 

que juntos tem a finalidade de tratar de forma holística processos de negócio. O BPM gerar 

melhorias no que diz a respeito à velocidade do processo, é o seu objetivo, maximizar 

eficácia, qualidade e minimizar custos. A busca por melhorias estruturais e consistentes tem 

feito com que as organizações 10 Passem a rever suas atividades a fim de encontrar formas 

mais abrangentes, pelas quais essas atividades passem a ser analisadas, não em termos de 

junções, áreas ou produtos, mas de processos de trabalho ou processos de negócio 

(WLADEMIRPS, 2011).  

2.4 Expert SINTA 

O Expert SINTA foi criado de maneira que o próprio analista de conhecimentos possa 

programar a base desejada, assim, o usuário não necessita do menor conhecimento em 

programação, apenas noções de como interagir em ambientes visuais (GILSON, 2001).  

O SINTA é uma ferramenta computacional que utiliza técnicas de inteligência artificial, que 

visa a geração automática de sistemas especialistas, logo, o seu objetivo é simplificar o 

trabalho de implantação de sistemas especialistas. 

2.5 Metodologia 

Neste trabalho propõe o mapeamento de processos a partir da aplicação da linguagem BPMN 

utilizando o software Bizagi, no intuito de auxiliar e transformar esse mapeamento de 



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

3 

 

empréstimo de livro de uma biblioteca em um sistema computacional simples, usando o 

sistema Expert SINTA com objetivo de facilitar o processo de empréstimo de obras literárias 

junto à biblioteca da instituição. Facilitando as operações necessárias nos processos internos 

dos bibliotecários, professores e alunos envolvidos. 

2.3.1 Estudo de Caso 

A instituição de ensino estuda foi uma escola primária pública localizada no munícipio de 

Ananindeua no estado do Pará atendendo 500 alunos. O sistema computacional da biblioteca 

abordado explanará as atividades necessárias para que os usuários da biblioteca da instituição 

possam gozar de seu livre direitos junto à instituição de ensino. Efetuando quando necessários 

consultas, empréstimos, renovações e devoluções de maneira fácil, prática e com o menor 

nível de burocracia possível. 

3. Resultado  

A partir do mapeamento do fluxo de empréstimo de livros, os resultados foram demonstrados 

através do fluxograma de processos realizados no programa Bizagi conforme a figura 1. 

Figura 1 – Fluxograma de Processos da Biblioteca 

 
Fonte: Os Autores (2016) 
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A partir do fluxograma de processos foi realizado a programação utilizando o programa 

expert SINTA para desenvolver o sistema da biblioteca detalhando todo o processo conforme 

as figuras 2,3,4 e 5. 

Figura 2 – Tela Expert SINTA / Regras e Variáveis 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

Figura 3 – Tela Expert SINTA / Objetivos 

 

Fonte: Os Autores (2016) 
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Figura 4 – Tela Expert SINTA / Regras Detalhadas 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

Figura 5 – Tela Expert SINTA / Interface 

 

Fonte: Os Autores (2016) 
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4. Considerações Finais 

O artigo foi realizado na área da educação propondo a implantação de um sistema de 

empréstimo de livros de uma biblioteca, tendo como a utilização das metodologias BPMN e 

Expert SINTA. A finalidade da pesquisa é mostrar o benefício do uso dessas ferramentas que 

podem gerar um auxílio na tomada de decisão, e identificação de problemas em certas áreas 

do processo. Utilizou-se a linguagem BPMN para mapear os processos de empréstimo de 

livros por meio do software Bizagi, devido essa ferramenta ter como objetivo de fornecer uma 

notação de fácil e rápida do entendimento do processo para os usuários. 

Os principais resultados obtidos referem-se a benefícios e facilidades gerados entre as 

metodologias BPMN e Expert SINTA, bem como a implantação dos mesmos. Dentre os 

benefícios, destacam-se as principais ideias e o conhecimento do estudo de caso. Dentre as 

facilidades, o software Expert SINTA tem uma imensa facilidade com sua programação, em 

que sua linguagem é adaptável as pessoas sem o conhecimento na área de softwares, podendo 

utilizá-lo em diversas áreas.  

O artigo demonstra que o uso das duas metodologias citadas faz com que o próprio analista de 

conhecimentos possa programar a base desejada, assim, o usuário não necessita do menor 

conhecimento em programação, apenas noções de como interagir em ambientes visuais. 

Simplificando ao máximo as etapas de criação de um sistema especialista completo. 

Com a implantação desse sistema computacional da biblioteca abordou as atividades 

necessárias para que os usuários da biblioteca da instituição possam gozar de seu livre direitos 

junto a instituição de ensino. Efetuando quando necessários consultas, empréstimos, 

renovações e devoluções de maneira fácil, prática e com o menor nível de burocracia possível. 
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Resumo: Para o Desenvolvimento de um produto é preciso uma sequência de etapas, cada etapa conta com 

ferramentas de apoio que são essências na eficiência para o processo de criação. Este projeto teve inicio no 

processo de captação de ideias, com a utilização da ferramenta Brainstorming e posteriormente o Funil de ideias 

para a seleção das com maior potencial. Visando maior assertividade uma pesquisa de mercado foi realizada, que 

através de duas simples perguntas e sessenta e dois entrevistados teve como resultado a preferencia pela caixa de 

pizza que se transforma em pratos, sendo esta aprovada como projeto pelo grupo. O objetivo deste produto é 

facilitar o consumo de pizza pelo usuário, tal como, em cunho ambiental descartar a necessidade do uso de água 

para lavar utensílios de cozinha e trazer mais utilidade à embalagem. Passou-se a segunda etapa do projeto, nesta 

foram elaboradas as especificações técnicas para o novo produto, recebendo então seu formato, mecanismo de 

utilização, bem como, as características adicionas para lhe agregar valor. Posteriormente a terceira etapa foi 

marcada pelo desenvolvimento da Matriz de importância e Desempenho que teve como função avaliar o produto 

na visão dos clientes, assim como o comparar perante seus concorrentes. Em seguida, foram analisados os meios 

para fabricação e elaboração da estrutura de material, para identificar as peças, componentes e custos para a 

manufatura do produto, em sequência através da ferramenta FMEA foi feita a análise das possíveis falhas do 

produto, tal como qual seriam seus efeitos ao consumidor. Após a conclusão das etapas anteriores, iniciou-se a 

criação do protótipo, que mesmo sendo feito com simples materiais trouxe a oportunidade de melhorias no 

produto e uma primeira visualização deste. Este projeto expõe o processo de desenvolvimento de um produto, 

trazendo dados e resultados alcançados em cada uma de suas etapas e ferramentas.  

Palavras-chave: PDP, Novo Produto, Inovação, Produtos sustentáveis. 

 

Área/Subárea: Processo de Desenvolvimento de Produtos. 

 

1. Introdução 

De acordo com Toledo et al. (2006) o processo de Desenvolvimento de Produto (PDP) 

está intimamente ligado ao aumento da competividade das empresas, sendo um importante 

processo de desenvolvimento do negócio. O PDP nas organizações é responsável pelo 

lançamento de novos produtos, bem como a melhoria contínua dos já existentes. Portanto, o 

processo de desenvolvimento deve ser a área de interação entre a empresa e os clientes, 

procurando atender suas reais necessidades de forma a assegurar a geração de receita das 

organizações.  

Um processo de criação eficiente utilizando PDP se dá através de uma sequência de 

etapas. Segundo Rozenfeld et al. (2006), desenvolver produtos é um conjunto de atividades 

que busca de forma alinhada as estratégias competitivas e de produto da empresa, bem como 

das necessidades do mercado, das possibilidades tecnológicas e de recursos, chegar a 

especificações que façam com que o projeto de um produto, assim como sua manufatura, seja 

possível. Ainda na visão do autor, deve-se existir o acompanhamento do produto após seu 

lançamento, para que sejam realizadas as alterações das especificações quando necessárias.
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 Na primeira etapa do projeto foi utilizada a ferramenta Brainstorming que, de acordo 

com Peinado e Graeml (2007), é uma técnica que consiste em reunir um grupo de pessoas 

envolvidas em um determinado assunto, a fim de se gerar o máximo de idéias possível, em 

um curto período de tempo. Para este projeto a técnica foi utilizada de forma não estruturada, 

sem uma ordem para a geração das ideias. Posteriormente, através da ferramenta Funil de 

Ideias, foram resumidas ideias que apresentavam maior probabilidade de sucesso, pois de 

acordo com Gavira et al. (2007) apud Clark; Whellwright (1994), esta ferramenta trás como 

características a geração e reavaliação das alternativas, assim como a sequencia de decisões e 

o porque da decisão.  

 Visando uma maior assertividade, uma pesquisa de mercado se fez necessária, para 

esta pesquisa, contou-se com sessenta e dois entrevistados que tiveram que responder duas 

simples questões: Qual dos produtos você compraria e o porquê da escolha dele. A pesquisa 

de mercado é uma importante ferramenta para o PDP, pois, como Polignano e Drumond 

(2001) ressaltam, a pesquisa de mercado no desenvolvimento de produtos serve como 

mecanismo de captação das necessidades dos clientes, assim como avaliação de conceitos, 

protótipos e produtos.  

 Na segunda etapa do projeto, após a definição dos objetivos e do produto a ser 

trabalhado, foi necessário à determinação de suas especificações técnicas. Também procurou 

formas de aumentar o valor agregado do produto. 

Na terceira etapa, a Matriz de Importância e Desempenho teve como função à análise 

da visão do cliente perante aos fatores relevantes do produto e o posicionamento deste em 

relação aos concorrentes, ou seja, identificar quais os fatores que realmente trarão interesse ao 

usuário e analisar quais são as vantagens e desvantagens em relação aos concorrentes. Neste 

projeto os parâmetros de avaliação foram: preço, características, praticidade e apelo 

ambiental. Para Cunha et al. (2010) a análise de importância e desempenho é uma técnica de 

identificação de oportunidades de melhoria de seu produto para proporcionar satisfação aos 

clientes. Foram analisados também os possíveis meios para o processo de fabricação do 

produto e para o levantamento dos custos envolvidos foi elaborado a estrutura do produto, que 

segundo Peinado e Graeml (2007), é a quantidade material que compõe o produto, assim a 

sequência que seus componentes obedecem durando o processo de manufatura do produto, 

buscando identificar quais são as peças e componentes necessários para sua manufatura.  

Na elaboração de um novo produto é importante investigar as possíveis falhas e 

problemas em sua utilização, para esta etapa foi utilizada a ferramenta FMEA (Análise dos 

modos de falhas e efeitos) a qual é usada para identificar os modos de falha e quais serão seus 

efeitos para o consumidor. Conforme Maciel e Freitas (2013) apud Kumru e Kumru (2012), o 

FMEA é uma técnica analítica que combina a tecnologia e experiência de pessoas na 

identificação de modos de falha previsível de um produto ou processo e de planejamento para 

a sua eliminação. 

Observou-se o grau de severidade bem como a ocorrência e detecção de problemas, 

utilizando os dados gerados para a elaboração de ações visando diminuir ou eliminar os 

mesmos. Após a conclusão das etapas anteriores, iniciou-se a criação do primeiro protótipo, 

que segundo COSTA et al. (2013) é um instrumento fundamental para o projetista avaliar o 

projeto, a fim de uma primeira experiência e visualização do produto. Por fim, se visualizou 
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as possíveis melhorias para a realização de um protótipo final, tendo como objetivo futuro a 

criação do produto definitivo.  

Para que um Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) seja bem sucedido é de 

suma importância à análise das necessidades do mercado neste processo, bem como um bom 

planejamento de manufatura, de forma a assegurar um desenvolvimento de um produto 

atrativo e condizente com as necessidades do cliente. 

2. Desenvolvimento 

Na primeira etapa do projeto, a partir do Brainstorming se obteve dez ideias, que ao 

serem filtradas no Funil de Ideias resultaram em quatro: Caixa de Pizza que vira pratos, 

Cabide Magnético, Carregador de Celular para Bicicletas e Mochila de Rodinhas com 

Controle Remoto. 

A pesquisa de mercado resultou na preferencia do publico pela caixa de pizza, 

conforme os dados no gráfico a seguir, sendo escolhida pelo grupo como projeto. 

QUADRO 1 – Resultados da Pesquisa de Mercado 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2015). 

O produto escolhido foi nomeado como SmartPizzaBox e tem por objetivo a 

facilitação do consumo de pizzas pelo usuário. Também possui um apelo ambiental, uma vez 

que a própria caixa se transformará em pratos de papelão, descartando-se a necessidade de 

água para lavar os utensílios de cozinha, além de gerar uma maior utilização para embalagem. 

Nas especificações técnicas o produto recebeu formato octogonal e seu mecanismo de 

utilização será através de pré-recortes triangulares no papel, para destacar os pratos. A fim de 

aumentar o interesse do consumidor e o valor agregado do produto, foram adicionadas nestes 

uma serie de impressões de personagens infantis, sinopses de filmes, cantores famosos e 

algumas curiosidades. 

Os resultados da Matriz de Desempenho mostraram que os fatores ganhadores de 

pedido dos clientes são a praticidade, características físicas do produto e o seu preço. A 

SmartPizzaBox apresentou-se favorável nos quesitos praticidade e características físicas, 

insuficiente no apenas no fator preço.    
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A análise FMEA identificou quatro modos de falha: não destacar os pratos, rasgar os 

pratos, estampa ilegível e a pizza não caber no prato. Entretanto, a SmartPizzaBox, conforme 

apresentado a baixo, apresentou baixo risco quanto aos modos citados, sendo desnecessária 

ações corretivas. 

QUADRO 2 – Resultados da Análise FMEA 

 

FONTE: Dados do projeto (2015). 

Em seguida foi desenvolvido o primeiro protótipo do produto. Sua elaboração se deu a 

partir da utilização de uma caixa comum para pizzas e os pré-recortes no papelão foram feitos 

com uso de estilete, posteriormente as impressões foram anexadas na caixa com cola, 

atentando-se a todas as características pré-estabelecidas nas especificações. Posteriormente, 

identificou-se possíveis melhorias para o produto, como a correção do formato dos pratos, que 

passaram para o formato de triangulo isósceles, buscando reproduzir mais fielmente o formato 

da pizza.  

Observou-se que o produto atingiu as perspectivas previstas do grupo, sendo um 

produto que facilitará o consumo de pizzas pelo cliente passível de uma boa aceitação.  

3. Conclusão 

A partir dos pontos trabalhados no projeto, podemos concluir que o planejamento é 

primordial para se obter sucesso em todas as etapas que envolvem o Processo de 

Desenvolvimento de Produtos (PDP). Seguir uma sequência de etapas, formadas por 

ferramentas técnicas, pode-se tornar um caminho mais curto para o sucesso, pois a cada 

processo concluído e afirmado do PDP um novo desafio se apresenta a frente.  

O produto atendeu aos objetivos estabelecidos no projeto e o PDP foi essencial para 

seu desenvolvimento. A obtenção e análise dos dados ajudaram na decisão do produto, pois se 
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deram também através do contato direto com o consumidor. As ferramentas, bem como a 

manufatura do protótipo inicial, tornaram visíveis de forma clara, como o produto se 

comportaria, suas características e ainda possíveis falhas não identificadas pelo grupo.  

Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que, a fabricação de um 

novo produto esta coberta de obstáculos que precisam ser desvendados e vencidos conforme a 

sua necessidade, de forma que o bem ou serviço possa ser efetivo dentro do seu ambiente de 

mercado suprindo as necessidades que os consumidores exigem. 

FIGURA 1 – Protótipo do Produto 

 

FONTE: Dados do projeto (2015). 
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Planejamento e desenvolvimento do produto: Estudo sobre a produção 

de bombons regionais caseiros em uma cozinha artesanal localizada no 

município de Belém 
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Resumo: O mercado de chocolates está cada vez mais competitivo, quem trabalha com chocolate artesanal 

costuma atender mercados específicos, realidade diferente do mercado de chocolates industrializados, que são 

produzidos em grande escala. Muitos consumidores preferem comprar chocolates diferenciados e personalizados 

para presentear em épocas comemorativas. Esse estudo de caso aborda todos os procedimentos necessários para 

a produção de bombons de chocolate utlizando ferramentas que auxiliam o profiossional na execução, produção 

e venda do produto a se tornar um expoente na produção de insumos alimentícios como o chocolate com sabor e 

aroma dos subprodutos do cacau, cupuaçu. Foi analisado a produção de 150 bombons de chocolate, utilizando 

três forma de silicone com capacidade de fazer 6 bombons de 4 cm de diâmetro e 2cm de altura, cada bombom 

de chocolate obteve o peso de 40 gramas, sendo o recheio interno do produto obteve o peso de 30g. Elaborou-se 

as cartas de processo, criação um check-list de estrutura de trabalhos e utensílios. Verificou-se os procedimentos 

de higiene, segurança e qualidade para execução das atividades do processo. Estabeleceu um 5W1H detalando as 

fases de desenvolvimento do estudo de caso abordando cada uma das tarefas e possiveis melhorias para o 

processo. . O estudo de caso mostra para se ter um processo produtivo com eficiência e efetividade é necessário 

elaborar um bom planejamento, gerenciamento de pessoas e desenvolvimento da produção. 

Palavras-chave: Chocolate, Produção, Carta de Processos. 
 
Área/Subárea: Engenharia de produto/Planejamento e Desenvolvimento do Produto. 

1. Introdução 

Atualmente, o Brasil é o sexto maior produtor de cacau do mundo, com 155 mil toneladas e 

61,5% da produção nacional é originária na Bahia e 24,9% do Pará. Além de ter um papel 

econômico importante onde é mantida, a cultura do cacau também tem papel fundamental na 

preservação ambiental. Seu cultivo associado com árvores nativas tem auxiliado na 

preservação de biomas ameaçados, como a mata atlântica e a floresta amazônica (UFPA, 

2012). Relata a UFPA (2012), que O Pará ganha destaque na produção de bombons de 

chocolate com recheios regionais. Os maiores fornecedores de bombons de chocolate são as 

pequenas e microempresas, estas possuem histórias interessante de como começaram a 

produzir em casa os bombons. Eles são vencedores por seus produtos estarem sendo 

comercializados em vários locais do Brasil. 

Os pesquisadores da UFPA, fizeram uma pesquisa referente sobre a fonte de renda em relação 

aos bombons regionais citando que a economia do Estado é movimentada por esse tipo de 

produção. Enquanto algumas pessoas procuram formas de economizar na hora das compras de 

Páscoa, outras aproveitam o período para aumentar a renda familiar. É o caso das donas de 

casa que reúnem com amigas e associam-se para preparar ovos de chocolate, com destaque 

para as variedades artesanais como os famosos bombons com recheios de cupuaçu, bacuri e 

castanha-do-pará. Além dos ovos, são feitos coelhinhos e outras guloseimas moldadas em 

chocolate (UFPA,2013). 

mailto:jeesscunha@gmail.com
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2. Desenvolvimento 

2.1 Carta de Processos 

Tem como finalidade garantir a produção padronizada dos bombons, teve-se analise de todo o 

processo de produção, desde os procedimentos de higiene até a embalagem dos bombons 

criando assim, as cartas de cada processo, de maneira que busque orientar e otimizar as 

próximas produções, de mesmo modo que facilite o treinamento de novos colaboradores 

(ABRAHIM, 2013). 

2.2 Ferramenta 5W2H 

O 5W2H é uma ferramenta para elaboração de planos de ação que, por sua simplicidade, 

objetividade e orientação à ação. Segundo autor Werkema (1995), a ferramenta consiste em 

definir O QUÊ (what) será feito, QUANDO (when) será feito, QUEM (who) fará, ONDE 

(where) será feito, POR QUÊ (why) será feito e COMO (how) será feito, e inclui também a 

determinação da meta a ser atingida e quantificada e a determinação dos itens de controle e 

dos itens de verificação dos diferentes níveis envolvidos.  Existe ainda outros 2 tipos de 

terminologia para esta ferramenta, o 5W1H (onde se exclui o “H” referente ao “How much”) e 

o mais recente 5W3H (onde inclui-se o “H” referente ao “How many”, ou Quantos).  

A partir dos problemas analisados ao longo do trabalho, foi necessário a elaboração de um 

plano de ação relativo aos problemas abordados e suas causas, escolheu-se o 5W1H, uma 

variante a qual não envolve maiores questionamentos quanto aos custos na sua execução. A 

estratégia de ação para a correção dos problemas deve ser aplicada com objetivo de bloquear 

as causas fundamentais. Sendo assim, elaborou-se o plano de ação conforme a tabela 1: 

Tabela 1 - 5W1H 

Ações O Que Porque Quando Onde Quem Como 

1 Criação do 

(P.O.P.) 

 

 

Detalhar todas as 

operações necessárias a 

se realizadas  

 

Curto 

Prazo 

Empresa A Consul-

tores 

Mensurar todas 

as tarefas da 

produção de 

bombons. 

2 Verificação das 

Ferramentas, 

materiais e 

Utensílios de 

Trabalho) 

  

Facilitar as operações 

das tarefas, facilitando 

o controle dos 

processos de higiene, 

segurança e qualidade. 

 

Curto 

Prazo 

Empresa A Consul-

tores 

Através do 

checklist. 

3 Produção de 

150 Bombons 

 

Para produzir os 

bombons. 

 

Curto 

Prazo 

Empresa A Funcio-

nários   

Seguindo as 

cartas de 

processos. 

4 Verificação de 

resultados e 

Feedback 

 

 

 

Detalhar todas as 

operações utilizadas e 

possíveis melhorias 

para o processo: 

Análise da Receita e 

Despesa. 

Longo 

Prazo 

Empresa A  Consul-

tores 

Mensurar todas 

as tarefas da 

produção de 

bombons. 

Fonte: Os Autores (2016) 



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

3 

 

2.3 Estudo de Caso 

Este trabalho tem como objetivo relatar e apresentar maneiras para otimizar o processo 

produtivo de bombons regionais. O estudo foi realizado no lead time de um mês, foram feitos 

ao longo do estudo de caso a produção de cento e cinquenta bombons recheados no sabor de 

cupuaçú. No planejamento foram usadas as seguintes ferramentas: carta de processos, 5W1H 

e checklist.  

2.4 Coleta de Dados  

Os dados foram coletados em uma cozinha artesanal. Foram utilizados na coleta dos dados: 

cronômetros e planilhas para preenchimento do lead time para analisar o processo requerido, 

observando todas as possíveis variáveis do processo de produção dos bombons, listou ainda a 

estrutura básica necessária para a implementação do processo produtivo, a lista de utensílios 

básicos de trabalho, sendo os materiais base para o preparo e os demais dados técnicos de 

maior relevância para o projeto.  

O estudo de caso analisou a produção de 150 bombons de chocolate, utilizando três formas de 

silicone com capacidade de fazer 6 bombons de 4 cm de diâmetro e 2cm de altura, cada 

bombom de chocolate obteve o peso de 40 gramas, sendo o recheio interno do produto obteve 

o peso de 30g. Definindo os recheios dos bombons de chocolates preto meio amargo com 

sabor de Cupuaçú.   

2.5 Carta de Processos do preparo de chocolate 

Abaixo a Carta de processo da preparação do chocolate para produção de 150 bombons 

utilizando 02 kilos de chocolates em barra conforme tabela 2. 

Tabela 2 - Carta de processo da preparação do chocolate 

Processo Atividades Tempo Distância 

 Retirar da embalagem o chocolate em barra. 30seg  

 Cortar a barra de chocolate em pequenos pedaços. 2min  

 Depositar o chocolate em uma tigela de vidro. 1 min  

 Levar até o fogão. 30seg 2m 
 Colocar ao fogo (em banho maria). 2min  

 Levar até a mesa de montagem. 1 min 2m 

 Mexer para esfriar até ficar morno. 10min  

 Despejar o chocolate na forma até a metade. 1 min  

 Fazer movimentos circulares na forma 30seg  

 Levar até o freezer. 30seg 2m 
 Esperar o resfriamento do chocolate. 2min  

  Retirar do freezer. 40seg  

  Levar até a mesa de montagem. 40seg 2m 

 - OPERAÇÃO      - TRANSPORTE          - INSPEÇÃO       - ATRASO/ESPERA       - ESTOCAGEM 

Fonte: Os Autores (2016) 

2.6 Carta de Processos do preparo do recheio (cupuaçú) 

Abaixo a Carta de processo da preparação do recheio do cupuaçú para uma quantidade de 50 

bombons, sendo cada bombom obteve 40 gramas de recheio conforme tabela 3. 
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Tabela 3 - Carta de processo da preparação do recheio do cupuaçú 

Processo Atividades Tempo Distância 

 Ligar o fogão.  10seg  

 Levar a panela ao fogo (alto). 20seg 2m 

 Despejar a água (50ml) na panela. 10seg  

 Despejar o açúcar (500g) na panela. 10seg  

 Mexer o açúcar até caramelizar na panela. 25min  

 Preparar a polpa. 30seg 2m 

 Retirar a polpa da embalagem. 2min  

 Levar ao Liquidificador. 30seg 2m 
 Triturar no Liquidificador. 1min 2m 

 Despejar na panela com açúcar caramelizado. 30seg 2m 

 Mexer os ingredientes na panela. 15min  

 Retirar do fogo. 30seg  

 Despejar em um recipiente de vidro. 1min 1m 

 Levar ao freezer. 30seg 2m 
 Esperar o resfriamento do recheio. 7min 2m 

 Retirar do freezer. 30seg  

 Levar até a mesa de montagem. 30seg 1m 

 - OPERAÇÃO      - TRANSPORTE          - INSPEÇÃO       - ATRASO/ESPERA       - ESTOCAGEM 

Fonte: Os autores (2016) 

2.7 Montagem dos bombons 

Abaixo a Carta de processo da montagem dos bombons conforme tabela 4. 

Tabela 4 - Carta de processo da montagem dos bombons 

Processo Atividades Tempo Distância 

 Preparar a mesa de montagem. 1min  

 Preparar as formas de bombons (silicone) 1min  

 
Despejar o chocolate nas formas, até a metade do recipiente da 

forma. 
2min  

 Fazer movimentos circulares para preenchimento das bordas. 3min  

 Levar as formas até o freezer. 30seg 2m 
 Esperar o resfriamento das formas. 3min  

 Retirar do freezer. 30seg 2m 

Levar até a mesa de montagem.   

 Despejar os recheios nas formas com o chocolate resfriado. 30seg  

 Completar com chocolate as formas até bordas. 1min  

 Levar até freezer novamente. 30seg 2m 
 Esperar o resfriamento do chocolate. 3min  

 Retirar do freezer. 30seg  

 Levar até a mesa de montagem. 30seg 2m 

 Retirar os bombons da forma. 30seg  

 Embrulhar os bombons em um papel toalha.  30seg  


Esperar absorver a umidade dos bombons no papel toalha na 

mesa. 
4horas  

 Retirar do papel toalha os bombons. 30seg  

 Embalar os bombons. 40seg  


Depositar em um recipiente próprio com seus respectivos 

sabores. 
2min  

 - OPERAÇÃO      - TRANSPORTE          - INSPEÇÃO       - ATRASO/ESPERA       - ESTOCAGEM 

Fonte: Os Autores (2016) 
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2.8 Lista de materiais e equipamentos 

Foi observado na cozinha artesanal todos os materiais abaixo descritos: Balcão de Materiais 

para o Trabalho com Chocolate; Balcão para os Materiais do Recheio; Mesa de Montagem; 

Pia Para Higienização dos Utensílios e Freezer para armazenamento dos frios.                 

A lista de utensílios utilizados na produção: Tijelas de vidro média; Panela de Pressão; Penela 

média inox; Charão médio; Colheres de Madeira e Inox; 3 Formas de bombons (Silicone); 

Facas e Papel toalha. 

2.8.1 Checklist estrutura de trabalho e utensílios 

O Checklist conforme quadro 1, foi desenvolvido para auxiliar na produção dos bombons 

agilizando o processo para tornar-se um expoente na produção dos bombons de chocolates. 

Quadro 1 - Checklist da estrutura de trabalhos e utensílios  
CHECK-LIST ESTRUTURA DETRABALHO E UTENSÍLIOS 

OBJETIVO Verificar se todos as estruturas e utensílios essenciais às tarefas do processo estão 

disponiveis, organizadas e higienizadas 

ESTRUTURA 

OBJETIVO Verificar se todos as Estruturas de Trabalho necessárias estão disponíveis organizadas e 

higienizadas 

Balcão de Materiais para o Trabalho com Chocolate  Pia Para Higienização dos Utensílios                                                                             

Balcão para os Materiais do Recheio                                            Fogão Para o Preparo dos Ingredientes                                                                           

Mesa de Montagem                                                                                                          Freezer para armazenamento dos frios                                                                          

Observação: 

UTENSÍLIOS 

OBJETIVO Verificar se todos os Utensílios de Trabalho necessários estão disponíveis organizadas e 

higienizados. 

UTENSÍLIOS CHOCOLATE 

01 - Tijela de Vidro Média                                     

01 - Charão Médio                                                                                                 

01 – Colheres de Madeira e Inox                                                              

03 - Formas de Bombom Nº 6                                                                 

01 - Tábua para corte                               

01 - Faca Média                                                             

UTENSÍLIOS RECHEIO 

01 - Tesoura Pequena            

02 - Colher  Comum                                    

02 - Vasilhas C/ Tampa                             

02 - Tijelas de Vidro                      

01 - Tábua para corte 

01 - Papel Toalha 

01 - Base Para Panela                                    

01 - Panela de Pressão                    

02 - Panelas Médias                   

UTENSÍLIOS MONTAGEM 

01 - Marinex C/ Tampa              

01 - Colher                                     

01 - Separador Embalagem                             

02 - Tijela de Vidro    

01 - Tesoura Pequena                   

03 - Vasilia Média com Tampa 

Observação: As panelas utilizadas na produção de grandes expessuras para não queimar o chocolate, no 

decorrer do processo. 

Fonte: Os Autores (2016) 

2.9 Procedimentos de qualidade – segurança – higiene 

No prognóstico qualidade a procedência dos produtos base foram essenciais para grande 

aceitação do consumidor final. No prognóstico higiene e segurança, atentou-se a 

obrigatoriedade de procedimentos técnicos ocorridos no local. Sendo observado a utilização 

de equipamentos de proteção individual (EPI) como: toucas, aventais, luvas, etc. Foi 

observado o posicionamento do botijão de gás e das prateleiras, a alocação correta de facas e 
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objetos cortantes fora de possíveis áreas de contato acidental, entre outras. 

Ao longo do trabalho foram seguidos vários procedimentos para garantir a qualidade dos 

produtos, desde a escolha de boas marcas para compor a matéria prima dos bombons 

regionais, padronização do produto, ter práticas fitossanitárias para melhor manipulação dos 

bombons, preocupando-se com a imagem do produto. 

2.9 Custos de Produção 

Para produção de 150 bombons de 40 gramas foram relatados os seguintes custos abaixo:  

 03 barras de chocolate meio amargo, valor total = R$ 33,00;  

 1/ ½ Kg de açúcar = R$ 3,00; 

 1/ ½ Kg de polpa de cupuaçu = R$ 15,00; 

 1 pacote de embalagem para bombom de cupuaçu = R$ 5,00; 

 3 formas de silicone com capacidade de fazer 6 bombons = R$ 21,00. 

A fórmula usada para determinar os Custo da Produção (CP)= Material Direto (MD) + Mão-

de-obra Direta (MOD) + Custo Indireto de Produção (CIP). 

 CP = R$ 33,00 + R$ 3,00 + R$ 15,00+ R$ 5,00+ R$ 21,00 = Total dos Custos: R$ 77,00. 

3. Considerações Finais 

O preço de venda foi estabelecido de acordo com uma pesquisa de mercado resultando no 

valor de cada unidade (R$ 1,50). A margem de Lucro incluindo os custos de produção e 

custos adicionais com aquisição de 03 formas de silicone para a produção dos 150 bombons 

de chocolate com o recheio de cupuaçú (R$ 77,00). A margem de lucro não consta o 

combustível usado para ir vender nos pontos turísticos citados. O estudo de caso mostra para 

se ter um processo produtivo com eficiência e efetividade é necessário elaborar um bom 

planejamento, gerenciamento de pessoas e desenvolvimento da produção, serve de base para o 

desenvolvimento de outras atividades, mas no caso em questão é a boa adequação dos 

processos produtivos para a produção de bombons regionais. 

4. Referências 

ABRAHIM, G.  Organização, Sistemas e Métodos. Belém: Cesupa, 2013. 

UFPA, L. S. E. R. J.-A. D. C. D. Chocolate: o bem e o mal na hora de consumir o produto. UFPA, 2013. 

Disponível em: <http://www.portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=7381>. Acesso em: 26 Janeiro 2013. 

UFPA, M. F. –. A. D. C. D. Grupo de Biotecnologia de Cacau e Cupuaçu pesquisa chocolate amazônico.  

UFPA, 2012. Disponível em: <http://www.portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=5816>. Acesso em: 26 

Janeiro 2016. 

VAZZI, M. Organização de Sistemas e Métodos. São Paulo. Instituto Educacional de Monte Alto, 2013. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Artigo - 4.3 O papel do designer na gestão estratégica do 

projeto em empresas de joias de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

1 

 

O papel do designer na gestão estratégica do projeto em empresas de 

joias de Minas Gerais 

 

Caroline Galvão (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS) – carolrgalvao@gmail.com 

Luciana dos Santos Duarte (FACULDADES KENNEDY) – santosduarte.luciana@gmail.com 

 

Resumo: O Brasil destaca-se no setor de gemas e joias, sendo um dos maiores produtores de 

ouro e de gemas preciosas do mundo. A indústria joalheira nacional consiste em micro e 

pequenas empresas, para as quais o desenvolvimento de novos produtos é central para 

manterem-se competitivas. O contexto de competitividade mundial tem evidenciado cada vez 

mais a necessidade do emprego do design, entendido não apenas como adição externa da 

estética, mas como desenvolvimento de projetos em toda a sua complexidade. Neste trabalho, 

busca-se estudar a interface de atuação e mediação do designer de joias na gestão estratégica 

do projeto. São objetivos específicos delinear através das novas abordagens da abrangência da 

atividade do Design, como o profissional pode atuar de forma a contribuir para os objetivos 

estratégicos das empresas, sob a luz da gestão do design e dos processos de produção que 

envolvem sua atuação, além de entender os benefícios da prática para o desenvolvimento de 

projetos adequados, agregação de valor, visibilidade da empresa no mercado por meio de seus 

produtos e serviços, e geração de inovação. A metodologia consiste em uma revisão de 

literatura sobre o tema. Para tanto, foram estudados autores nas áreas de Design de Produto, 

com ênfase no Design de Joias, e na Engenharia de Produção, com foco no escopo do 

Processo de Desenvolvimento de Produto. 

 

Palavras-chave: Gestão do design; Gestão de projeto de joias; Design de joias. 

 

Área/Subárea: Engenharia do Produto / Gestão do Desenvolvimento de Produto 

 

1. Introdução 

O Brasil é conhecido pela produção de grande diversidade de pedras preciosas, sendo 

um dos principais produtores de esmeraldas e o único produtor de topázio imperial e de 

turmalina Paraíba. Estima-se que o país seja responsável pela produção de cerca de um terço 

do volume das gemas do mundo. Além disso, o Brasil é considerado um importante produtor 

de ouro. Em 2004, o país alcançou 42 toneladas, o que lhe assegurou o 13º lugar no ranking 

mundial (HENRIQUES & SOARES, 2005).  

Segundo especialistas do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM), o 

Brasil tem tanto a capacidade como a competitividade para lapidar pedras de média e boa 

qualidade. Além disso, o potencial para exportação da indústria joalheira de produtos 

industrializados (gemas lapidadas, joias e folheados) do Brasil é crescente. Em 2013, foram 

exportados US$ 45.429 de pedras preciosas em estado bruto; US$ 27.490 de rubis, safiras e 
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esmeraldas lapidadas; e US$ 36.188 de joalheria (ourivesaria e metais preciosos) (SEBRAE, 

2016). 

Estima-se que existam cerca de 2.000 empresas de lapidação, de joalheria, de artefatos 

de pedras e de folheados de metais preciosos no Brasil (QUADRO 01). Elas estão localizadas, 

principalmente, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. 

Todavia, novos polos industriais, como Paraná, Pará, Amazonas e Goiás estão despontando. 

Além dessas indústrias legalizadas, o setor convive com grande número de empresas 

informais e artesãos, que vivem à margem do mercado, tanto na produção quanto na 

comercialização de seus produtos (HENRIQUES & SOARES, 2005). 

 

Número de empresas em 2004 

Indústria Lapidação/ Obras de pedras 730 

Joalheria Ouro e Prata 650 

Folheados de Metais Preciosos 590 

Total Indústria 1.970 

Varejo Total Varejo 16.000 

Fonte: HENRIQUES & SOARES, 2005, p. 22. 

Em uma pesquisa levantada no segmento da indústria joalheira, foi demonstrado que 

52,4% das empresas pesquisadas possuem menos de 50 empregados, caracterizando-se, 

portanto, como de micro e pequeno portes. Quando examinado o segmento de lapidação de 

pedras e artefatos de pedras, a participação das empresas de menor porte, que possuem até 50 

empregados, sobe para 75% (HENRIQUES & SOARES, 2005). Para que as empresas se 

mantenham competitivas, é central o desenvolvimento de produtos que atendam ao gosto do 

consumidor. No mundo empresarial de hoje, existe um espaço cada vez menor para as ideias 

que nascem isoladamente, por esforços individuais de inventores ou por acaso. Novos 

produtos são buscados conscientemente, por meio de esforços organizados de equipes 

(MOREIRA, 2013). Tais equipes são compostas por profissionais distintos, conjugando 

múltiplas competências e, portanto, sendo caracterizadas por um perfil multi e 

interdisciplinar.  

Nesse cenário, surge o design que, entendido como uma atividade crucial no processo 

de inovação, onde as ideias são geradas no domínio da criatividade acopladas entre 

possibilidades técnicas, demandas e oportunidades de mercado (STONER & FREEMAN, 

1985, apud PADILHA et al, 2010). Trata-se de uma atividade articuladora e multidisciplinar 

que integra planos estratégicos e operacionais de acordo com a visão e missão da empresa, 

desenvolvendo produtos de acordo com as tendências, prazos e custos (PADILHA et al, 

2010). Conforme o Conselho Internacional das Sociedades de Design Industrial (ICSID), o 

design industrial é um processo estratégico de resolução de problemas que impulsiona a 

inovação, constrói o sucesso do negócio e leva a uma melhor qualidade de vida através de 

produtos inovadores, sistemas, serviços e experiências (ISCID, 2016). No âmbito do setor 

joalheiro, o design é entendido como a principal estratégia adotada para diferenciar a joia 
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brasileira no mercado mundial, além de ser fundamental para agregar valor e criar identidade 

visual para a joia brasileira (HENRIQUES & SOARES, 2005). Assim, o profissional de 

design de joias, isto é, o designer de joias, torna-se central não só no desenvolvimento de 

produtos, mas também nas decisões estratégicas da empresa.  

Neste trabalho, busca-se estudar a interface de atuação e mediação do designer de 

joias na gestão estratégica do projeto. São objetivos específicos delinear através das novas 

abordagens da abrangência da atividade do Design, como o profissional pode atuar de forma a 

contribuir para os objetivos estratégicos das empresas, sob a luz da Gestão do Design e dos 

processos de produção que envolvem sua atuação, além de entender os benefícios da prática 

para o desenvolvimento de projetos adequados, agregação de valor, visibilidade da empresa 

no mercado através de seus produtos e serviços, e geração de inovação. A metodologia 

consiste em uma revisão de literatura sobre o tema. Para tanto, foram estudados autores nas 

áreas de Design de Produto, com ênfase no Design de Joias, e na Engenharia de Produção, 

com foco no escopo do Processo de Desenvolvimento de Produto. 

 

2. Desenvolvimento 

2.1. A relevância estratégica do design 

A competitividade mundial tem evidenciado cada vez mais a necessidade do emprego 

do design, entendido não apenas como adição externa da estética, mas como desenvolvimento 

de projetos em toda a sua complexidade. Seu potencial é melhor aproveitado quando 

incorporado ao processo de produção desde a concepção da estratégia da empresa, passando 

por todas as fases de desenvolvimento, de uma forma integrada com outras áreas e sob todos 

os aspectos (MARTINS, 2004). Assim, o design deve tornar-se parte integrante dos objetivos 

das empresas, sendo pensado desde a fase inicial de estratégias, diretrizes e concepção dos 

produtos, permeando todos os níveis de atividades das empresas. Com isso, além das demais 

atividades da organização, a empresa passa a desempenhar a atividade de gestão do design 

(LIBÂNIO, 2011). 

Embora o design destaque-se como primeira prioridade do empresário, a visão quanto 

ao seu uso dentro das empresas pesquisadas em MG, é expressa de forma restrita, não o 

incluindo no planejamento do produto desde os estágios iniciais de seu desenvolvimento 

(TEIXEIRA, 2002). Torna-se cada vez mais necessário perceber que o design faz parte de um 

processo anterior à concretização da forma (produto) e entender o Design como uma atividade 

multidisciplinar, que age diretamente na estrutura e nas relações funcionais das empresas 

(LIBÂNIO, 2011), onde é ator principal de integração de setores e equipes de trabalhos 

envolvidas nos variados projetos. Ainda como pontua LIBÂNIO (2011) a compreensão do 

design como um processo aliado à atividade multidisciplinar do profissional de design (e sua 

interação com seus demais interlocutores) pode potencializar os processos de gestão de 

design, alavancando a competitividade das empresas. 
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2.2. O processo de desenvolvimento de produto 

A atividade de desenvolvimento de um novo produto não é tarefa simples (BAXTER, 

2000). Ela requer pesquisa, planejamento cuidadoso, controle meticuloso e, mais importante, 

o uso de métodos sistemáticos. Os métodos sistemáticos de projeto exigem uma abordagem 

interdisciplinar, abrangendo métodos de marketing, engenharia de métodos e a aplicação de 

conhecimentos sobre estética e estilo. Esse casamento entre ciências sociais, tecnologia e arte 

aplicada nunca é uma tarefa fácil, mas a necessidade de inovação exige que ela seja tentada.  

Os processos de design não são lineares e tampouco se apoiam somente em aplicações 

técnicas. O design é uma atividade implícita no processo do experimento, e sua prática 

estabelece a cooperação e integração entre os diferentes atores, o que o destaca como 

disciplina de interface, o ator-mediador dentro do processo. O design é qualificado como uma 

atividade de “gerenciamento reflexivo” onde o fazer e o pensar são complementares 

(SCHÖN, 1983, apud VISSER, 2010). O fazer está além do pensar na prototipagem (testes), 

mas o pensar está presente na análise dos feedbacks e nos resultados. (VISSER, 2010). Outro 

fator agravante no processo de design é o ambiente dinâmico em que as empresas operam, 

com pressões constantes para mudanças de projeto, vindas do mercado (clientes e 

competidores), da legislação ou de dentro da empresa. Dessa maneira, o projeto original está 

frequentemente sujeito a constantes alterações ao longo do tempo (MOREIRA, 2013).  

O fator tempo é crucial no projeto de produto. Segundo NAVEIRO (2008), denomina-

se “ciclo de vida” de um produto ao histórico do produto desde sua criação até a sua retirada 

do mercado. Para BAXTER (2000), os produtos têm um desempenho no mercado semelhante 

ao ciclo de vida dos seres vivos – nascem, crescem, atingem a maturidade e entram em 

declínio. A análise da curva de vida dos produtos tem o objetivo de diagnosticar a linha de 

produtos da empresa, determinando a fase de vida de cada um deles, bem como determinar a 

velocidade de obsolescência do produto.  

Cabe ao Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) situar-se na interface entre a 

empresa e o mercado, pertencendo a ele identificação – e até mesmo se antecipação – das 

necessidades do mercado e propor soluções (por meio de projetos de produtos e serviços 

relacionados) que atendam a tais necessidades. Daí sua importância estratégica, buscando: 

identificar as necessidades do mercado e dos clientes em todas as fases do ciclo de vida do 

produto; identificar as possibilidades tecnológicas; desenvolver um produto que atenda às 

expectativas do mercado, em termos da qualidade total do produto; desenvolver o produto no 

tempo adequado – ou seja, mais rápido que os concorrentes – e a um custo competitivo. Além 

disso, também deve ser assegurada a manufaturabilidade do produto desenvolvido, isto é, a 

facilidade de produzi-lo, atendendo às restrições de custo e de qualidade na produção 

(ROZENFELD et al, 2006). De acordo com KAEBERNICK et al (2003), as práticas 

correntes do desenvolvimento de produtos visam atingir alta qualidade de um produto, a um 

custo baixo e lucro alto. Observa-se que relevância estratégica do PDP vai ao encontro dos 

cinco objetivos de produção propostos por SLACK et al (1997), que são: custo, velocidade, 

qualidade, confiabilidade de entrega e flexibilidade. Assim, busca-se entregar ao cliente um 

produto dentro das condições ótimas do projeto e da produção na empresa.  
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2.3. O design e o designer de joias 

Segundo BAXTER (2000) o desenvolvimento de produtos deve ser orientado para o 

consumidor. O designer de produtos bem-sucedido é aquele que consegue pensar com a 

mente do consumidor: ele consegue interpretar as necessidades, sonhos, desejos, valores e 

expectativas do consumidor. É também através do produto que o consumidor conhece e 

entende a empresa no contexto de mercado, seus valores, tecnologia, identidade e imagem. 

A joia deve ser entendida enquanto um produto sujeito às mesmas orientações de 

qualquer outro. Seu desenvolvimento envolve a atuação de áreas e profissionais diversos, e 

seu design constrói-se ao longo da variada coletiva prática, com múltiplas possibilidades 

implícitas na atividade (TEIXEIRA, 2002). Logo, a joia é um produto que deve ser pensado e 

orientado para o mercado e seu desenvolvimento deve abranger as metodologias e análises 

previstas para o desenvolvimento de produtos.  

Dentre os vários aspectos que concernem o valor das joias, verifica-se um interesse 

nos seguintes níveis: o processo e a criação, a transformação do objeto, a incorporação de 

novas técnicas, e o aprendizado com os materiais (CODINA, 2004). Por envolver, ao mesmo 

tempo práticas artesanais e de alta tecnologia, o design de joias tem na comunicação e 

integração das equipes o fator essencial à construção do repertório da atividade. O 

desenvolvimento e fabricação das joias compreendem dois momentos importantes: o criativo 

(design) e o material (produção, ourivesaria e alta tecnologia atualmente empregada). A 

identidade do produto será o resultado da estreita cooperação entre os atores desses processos 

(TEIXEIRA, 2002).  

Considerando todos os fatores estratégicos da gestão do design de joias até aqui 

abordados, temos: a cooperação da equipe multi e interdisciplinar; o equilíbrio entre práticas 

artesanais e tecnologia; também o equilíbrio entre aspectos teóricos e práticos do projeto; o 

uso de metodologias e ferramentas de projeto e de processo; o foco nos objetivos da 

produção; a orientação para as necessidades do consumidor final. Tais fatores são estratégicos 

porque buscam assegurar a competitividade das empresas e, consequentemente, seu lucro. 

Dado o designer de joias ser um dos principais atores do processo de desenvolvimento de 

produto, cabe a ele ter um papel relevante na tomada de decisões estratégicas da organização. 

 

3. Considerações finais 

 A revisão de literatura apresentada tem caráter exploratório na pesquisa sobre o papel 

do designer de joias na gestão estratégica do projeto em empresas de joias de Minas Gerais. 

Fundamentou-se tanto nas áreas de Design Industrial quanto de Engenharia de Produção, 

considerando aspectos de gestão e do mercado de joias. Com este trabalho, buscou-se 

contribuir para uma lacuna na literatura quanto às especificidades do designer de joias em 

uma abordagem de estratégia organizacional.  
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Projeto Pimp My Carroça - Pimpex BH: pesquisa e desenvolvimento 

de carroças de catadores de recicláveis 

Luciana dos Santos Duarte (FACULDADES KENNEDY) – santosduarte.luciana@gmail.com 

Silvia Resende Xavier (PARSONS SCHOOL OF DESIGN) – silviarx@gmail.com 

Gustavo Henrique Silva Beatriz (FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO) – 
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Marcel Yssamo Matssunaka (PROJETO PIMP MY CARROÇA) – paraomarcel@gmail.com 

Thiago Teixeira Leite Ackel (PROJETO PIMP MY CARROÇA) – artetude@gmail.com 

 

Resumo: Este artigo aborda a pesquisa e o desenvolvimento de catorze carroças de catadores de recicláveis da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. A revisão de literatura contempla a gestão do lixo no Brasil, com 

ênfase no processo de reciclagem e na condição socioeconômica dos catadores. O objetivo geral foi melhorar a 

condição do catador por meio do projeto de produto. Dentre os objetivos específicos, menciona-se a promoção 

da visibilidade do catador, a proposição de soluções para as carroças adequadas a cada catador, além da 

viabilização para os alunos de graduação em engenharia de produção de uma experiência projetual de impacto 

social. O método do Pimpex foi combinado com métodos de pesquisa e desenvolvimento de produto, bem como 

amparado pela metodologia de ergonomia do produto. As etapas de desenvolvimento do projeto são descritas, 

considerando aspectos positivos e negativos da execução, além de correlacionar como as carroças produzidas 

implicaram em benefício para o trabalho e visibilidade dos catadores. Entende-se que os catadores são o elo mais 

vulnerável na cadeia de valor da reciclagem, e cujo valor do próprio trabalho ainda carece de reconhecimento 

social e do amparo de projetos como os que são propostos no escopo de atuação do Pimp My Carroça. 

Considerando a conjuntura do setor de reciclagem no Brasil, verifica-se a contribuição do Pimpex BH para a 

melhoria do trabalho dos catadores, a visibilidade dos mesmos e, por consequência, seu impacto socioambiental 

positivo. 

 

Palavras-chave: Gestão do lixo, Reciclagem, Catadores, Projeto de carroça. 

 

Área/Subárea: Engenharia do Produto / Planejamento e Projeto de Produto 

 

1. Introdução  

Desde 1980, os consumidores têm sido encorajados a reciclar os resíduos, como 

papeis, latas, garrafas plásticas, vidros, pneus (CHANG et al, 1999). Nas discussões atuais 

sobre a gestão sustentável de resíduos sólidos, destaca-se o conceito de prevenção de resíduos. 

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, em vigor desde 2010, cita a 

redução na fonte, a reciclagem e a disposição de resíduos, como algumas diretrizes (VILLAC, 

2014). A Lei 12.305, que integra a PNRS, aborda os seguintes tópicos: ciclo de vida, logística 

reversa, reutilização, padrões sustentáveis de produção e consumo, manejo de resíduos 

sólidos, dentre outros, de modo a obrigar (estabelecendo regras e propondo punições 

criminais) as indústrias a manejar corretamente seus resíduos (DUARTE e CÂMARA, 2015). 

Nesse contexto, a reciclagem se apresenta como uma prática central para uma gestão 

sustentável dos resíduos sólidos.  Por definição, a reciclagem é o processo de coletar produtos, 

componentes e/ou materiais, desmontá-los (quando necessário), separá-los em categorias de 

mailto:santosduarte.luciana@gmail.com
mailto:silviarx@gmail.com
mailto:guhenrique.pmc@gmail.com
mailto:paraomarcel@gmail.com
mailto:artetude@gmail.com
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materiais (como plásticos específicos, vidros, etc.) e processá-los em produtos, componentes 

e/ou materiais reciclados (BEAMON, 1999). Pelo vetor da reciclagem, o beneficiamento de 

materiais pós-consumo desencadeia uma série de benefícios ambientais, econômicos e 

também sociais. Primeiramente, podemos citar como consequência direta da reciclagem a 

diminuição do volume de matéria enviada para aterro sanitários, o que prolonga a vida útil 

dessas estruturas. Outro benefício ambiental derivado do processo de reciclagem é a 

diminuição da extração de matérias-primas virgens, ou seja, a reciclagem também conduz à 

prevenção de resíduos sólidos na extração de recursos naturais (DIAS e BORTOLETO, 2014; 

JOHN e ZORDAN, 2001).  

A estruturação da indústria de reciclagem levou também à valorização econômica de 

materiais descartados. Esse processo propiciou a consolidação do mercado de materiais 

recicláveis. Nesse contexto, surge o termo “valoração de resíduos” como resultado econômico 

do processo de agregar valor aos produtos e materiais pós-consumo (TEODÓSIO et al, 2014). 

A atividade de coleta e encaminhamento de resíduos sólidos, que até então gerava apenas 

gastos, passou a ser uma atividade que gera retorno financeiro. Assim, o sistema de 

reciclagem agrega tanto valor ambiental quanto econômico (LEITE, 2009). Tal valor 

econômico atribuído aos materiais descartados possibilita a sobrevivência de uma parcela da 

população em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes excluída do mercado formal de 

trabalho. Observamos essa situação no Brasil, em que: 

Um número significativo dessa população vive nas ruas, onde desenvolve o seu 

repertório de sobrevivência que envolve a coleta e reciclagem de materiais, o que é 

conhecido como “catação”. É uma economia autocriada que reutiliza o lixo e os 

restos da cidade. A coleta de material reciclável às vezes alcança, ou ultrapassa, o 

salário mínimo (HARLAND e SANTOS, 2014). 

Não há dados precisos quanto ao número de catadores existentes no Brasil. Um 

relatório publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA em 2012 baseia-se 

nos dados do Censo Demográfico do IBGE e na Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílios – PNAD de 2010, e estima a existência de 387.910 catadores no Brasil. No 

entanto, o estudo reconhece que esse número pode estar abaixo do quantitativo real. 

TEODÓSIO et al (2014) apontam para outras fontes que apresentam diferentes números, 

como a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008 que identificou 70.449 catadores de 

materiais recicláveis (destaca-se que 5.635 são crianças menores de 14 anos); e a estimativa 

do Movimento Nacional dos Catadores – MNC de que existam 800 mil catadores no país 

(TEODÓSIO et al, 2014). 

Gradativamente, o trabalho dos catadores tem sido reconhecido como parte integrante 

da gestão de resíduos sólidos no Brasil. Essa conquista está ligada ao histórico de luta e auto-

organização desse grupo, que transformou a atividade também em um movimento social. O 

reconhecimento legal da atividade dos catadores contribui para desfazer um dos estigmas 

ligados à essa atividade – o estigma da informalidade. Os catadores, no entanto, ainda 

enfrentam muitos problemas no seu trabalho diário como, por exemplo, o preconceito, o 

desrespeito e a invisibilidade. Para NAGLE (2013) o trabalho de coleta de resíduos é um 

exemplo de elemento "não notado" na vida diária, e os envolvidos são trabalhadores 

igualmente "não notados", invisíveis. O reconhecimento legal não necessariamente leva à 

aceitação social da atividade, que ainda é estigmatizada por lidar com materiais descartados e 

por ser realizada por uma parcela marginalizada da população.  
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Nesse âmbito, surgem projetos sociais que visam promover a visibilidade e a 

valorização do catador como indivíduo e profissional autônomo. Podemos citar os seguintes 

projetos: Catadores Saudáveis, Coleta Solidária, Cavalo de Lata, dentre outros. Destaca-se o 

projeto Pimp My Carroça, iniciado pelo artista Thiago Mundano, em 2012 na cidade de São 

Paulo. Além de propor uma conscientização política e humanizada, o impacto social do Pimp 

My Carroça consiste diretamente na reforma e grafite das carroças, na doação de objetos de 

interface catador/carroça e equipamentos de proteção individual para os catadores, e em 

diversas atividades que vão do atendimento de saúde e higiene para o catador até intervenções 

urbanas propondo “vaga de carroças” e “reciclovias”. Ao longo dos anos, o projeto já atendeu 

496 catadores (que tiveram suas carroças reformadas e grafitadas, isto é, “pimpadas”), contou 

com 354 grafiteiros e artistas participantes, além de 1.429 voluntários participantes, em mais 

de 20 cidades no Brasil, na Bolívia e no Peru. Em 2015, o projeto Pimp My Carroça recebeu o 

“Prêmio de Água e Saneamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - FEMSA 

América Latina e no Caribe”, na categoria Resíduos Sólidos (PIMP MY CARROÇA, 2016). 

 

2. Materiais e métodos 

Durante o segundo semestre de 2015, o projeto Pimpex, que integra o escopo de 

atuação do Pimp My Carroça, foi proposto como atividade didática para 15 alunos do 7º 

período de Engenharia de Produção na Faculdades Kennedy, na disciplina de “Planejamento e 

Projeto de Produto”. O objetivo geral foi melhorar a condição do catador por meio do projeto 

de produto. Dentre os objetivos específicos, menciona-se a promoção da visibilidade do 

catador, a proposição de soluções para as carroças adequadas a cada catador, além da 

viabilização para os alunos de uma experiência projetual de impacto social. O método do 

Pimpex foi combinado com métodos de pesquisa e desenvolvimento de produto (BAXTER, 

2000; ROZENFELD et al, 2006; MOREIRA, 2013), bem como amparado pela metodologia 

de ergonomia do produto (IIDA, 2005), a qual incluiu análise de verbalizações por meio de 

entrevistas e análise da tarefa do catador (QUADRO 01). 

 

N. Etapa Ferramentas de auxílio e/ou forma de viabilização 

1 Compreensão do projeto Pimp 

My Carroça 

Vídeos e materiais instrutivos, site e mídias sociais do projeto, 

além de links diversos correlacionados. 

2 Prospecção dos catadores Ficha de entrevista estruturada, própria do projeto; fotos com o 

catador; verbalizações buscando compreender, com 

sensibilidade, o indivíduo e o trabalhador. Foram selecionados 

14 catadores aleatórios na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, todavia próximos do local-base (trabalho ou casa) de 

cada aluno. 

3 Prospecção dos artistas Grafiteiros e artistas de rua reconhecidos e novatos foram 

convidados a pintar as carroças dos catadores. O perfil 

profissional e portfólio online de cada artista foi analisado 

durante cinco meses. 

 

QUADRO 01 – Metodologia do Pimpex BH 
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Continuação do QUADRO 01 

4 Pesquisa de produtos 

concorrentes, produtos 

similares e materiais 

Alunos pesquisaram imagens de carroças, produtos semelhantes e 

objetos de interface alternativa usados no transporte de materiais 

recicláveis. Também pesquisaram características dos materiais. 

5 Orçamento de materiais Cada aluno apresentou um orçamento para sua carroça, feito junto a 

serralheiros e empresas de materiais. Todos os orçamentos foram 

refeitos, buscando reduzir os valores pela metade. 

6 Campanha de 

financiamento coletivo 

Realizada por meio do site Catarse, que propôs condições especiais 

para este Pimpex de maior complexidade técnica e de imprevistos. 

7 Geração de ideias, 

conceitos e desenhos 

preliminares 

Por meio do uso de diversas ferramentas de criatividade, os alunos 

geraram conceitos (em palavras) para suas carroças, e então 

desenhos (também chamado de “geração de alternativas”). 

8 Análise ergonômica do 

trabalho do catador 

Durante um dia, os alunos se colocaram no lugar de uma catadora, 

carregando-a em sua carroça, aprendendo sobre dimensões, peso, 

formas de locomoção, adequações da interface carroça-catador 

9 Divulgação do projeto para 

obter doações 

Produção de peças publicitárias para mídias sociais. Panfletagem no 

centro de BH. Execução de um grafite de 3m em local movimentado 

e central de BH. Releases em jornais impresso. Participação da 

organizadora em programas de TV e rádios (DUARTE, 2016). 

10 Desenvolvimento de 

desenhos e mock-ups 

Os desenhos de cada aluno tiveram orientação da professora, quanto 

a expressar um conceito/ideia e propor soluções para atributos 

diversos como leveza, rapidez, facilidade de manusear, conforto, etc. 

11 Detalhamento técnico Desenvolvimento de croquis técnicos e desenho final. 

12 Reforma das carroças Cada aluno buscou o apoio de profissionais experientes em 

serralheria e borracharia, além de buscar por metais e rodas. 

13 Logística das carroças Coube a voluntários de outro projeto e a um grupo de alunos do 10º 

período, na disciplina de “Projeto de Fábrica e Instalações 

Industriais” viabilizar carretos e caminhonetes, e propor a rota. 

14  Grafite das carroças Participaram sete homens e sete mulheres artistas, que dispuseram 

também de seus materiais. Foram doadas ainda 14 latas de spray. 

15 Entrega dos kits 

pimpadores do Pimpex 

Os kits foram entregues em duas etapas aos catadores: uma parte 

durante o dia do evento, e outra parte dos itens após o evento. 

16 Relato do evento No dia do evento, foram coletadas verbalizações com os catadores. 

Após a realização do evento, foram feitas reuniões distintas com 

alunos, voluntários, apoiadores, artistas e com os organizadores, 

buscando avaliar os aspectos positivos e os a serem melhorados. 

 

3. Desenvolvimento 

O projeto contou com alguns desafios e imprevistos, podendo ser citados: (1) a 

tragédia do rompimento da barragem de Mariana-MG (que direcionou o foco da mídia e dos 

doadores, implicando em ajustes na divulgação do projeto e no cronograma); (2) alguns 

catadores inicialmente prospectados não foram mais localizados ou desistiram de participar; 

(3) obtenção de doações de materiais; (4) bater a meta alta da campanha no Catarse, orçada 

em R$16.130,00 para executar todo o projeto.  
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A maioria das carroças, tanto de madeira quanto de estrutura metálica, foi reformada 

pelos alunos a partir da carroça preexistente de cada catador. Todavia, algumas delas foram 

totalmente produzidas pelos alunos. Como exemplo, tem-se a carroça inteiramente 

enferrujada da catadora Ciderlande dos Santos, que sustenta três filhos com seu trabalho e 

afirmou na entrevista que considerava o estado de sua carroça como “bom”. Ela recebeu uma 

nova carroça, que contou com a pintura de três grafiteiros reconhecidos em Belo Horizonte, 

como Ataíde Miranda, Criola e DMS (FIG. 01). A participação dos artistas de rua e grafiteiros 

foi engajada e amistosa, tendo todos comparecido no dia do evento e dialogado com os 

catadores sobre suas cores, desenhos e mensagens preferidas, atendendo o catador com sua 

arte.  

Figura 01 – À esq., a catadora Ciderlande dos Santos e sua carroça enferrujada. À dir., 

a nova carroça sendo grafitada.  

            

Fonte: Fotógrafo João Vitor Teófilo. 

 

4. Considerações finais 

A realização do projeto Pimpex BH mostrou-se viável mediante o alto engajamento e 

flexibilidade de todas as partes envolvidas. A metodologia utilizada pode ser replicada para 

outras disciplinas correlatas com o projeto de produto, considerando o fator localidade dos 

catadores, a logística de atendimento, o comprometimento dos envolvidos e tendo como foco 

atender os catadores. As catorze carroças produzidas, conjugadas com objetos de interface 

catador/carroça e com o conjunto de EPIs, mostraram-se eficientes em cumprir os objetivos 

propostos do projeto, atendendo as especificidades de cada um dos catadores. Entende-se que 

os catadores são o elo mais vulnerável na cadeia de valor da reciclagem, e cujo valor do 

próprio trabalho ainda carece de reconhecimento social e do amparo de projetos como os que 

são propostos no escopo de atuação do Pimp My Carroça. Considerando a conjuntura do setor 

de reciclagem no Brasil, verifica-se a contribuição do Pimpex BH para a melhoria do trabalho 

dos catadores, a visibilidade dos mesmos e, por consequência, seu impacto socioambiental 

positivo.  
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hotel: uma aplicação do modelo SERVQUAL 
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Avaliação da qualidade nos serviços de um hotel: uma aplicação do 

modelo SERVQUAL 

Lays Capingote Serafim da Silva (UFG - CAC) – laysengenharia7@gmail.com 

Resumo: O setor de serviços tem alcançado uma posição importante na economia do Brasil, empregando uma 

quantidade significativa de mão de obra e absorvendo uma parcela notória dos gastos anuais de consumidores e 

organizações. Dentro do setor de serviços, encontram-se os serviços de hotelaria, que tem tomado destaque com 

o desenvolvimento do turismo. A crescente importância desse setor na estrutura econômica fez surgir o desafio 

de desenvolver vantagens competitivas, visto que, o mercado está cada vez mais competitivo e os consumidores 

mais exigentes. Diante dessa realidade, as empresas buscam métodos de avaliação que possibilite o retorno do 

cliente, indicando o que precisa ser melhorado. Um método utilizado para essa finalidade é o modelo 

SERVQUAL, que analisa a satisfação dos clientes através das expectativas e percepções obtidas. Assim, o 

presente artigo tem como objetivo a aplicação do SERVQUAL para avaliar a qualidade nos serviços prestados 

de um hotel da cidade de Catalão, Goiás, para isso, foi utilizada uma adaptação do modelo para o segmento 

hoteleiro. A metodologia aplicada no estudo foi baseada no método SERVQUAL, que possui abordagem 

quantitativa, com aplicação de questionários, utilizando a escala likert de 5 pontos. Por fim, são apresentados os 

resultados, indicando os serviços que necessitam de melhorias. 
Palavras-chave: Avaliação da qualidade; Serviços em hotelaria; Expectativa; Percepção. 

 

Área/Subárea: Engenharia da Qualidade. 

 

1. Introdução 

 Diante do atual cenário de concorrência entre empresas que oferecem os mesmos 

serviços, as organizações estão se empenhando para alcançar a melhoria de seus processos, 

objetivando a fidelização dos clientes e também à conquista de novos consumidores. Um fator 

essencial rumo à qualidade total em serviços está na compreensão do que o cliente visualiza 

como qualidade. Existem alguns métodos, como o modelo SERVQUAL, com a finalidade de 

mensurar o que os clientes esperam e percebem nos serviços prestados.  

 Segundo Sampaio et al. (2004), o SERVQUAL representou uma ruptura nos processos 

de avaliação de serviços e tornou-se um dos modelos mais utilizados nas diversas áreas do 

conhecimento. Inaugurou-se assim, uma nova etapa dos sistemas de avaliação, possibilitando 

o retorno dos clientes. 

 O presente artigo tem o objetivo de demonstrar a aplicação do modelo SERVQUAL, 

adaptado para um hotel da cidade de Catalão, Goiás, e responder o seguinte questionamento: 

Quais serviços resultam na satisfação dos hóspedes e quais necessitam de melhorias? As 

respostas para esse questionamento é encontrada mediante a análise das expectativas e 

percepções dos hóspedes, após a utilização dos serviços. 

 Para cumprir o objetivo, esse artigo adota a seguinte estrutura: na seção dois é 

apresentada uma breve fundamentação teórica a cerca do setor de serviços em hotelaria e do 

modelo SERVQUAL, respectivamente; na terceira seção é exibida a metodologia de pesquisa 

empregada no trabalho; na seção quatro são apresentados os resultados e discussões; e na 

quinta seção as considerações finais. 

mailto:laysengenharia7@gmail.com
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2. Fundamentação teórica 

 No mundo contemporâneo marcado pela globalização, as empresas estão buscando a 

melhoria contínua de processos. Para Freitas (2005), à medida que a competição entre as 

empresas aumenta, o cliente torna-se mais exigente e crítico diante dos serviços prestados.  

 Em resposta a este cenário de competição, Freitas (2005), relata que muitas 

organizações têm buscado superar as necessidades e expectativas dos clientes, e procurado 

formas de superar a concorrência para garantir a fidelidade dos clientes em relação aos 

produtos e serviços oferecidos.   

 De acordo com Hoffman e Bateson (2003), os serviços podem ser entendidos como 

ações e esforços, os quais possuem características intrínsecas, tais como: intangibilidade – não 

podem ser vistos, sentidos, degustados ou tocados; inseparabilidade – envolvimento do cliente 

no processo de produção, pois os serviços são feitos e consumidos ao mesmo tempo; 

heterogeneidade – quantidade variada de prestadores de serviços, dificultando o controle da 

qualidade antes que o mesmo chegue até o cliente e perecibilidade – impossibilidade de 

estocagem. 

 Segundo Branco, Ribeiro e Tinoco (2010), o setor de hotelaria é um dos setores que 

mais avançam no mundo, e a mesma situação é observada no Brasil. O setor vem 

acompanhando o acelerado desenvolvimento do turismo.  Junior (2011) menciona que a 

satisfação do hóspede está diretamente ligada à qualidade nos serviços prestados. 

 Para poder mensurar o grau de satisfação dos clientes nas empresas prestadoras de 

serviços, foi criado o modelo SERVQUAL. Desenvolvido por Parasuramam, Zeithaml e 

Berry (1988), o modelo analisa as expectativas e percepções dos clientes através de cinco 

dimensões da qualidade do serviço: tangibilidade, confiabilidade, atendimento, segurança e 

empatia. Segundo Souza, Meira e Maske (2012), o SERVQUAL consiste em um questionário 

elaborado em duas seções: uma correspondente às expectativas gerais do respondente em face 

do serviço investigado e outra que busca medir o julgamento do usuário sobre o serviço 

prestado pela empresa com a qual teve experiência. 

3. Metodologia da pesquisa 

 Para identificar o que realmente os hóspedes de um hotel percebem como qualidade, 

foi utilizada uma adaptação do método SERVQUAL, que tem como fundamento uma 

pesquisa quantitativa, com a finalidade de criar um instrumento para medir a qualidade do 

serviço, levando em consideração as expectativas e percepções dos clientes. 

 A coleta de dados para desenvolvimento do estudo foi realizada entre 14/09/2015 a 

14/12/2015, com a aplicação de questionários estruturados baseados no SERVQUAL. O 

modelo deste estudo é uma adaptação do modelo original e apresenta 20 itens divididos de 

acordo com as cinco dimensões presentes no modelo: tangibilidade, confiabilidade, 

atendimento, segurança e empatia.  

 Foram aplicados dois questionários para cada um dos 10 hóspedes do hotel, sendo um 

questionário referente à expectativa e o outro referente à percepção. As afirmativas foram 

avaliadas em uma escala likert de 5 pontos, variando de (1) Péssimo a (5) Excelente. A escala 
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likert e o modelo de questionário aplicados tanto para a expectativa quanto para a percepção 

são apresentados a seguir nos Quadros 1 e 2.  
   

Quadro 1 – Escala Likert de 5 pontos 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

Quadro 2 - Modelo de questionário aplicado para mensurar a expectativa e a percepção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

4. Resultados e discussões 

 A análise dos dados foi baseada nos resultados dos questionários aplicados aos 10 

hóspedes do hotel. Através dos resultados de cada questionário, foram efetuadas médias das 

expectativas e percepções obtidas de cada item. A Tabela 1 a seguir, apresenta as médias da 

Péssimo Ruim Regular 
Muito 

Bom 
Excelente 

1 2 3 4 5 

Responda as 20 perguntas colocando um valor de 1 a 5 na coluna NOTA baseando na 

escala abaixo. 

Péssimo Ruim Regular 
Muito 

Bom 
Excelente Nota 

1 2 3 4 5   

Tangibilidade   

1 - Instalações e Equipamentos modernos   

2 - Visual agradável   

3 - Funcionários com boa apresentação pessoal   

4 - Quarto confortável   

5 - Alimentos e bebidas   

6 - Cumprimento do que foi prometido   

Confiabilidade   

7 - Disponibilidade para resolução de problemas   

8 - Atividades feitas corretamente pela 1° vez   

9 - Realização do serviço em tempo prometido   

10 - Funcionários atendem prontamente   

Atendimento   

11 - Boa vontade no atendimento   

12 - Disponibilidade no atendimento   

13 - Confiança nos funcionários   

Segurança   

14  - Educação dos funcionários   

15 - Competências para responder dúvidas   

16 - Atenção individual aos hóspedes   

Empatia   

17 - Conveniências dos horários de atendimento   

18 - Atendimento personalizado   

19 - Interesse no atendimento   

20 - Atendimento de necessidades específicas   
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qualidade dos serviços prestados, separados pela expectativa e percepção, de acordo com os 

requisitos: tangibilidade, confiabilidade, atendimento, segurança e empatia. 

Tabela 1 – Resultados da aplicação dos questionários 

Requisitos Hotel analisado 

Tangibilidade 
EXP 

(média) 

PERC 

(média) 

GAP (EXP - 

PERC) 

Instalações e Equipamentos modernos 3,95 3,50 0,45 

Visual agradável 3,45 3,14 0,31 

Funcionários com boa apresentação pessoal 3,50 3,71 -0,21 

Quarto confortável 3,80 3,77 0,03 

Alimentos e bebidas 3,80 3,70 0,10 

Cumprimento do que foi prometido 4,50 4,45 0,05 

Confiabilidade 
EXP 

(média) 

PERC 

(média) 

GAP (EXP - 

PERC) 

Disponibilidade para resolução de problemas 4,10 4,00 0,10 

Atividades feitas corretamente pela 1° vez 3,95 3,90 0,05 

Realização do serviço em tempo prometido 4,60 4,35 0,25 

Funcionários atendem prontamente 3,70 3,50 0,20 

Atendimento 
EXP 

(média) 

PERC 

(média) 

GAP (EXP - 

PERC) 

Boa vontade no atendimento 4,55 4,90 -0,35 

Disponibilidade no atendimento 4,70 4,75 -0,05 

Confiança nos funcionários 3,80 3,75 0,05 

Segurança 
EXP 

(média) 

PERC 

(média) 

GAP (EXP - 

PERC) 

Educação dos funcionários 4,05 4,50 -0,45 

Competências para responder dúvidas 3,55 3,71 -0,16 

Atenção individual aos hóspedes 3,30 3,28 0,02 

Empatia 
EXP 

(média) 

PERC 

(média) 

GAP (EXP - 

PERC) 

Conveniência dos horários de atendimento 3,40 3,33 0,07 

Atendimento personalizado 3,20 3,10 0,10 

Interesse no atendimento 4,50 4,55 -0,05 

Atendimento de necessidades específicas 3,00 2,55 0,45 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Na Tabela 1, o GAP, é o resultado da subtração das expectativas com as percepções. 

Os valores negativos indicam à satisfação absoluta do hóspede diante do serviço prestado, 

sendo que os valores positivos correspondem à insatisfação, indicando que, a percepção foi 

menor que a expectativa.  

 Analisando os resultados na Tabela 1, os itens “funcionários com boa apresentação 

pessoal”, “boa vontade no atendimento”, “disponibilidade no atendimento”, “educação dos 

funcionários”, “competências para responder dúvidas” e “interesse no atendimento”, 

apresentaram percepções maiores que as expectativas, ou seja, nesses itens os hóspedes foram 

surpreendidos positivamente. Os outros itens avaliados tiveram percepções menores que as 
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expectativas, sendo os itens “instalações e equipamentos modernos” e “atendimento de 

necessidades específicas” foram os que obtiveram maior GAP (0,45), indicando os itens que 

geraram maior insatisfação. 

 De acordo com Anjos e Abreu (2009), as médias entre 3,5 e 4,5 indicam expectativas e 

percepções médias, valores inferiores a 3,5 indicam expectativas e percepções baixas e 

valores acima de 4,5 apresentam expectativas e percepções altas. A Tabela 2 apresenta essa 

relação para cada item avaliado.  

Tabela 2 – Relação das médias para cada requisito 

Requisitos Hotel analisado 

Tangibilidade EXP PERC 

Instalações e Equipamentos modernos Médio Médio 

Visual agradável Baixo Baixo 

Funcionários com boa apresentação pessoal Médio Médio 

Quarto confortável Médio Médio 

Alimentos e bebidas Médio Médio 

Cumprimento do que foi prometido Médio Médio 

Confiabilidade EXP PERC 

Disponibilidade para resolução de problemas Médio Médio 

Atividades feitas corretamente pela 1° vez Médio Médio 

Realização do serviço em tempo prometido Alto Médio 

Funcionários atendem prontamente Médio Médio 

Atendimento EXP PERC 

Boa vontade no atendimento Alto Alto 

Disponibilidade no atendimento Alto Alto 

Confiança nos funcionários Médio Médio 

Segurança EXP PERC 

Educação dos funcionários Médio Médio 

Competências para responder dúvidas Médio Médio 

Atenção individual aos hóspedes Baixo Baixo 

Empatia EXP PERC 

Conveniência dos horários de atendimento Baixo Baixo 

Atendimento personalizado Baixo Baixo 

Interesse no atendimento Médio Alto 

Atendimento de necessidades específicas Baixo Baixo 

Avaliação geral Médio 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 2 apresenta uma visão geral das opiniões dos hóspedes com relação aos 

resultados apresentados na Tabela 1. Percebe-se assim que, no item “realização do serviço em 

tempo prometido” à expectativa é alta, porém a percepção é média, indicando que os 

hóspedes esperavam mais nesse serviço, o contrário aconteceu no item “interesse no 

atendimento” onde a expectativa é média e a percepção é alta, apontando que os hóspedes 

foram surpreendidos de forma positiva. Nos itens “boa vontade no atendimento” e 
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“disponibilidade no atendimento” as expectativas e percepções foram altas, indicando a 

satisfação plena dos hóspedes. Por fim, os itens que merecem atenção e indicam necessidade 

de melhorias, foram os que apresentaram valores baixos, como: “visual agradável”, “atenção 

individual aos hóspedes”, “conveniência dos horários de atendimento”, “atendimento 

personalizado”, e “atendimento de necessidades específicas”.  

5. Considerações finais 

 Através da aplicação do SERVQUAL, foi possível avaliar a qualidade dos serviços 

prestados pelo hotel, identificando os serviços que resultaram na satisfação dos hóspedes, bem 

como, a identificação dos serviços que necessitam de melhorias. Este modelo serviu de 

instrumento de avaliação para o hotel, podendo ser replicado em outro período.  

 O estudo enfatiza a importância da utilização de métodos de avaliação no setor de 

serviços, pois eles possibilitam o retorno do cliente, levantando pontos fortes e fracos da 

organização. O modelo SERVQUAL aplicado neste estudo se mostrou um método simples e 

eficiente para essa finalidade. 

 Para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação deste modelo em pelo menos dois 

hotéis de mesma categoria, podendo assim, fazer um comparativo dos serviços prestados.  
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Diagnóstico e proposição de melhorias no processo de expedição de 

certificados de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade Federal do 

Amazonas 

Marcia Pires de Souza (UFAM) mah2004@ig.com.br 

 

Resumo: Este trabalho apresenta a problemática no processo de expedição de certificados de Pós-Graduação 

Lato Sensu numa universidade pública da cidade de Manaus e os fatores que poderiam estar ocasionando os 

atrasos na entrega. A presente pesquisa pretende investigar e apresentar dados que podem contribuir para a 

identificação de fatores que podem estar ocasionando o atraso na expedição de certificados de Pós- Graduação 

Lato Sensu, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas. Para tanto, 

os sujeitos da pesquisa foram todos os funcionários lotados na Secretaria da Pós-Lato, dentre servidores efetivos, 

terceirizados e estagiários. Foi realizada uma pesquisa de campo, por meio de um formulário com perguntas 

fechadas. O processo de preenchimento deste formulário transcorreu de forma livre e os participantes tinham que 

responder todas as questões. O objetivo principal é mostrar que a gestão pela qualidade pode ser uma eficiente e 

eficaz ferramenta de ação para a administração pública. O resultado da pesquisa revela que para o alcance dos 

objetivos e metas, a participação de todos os envolvidos é de suma importância nesse processo de melhoria 

contínua, que visa levar a Universidade Federal do Amazonas a um patamar de instituição cada vez mais 

eficiente e compromissada com a sociedade. 
Palavras-chave: Qualidade; Serviços; Gestão Pública.  

 

Área/Subárea: Engenharia da Qualidade.  

 

1.  Introdução 

No mundo atual, é importante ficar atento à qualidade de cada serviço oferecido, pois 

os clientes estão sempre em busca de uma melhoria contínua nos produtos ou serviços que 

serão fornecidos pelos profissionais. Atualmente, a qualidade de cada tarefa executada é um 

diferencial, pois os contratantes avaliam as condições dos trabalhadores de acordo com seus 

desempenhos e ações referentes aos serviços prestados. Além disso, qualquer cliente ou 

usuário busca um profissional que ofereça qualidade, comprometimento e eficiência na 

execução de cada tarefa. 

A presente pesquisa pretende investigar e apresentar dados que podem contribuir para 

a identificação de fatores que podem estar ocasionando o atraso na expedição de certificados 

de Pós- Graduação Lato Sensu pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Amazonas. Para tanto, os sujeitos da pesquisa foram todos os  

funcionários lotados na Secretaria da Pós-Lato, dentre servidores efetivos, terceirizados e 

estagiários. Foi realizada uma pesquisa de campo, por meio de um formulário com perguntas 

fechadas. O processo de preenchimento deste formulário transcorreu de forma livre e os 

participantes tinham que responder todas as questões.  

O objetivo deste trabalho é propor sugestões de melhoria com o objetivo de otimizar o 

processo de expedição de certificados de Pós-Graduação Lato Sensu, através da redução do 

prazo de entrega, diminuição de desperdícios e retrabalho e motivação e comprometimento da 

equipe de trabalho. 

http://www.qualidadebrasil.com.br/noticia/a_importancia_da_qualidade_na_prestacao_de_servicos
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A relevância desse trabalho está no fato de que irá gerar o conhecimento sobre a 

qualidade dos serviços prestados pela Secretaria da Pós-Lato/PROPESP, do ponto de vista dos 

sujeitos da pesquisa. Diante dos resultados dessa pesquisa cabe se fazer uma reflexão 

profunda, sobre os serviços oferecidos na referida empresa e verificar as potencialidades para 

o alcance da qualidade contínua. 

2. Referencial teórico 

Para empresas que desejam manter-se no mercado de trabalho, é cada vez mais 

importante que seja oferecido a seus clientes ou usuários um serviço de qualidade, 

independente se a empresa é pública ou privada, pois os clientes/usuários estão sempre em 

busca de uma melhoria contínua nos produtos/serviços que serão oferecidos. Para o cliente é 

fundamental que haja comprometimento e eficiência na execução do serviço. 

Especialistas em administração afirmam que os serviços de uma organização 

alcançarão vantagens competitivas quando tiverem tratamento de uma questão estratégica e 

quando a qualidade for considerada como um compromisso, um investimento. Como o 

interesse pela qualidade está aumentando cada vez mais, os usuários de serviços estão cada 

vez mais exigentes (FRITSCH, 2000).  

De acordo com Costa (2010), o desempenho das instituições de ensino superior (IES) 

tem sido objeto de atenção crescente nos últimos anos. Tanto em nível nacional quanto em 

nível internacional, diversos estudos tratam do assunto; alguns utilizam ferramentas 

estatísticas e outros utilizam ferramentas não estatísticas para medir o desempenho das IES. 

Esses trabalhos fazem uso de “indicadores de desempenho”, a fim de verificar a eficiência das 

IES, sejam elas públicas ou privadas.  

Existem atualmente inúmeras ferramentas da qualidade que visam diagnosticar 

deficiências e implantar mudanças com o objetivo de aumentar a qualidade e produtividade 

nas empresas. Hoje, os programas de qualidade constituem uma prática constante em todas as 

empresas, com o intuito de saber e de assegurar se o seu cliente está satisfeito com os serviços 

oferecidos. 

Segundo Casado (2011), em instituições educacionais o uso de indicadores de 

desempenho na gestão, quer seja para atender à órgãos reguladores e leis específicas, quer 

seja como opção de gestão administrativa, tem-se mostrado uma ferramenta tão útil quanto 

para as organizações privadas.  

Muller (2001) afirma que a utilização de indicadores de qualidade e de medidas de 

desempenho nas instituições educacionais apresenta muitas vantagens, entre elas as seguintes:  

a) possibilita a avaliação do desempenho da Instituição, induz a um processo de 

transformações estruturais que permite eliminar inconsistências entre a missão institucional, 

sua estrutura e seus objetivos prioritários;  



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

3 

 

b) apóia o processo decisório de desenvolvimento organizacional e de formulação de 

políticas; melhora a coordenação da Instituição com seus dirigentes;  

c) apóia a introdução de sistemas de reconhecimento pelo bom desempenho;  

d)  gera maior grau de confiabilidade da gestão.  

 

 

Lapa e Neiva (1996) e Belloni (2000) classificam os critérios mais usuais de avaliação, 

em instituições de ensino, em dois grandes grupos: os ligados à idéia de desempenho 

organizacional (produtividade, eficiência, eficácia e efetividade) e aqueles ligados à idéia de 

qualidade (utilidade e relevância). 

Para Duenhas (2012), a importância da mensuração da eficiência das universidades 

públicas brasileiras decorre do fato de que essas são financiadas basicamente por recursos 

governamentais, nesse sentido é mister identificar quais instituições de ensino superior 

conseguem otimizar seus recursos e oferecer serviços demandados pela sociedade em que 

estão inseridas. 

Uma instituição que presta serviços deve estar, por todos os meios, constantemente 

atenta no sentido de saber se está satisfazendo as exigências daqueles para os quais estão 

voltados os seus serviços. O nível de satisfação também está relacionado a qualidade do 

relacionamento do funcionário com o público. Um bom relacionamento com o cliente traz 

vantagens competitivas (FRITSCH, 2000).  

3. Método 

Conforme definição de Gil (2002), a pesquisa é requerida quando não se dispõe de 

informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível 

se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao 

problema. 

 Frente ao problema proposto, a pesquisa tem caráter qualitativo e buscou-se 

identificar os fatores que poderiam estar ocasionando a baixa qualidade dos serviços prestados 

pela secretaria da Pós-Lato, vinculada a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFAM. 

Vergara (2009), usa critérios que define os tipos de pesquisa que serão utilizados, são 

elas: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins, a pesquisa foi exploratória, porque conforme Vergara (2009), é uma 

pesquisa que será realizada em áreas de pouco conhecimento, no entanto, com base nos 

problemas reais sobre a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria da Pós-Lato. 

Quanto aos meios de investigação, refere-se a uma pesquisa bibliográfica e de campo. 

Bibliográfica porque conforme Vergara (2009) foram utilizados estudos com base em 
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materiais já existentes, como referências teóricas publicadas em livros, jornais, revistas, redes 

eletrônicas. De campo, pois foram coletados dados de uma população específica.  

Quanto à caracterização do universo da pesquisa, Segundo Vergara (2009), universo e 

amostra: 

Trata-se de definir toda a população amostral. Entenda-se aqui por população não o 

número de habitantes de um local, como é largamente conhecido o termo, mas um conjunto 

de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características que 

serão objetos de estudo. 

Assim, foi realizado um estudo de caso na Universidade Federal do Amazonas, mais 

especificamente na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para compreendermos melhor 

um fenômeno individual, que é amplo e complexo e não pode ser estudado fora do contexto 

onde ocorre naturalmente.  

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, teve como base para a realização da 

pesquisa os critérios utilizados por Vergara (2009), que cita os meios de coleta de dados “Em 

se tratando de pesquisa de campo, os meios podem ser de observação, questionários, 

formulários e entrevistas”. Deste modo, foi utilizado um formulário de perguntas fechadas.  

4. Análise do ambiente 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas é 

responsável pela organização e tramitação institucional dos processos pertinentes à pesquisa 

(da Iniciação Científica ao Doutorado) e à pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, no que 

tange à oferta de atividades e de cursos. É composta pelos seguintes departamentos: 

Departamento de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação (DAV), Departamento de 

Pesquisa – DP e Departamento de Programas Institucionais – DPI (PORTAL UFAM, 2015). 

Um dos pontos responsáveis pela maior demanda na Pró-Reitoria e com maior índice 

de queixas, inclusive na Ouvidoria Geral da Universidade, ocorre na Secretaria da Pós-Lato, 

vinculada à Coordenação Acadêmica do Departamento de Acompanhamento e Avaliação da 

Pós-Graduação. Atualmente, a equipe da Pós-Lato é composta por três funcionários de 

carreira, uma funcionária terceirizada e dois estagiários. O setor é responsável pela expedição 

dos certificados de pós-graduação Latu Sensu realizados na universidade, além da expedição 

de atestados de conclusão de curso, declarações de matricula, confecção de certificados para 

professores que ministraram disciplinas, pagelas de disciplinas, verificação de autenticidade e 

veracidade de certificados, análise e parecer de projetos de abertura de novas turmas, entre 

outros. 

 A deficiência no serviço prestado refere-se a demora e ineficiência no processo de 

expedição de certificados de especialização, cujo prazo estipulado para entrega é de 180 dias 

uteis, a partir da data de solicitação.  Esse prazo geralmente gera insatisfação por parte dos 

solicitantes, que consideram esse prazo abusivo, pois normalmente o certificado gera um 
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retorno financeiro em suas empresas, portanto, a eficiência na prestação do serviço é 

fundamental. 

Constantemente, a Divisão de Registro de Diplomas – DRD, setor responsável pelo 

registro dos certificados expedidos, devolve uma quantidade considerável desses documentos 

para correção, geralmente por conta de erros digitais ou cadastrais nos certificados ou nos 

históricos escolares que os acompanham, também confeccionados na Pós-Lato. Vale ressaltar 

que essa inclusão de dados nos documentos normalmente é de responsabilidade de estagiários. 

Para a análise dos fatores que poderiam estar ocasionando a demora no prazo de 

entregas ou dos erros constantes de digitação dos dados, foi feita uma análise através do 

Gráfico de Ishikawa ou Espinha de Peixe, a partir do qual foi possível diagnosticar as causas 

do problema e a partir daí propor as seguintes sugestões de melhoria que impactariam de 

forma positiva no processo como um todo: 

 Criação de uma força-tarefa para organização do arquivo da Pós-Lato, sob 

supervisão da arquivista da Pró-Reitoria. Solicitar ao setor competente a 

instalação de um condicionador de ar, visando proporcionar maior conforto e 

qualidade de vida aos servidores e estagiários que necessitarem efetuar 

consultas no arquivo; 

 Solicitar do Departamento de Material que encaminhe somente tonners 

originais, alegando que a utilização dos mesmos será para a confecção de 

certificados de especialização, os quais não podem conter manchas ou falhas 

causados pela utilização de material remanufaturado, sendo fundamental a 

qualidade do material impresso para a garantia de uma boa prestação de 

serviço; 

 Encaminhar trimestralmente à secretaria da Pró-Reitoria a relação de materiais 

de expediente necessários para atender a necessidade do setor para o período 

em questão; 

 Alocar um estagiário devidamente treinado para ficar exclusivamente com a 

função de atender solicitações telefônicas e responder aos e-mails, pois a 

demanda por esse serviço é alta;  

 Seguir o modelo dos cursos de graduação da UFAM e inserir todos os dados 

cadastrais dos alunos no sistema adotado pela universidade, o SIE (Sistema de 

Informações para o Ensino), para otimizar o acesso a notas e demais 

informações sobre os alunos; 

 Designar um servidor responsável pela revisão dos certificados e históricos 

escolares antes de serem encaminhados para assinatura dos dirigentes e 

encaminhados para registro na Divisão de Registro de Diplomas, visando a 

redução ou eliminação de retrabalhos; 

 Solicitar da direção que haja um maior controle na frequência de servidores e 

estagiários, visando reduzir o alto índice de absenteísmo dos mesmos; 
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 Solicitar da gestão superior que sejam alocados, ainda que provisoriamente, um 

ou dois funcionários de carreira de outros departamentos da Pró-Reitoria ou 

externos para a Pós-Lato, com a finalidade de cobrir a deficiência de servidores 

no setor; 

 Repassar para o sistema e página da PROPESP todos os certificados já 

disponíveis para entrega, para agilizar o retorno ao requerente quanto ao status 

de sua solicitação; 

 Solicitar das coordenações de curso que encaminhem versão digital dos 

Relatórios Finais de Curso, para agilizar o repasse das informações para o 

sistema. 

 

 

 Alguns dos efeitos esperados pela implementação das propostas de melhoria 

são as seguintes: 

 A organização do arquivo possibilitará uma maior agilidade no processo de 

busca de Relatórios Finais nas pastas dos cursos, reduzindo o tempo de 

procura; 

 O envio de tonners originais pelo Departamento de Material reduzirá o 

retrabalho causado pela reimpressão de certificados manchados e 

consequentemente, perda de tempo, desperdício de papel especial para 

certificados e tinta de impressora; 

 O controle na solicitação de material garantirá que o setor não fique sem 

material de expediente; 

 A centralização no atendimento de chamadas telefônicas e emails em um 

estagiário devidamente treinado permitirá que os servidores se concentrem em 

suas funções essenciais; 

 A implantação da função de revisão de todo documento expedido garantirá 

maior confiabilidade e redução de retrabalho causado por erros de digitação 

dos estagiários; 

 O controle de frequência de servidores e estagiários gerará um clima de maior 

responsabilidade por parte de todos e reduzirá o absenteísmo; 

 Atualmente, o controle de certificados disponíveis para entrega é feito de forma 

arcaica, sendo a consulta feita através da cópia dos memorandos com relação 

nominal enviados a Divisão de Registro de Diplomas ou diretamente nas pastas 

de certificados prontos, tornando o processo de busca extremamente demorado 

e ineficiente. A inserção de listas digitais no sistema contendo o nome e curso 

do requerente agilizará substancialmente o processo de busca; 
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 O envio de Relatórios Finais na forma digital permitirá o repasse instantâneo 

das notas para o sistema interno do setor, evitando a digitação de todos os 

dados, como é feito atualmente. 

 

5. Resultados da pesquisa 

Através da análise realizada por meio do Diagrama de Causa e Efeito, pôde-se 

constatar que a necessidade é mais de reestruturação administrativa e menos financeira. É 

necessário que a gestão superior crie e motive um ambiente de trabalho em que reine a 

confiança, a transparência, onde não haja receio de compartilhar ideias e onde ninguém tenha 

sempre razão. Medidas simples e exequíveis que certamente impactarão positivamente no 

processo de expedição de certificados pela Pró-Reitoria, pois, como sabemos, o sucesso de 

uma organização depende, fundamentalmente, do nível da qualidade dos seus serviços.  

O resultado da pesquisa mostra que com relação ao conhecimento das expectativas da 

empresa em relação ao seu trabalho, 50% dos funcionários responderam mais ou menos, 33% 

responderam que sim e 17% que não. No que diz respeito à disposição de materiais e recursos 

necessários para desempenhar um bom trabalho, 67% responderam que sim e 33% 

responderam mais ou menos. Questionados se se sentem apoiados em fazer o seu melhor 

todos os dias, 50% responderam que sim e 50% responderam mais ou menos. Com relação 

ao reconhecimento ou elogios por fazer um bom trabalho nos últimos sete dias, 67% 

responderam que sim ,17% responderam mais ou menos e 16% que não. Questionados se o 

supervisor se importa com você como pessoa, 83% responderam que sim e 17% responderam 

que não. Sobre se há alguém na empresa que incentiva seu desenvolvimento, 67% 

responderam que sim e 33% responderam que não. Com relação a  serem ouvidos pelo 

supervisor e seus pares, 83% responderam que sim e 17% responderam que não. 

Questionados se a empresa os faz sentir importância no que fazem, 50% responderam que 

sim, 33% responderam mais ou menos e 17% responderam que não. Perguntados se os 

colegas de trabalho se sentem compromissados em desempenhar um trabalho com qualidade, 

50% responderam que sim ,33% responderam mais ou menos e 17% que não. Questionados 

se no último ano se houve alguma oportunidade de aprendizado e crescimento, 50% 

responderam que sim ,33% responderam mais ou menos e 17% que não. 

 6. Conclusões e recomendações 

O estudo apresentado permitiu verificar problemas na capacitação dos funcionários 

ligados ao atendimento ao cliente, uma vez que há um grande índice de absenteísmo e 

rotatividade de funcionários no setor, além da falta de conhecimento de informações 

pertinentes ao serviço por parte de todos. 

Em relação aos critérios investigados, encontrou-se maior satisfação quando 

questionados se “o supervisor se importa com você como pessoa?” e se “você é ouvido 

pelo supervisor e seus pares?”, ambos com 83,33%. Já os itens com resultados menos 

satisfatórios foram se eles “se sentem apoiados em fazer o seu melhor todos os dias”, se 
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“tiveram alguma oportunidade de aprendizado e crescimento” e se “os colegas de 

trabalho se sentem compromissados em desempenhar um trabalho com qualidade”, cada 

um com 50. De modo geral, a avaliação de qualidade da referida empresa foi boa, visto que 

o percentual das notas atribuídas foram satisfatórias. 

De modo geral, a avaliação de qualidade da referida empresa foi boa, visto que o 

percentual das notas atribuídas foram satisfatórias. No entanto, para a melhoria na prestação 

do serviço oferecido, algumas medidas necessárias são o aumento do efetivo de servidores 

para o setor, a informatização de todo o processo de inserção de dados e a definição clara a 

respeito funções de cada membro da equipe. Dessa forma, o objetivo de redução do prazo de 

entrega dos certificados para trinta dias poderá ser alcançado mais rapidamente. 

Entretanto, existem aspectos que precisam ser reavaliados e melhorados. Afinal, 

qualidade deve ser melhorada continuamente e é fator essencial para que uma empresa se 

mantenha no mercado. A melhoria contínua da qualidade deve ser feita por meio de um 

conjunto de ferramentas e métodos aplicados no controle do processo de produção das 

empresas, para obter serviços e bens pelo menor custo e melhor qualidade, objetivando 

atender as exigências e satisfações dos clientes internos e externos, de forma dinâmica e 

mutável, tal como preconiza a filosofia do Total Quality Management – TQM 

(Gerenciamento Total da Qualidade). 
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Planejamento e Controle da Qualidade: Aplicação do MASP 

utilizando a etapa P (Plan) do ciclo PDCA em uma fábrica de 

carretinhas reboques 

Alan Victor Souza Pereira (Cesupa) allanvictor22@hotmail.com 

Maicon Cunha Gomes (Cesupa) mcunha.tec@gmail.com 

Marcos Deyvid Leão Silva (Cesupa) marcosdeyvid@gmail.com  

Jéssica da Silva Cunha (Cesupa) jeesscunha@gmail.com  

Edgar Costa Cardoso (Cesupa) edgarcostaeng@gmail.com  

 

Resumo: Este artigo é um estudo no segmento de fabricação de carretinhas reboques que atua no setor 

automotivo no município de Ananindeua. O estudo de caso tem como objetivo de verificar o a perda de 

produtividae da empresa A produção dentro da fábrica, é feita sob encomenda através da solicitação de pedido 

do cliente, e conforme o pedido a empresa começa a fabricação do produto. Foi utilizado o método de solução de 

problemas, MASP utilizando a etapa P. É apresentado um modelo sistêmico de resolução de problemas e 

melhoria continua através do diagnóstico das ferramentas da qualidade, discutindo os resultado alcançados em 

relação a perda de produtividade. Foram utilizados o Gráfico de Pareto e Diagrama Ishikawa como ferramentas 

de assistência na caracterização do problema, foi possível estabelecer um plano de ação com a utilização do 

5W1H e a criação da carta de processos. Os resultados mostraram o gargalo se encontra no processo de 

Montagem da carroceria, com o impacto de 25,4% do tempo total de fabricação. As ferramentas serviram de 

base para a análise que apontou a falta de treinamento e ausência de um procedimento operacional padrão como 

os elementos principais dessa perda de produtividade. A partir dessa constatação foi apresentado as ações 

necessárias para a diminuição desses impactos, criando a possibilidade de se aprimorar os processos objeto do 

estudo através do plano de ação. 

Palavras-chave: MASP, Produtividade, Plano de ação. 

 
Área/Subárea: Engenharia da Qualidade / Planejamento e Controle da Qualidade. 

1. Introdução 

De um modo geral, as empresas visam atender constantemente as exigências do consumidor, 

desta forma torna-se um serviço intenso e sistematizado, todavia essencial para que estas 

sustentem a sua competividade dentro do mercado. A identificação do problema e suas 

causas, para assim planejar as ações adequadas que precisarão ser tomadas para a solução, a 

fim de eliminar as perdas no processo produtivo ou pelo menos minimizar. Assim utiliza-se, 

um método de análise e solução de problemas (MASP) um componente de grande 

importância dentro do controle da qualidade. 

A produção brasileira de autoveículos quase quadruplicou nos últimos 20 anos. Em 1991, 

foram fabricadas mais de 960 mil unidades no país, enquanto em 2010 foram produzidos mais 

de 3,6 milhões de veículos (BNDES, 2014). Houve uma favorável expansão aos pequenos 

negócios. Em dezembro de 2012, havia 7,1 milhões de empresas registradas nesse regime. 

Este número ficou 26% acima do verificado em dezembro do ano anterior. Em 2011, a 

expansão já havia sido de quase 30% no setor automotivo, e este representa 23% do PIB 

industrial do Brasil (SEBRAE, 2013). Os reboques se tornaram uma nova ferramenta de 

grande importância na indústria. Estes podem operar em qualquer condição, podem comportar 

sinais mínimos notáveis da sua presença, e podem fazer desempenhar um trabalho melhor. 

mailto:jeesscunha@gmail.com
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2. Desenvolvimento 

2.1. Conceitos de Qualidade 

A qualidade possui um conceito com diversas aplicações e aspectos diferentes, e cada um se 

aplica a determinadas situações. Segundo Juran (1995), a qualidade é “adequação ao uso”, 

onde a adequação é definida pelo consumidor e suas expectativas. Com base na ISO 

9000:2008 uma organização focada em qualidade promove uma cultura que resulta em 

comportamentos, atitudes, atividades e processos que agregam valor através da satisfação das 

necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes interessadas pertinentes. A 

qualidade dos produtos e serviços inclui não apenas sua função e desempenho pretendidos, 

mas também seu valor percebido e o benefício para o cliente.  

2.2 Carta de processos 

Tem como finalidade garantir a fabricação padronizada das carretinhas reboque, teve-se 

analise de todo o processo de fabricação, desde à separação dos materiais até a colocação dos 

pneus, criando assim, as cartas de cada processo, de maneira que busque orientar e otimizar as 

próximas fabricações, de mesmo modo que facilite o treinamento de novos colaboradores 

(SLACK, CHAMBERS, JOHNSON, 2007). 

2.3 Diagrama de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito 

É uma representação gráfica utilizada para identificar, explorar e ressaltar todas as causas 

possíveis de um problema. É um método particularmente efetivo, pois representa a relação 

existente entre o efeito e todas as possíveis causas que podem contribuir para a ocorrência 

deste efeito. Também pode ser   chamado de diagrama de espinha de peixe (SLACK, 

CHAMBERS, JOHNSON, 2007). 

2.4 Diagrama de Pareto  

O Diagrama de Pareto é uma das setes ferramentas básicas da qualidade e tem como objetivo 

compreender a relação entre ação e benefício, logo, prioriza a ação que apresentará o melhor 

resultado. O diagrama é composto por um gráfico de barras que classifica as frequências das 

ocorrências em ordem decrescente, e admite a localização de problemas vitais e a eliminação 

de futuras perdas (WERKEMA, 1995). 

2.5 Ferramenta 5W2H 

O 5W2H é uma ferramenta para elaboração de planos de ação que, por sua simplicidade, 

objetividade e orientação à ação. Segundo autor Werkema (1995) a ferramenta consiste em 

definir: O QUÊ (what) será feito, QUANDO (when) será feito, QUEM (who) fará, ONDE 

(where) será feito, POR QUÊ (why) será feito e COMO (how) será feito, e inclui também a 

determinação da meta a ser atingida. Existe ainda outros 2 tipos de terminologia para esta 

ferramenta, o 5W1H (onde se exclui o “H” referente ao “How much”) e o mais recente 5W3H 

(onde inclui-se o “H” referente ao “How many”, ou Quantos).  
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2.6 Método de análise e solução de problemas - MASP 

O MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problemas) é uma ferramenta sistemática 

para identificação de causas de problemas e sua solução adequada. Visa também estabelecer 

uma padronização para que o problema não volte a acontecer.  O MASP foi aplicado 

vinculado ao ciclo PDCA junto com as ferramentas de qualidade, gerando um plano de ação e 

oportunidades de melhoria foram identificadas (SLACK, CHAMBERS, JOHNSON, 2007). 

2.7 Ciclo PDCA 

Segundo Falconi(1992) e Slack; Chambers e Johnson(2007) o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, 

Action) é composto das seguintes etapas: Plan(Planejar), consiste em estabelecer metas, 

maneiras para alcançar as metas propostas. Do(Execução), execução das tarefas exatamente 

como prevista no plano e coleta de dados para verificação do processo. Check(Verificação), à 

partir dos dados coletados na execução necessita comparar o resultado alcançado com 

objetivo planejado. Action(Ação Corretiva), destacam-se as ações corretivas necessárias, a 

fim de que os problemas detectados da etapa anterior não se repitam (WERKEMA, 1995). 

Existe uma relação entre as etapas do PDCA e do MASP. As etapas do PDCA acontecem no 

MASP, a diferença é que o MASP é mais detalhado conforme a tabela 1: 

Tabela 1 – Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa 

Masp PDCA 

1- Identificação do problema 1 – Planejar 

2- Observação 1 – Planejar 

3- Análise 1 – Planejar 

4- Plano de Ação 1 – Planejar 

5- Ação 2 – Fazer 

6- Verificação 3 – Controlar 

7- Padronização 4 – Agir 

8- Conclusão - 

Fonte: Os Autores (2016) 

Perceba que ambas seguem a sistemática de antes de tudo planejar e só depois tomar uma 

ação e sempre após uma ação verificar se ela foi exatamente eficaz. O MASP é mais completo 

(detalhado), porém a sua essência e estruturação é a mesma do PDCA. No MASP quando 

você verifica e percebe que não resolveu o problema você deve voltar para a etapa de 

observação, essa também é uma das formas de se AGIR no MASP. 

3. Metodologia 

Neste trabalho propõe a execução da etapa P (PLAN) do PDCA, a partir da aplicação do 

método MASP, no intuito de identificar e priorizar os problemas presentes na perda de 

produtividade da fábrica localizada no município de Ananindeua, e com ajuda da técnica 

Brainstorming aplicada por meio de reuniões na empresa no período de um mês. Logo após, a 

identificação e priorização do problema, utilizou-se o Gráfico de Pareto e Diagrama Ishikawa 

como ferramentas de assistência na caracterização do problema foi possível estabelecer um 

plano de ação com a utilização do 5W1H. 
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3.1 Estudo de Caso 

A empresa em estudo é uma fábrica de carretinhas reboques, que atua no setor automotivo no 

município de Ananindeua. Atualmente, a organização estudada se encontra estabilizada no 

mercado, pelo fato de possuir um número considerável de clientes. A produção dentro da 

fábrica, é feita sob encomenda através da solicitação de pedido do cliente, e conforme o 

pedido a empresa começa a fabricação do produto. O presente artigo teve como escopo 

analisar o processo de fabricação, desde a contratação do fornecedor até a entrega do produto 

final ao consumidor. A análise para levantamentos de dados foi aplicada em 2015.  

3.2 Histórico do problema 

Através do diagrama de Ishikawa conforme figura 1, foram observando as possíveis causas 

que provocam a perda de produtividade. 

Figura 1 - Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Os Autores (2016) 

3.3 Caracterização do Problema 

Para tornar visível a situação da organização criou-se o gráfico de Pareto de acordo com a 

figura 1, com ênfase no quadro 1 e na figura 2, esta permite-nos determinar quais problemas 

resolver e qual a sua prioridade, a fim de evitar a sua ocorrência. 

Quadro 1 - Análise do Diagrama de Causa e Efeito 

Fonte: Os Autores (2016) 
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Figura 2 - Análise do Diagrama de Causa e Efeito 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

4 Resultados 

4.1 Criação da Carta de Processos 

Foi criado a carta de processos a partir do mapeamento de processos conforme tabela 2. 

Tabela 2 – Carta de Processos 

Processo Atividades Tempo(min) Distância (m) 

  SEPARAR O MATERIAL 0,50 3 

 CORTAR O FERRO 0,50   

  MONTAR CHASSI 3,50  

 SOLDAR 2,00  

   MONTAR A SUSPENÇÃO  4,00  

  MONTAGEM DA CARROCERIA 4,00  

 SOLDAGEM DA CARROCERIA 1,50  

  PINTURA 2,00  

 EMADEIRAMENTO  4,00  

 INSTALAÇÃO ÉLETRICA 1,00  

  COLOCAÇÃO DE PNEUS 0,50  

- OPERAÇÃO     - TRANSPORTE          - INSPEÇÃO      - ATRASO/ESPERA       - ESTOCAGEM 

Fonte: Os Autores (2016) 

4.2 Planejamento de ação  

A partir dos problemas analisados ao longo do trabalho, foi necessário a elaboração de um 

plano de ação relativo aos problemas abordados e suas causas, escolheu-se o 5W1H, uma 

variante a qual não envolve maiores questionamentos quanto aos custos na sua execução. A 

estratégia de ação para a correção dos problemas deve ser aplicada com objetivo de bloquear 

as causas fundamentais. Sendo assim, elaborou-se o plano de ação conforme a tabela 3. 
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Tabela 3 – Planejamento de ação 

Ações O Que Porque Quando Onde Quem Como 

1 
Criação da 

Carta Processo 

 

Padronização da 

fabricação 

 

Curto Prazo Empresa A Adminis-

tração da 

empresa 

Por meio de 

investimentos 

financeiro 

2 Qualificação 

dos 

funcionários 

  

Executar suas 

atividades com 

excelência 

operacional 

Curto Prazo Empresa A Gerente da 

empresa 

Treinamentos 

3 Contratação de 

mão-de-obra 

 

Reduzir o tempo 

de fabricação 

 

Longo 

Prazo 

Empresa A  Adminis-

tração da 

empresa 

Planejamento 

financeiro da 

empresa  

Fonte: Os Autores (2016) 

4. Considerações Finais 

O presente artigo consiste no estudo das variáveis do processo de fabricação de carretinhas 

utilitárias, que sirvam de subsídio para a análise das principais causas do problema da perda 

de produtividade da empresa. Partindo do mapeamento dos principais processos envolvidos 

na confecção do produto “carretinhas reboques”, foi elaborado um plano de ação, conforme a 

etapa P do ciclo PDCA no modelo 5W1H e criada a carta de processos, aplicando-se a 

ferramenta da qualidade denominada “MASP” para localizar o processo de maior impacto no 

tempo total das operações da cadeia e de como otimizar esse processo. 

Através da utilização da ferramenta da qualidade diagrama de Pareto, pode-se perceber de 

maneira mais clara que esse gargalo se encontra no processo de Montagem da carroceria, com 

o impacto de 25,4% do tempo total de fabricação. As ferramentas aplicadas no estudo de caso 

serviram de base para a análise que apontou a falta de treinamento e ausência de um 

procedimento operacional padrão como os elementos principais dessa perda de produtividade. 

A partir dessa constatação, o presente artigo através das ferramentas demonstrada apresenta as 

ações necessárias para a diminuição desses impactos, criando a possibilidade de se aprimorar 

os processos da empresa. 

5. Referências 

ABNT. NBR ISO 9001:2008. Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos. 

BNDES As mudanças estruturais do setor automotivo, os impactos da crise e as perspectivas para o 

Brasil. 2014. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/ Acesso em: 01/03/2016. 

GARVIN, D.A. Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e competitiva. Rio de Jan.: Qualitymark, 2002. 

JURAN, J. M. Planejamento para a qualidade. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1995. 

SLACK, Nigel; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R.  Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2007. 

SEBRAE. Sobrevivência das Empresas no Brasil. 2013. Disponível em: http://www.sebrae.com.br. Acesso 

em: 01/03/2016. 

WERKEMA, M. C. C. Ferramentas Estatísticas Básicas para o Gerenciamento de Processos. Fundação 

Christiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG. Belo Horizonte: 1995. 

 



 
 

 

 

 

 

Artigo - 5.4 Gestão da qualidade: estudo de caso de 

instituição de ensino voltado às pessoas com surdez e 

melhoria da gestão através do programa 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

1 

 

Gestão da qualidade: estudo de caso de instituição de ensino voltado às 

pessoas com surdez e melhoria da gestão através do programa 5S 

 

Efren Rodrigues Alvarez (UFAM) -  efrenrodrigues@yahoo.com.br 
Cládice Nóbile Diniz (UNIRIO) -  cladice.diniz@unirio.br  

Daniel Ferreira de Castro (UFAM) -  dan.mao@hotmail.com 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo aumentar o nível de serviço oferecido pelo Instituto Nacional de 

Educação de Surdos através da proposta de implantação do programa 5S. Tem como objetivos específicos incutir 

nos servidores e funcionários terceirizados a filosofia da melhoria contínua e o treinamento dos mesmos nos 

mais variados temas. Isso é necessário para que possa haver economia de recursos, diminuição dos desperdícios, 

melhoria no clima organizacional, diminuição de acidentes, rapidez no fluxo de processos e maior produtividade, 

qualidade e eficiência. Como Instituição única no país, o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 

instituição centenária, poderia melhorar ainda mais a qualidade dos serviços educacionais oferecidos às pessoas 

com deficiência, para que estes estejam recebendo um alto nível de educação. A importância deste trabalho se 

mostra pela quantidade cada vez maior de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e órgãos públicos. 

Para isso é necessário o aprimoramento de seus meios de educação com vistas a torná-los empregados mais 

competitivos e capazes de atuar em igualdade de condições com outros trabalhadores. Tudo isso não seria 

possível se tivermos uma instituição de ensino ainda baseada em métodos de gestão ultrapassados, com enfoque 

extremamente burocrático e pouca flexibilidade às mudanças. Com esse programa, perde-se menos tempo com 

questões administrativas e se ganha mais tempo com a atividade-fim da Instituição que é a educação, para que 

através desta, o surdo possa lidar e sobreviver em um mercado de trabalho cada vez mais exigente. 

 

Palavras-Chave: Programa 5S; Melhoria contínua; Pessoas com deficiência. 

 

Área/Subárea: Área 4 – Engenharia da qualidade/Subárea 4.1 – Gestão de sistemas da qualidade. 

1. Introdução 

 O presente artigo procura apresentar o Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES), mostrando sua importância na educação nacional. Também faz um breve comentário 

sobre os pontos a serem melhorados e propõe o programa 5S como forma de melhorar sua 

gestão, para que a Instituição ganhe mais tempo para sua atividade-fim que é a educação de 

pessoas com surdez. 

O método de pesquisa utilizado neste artigo é de natureza aplicada, com uma análise 

qualitativa das informações. Os objetivos têm caráter descritivo e os procedimentos 

metodológicos utilizados foram, respectivamente, pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. 

A técnica de coleta de dados utilizada foi da observação individual, feita em ambiente 

real, como participante da Instituição e realizada de forma assistemática. 

2. Apresentação do Instituto Nacional de Educação de Surdos 

Segundo informações do site institucional, o INES pode ser definido como: 
Um órgão específico, singular e que integra a estrutura organizacional do Ministério 

da Educação (MEC). É considerado referência nacional na área da surdez, possuindo 

mailto:efrenrodrigues@yahoo.com.br
mailto:cladice.diniz@unirio.br
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autonomia limitada e tendo subordinação direta ao Ministro de Estado da Educação, 

atuando tecnicamente em articulação com a Secretaria de Educação Especial. 

O mesmo site ainda informa que o INES possui papel de subsidiar a formulação de 

políticas públicas e de apoio na sua implantação pelas esferas subnacionais de Governo. Tem 

importante centralidade na educação de surdos, tanto na formação e qualificação de 

profissionais na área da surdez, por meio da Educação Superior – Ensino de Graduação e Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão – quanto na construção e difusão do conhecimento, por meio 

de estudos e pesquisas, fóruns de debates, publicações, seminários e congressos, cursos de 

extensão e assessorias em todo o Brasil. 

A instituição oferece o Curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), para familiares 

de crianças surdas, professores em formação ou em atuação na rede pública e profissionais de 

empresas públicas e privadas. Além disso, busca qualificar e encaminhar pessoas surdas para 

o mercado de trabalho, valorizando suas potencialidades e promovendo o exercício da 

cidadania. Oferece cursos de qualificação, para aperfeiçoar profissionalmente essas pessoas, 

prestando assessoria técnica às empresas que as contratarão. 

Ainda, conforme o site: 

O INES atua na perspectiva da efetivação do direito à educação de crianças, jovens e 

adultos surdos, produzindo conhecimento e apoiando diretamente os sistemas de 

ensino para dar suporte às escolas brasileiras que devem oferecer educação de 

qualidade a esses cidadãos que demandam políticas de ensino que contemplem sua 

singularidade linguística. 

3. Oportunidades de melhorias 

 Através de troca de informações com outros colaboradores, vivência no trabalho e 

métodos de observação e análises de documentos, pode se verificar que o INES possui 

deficiências em vários aspectos.  

Dentre os aspectos observados destaca-se a falta de uma gestão visual com gráficos e 

informações nos corredores e salas, no que concerne a aspectos administrativos, metas, 

quantidade de alunos e colaboradores, dinheiro gasto, etc. Também todo tipo de informação 

ao público não ouvinte deveria ser de fácil apresentação visual pelos corredores, o que na 

prática não ocorre. 

Alguns banheiros faltam portas e papel higiênico dentro do box individual da privada, 

além de espelhos e suportes para o papel de secagem das mãos. Isso é outra questão que 

poderia ser melhorada: o incremento de secadores de ar, em vez de papel, para a secagem.  

Apesar do prédio do Instituto ser tombado e preservado, muitos detalhes internos 

precisam ser pintados e consertados. Faltam plantas e quadros para ornamentar os corredores, 

os mármores das escadas não são mais tão brancos e faltam películas antiderrapantes, o 

corrimão dourado não recebe polimento e falta pintar as grades deste também e em alguns 

lugares há pó acumulado e casa de pombo. 

A calha de recebimento de águas pluviais não é limpa com constância, algumas 

árvores precisam ser podadas e alguns setores carecem de organização. 
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Os depósitos e marcenaria da Instituição estão cheios de materiais obsoletos e que não 

são usados, ocupando o espaço. Já no refeitório da instituição, foram observados alguns 

produtos armazenados em lugares impróprios. 

 A Instituição também carece de avisos e marcações como, por exemplo, voltagem nas 

tomadas, avisos de economia de água e luz, marcações nas gavetas, entre outros. 

3. Sugestão de implantação da melhoria contínua através do programa 5S 

Segundo Imai (2014, p. 20), “o princípio de Kaizen do 5S representa cinco palavras 

japonesas que constituem uma boa organização do local de trabalho.” Sendo Kaizen uma 

palavra que significa “melhoria contínua”. 

Para Muniz Junior et al (2010, p. 285), as cinco etapas da limpeza, com os seus nomes 

japoneses, são conforme a tabela: 

 

3.1. Etapa 01 – senso de utilização (seiri) 

Nesta etapa, todas as diretorias e coordenações do INES farão um levantamento, 

descartando tudo aquilo que não possuir serventia. A ideia é conseguir liberar espaço na 

Instituição através do descarte de materiais desnecessários. Com isto há redução de acidentes, 

provocados por excesso de materiais dispostos sem nenhum controle. 

Para Abrantes (2007), facilita-se a reciclagem de materiais antes desperdiçado, com 

liberação de máquinas, equipamentos e materiais que estavam parados e sem uso. Elimina-se 

também o tempo de procura de ferramentas, materiais e documentos.  

O mesmo autor ainda enfatiza que poderá haver a realocação de mão-de-obra, por 

verificar-se após a desnecessidade desta após a aplicação deste senso.  

3.2. Etapa 02 - senso de ordenação (seiton) 

Para Imai (2014) este senso significa classificar os itens conforme o uso e arrumá-los 

adequadamente, para que haja diminuição do tempo e esforço para a sua busca. Cada 

componente deve ter nome, endereço e volume designados.  

Quadro 1 - Metodologia 5S 
Palavra japonesa Significado 

Seiri Distinguir os itens necessários e desnecessários no Kaizen e descartar estes 

últimos 

Seiton Organizar todos os itens restantes após o seiri de forma ordenada 

Seiso Manter máquinas e ambientes de trabalho limpos 

Seiketsu Estender o conceito de limpeza para si mesmo e continuar pondo em prática as 

três etapas anteriores 

Shitsuke Desenvolver a autodisciplina e criar o hábito de envolver no 5S por meio do 

estabelecimento de padrões 

Fonte: Adaptado de Muniz Junior et al (2010, p. 285) 
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Para ele, cada item deve ter seu “endereço”. Deve haver numeração nas paredes, 

marcações no chão, nas gavetas, nas pastas, nos armários, de modo que, tudo esteja o mais 

próximo possível do usuário que irá manusear. 

Devido à grande rotatividade das instituições e empresas, muitas vezes, quando um 

servidor se aposenta ou sai da instituição, causa grandes problemas, pois todas as informações 

que o mesmo dispunha, fica “perdida” na instituição. 

A padronização do layout ajuda na organização do fluxo de trabalho, deixando os 

recursos o mais próximo possível das pessoas, diminuindo os tempos e movimentos 

necessários para realizar uma atividade. Deve-se levar também em consideração, aspectos 

ergonômicos, como a altura, peso, grau de deficiência visual, auditiva ou motora de cada 

colaborador. 

Para Abrantes (2007) os materiais mais pesados devem ser guardados o mais próximo 

do chão e os mais leves acima, de modo, a evitar acidentes e prejuízos. Também devem 

colocar os materiais e documentos mais utilizados em locais próximos dos usuários.  Todas as 

caixas devem ser identificadas com material, ano, assunto, quantidade e qualquer outra 

informação que se julgar necessário.  

A Instituição deve usar de ampla comunicação visual, ainda mais que se trata de uma 

instituição que cuida da educação de pessoas com surdez. Deve utilizar código de cores, 

avisos, símbolos, quadros e frases, localizados em pontos de fácil observação. 

Abrantes (2007) ainda informa que pode haver informações de como utilizar o 

banheiro, velocidade e sentido de circulação dos automóveis no pátio; voltagem das tomadas; 

saídas de emergência; indicação do sentido de abertura de válvulas, indicação com etiqueta da 

última data de troca de filtros dos bebedouros, ar-condicionado, lâmpadas, fusíveis, limpeza 

de calhas, dedetização; informações para desligamento de luzes, computadores e ar-

condicionado quando não utilizados por mais de 30 minutos; avisos de economia de água e 

papel de impressora (aproveitando os rascunhos); quadros e painéis de iluminação e força e 

disjuntores com indicação da voltagem e setor abrangido, entre outros.  

Para isso tudo pode ser utilizado papel ofício e papel contact para os diversos avisos. 

As cadeiras, mesas, armários e outros objetos, podem ter seus lugares etiquetados com uma 

fita, para facilitar a arrumação e controle visual. Com isto localizam-se instantaneamente 

possíveis extravios na instituição. 

Abrantes (2007) enfatiza os ganhos desta etapa: a melhoria do moral dos funcionários; 

melhoria do ambiente físico da instituição (ganhando inclusive mais espaço); redução dos 

níveis de acidente em virtude de melhor comunicação visual; economia de tempo e energia 

pela redução de movimentos desnecessários; aumento da rapidez, segurança e facilidade na 

procura de materiais, documentos e dados; melhoria no processo de comunicação entre as 

pessoas e atendimento e ação mais rápida em casos de acidentes. 

3.3. Etapa 03 – senso de limpeza (seiso) 

Para Martinelli (2009) a organização deve marcar um dia para que os colaboradores 

façam um “mutirão da limpeza”, sendo jogado fora tudo que não é utilizado, como móveis, 
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papéis, equipamentos, canetas quebras, e etc. Devem-se tirar fotos de antes e depois para que 

todos percebam a importância do programa. 

Esta etapa será verificada a limpeza dos ambientes. Não se trata apenas de limpar, mas 

criar-se uma cultura de não sujar. Aproveita-se também para fazer uma rígida inspeção nos 

diversos ambientes da instituição. Verifica-se a fonte destas sujeiras e pontos potenciais de 

falhas e desperdícios. O intuito desse senso é delegar ao servidor e colaborador a limpeza 

mínima de seu ambiente de trabalho, devendo dedicar menos de 10 minutos diário a esta.  

Para Abrantes (2007) os principais setores onde deve haver uma atenção especial é a 

área dos banheiros, vestiários e refeitórios. É importante que o coordenador do programa 

escolha facilitadores em cada departamento, de modo a estar mantendo essas áreas em um alto 

grau de limpeza, promovendo o rodízio trimestral desses colaboradores. 

É importante o estabelecimento da coleta seletiva, aumentando o número de lixeiras, 

flanelas, esponjas e material de limpeza pelas diversas áreas da instituição. Pode-se utilizar 

também a fixação de diversos cartazes para a boa utilização dos banheiros e práticas 

adequadas de higiene na cozinha (ABRANTES, 2007). 

Baseado em Abrantes (2007), dentro do INES deve haver a implantação desse senso de 

limpeza (seiso) em lugares como: banheiros, vestiários, refeitórios, áreas de lazer, portaria, 

telhados, forros, calhas, canaletas de águas pluviais, fossas, caixas de gordura, redes de 

esgoto, bueiros, filtros de bebedouros, filtros de ar-condicionado, caixa de água, cisternas, 

entre outros. 

Abrantes (2007) destaca como principais benefícios do senso de limpeza: a prevenção de 

acidentes com redução de afastamentos e gastos com tratamentos; redução de afastamentos 

por acidentes e doenças relacionadas aos aspectos ergonômicos; melhoria do moral e 

satisfação de servidores e funcionários terceirizados por trabalharem em ambientes limpos e 

seguros; maior inspeção de máquinas e instalações, permitindo uma maior disponibilidade; 

maior combate aos desperdícios; embelezamento dos postos de trabalho; redução de riscos à 

saúde dos colaboradores; melhoria da qualidade de vida no trabalho e redução da poluição e 

agressões ao meio ambiente. 

3.4.  Etapa 04 – senso de sistematização (seiketsu) 

Neste senso serão mantidos todos os outros sensos anteriores, através da melhoria 

contínua. Os sensos de limpeza, organização e utilização não devem ser esquecidos no dia a 

dia. Para isso deve haver uma padronização das melhorias e sistematização por todos no 

INES. 

Para Imai (2014) a alta administração deve implantar sistemas e procedimentos que 

garantam a continuidade do seiri, seiton e seiso. Deve haver por parte dos gerentes a 

determinação de quantas vezes por mês deve rodar o programa e os responsáveis 

(coordenador e facilitadores), tornando-se parte do calendário de planejamento anual da 

organização. 
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3.5.  Etapa 05 – senso de autodisciplina (shitsuke) 

Essa etapa influencia na cultura e comportamento das pessoas. Também não é 

implantada, é fruto das implantações anteriores. A autodisciplina depende da vontade e 

cooperação das pessoas. Ela serve para manter os outros sensos sendo cumpridos diariamente. 

Para Abrantes (2007), a melhor forma de divulgar este senso é através do exemplo, 

através de atos e atitudes de seus superiores hierárquicos. Nesta etapa, surgem muitos padrões 

e normas e os existentes são revisados e aperfeiçoados. Deve haver a prática constante e 

perseverança para cumprir cotidianamente o programa 5S. Manter um clima de 

relacionamento pessoal que valorize o trabalho em equipe, a cooperação, confiança e 

solidariedade. 

6. Considerações finais 

 Após a implantação do programa 5S, espera-se melhorar a gestão através da 

eliminação de ineficiências e desperdícios, que otrora, estava escondida atrás de grandes 

estoques, papéis, equipamentos e processos que além de não agregar valor, ocupam espaço, 

tempo e recursos valiosos. 

 Através de uma Instituição enxuta, tanto em estrutura como em materiais e processos, 

a mesma pode focar a sua atividade-fim que é a educação das pessoas com surdez, 

proporcionando a estas um futuro melhor. 
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Melhorias na gestão acadêmica a partir do mapeamento de 

processos: um estudo de caso em uma universidade pública. 

Igor de F. Medeiros (MSG/UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) – igormedeiros@id.uff.br 

Rubens H. Gutierrez (MSG/UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) - rubenhg3000@yahoo.com 

 

Resumo: Com o crescente aumento da competitividade entre as organizações e a diversidade do contexto 

cultural, político e econômico dos diferentes países, as universidades passam hoje por um acelerado 

processo de transformação, enfrentando problemas praticamente semelhantes. Essa constatação parte da 

análise de algumas instituições de ensino superior que, como as universidades brasileiras, também 

enfrentam um conjunto de pressões e demandas crescentes, muitas das quais contraditórias e de difícil 

resolução, o que caracteriza uma situação bastante complexa. Desenvolver um modelo referencial de 

gestão que possa captar os fatores determinantes da qualidade na universidade, uma vez que esta, cada 

vez mais tem sido desafiada a demonstrar qualidade no seu desempenho, principalmente com as 

constantes mudanças e as transformações no ambiente dessas organizações e em suas atividades, aponta 

para um modelo de organização orientada por processos que surge como a forma organizacional 

dominante para o século XXI. Esse modelo propõe abandonar a estrutura por funções, que foi a forma 

organizacional predominante nas organizações do século XX, fazendo com que as empresas organizem 

seus recursos e fluxos ao longo de seus processos básicos. Dessa forma, as empresas que estão 

procurando se organizar por processos buscam maior eficiência na obtenção de seus produtos e serviços, 

melhor adaptação a mudança, melhor integração de seus esforços e maior capacidade de aprendizado. 

Nesse contexto, o mapeamento de processos vem se tornando cada dia mais, um recurso utilizado pelas 

organizações para manterem-se competitivas frente aos desafios impostos a elas. Conhecer seus 

processos, organizá-los, estruturá-los e constantemente realizar medições faz com que as organizações 

tenham um diferencial competitivo frente a sua concorrência. No artigo a seguir, serão mostrados alguns 

conceitos e ferramentas que compõem o mapeamento de processos, passando por sua origem, até a sua 

aplicação prática em uma unidade acadêmica universitária, como demonstrado no estudo de caso do 

projeto realizado em uma Universidade Federal, que apresenta resultados voltados a melhoria da gestão 

acadêmica da mesma. 

 

Palavras-chave: Mapeamento de processos; Padronização, Gerenciamento da rotina, Qualidade. 

 

 

Área/Subárea: Engenharia da Qualidade/ Gestão de Sistemas da Qualidade 
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1. Introdução 

O Mapeamento de Processos vem se tornando um método muito eficaz na luta 

das organizações pela sobrevivência no atual mercado, já que através do mapeamento 

de processos as organizações vêm alcançando o fortalecimento e um melhor controle e 

desenvolvimento dos processos, conduzindo-as ao caminho da excelência gerencial e da 

qualidade total. Esta metodologia propicia às organizações estruturar a sequência de 

trabalhos a serem desenvolvidas, visando à análise, à simplificação e o aperfeiçoamento 

dos processos, além de tratar de forma adequada seus problemas, de modo a promover a 

obtenção de uma consistente garantia de qualidade. Conforme explica Hunt (apud 

Vilella, 2000), este mapeamento foi desenvolvido e implementado pela General Eletric 

como parte integrante das estratégias de melhoria significativa do desempenho, onde era 

utilizado para descrever, em fluxogramas e textos de apoio, cada passo vital dos seus 

processos. 

Segundo Hunt (apud Oliveira, 2003), o mapeamento de processos é usado para 

descrever, através de diagramas e textos explicativos, cada passo essencial nos 

processos de negócio. Pidd (apud Vilella, 2000) afirma que, faz sentido modelar o 

processo para descobrir os componentes essenciais e sensíveis em que as melhorias 

farão diferença, já que as mudanças tecnológicas permitem que o processo seja mudado 

no espaço ou no tempo, capacitando a organização a operar mudanças rapidamente 

auxiliadas por modelos simulados em computador e pela engenharia dos processos de 

negócio. Para que o mapeamento de processos seja entendido da melhor maneira 

possível se faz necessário tomar conhecimento das seguintes definições: 

           Empresa - Campos (2013) define empresa como uma organização de seres 

humanos que trabalham para facilitar a luta pela sobrevivência de outros seres humanos. 

Esta é a última instância, a missão de todas as empresas. Campos (2013) diz que, a 

única razão pela qual se trabalha é porque alguém precisa do resultado do seu trabalho. 

No final das contas, todos trabalham para ajudar uns aos outros a sobreviver. Para 

atender a esta necessidade de sobrevivência é que o ser humano se organiza em 

indústrias, hospitais, escolas, prefeituras, etc. Chama-se de empresa qualquer uma 

destas organizações. 

Processos- o processo é a parte fundamental dessa metodologia, já que é através 

do mapeamento dos processos, que se pode obter uma visão geral de como se encontra a 

organização, de como se processa suas atividades e de que forma o seu produto está 

chegando ao mercado. Muitas vezes a forma como são realizados os processos dentro de 

uma organização, faz com que a organização tenha uma vantagem estratégica em 

relação aos demais concorrentes, já que a mesma se contar com processos bem 

estruturados e constantemente monitorados e medidos, dificilmente não terá êxito.
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Gonçalves (apud De Oliveira, 2006) diz que todo trabalho realizado nas empresas faz 

parte de algum processo. Não existe um produto ou serviço oferecido por uma empresa 

sem um processo organizacional. 

Um processo, para Davenport (apud Vilella, 2000), seria uma ordenação 

específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, 

inputs e outputs claramente identificados, enfim, uma estrutura para ação. Os processos 

podem ser vistos como, por exemplo, um grupo de atividades realizadas numa 

sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um 

grupo específico de clientes. (HAMMER e CHAMPY apud DE OLIVEIRA, 2006). No 

mapeamento de processos muitas das vezes surgem mudanças nos processos, e 

Johansson (apud Vilella, 2000) cita três razões básicas possíveis para que tal aconteça, 

tais como: redução de custos, renovação de competitividade e domínio competitivo. 

 

            Hierarquia dos processos - um dos problemas mais comuns encontrados na 

realização de um mapeamento de processos é o entendimento sobre quem é o 

responsável por determinado processo e de que forma o mesmo deve estar estruturado 

na organização. Para tal, De Oliveira (2006) diz que o entendimento sobre como os 

processos podem ser logicamente organizados e fisicamente estruturados (hierarquia) 

contribui para a sua melhor compreensão, facilitando consequentemente a gestão da 

organização com foco nos processos. Esta hierarquia é assim apresentada por 

Harrington, Davis e Weckler; (apud Vilella, 2000, p.25): 

“Processo – é um conjunto de atividades seqüenciais, relacionadas e 

lógicas que tomam um input com um fornecedor, acrescentam valor a 

este e produzem um output para um consumidor; 

Subprocesso – é a parte que, interrelacionada de forma lógica com 

outro subprocesso, realiza um objetivo específico em apoio ao macro 

processo e contribui para a missão deste; 

Atividades – são coisas que ocorrem dentro do processo ou 

subprocesso. São geralmente desempenhadas por uma unidade (pessoa 

ou departamento) para produzir um resultado particular. Elas constituem 

a maior parte dos fluxogramas; 

Tarefa – é uma parte específica do trabalho, ou melhor, o menor 

microenfoque do processo, podendo ser um único elemento e/ou um 

subconjunto de uma atividade.” 
 

Campos (2013) afirma ainda que o mapeamento de processos é um meio e não 

um fim. O que deve ser atingido de fato são os objetivos e as metas compromissadas. 

Não é preciso mapear todos os processos, nem todos os níveis de processos. Faz-se 

necessário o entendimento da importância de cada processo para que sejam priorizados 

aqueles que serão alvo do projeto de mapeamento e melhoria de processos. 

 

2. Ciclos PDCA E SDCA 

Os ciclos PDCA e SDCA têm um papel muito importante no mapeamento de 

processos, já que através de suas fases é que são apresentados os passos a serem 
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seguidos durante o projeto de mapeamento. 

O ciclo PDCA é usado como ferramenta de apoio na melhoria de processos, 

enquanto o ciclo SDCA é usado para a padronização dos processos, adotando o S de 

Standarize/Padronização no lugar P de Plan/Planejamento (CAMPOS, 2013). 

Deming (2000) diz que o ciclo PDCA teve a sua origem nos anos 30, criado pelo 

estatístico Walter A. Shewhart. Ao elaborar o Ciclo PDCA, Shewhart fez uso das 

ferramentas estáticas e ainda fez uma análise de vários processos, na intenção de fazer 

uma ferramenta aplicável a qualquer tipo de processo, não importando o problema no 

qual o processo se encontrava.  

Na fase P, do inglês plan, de planejar é necessário estabelecer missão, visão, 

objetivos, definir as metas e também o método que será utilizado para atingir os 

resultados esperados. Na fase D, do inglês do, de fazer é necessário realizar, executar as 

atividades, coletar dados, educar, treinar, ou seja, executar o que foi planejado na 

primeira fase. Na fase C, do inglês check, que quer dizer checar, deve-se controlar, 

monitorar e avaliar os resultados, verificando os processos, confrontando seus 

resultados com o planejado, com os objetivos do planejamento e o estado que é 

desejado, consolidando as informações, eventualmente confeccionando relatórios e 

produzindo insumos para a próxima fase. Na fase A, do inglês act, de agir, deve-se 

executar as ações de acordo com o previsto, tomando por base os relatórios da fase de 

controle, de checagem. Deve haver nessa fase uma ação corretiva, visando à melhoria 

da situação que foi constatada. 

 

Figura 1 – Ciclo PDCA.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. Pág.180. 
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3. Estudo de Caso 

Trata-se de um Projeto Piloto de Mapeamento de Processos que nasceu da 

necessidade de atender a uma demanda interna por melhor gestão acadêmico-

administrativa de uma unidade acadêmica descentralizada de uma Universidade Federal. 

Apresentação do Projeto 

A organização estudada, visando atender a demandas de seu Planejamento 

Estratégico, buscou no mapeamento de processos uma forma de atender a uma de suas 

estratégias que era definida como a “busca por uma melhor gestão acadêmico-

administrativa com otimização de recursos tecnológicos e melhor gestão de pessoas e 

processos”.  Dessa forma definiu que o projeto piloto seria realizado em uma de suas 

unidades acadêmicas, visando garantir que os processos da mesma se tornassem 

explicitamente definidos, medidos e avaliados, estabelecendo uma estrutura consistente 

de governança e melhoria contínua.  

Motivação do Projeto 

No histórico da unidade acadêmica escolhida constavam problemas frequentes 

causados por falta de padronização, erros no encaminhamento de processos, entre outros 

problemas que tinham o seguinte cenário configurado: 1 - desconhecimento dos 

processos existentes, pois apesar de haver padrões, muitos deles se encontravam 

desatualizados; 2 – Falta de visão sistêmica, ou seja, os colaboradores não conseguiam 

enxergar sua contribuição dentro do processo, apenas enxergavam sua atividade de 

forma isolada; 3 – retrabalhos causados por desconhecimento, falta de treinamento ou 

desatenção aos padrões. 

Metodologia aplicada 

A metodologia utilizada pela consultoria na realização do projeto foi 

fundamentada no ciclo SDCA (ciclo de padronização). O Ciclo SDCA é uma 

ferramenta de qualidade, que é utilizada para a padronização de processos de uma 

organização e é baseada na metodologia aplicada na busca pela melhoria continua 

conhecida como ciclo PDCA, que é um ciclo de análise e melhoria. Segundo Andrade 

(2003), o ciclo PDCA foi criado na década de trinta pelo estatístico americano Walter 

A. Shewhart e é descrito por Moura (1997, apud Andrade, 2003) como “uma ferramenta 

que orienta seqüência de atividades para se gerenciar uma tarefa, processo, empresa, 

etc.”. Esta ferramenta é de fundamental importância para a análise e melhoria dos 

processos organizacionais e para a eficácia do trabalho em equipe.                                                                                                                                                      

 

Resultados por Fases do ciclo SDCA 

Fase S - Standarize 

Nessa fase foi realizado o diagnóstico da real situação da unidade, sendo 

analisados todos os processos, através de entrevistas e workshops envolvendo os 

servidores e as chefias dos setores que possuem interface com a unidade acadêmica. 
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Após a realização desse diagnóstico inicial, foram definidos os macroprocessos da 

unidade. Com os macro-processos elaborados e validados, foi realizado o detalhamento 

de cada atividade do macro-processo, no qual ficaram evidenciados os insumos, 

fornecedores, responsáveis, produtos e clientes de cada atividade. Ainda na fase de 

padronização foram elaborados todos os padrões de processos (forma de documentar o 

procedimento que fica armazenado na rede interna da unidade com acesso por todos os 

servidores), o Manual de Gestão, onde ficam registradas todas as rotinas gerenciais da 

unidade (reuniões, indicadores que devem ser monitorados, etc.), matriz de atribuições, 

planilhas com os detalhamentos das atividades, quadro de indicadores e fluxos de 

processos com os detalhamentos. Ao final da fase, temos todos os entregáveis (produtos 

finais do projeto) consolidados e material preparado para a o treinamento e 

implementação da nova rotina que será realizado na próxima fase. 
 

Fase D - Do 

Na fase de implementação do projeto, foi realizado todo o levantamento da força 

de trabalho, no qual foi identificado o quantitativo de pessoas que trabalham nos setores 

pertencentes à unidade. Após a realização do levantamento, foi elaborado o cronograma 

para a execução dos treinamentos, separando as turmas por setores e cargos, totalizando 

3 turmas (26 servidores). Para a separação das turmas, levou-se em conta os cargos, já 

que o treinamento foi específico para cada função. Antes da realização da primeira etapa 

do treinamento era entregue a cada colaborador a ser treinado um pré-teste no intuito de 

medir o conhecimento dos mesmos.Com o término dos treinamentos, todo material 

apresentando foi disponibilizado na rede interna da unidade para o uso da força de 

trabalho. 
 

Fase C - Check 

A fase C foi realizada após três meses da finalização da implementação do 

projeto. Assim que todos os novos processos haviam sido completamente 

implementados, a equipe do projeto realizou auditorias nos processos, buscando 

indicadores para identificar melhorias e ajustes nos processos. O produto final desta 

auditoria foi um relatório, contendo as não conformidades encontradas e as 

oportunidades de melhoria. No relatório do projeto foram identificadas melhorias 

substanciais em relação à situação inicial da unidade, dentre as quais, destacam-se: 

1 – Definição das áreas de responsabilidades de cada servidor, por meio da 

identificação dos postos de trabalho, tendo sido disponibilizados em cada posto de 

trabalho os padrões de execução das atividades sob responsabilidade daquele posto de 

trabalho e uma visão do sistema como um todo, que propicia ao executante da atividade 

visualizar todo o processo no qual está inserida a atividade por ele executada. Vale 

ressaltar que os padrões também ficam disponíveis na rede interna da organização e 

sempre que atualizado deve ser impresso para substituição das outras cópias impressas 

anteriormente. 

2 – Foi implementada uma sistemática de treinamento on-line nos padrões de 

execução. Além disso, os servidores participam de treinamentos presenciais nos 
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padrões, aonde são passadas listas de presença que ficam arquivas por pelo menos um 

ano.  

Fase A - Act  

Na fase Act, o cliente do projeto tendo em mãos o relatório da análise realizada 

pela equipe do projeto, elabora um plano de ação registrando os problemas, quais 

medidas a serem tomadas, os responsáveis pela execução e o tempo para realização. O 

modelo do plano de ação também é baseado no ciclo SDCA, possibilitando ao 

responsável identificar em cada fase o que fazer, aonde fazer, quando fazer, quem será o 

responsável pela ação, a previsão de conclusão e o status da ação.  
 

4. Considerações finais 

A experiência que vem sendo adquirida com o mapeamento de processos 

demonstra a sua aplicabilidade a realidade das organizações. Para que as mesmas 

alcancem altos níveis de desempenho é necessário que todos os métodos e processos 

sejam bem executados, dentro de um contexto de interesse e comprometimento. Fica 

mais do que evidente que o mapeamento de processos, vem se tornando ao longo dos 

anos uma ferramenta de considerável importância para as empresas e organizações que 

querem alcançar este alto nível. O mapeamento de processos vem transformando a 

realidade das organizações no sentido de tornar possível o conhecimento de seus 

processos, a revisão deles e o mapeamento dos indicadores que podem colaborar para 

um melhor controle. As organizações vêm sofrendo com processos obsoletos, 

desorganizados e sem nenhuma estrutura. Esta “foto” da situação dos processos na 

organização se torna cada vez mais valiosa para trazer o conhecimento e a renovação 

dos processos. Fica evidente que o mapeamento de processos não é a ferramenta 

definitiva para a resolução de todos os problemas. Para que o mapeamento de processos 

tenha um grande êxito, faz-se necessário o comprometimento de toda a equipe 

envolvida e a credibilidade e a confiança da liderança, já que a mudança resulta em 

quebra de paradigmas e transposição de barreiras. 

Um dos problemas que podem ser encontrados durante o mapeamento de 

processos, fica evidenciado no projeto citado nesse estudo de caso, quando no decorrer 

do projeto ocorreu uma mudança na chefia de um dos setores que vinha sendo mapeado, 

o que resultou em mudança de priorizações pelo novo responsável pelo setor, muito 

desgaste da equipe de projeto que ficou praticamente sem patrocínio dentro da empresa, 

o que gerava dificuldade nos contatos, nas organizações de reuniões, falta de 

comprometimento da equipe da empresa, retrabalho, dificultando a implementação dos 

novos processos. A resistência a mudança poderá ser observada no decorrer do projeto 

de mapeamento de processos, pois sempre que existir a mudança, vai existir o 

desconforto, o medo, cabendo a equipe responsável pelo mapeamento, trabalhar com 

esse problema junto à liderança para conseguir superar as dificuldades e atingir as 

metas, mostrando que se trata de um trabalho de melhoria contínua, aonde cada um, 

independentemente de seu posto de trabalho pode fazer a diferença para melhor.   
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Resumo: identificar os pontos que afetam a qualidade dos programas de pós-graduação se constitui em um 

diferencial de gestão, pois permite o direcionamento de ações estratégicas objetivando melhorar a qualidade dos 

programas sabendo onde atacar. A qualidade dos programas de pós-garduação é medida pela nota que é atribuida 

aos programas na avaliação trienal da CAPES. Para que seja possível identficar as falhas nesse processo é 

necessária a utilização de ferramentas de qualidade e metodologia que permita alcançar esse fim. Por isso, nesse 

estudo será utilizada uma metodologia utilizando como ferramenta de qualidade o Diagrama de Pareto, capaz de 

identificar os pontos fatantes de cada item nas avaliações, com as respectivas proporções, tendo como amostra 

dos dados reais de dois programas de pós-graduação da área de exatas, pertencentes a uma mesma Instituição 

Federal de Ensino Superior (IFES), sendo de dois extremos, um que obteve a nota mínima para funcionamento 

nas três últimas avaliações, que será identificado como PPG3, e outro que foi ascendendo a cada uma das 

avaliações, identificado como PPG5, e obteve a nota máxima para um programa nacional. O comparativo do 

resultado desses dois programas permitirá identificar em quais  itens e em qual proporção o programa de nota 3 

está deixando de pontuar e o quanto isso reflete na nota que fora atribuída. Dessa forma, a IFES poderá se 

utilizar desse estudo para ter uma visão de quais itens precisarão ser trabalhados para alavancar as notas dos 

programas que obtiveram a nota mínima. Esse estudo comprova que é possível utilizar essa metodologia para 

comprarar os dados das três útlimas avaliações trienais dos dois programas, se constituindo numa ferramenta de 

gestão e correm o risco de não terem seu reconhecimento renovado na próxima avaliação. 

 

Palavras-chave: Pós-graduação; Qualidade; Tomada de Decisão. 

 

Área/Subárea: Engenharia da Qualidade/Planejamento e Controle da Qualidade. 

1. Introdução 

A qualidade dos programas de pós-graduação está pautada pela nota que lhe é 

atribuída na avaliação trienal da CAPES, quanto maior a nota melhor é a qualidade do 

programa. A análise realizada pela Comissão de Área resulta em uma nota ao programa, a 

qual mede a sua qualidade (CAPES, 2015c). Obter uma nota 5 no programa, significa 

alcançar o ápice da pontuação em nível nacional. Essa excelência é alcançada por um 

reduzido número de programas. A maioria alterna entra a nota 3 – mínima para 

credenciamento – e a nota 4 – que enquadra o programas dentre o nível “bom” de qualidade.  

O resultado das avaliações trienais realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal – CAPES é publicado no seu site, inclusive com o detalhamento das notas e conceitos 

atribuídos a cada quesito e item. Bem como o documento de área que é o norteador da análise 

de cada área, pois nesse documento constam os critérios que serão analisados pela Comissão 

de Área.  

Mesmo com todo esse material disponível para consulta, ainda há programas que não 

se preocupam em analisar o resultado e procurar estratégias de ação, por isso permanecem 
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com a nota mínima para funcionamento, enquanto outros têm um cenário diferenciado e 

conseguem manter uma linha de ascensão, constatada nas três últimas avalições realizadas. 

Duas situações diferentes pertencentes à mesma Instituição e que será utilizado como 

exemplo neste estudo.  

Diante desse cenário, entende-se que a informação disponibilizada no site da CAPES 

deveria servir de alerta e fonte de análise para os gestores a fim de que identificasse os pontos 

impactantes e direcionasse ações estratégicas para melhorar o desempenho dos programas nas 

próximas avaliações.  

2. Informação como estratégia gerencial 

Atualmente a visão gerencial se preocupa em analisar as causas e não apenas os efeitos 

do processo produtivo. Significa que não basta eliminar as perdas é preciso conhecer e 

eliminar as causas das perdas, pois “tudo o que pode ser feito pode ser mais bem feito, e com 

melhores resultados.” (PALADINI, 2012, p.65-66) 

Para identificar as causas é preciso dispor de um monitoramento dos fatores de 

qualidade de um processo produtivo, ou seja, é necessário utilizar de ferramentas estatísticas 

para identificar e analisar quais são as causas da variabilidade de um processo que afeta a sua 

qualidade. (ALVES, 2003) 

Segundo Paladini (2012) a finalidade de um sistema de medição é ser base para a 

tomada de decisões, por isso, neste estudo será utilizado o Diagrama de Pareto, construído a 

partir de um processo de coleta de dados e pode ser utilizado quando se deseja priorizar 

problemas ou causas relativas a um determinado assunto, classificando os itens de informação 

nos tipos de causas de problemas por ordem de importância. (MARSHALL JÚNIOR et al, 

2006) 

3. Processo Metodológico 

Para essa análise será utilizada a metodologia desenvolvida por Silva, et al (2012) que 

permite detectar os itens impactantes na avaliação, testada por ele em apenas um programa. 

Essa metodologia possibilitará a visualização dos itens de dois programas de pós-graduação 

da área de Exatas, identificados pela sigla PPG3 e PPG5, escolhidos dentre dois programas 

reais pertencentes à mesma Instituição, mas com desempenhos diferenciados nas três últimas 

avaliações da CAPES, um que se estagnou na nota mínima, 3, e o outro que possui uma linha 

de ascensão, saindo da nota 4 para 5.  

O objetivo é comparar o quanto dos critérios cada um dos programas deixou de 

atender e identificar se a pontuação alcançada tem relação com a nota atribuída a cada um dos 

programas. Se confirmada a hipótese, essa metodologia poderá ser utilizada pelos gestores 

como ferramenta de qualidade para direcionar ações que permitam a melhoria dos programas. 

A metodologia aplicada neste estudo consiste em identificar os itens que deixaram de 

atender a plenitude dos critérios estabelecidos pela CAPES, apresentada nos passos a seguir: 

Passo 1: para identificar o Peso do item na Avaliação Final (PiAvF) é preciso 

multiplicar o Peso do item no Quesito (PiQues) pelo Peso do Quesito na Avaliação Final e 

dividir por 100. 

Passo 2: para obter os valores dos Pontos Obtidos no item (Pobt) é preciso multiplicar 

o Conceito de Avaliação do Item (ConcAvItem) pelo Valor do Conceito atribuído ao item na 
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avaliação. O valor depende do conceito que foi atribuído ao item na avalição, conforme 

segue: Muito bom = 100%, Bom = 80%, Regular = 60%, Fraco = 40%, Deficiente = 20%. O 

resultado dessa multiplicação deve ser subtraído pelo Peso do item. 

Passo 3: Os Pontos Ponderados Faltantes (PPFitem) por item são identificados 

mediante a subtração dos Pontos Obtidos (PObt) pelo Peso do item na avaliação (Pitem). 

            Os dados utilizados para compor este trabalho foram extraídos das três últimas 

avaliações trienais realizadas pelas CAPES (2007, 2010 e 2013), disponíveis no site desse 

órgão e consultados em 2015 e os resultados serão apresentados individualmente por 

programa. 

4 Resultados parciais 

A partir da aplicação da metodologia, obteve-se os dados que estão demonstrados nos 

Gráficos 1, 2, 3 e 4 que espelham a situação dos dois programas (PPG3 e PPG5) nas 

avaliações, tornando possível a visualização do desempenho de ambos e a comparação entre 

eles, permitindo identificar, tendo como base os resultados do PPG5, as falhas do PPG3, 

possibilitando à IFES direcionar suas ações estratégicas a partir das informações apresentadas. 

 
Gráfico 1 – Resultados das avaliações trienais do PPG3 (2007, 2010 e 2013) utilizando o Diagrama de Pareto, 

destacando a proporção dos pontos ponderados faltantes por item 

 
Fonte: avaliações trienais da CAPES (2015a) 

Produção da própria autora 
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Gráfico 2 – Resultados das avaliações trienais do PPG3 (2007, 2010 e 2013) utilizando o Diagrama de Pareto, 

destacando os pontos ponderados faltantes por item 

 
Fonte: avaliações trienais da CAPES (2015a) 

Produção da própria autora 

 

Gráfico 3 – Resultados das avaliações trienais do PPG5 (2007, 2010 e 2013) utilizando o Diagrama de Pareto, 

destacando a proporção dos pontos ponderados faltantes por item 

 
Fonte: avaliações trienais da CAPES (2015a) 

Produção da própria autora 
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Gráfico 4– Resultados das avaliações trienais do PPG5 (2007, 2010 e 2013) utilizando o Diagrama de Pareto, 

destacando os pontos ponderados faltantes por item 

 
Fonte: avaliações trienais da CAPES (2015a) 

Produção da própria autora 

5 Análise dos Resultados 

No Gráfico 1 e 3 pode-se visualizar que o quantitativo de itens do PPG3 para alcançar a 

proporção acumulada em torno de 80%  em 2007 foi menor se comparado ao PPG5. Nas avaliações 

seguintes, em 2010, percebe-se a equiparação do quantitativo de itens em ambos os programas até a 

proporção destacada (80%) e em 2013 o PPG3 permanece concentrando os 80% da proporção 

acumulada em apenas alguns itens e que três deles se destacam como os que mais deixaram de pontuar 

na avaliação final, a saber: 3.3, 4.1 e 4.2. Esses três itens estão relacionados a publicações de 

qualidade dos discentes e docentes e distribuição dessas publicações entre o corpo docente. O PPG5 

apresentou uma pulverização da proporção dos pontos faltantes em sete itens em 2007, quatro em 

2010 e dois em 2013.  Dois dos itens mais impactantes em 2007 aparecem em 2010, mas os dois que 

aparecem em 2013 tiveram pouca expressividade no impacto das avaliações de 2007, conforme 

demonstrado no Gráfico 4. 

Nos Gráficos 1 e 3 está destacado, sob forma de um círculo vermelho, a pontuação acumulada 

dos pontos ponderados faltantes quando a proporção fica em torno de 80%, em razão da ferramenta de 

qualidade utilizada, pois segundo o Diagrama de Pareto, 80% dos problemas de uma organização são 

causados por um número pequeno de fatores.  

Visualizando os Gráficos 2 e 4 percebe-se que no PPG3 o valor absoluto correspondente aos itens 

que deixaram de pontuar nas avaliações trienais é expressivamente maior se comparado aos itens do 

PPG5. Nesses gráficos é possível perceber o quanto, em números absolutos, cada item deixou de 

atender em cada uma das avaliações em destaque. E aí cabe um olhar mais detalhado para o ano de 

2013 do PPG5 que no Gráfico 3 o item 3.2 aparece com uma proporção acumulada de 69,2%, valor 

expressivo se nos ativéssemos somente ao percentual, no entanto, ao visualizarmos os valores 

absolutos no Gráfico 4 constata-se que esse item nem aparece no gráfico, porque sua pontuação está 

abaixo de 1 (um). 

6 Considerações Finais 
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Desse estudo conclui-se que o modelo do Gráfico 1 e 3 deve ser utilizado apenas para aqueles 

programas que possuem as notas 3 e 4. Não se aplica para os programas que possuem a nota acima de 

5. Mas, o resultado apresentado espelha a situação do PPG3 e permite visualizar claramente que são 

poucos os itens que acumulam 80% dos pontos faltantes na avaliação final, mas que representam uma 

proporção expressiva na avaliação final e que merecem atenção e ações estratégicas imediatas. A 

metodologia constitui-se numa ferramenta que pode ser utilizada para obter informações sobre as 

principais causas do baixo rendimento dos programas de pós-graduação nas avalições trienais da 

CAPES. 
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Desenvolvimento de uma escala de avaliação de serviços de 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar o desenvolvimento de uma escala, bem como seus resultados 

preliminares acerca da satisfação dos usuárior em relação aos serviços do transporte público da região 

metropolitana de Goiânia (GO), em termos das  expectativas e percepções dos mesmos. Neste sentido, 

está em processo de construção uma escala composta por questões objetivas e estruturadas sobre 

qualidade de serviços, utilizando como base o modelo proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985), denominado como escala SERVQUAL e o trabalho da Leão (2014) e Ferraz e Torres (2004) , 

dentre outros. Dessa maneira,  levou-se em consideração apectos como: tipo de usuário, gênero, idade, 

frequência de utilização, motivo da utilização e grau de escolaridade. Após o desenvolvimento da 

primeira versão da escala (instrumento de pesquisa), com base em pesquisas bibliográficas, a versão 

primária foi submetida a um focus group com o objetivo de refiná-la . Este grupo focal contou com a 

participação de funcionários da empresa concessionária que detém o direito de prestar o serviço de 

transporte na região (CMTC) e alguns usúarios que utlizam o serviço. Após a coleta dos dados, uma 

segunda versão foi obtida, sendo que alguns aspectos da versão inicial sofreram alterações ou foram 

eliminados e também houve novas inserções. 

 

Palavras-chave: Qualidade; Serviços; Usuários; Escala; Avaliação. 

Área/Subárea: ENGENHARIA DA QUALIDADE/Planejamento e Controle da Qualidade. 

 

1. Introdução 

Como o mercado está se tornando cada vez mais dinâmico e competitivo, existe 

uma maior exigência por parte da sociedade e dos mercados em relação às empresas 

prestadoras de serviços. Clientes almejam serviços que atendam suas expectativas e as 

empresas buscam oferecer produtos e serviços com melhores patamares de qualidade, 

para se consolidarem neste mercado competitivo. Neste contexto, para Pantouvakis 

(2010), a identificação de atributos da qualidade em serviços que são muito valorizados 

pelos consumidores, e uma avaliação precisa de suas importâncias relativas, são 

necessárias para qualquer utilização eficaz de recursos. 

Em termos de relevância dos serviços, dados de Desenvolvimento (2014) 

mostram que o setor terciário é, atualmente, responsável por 68,5% do PIB brasileiro e 

por 78,4% dos empregos formais no Brasil. Não obstante, percebe-se uma grande 

disputa entre as empresas pertencentes a este ramo. Conforme Slack (2003), a 

relevância do setor de serviços na economia tanto de países desenvolvidos quanto os em 

desenvolvimento é crescente. O autor destaca ainda, que este setor nos EUA sintetizado 

com o da União Europeia, é responsável por mais de 50% do PIB dessas nações. No 

Reino Unido, por exemplo, chega a compor mais de 60% do PIB. No Brasil, segundo 

informações do IBGE (2002), esta representatividade corresponde a 52,3% do Produto 
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Interno Bruto nacional. Deste modo, mensurar e avaliar dados e informações referentes 

à qualidade de serviços ofertados à sociedade se mostra relevante e justifica esforços de 

pesquisa nesta perspectiva. Dessa forma, Ferraz e Torres (2004) enaltecem que a 

qualidade no transporte urbano deve ser contemplada com uma visão geral.  

Sendo assim, tendo em vista o grau de relevância e representatividade do setor 

de serviços em contextos socioeconômicos, acentua-se a necessidade de se despender 

esforços acerca da mensuração da qualidade dos mesmos. Neste sentido, vários 

pesquisadores têm dedicado seus estudos buscando o aprimoramento dos conceitos 

envolvidos com o tema, bem como o desenvolvimento de técnicas de medição para a 

qualidade em serviços. (MIGUEL; SALOMONI, 2004). 

Em se tratando de serviços de transporte, as organizações estão se preocupando 

cada vez mais com o problema da mobilidade urbana brasileira, fator esse que tem sido 

um tema de muitos debates, polêmicas e, sobretudo, de reclamações, principalmente 

acerca do transporte público. Esse tipo de serviço está ligado diretamente ao Estado e à 

iniciativa privada e tem relação central com o cotidiano dos usuários. Deste modo, para 

Ferraz e Torres (2004) a qualidade no transporte urbano deve ser contemplada com uma 

visão geral, ou seja, considerar a satisfação de todos os envolvidos no sistema (o poder 

público, os usuários, trabalhadores, empresários e a comunidade). 

A partir destas considerações, o objetivo deste trabalho é relatar o 

desenvolvimento de uma escala de pesquisa, bem como seus resultados preliminares 

acerca da qualidade de serviços do transporte público da região metropolitana de 

Goiânia (GO), objetivando avaliar as expectativas e percepções dos clientes (usuários) 

que utilizam o serviço prestado.  

 

2. Fundamentos teóricos 

2.1 – Qualidade em serviços 

Em termos das características pertinentes aos serviços, Nóbrega (1997) 

evidencia que dentre diversos estudiosos da área têm-se levantado propostas no sentido 

de identificar particularidades dos sistemas de prestação de serviços. Sendo assim, tendo 

em vista o conceito em serviços, ao abordar a qualidade nos mesmos, em termos de sua 

natureza conceitual, medida e modelos de avaliação, Pérez et. al. (2007) observam que 

o conceito de qualidade em serviços é complexo, difuso e abstrato, largamente devido a 

três fatores específicos dos serviços: heterogeneidade, intangibilidade e inseparabilidade 

(de produção e consumo). Em relação a estas discussões, Parasuraman et al. (1988, p. 

16) conceituaram qualidade percebida nos serviços como “um julgamento global ou 

atitude relativa ao grau de excelência ou superioridade do serviço”. 

Em se tratando de qualidade, pode-se afirmar que oferecer um serviço de 

qualidade deixou de ser algo de destaque e passou a ser um pré-requisito para as 

organizações permanecerem no atual mercado competitivo. González Araújo, Costa e 

Almeida (2013, p. 1) reforçam esta assertiva afirmando que “o interesse crescente na 

qualidade em serviços reside na crença, por parte de profissionais e acadêmicos, de que 
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esta qualidade é fundamental para o sucesso de qualquer organização empresarial, já 

que ela afeta a satisfação do cliente, influencia o comportamento de compra e, em 

última instância, a rentabilidade da organização”. Neste sentido, a insatisfação do 

consumidor pode o levar a outras empresas interessadas em lhe oferecer o mesmo 

serviço com um atendimento superior. Nesta perspectiva Parasuraman et al. (1985) 

expõem uma abordagem designadamente para serviços, que define qualidade ou 

satisfação como a diferença entre as expectativas do cliente e as percepções do próprio 

quanto ao serviço prestado. 

 

2.2 – Qualidade em serviço de transportes 

Ao abordar a qualidade em serviços de transporte, Travassos (2005) expressa 

que, apesar do cliente não receber qualquer resultado material da prestação do serviço, o 

mesmo não poderia ser tratado como um serviço puro, visto que o serviço não envolve 

apenas recursos humanos, mas também o uso de equipamentos. Dessa forma, para 

Ferraz e Torres (2004) a facilidade de deslocamento de pessoas nas cidades depende do 

sistema de transporte de passageiros, pois caracteriza a importância da qualidade de 

vida de uma sociedade e, por consequência, do seu grau de desenvolvimento econômico 

e social. Lima Jr. (1995), por seu turno, complementa afirmando que a valorização da 

função e do benefício gerado em detrimento das características físicas do produto é o 

principal aspecto que acresce a abordagem da qualidade em serviços, passando a ser 

facilitadora da realização da função.  

Nesse sentido, Rodrigues (2006), contrastando a ideia de intangibilidade na 

qualidade de prestação de serviços, discorre que, se a produção de serviços é encarada 

como atividade humana associada a objetos e processos específicos, no objetivo de 

atender imediatamente e de forma contínua as necessidades dos clientes, este 

comportamento ou atitude pode ser medido ou observado. O autor ressalta ainda 

aspectos que se aplicam ao serviço de transporte público por ônibus, tornando-o 

bastante característico. Estas peculiaridades encontram-se listadas a seguir: 

 Intangibilidade: haja visto que o serviço adquirido não pode ser visto, sentido, 

tocado ou provado antecipadamente; 

 Inseparabilidade: serviços não são estocáveis, prestação e consumo ocorrem de 

forma simultânea; 

 Variabilidade: Cada viagem se dá em circunstâncias ímpares, dadas pelas 

condições de tempo, tráfego, quantidade de usuários, e etc. Sendo então de 

difícil padronização; 

 Perecibilidade: o serviço, uma vez oferecido e não consumido, perde-se; 

 Consumo intensivo: alta frequência de consumo diário, na maioria dos casos, 

pelo menos duas vezes ao dia; 
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 Consumo coletivo: diferenciando-se de outros serviços, se dá de forma 

massificada e em grupos nem sempre homogêneos, e não individualmente e de 

maneira personalizada; 

 Pagamento antecipado: comumente o pagamento é realizado antes da prestação 

do serviço; 

 Interação com o meio ambiente: realização do serviço em ambientes não 

controlados. 

Destacadas as características do setor, Ferraz e Torres (2004) enaltecem que a 

“qualidade no transporte urbano deve ser contemplada com uma visão geral”, ou seja, 

levar em conta a satisfação de todos os envolvidos no sistema, sendo eles, o poder 

público, os usuários, trabalhadores, empresários e a comunidade. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

3.1. Coleta dos dados 

Para coletar os dados referentes a este trabalho, primeiramente foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica. Com base nas fontes pesquisadas chegou-se à primeira versão da 

escala. Neste sentido, os principais trabalhos que serviram como referência foram 

Ferraz e Torres (2004), Leão (2014), Parasuraman et al. (1998). Posteriormente foi 

realizado um grupo focal para testar a primeira versão da escala em 02/10/2015. Nesta 

oportunidade participaram do focus group funcionários da empresa concessionária que 

detém o direito de prestar o serviço de transporte na região (CMTC) e alguns usúarios 

que utilizam o serviço. Com base nas informações obtidas neste grupo focal chegou-se à 

segunda versão da escala objeto deste trabalho. 

 

3.2. Análises dos dados 

A partir da literatura os autores procederam uma análise qualitativa de conteúdo 

das escalas encontradas e estruturaram primeira versão. Posteriormente esta primeira 

versão foi submetida a um focus group ou grupo focal, de onde se gerou a segunda 

versão.  

Em outras palavras, as considerações obtidas no grupo focal referentes à 

primeira versão foram processadas pelos autores deste trabalho. Tais análises 

propiciaram um refinamento de escala e chegou-se à segunda versão da mesma. 

 

4. Resultados e discussões  

4.1. Desenvolvimento da primeira versão da escala 

Como já descrito nos procedimentos a primeira versão foi obtida a partir de 

pesquisas bibliográficas referentes ao tema. Esta escala ficou estruturada em três partes. 

Na primeira parte constam questões referentes ao tipo de usuário, gênero, idade, 
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frequência de utilização, motivo da utilização e grau de escolaridade. Essa estruturação 

tem o intuito de identificar o perfil do usuário do transporte públicos. 

Na segunda parte há indagações acerca das “expectativas” dos usuários do 

serviço de transporte público da região metropolitana de Goiânia (GO). Esta parte conta 

com 15 itens que aferem o grau de expectativa do usuário, levando em consideração os 

constructos segurança, distâncias, facilidade, conservação, conforto, tempo, entre 

outros. Nesta etapa utilizou-se de escala do tipo Likert de 5 pontos para o grau de 

importância, sendo (1) Nenhuma Importância e (5) Muito Importante. 

Já a terceira parte abordou a dimensão das “percepções” dos usuários e seguiu a 

estrutura da segunda parte, ou seja, com 15 itens e com os mesmos constructos, porém 

medindo o grau de satisfação dos usuários, sendo (1) Muito Insatisfeito e (5) Muito 

Satisfeito.  

 

4.2. Desenvolvimento da segunda versão da escala 

Após a elaboração da primeira versão, com o intuito de aprimorar e refinar esta 

primeira versão, foi realizado um pré-teste no dia 02 de outubro de 2015, o qual que 

contou com a participação de um grupo de sete pessoas, sendo estes estudantes da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Goiânia – Campus Aparecida de Goiânia 

(CAP), que são usuários do transporte público da cidade, e funcionários de empresa 

prestadora do serviço de transporte público (CMTC). Este procedimento objetivou um 

aprimoramento da escala. No decorrer do pré-teste o instrumento de pesquisa foi objeto 

de críticas e debates que redundadram na segunda versão do mesmo.  

  As mudanças na escala geradas pelo focus group centraram-se no propósito 

central de torná-la mais acessível e de fácil compreensão quanto ao seu entendimento. 

Assim destaca-se: 

 O título da escala foi alterado para “Pesquisa sobre a percepção dos usuários 

sobre a qualidade dos serviços prestados na área de transportes”; 

 Retirada dos dados gerais o tópico “tipo de usuário” e acrescentado o tópico 

“possui alguma deficiência”; 

 Acréscimo do tópico “local da entrevista” na qual enfatiza qual terminal o 

usuário utilizou no momento da entrevista; 

  Na parte de expectativa da escala foi adicionada a pergunta “Qual a importância 

de:”, a fim de facilitar a sua compreensão. 

 

5. Considerações finais 

A escala em desenvolvimento foi gerada a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

de onde obteve-se a primeira versão. Em seguida realizou-se um focus group para 

refiná-la e chegar à segunda versão. Deste modo, um conjunto de ajustes foi logrado a 

partir do grupo focal, o que sugere que este tipo de procedimento se mostrou útil no 
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processo de desenvolvimento da escala. 

 Por fim, entende-se que o desenvolvimento da escala passará por outras etapas e 

ajustes, especialmente a realização de um pré-teste, e a submissão à apreciação de juízes 

pesquisadores. Também é possível que seja realizado outro pré-teste na perspectiva de 

buscar um refinamento ainda maior da escala em desenvolvimento. 
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Resumo 

Ramo que cresce rapidamente no Brasil e que as inovações tecnológicas são de suma importância para que 

possamos alcançar e acompanhar as modernidades usadas nos países desenvolvidos, a Tv a Cabo como também 

a internet fornecida por cabeamento de fibra ótica, caracterizada ser umas das mais adequadas ao uso sem 

interrupções, busca usar os princípios da gestão da qualidade como regra fundamental nos processos da 

organização para que assim possa sempre trabalhar com melhorias contínuas para atender cada vez melhor o seu 

cliente e, consequentemente, manter-se no mercado atual que encontra-se cada vez mais competitivo. 
O presente artigo tem como objetivo a análise da satisfação dos clientes aplicando algumas das mais diversas 

ferramentas da qualidade para poder identificar causas e contribuir com melhorias de processos de uma empresa 

prestadora de serviço de Tv a Cabo localizada na cidade de Mossoró/RN. 
Palavras - chave: Gestão da Qualidade; Ferramentas da qualidade; Empresa de Telecomunicações. 
 
Área/Subárea: Engenharia de Qualidade. 

1. Introdução 

Atualmente, a quantidade de empresas focada na prestação de serviços relacionados a 

Tv por assinatura e internet vem crescendo consideravelmente já que, hoje em dia, é comum o 

acesso a essas ferramentas da própria casa dos brasileiros. Diante dessa situação, é óbvio que 

todas elas estão procurando sempre alcançar certo nível de excelência que seja capaz de 

satisfazer a perspectiva do consumidor para que possam sobreviver no mercado altamente 

competitivo, já que o objetivo em comum é sempre oferecer o benefício ao consumidor, 

proporcionando produtos/ serviços com mais qualidade. Então, na maioria dos casos, o ritmo 

de trabalho esta sendo modificado para garantir a sobrevivência, diminuindo o tempo de 

finalização dos processos, aumento da produtividade no mesmo tempo de trabalho, redução 

de custos operacionais e retorno financeiro o mais breve possível. 

O ramo de telecomunicações não fica por baixo quando se trata de procurar atender à 

satisfação dos seus clientes. É um ramo que ainda tem grande abrangência ainda nos próximos 

anos, de acordo com a evolução tecnológica. Investe grande parte do seu capital para 

acompanhar as tendências já comum nos países desenvolvidos como a TV Digital que ainda é 

novidade no Brasil. Não poderia acontecer diferente com a TCM, que busca oferecer ao seu 

cliente as novidades do mercado da comunicação juntamente com o um preço baixo e 

qualidade.        

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Gestão da Qualidade 



1 

A gestão da qualidade teve uma evolução considerável durante o século XX 

caracterizada por quatro estágios (inspersão do produto, controle do processo, sistemas de 

garantia da qualidade e gestão da qualidade total). Na década de 50, verificou-se que 

qualidade está associada aos requisitos exigidos pelos clientes e não somente à perfeição 

técnica, mudando assim o foco para satisfação do consumidor, isso após os estudos de Juran 

(1990), Deming (1990) e Feigenbaun (1991). 

Existem várias definições sobre qualidade que têm o mesmo objetivo. Esse é um 

conceito analisado há várias décadas pelos mais diversos pensadores que nos trazem o 

seguinte conceito: “ainda que a qualidade não possa ser definida, sabe-se que ela existe”, 

conforme afirma Pirsig (1974). Assim, conclui-se que qualidade é sinônimo de excelência e 

que é mensurável de acordo com certas subjetividades nas quais podemos verificar que um 

produto de melhor qualidade é o mais almejado entre os consumidores. Sendo assim, Edwards 

(1968), tem plena razão quando cita que “a qualidade consiste na capacidade de satisfazer 

desejos.” Uma empresa que preza pela conformidade das especificações prefere reduzir seus 

custos através da prevenção das não-confirmidades a refazer todo o seu trabalho, relacionando 

assim uma mistura de dois conceitos distintos: excelência e valor, já que, segundo Broh 

(1974), “Qualidade é o grau de excelência a um preço aceitável”. 

Partindo assim para um sentindo mais amplo, a qualidade total é sinônimo de um 

modelo de gerenciamento que busca sempre a eficiência e a eficácia organizacionais. ( 

MARSHAL JUNIOR; CIERCO; ROCHA; MOTA; LEUSIN, 2010)     

Assim, os parâmetros da qualidade do produto auxilia o fabricante em questões como 

melhoria contínua e estratégias para com a concorrência e, analisando pelo lado do 

consumidor, a avaliação é extremamente útil para auxiliar nas escolhas entre alternativas de 

produtos. 

2.2 As ferramentas da qualidade 

Para um melhor controle e análise de processos, bem como melhorias da produção, 

alguns estudiosos elaboraram modelos utilizados como ferramentas de controle. Auxiliando 

na estruturação de cada processo, as ferramentas ajudam no método do PDCA, construindo 

etapas de melhorias e manutenção dos sistemas. Entre elas algumas podem ser destacadas de 

forma a auxiliar na organização estratégica e ate mesmo solução de problemas: 

brainstorming, diagrama de dispersão, cartas de controle, diagrama de causa e efeito, 

estratificação, fluxograma, folha de verificação, gráfico de Pareto, histograma, matriz GUT, 

5W2H. 

Seguem abaixo algumas definições básicas e características da utilização dessas 

ferramentas, com base em conceitos e práticas existentes neste artigo. 

A folha de verificação é uma ferramenta utilizada para realizar análise de alguns 

eventos que ocorrem em um determinado período de tempo. Assim, com todos esses dados 

registrados, é possível destacar os itens que acabam sendo agravantes naquele processo e 

aplicar a correção dos erros com a análise apurada do problema. São formulários específicos, 

elaborados conforme a necessidade dos usuários. 

Semelhante à folha de verificação, o diagrama de pareto, é uma forma especial do 

gráfico de barras verticais que nos permite determinar quais problemas resolver e qual a 

prioridade. 

Nesse diagrama sao abordados com detalhes quando utilizar, como fazer, vantagens e 

desvantagens, alguns pré-requisitos para a construção, como também relação com outras 

ferramentas. 

Mesmo sendo ela uma ferramenta quantitativa o uso do bom senso e da análise das 

variáveis é trivial em sua construção, já que é de sua natureza estabelecer prioridades, ou seja, 

mostrar a ordem de problemas a serem resolvidos. 
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O histograma é uma ferramenta que apresenta, por categorias, a distribuição da 

frequência de dados, permitindo que observemos a quantidade de eventos repetitivos e da sua 

variabilidade. 

Esta ferramenta revela e ilustra a centralização, dispersão e a forma de distribuição dos 

dados, podendo fornecer previsão de desempenho futuro de processos e auxiliar na 

identificação da ocorrência de alguma mudança no processo e também ajuda a responder se o 

processo é capaz de atender os requisitos do cliente. (DESIDÉRIO, 2012) 

 Para a sua constução, deve-se decidir sobre a medição do processo, coletar dados, 

preparar uma tabela de frequência e construir o histograma através dessa tabela. 

Já para o diagrama de causa e efeito, conhecido também como espinha de peixe, é 

um importante ferramenta para o gerenciamento de controle da Qualidade, criada pelo 

engenheiro quimico Kaoru Ishikawa em 1943. É bastante utilizada para representar possíveis 

causas que levam a um determinado efeito, segundo Marshall Junior [et al.] (2010), ou seja,  

diagnosticar as causas prováveis de um problema de qualidade. Logo, para ser analisado, é 

necessário avaliar o seu processo (onde, como, escopo … ), e o seu efeito para que possamos 

avaliar as causas, agrupando-as por categorias, de modo que a coleta de dados mostre a 

frequência de ocorrências. 

 A ferramenta de estratificação tem como função analisar os dados para buscar 

oportunidades de melhoria, sempre utilizada nos casos cujos dados mascaram os fatos reais. 

Isto geralmente ocorre quando os dados registrados provêm de diferentes fontes, mas são 

tratadas igualmente sem distinção. (DESIDÉRIO, 2009). 

 De acordo com suas aplicações, para que se realize uma estratificação é necessário 

analisar os dados, dividindo-os em categorias e direcionando possíveis soluções. 

 O agrupamento de informações que deve ser feito nessa ferramenta é realizado com 

base em fatores apropriados que são conhecidos como fatores de estratificação. A idéia básica 

é que os dados que estão sendo examinados necessitam ser protegidos de fatores originários 

que possam conduzir a diferentes características estatísticas. (GODOY, 2009). 

3. Metodologia 

Fizemos nossa pesquisa na TCM - Tv a Cabo de Mossoró, que se localiza no bairro 

Nova Betânia em Mossoró no Rio Grande de Norte. Como a empresa se trata de um grupo de 

telecomunicações com várias formas de interatividade, nos restringimos a um setor 

responsável por distribuir o serviço técnico para a equipe externa que faz a visita a casa dos 

assinantes, seja para instalação ou para reparos e que, após serviço concluído, a empresa entra 

com um questionário de qualidade para verificar o nível de satisfação dos seus clientes para 

com o serviço por ela prestado. Além de analisar as questões objetivas que compõem o 

questionário, é possível analisar também questões como produtividade técnica e o tempo de 

atendimento estimado para que o serviço seja realizado. De acordo com Silva e Menezes 

(2001), trata-se de uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas específicos. 

Sendo assim, não houve a necessidade de elaborarmos um questionário com as 

perguntas que nos indicariam os temas a serem trabalhados, pelo fato do mesmo já fazer parte 

do processo estipulado pela própria empresa. Coube a nós a análise dos dados para que assim 

possamos verificar onde é possível aplicar melhoria significativa para o processo utilizado.  

4. Análise e Discussões dos Resultados 

4.1 Análise de dados 

http://iso9001brasil.blogspot.com.br/
http://www.oficinadanet.com.br/autor/167-desiderio
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Os dados foram coletados a partir de um esquema já utilizado pelo setor, no qual são 

planilhados todos os serviços a serem realizados pelo técnico naquele dia. Para agilizar o 

serviço diário dos técnicos, os serviços são separados por vencimento e por bairro para que 

perdas de tempo, como deslocamento pela cidade como um todo, sejam evitadas. A 

quantidade de serviço varia por categoria. Por exemplo, um técnico de instalação leva 7 

ordens e já um técnico de atendimento leva 15 ordens. Então, os serviços são separados para 

que sejam realizados por turno e assim faz-se necessário que o colaborador desprenda de 

tempo duas vezes na sua rotina diária para organizá-los, visto que o técnico também vai ao 

setor duas vezes ao dia para receber as ordens e, consequentemente, ao almoxarifado para 

recolher o material necessário. Cerca de 1 hora do tempo de serviço deles por turno são gastas 

com esse fim diminuindo assim a produtividade dos mesmos. 

4.1.1 Histograma 

 

Figura 1 - Histograma da Instalação (a esquerda) e Atendimento (a direita). 

Fonte: Autoria própria. 

4.2 Discussão dos Resultados 

É perceptível uma variação tamanha quando se refere a ordens executadas e não 

executadas de modo que o setor não tem como mensurar uma produção correta como também 

não tem como garantir a um assinante X, que se encontra dentre as demais ordens, que ele vai 

ser atendido no mesmo dia. Outra coisa que percebemos é que as colaboradoras do setor 

executam a mesma rotina pela manha e pela tarde dentre um monte de outras tarefas e, caso 

“algo” aconteça, atrasa a organização do serviço. Outra situação é que os técnicos esperam 

cerca de 30 min pela manha e 30 min a tarde para receber o serviço no setor e depois perdem 

mais 30 min de cada turno para conseguir recolher o material necessário para realização do 

serviço, e assim eles possam vim a sair para campo, no qual ainda apresenta certos 

imprevistos, como: deslocamento do trânsito, aguardo do assinante chegar na residência para 

atendê-lo, ligações para a torre para contactar o assinante, entre outros. 

4.2.1 Folha de verificação 

Serviço: Atendimento Operação (processo): Tabela de organização  

Operador: Técnico Data: 11/03/2013 Seção:  
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Não conformidades Contagem Total 

Não Realizados ||||||||||||||||||||   ||||||||||||||||||||  |||||||||||||||||||||   

||||||||||||||||||||   ||||||||||||||||||||  ||||||||||||||||||||   

||||||||||||||||||||   |||| 

144 

Fechados ||||||||||   ||||||||||   ||||||||||   ||| 33 

TOTAL - 177 

4.2.2 Diagrama de pareto 

 

Figura 2 – Diagrama de Pareto da Instalação (a esquerda) e Atendimento (a direita). 

Fonte: Autoria própria. 

4.2.3 Diagrama de causa e efeito 

Diagrama de causa e efeito é uma importante ferramenta para o gerenciamento de 

controle da Qualidade, criada pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa em 1943. 

Determinando assim, as possíveis causas para um dado efeito. 

 
Figura 2 – Diagrama de Pareto da Instalação (a esquerda) e Atendimento (a direita). 
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Fonte: Autoria própria. 

6. Sugestões de Melhorias 

 Um ponto primordial possível de alteração que visualizamos consiste na entrega de 

serviço para os técnicos. Verificamos que a organização poderia acontecer apenas uma vez ao 

dia assim como também a entrega pois, como observamos nas análises realizadas, a 

capacidade máxima de instalações realizadas são 7 ordens e de atendimento, em média, são 

15 ordens. Assim, sugerimos que sejam entregues pela manhã as ordens, de modo que, se o 

técnico concluí-las antes de terminar o expediente, ele pegue algumas “extras” (chamado de 

extra por exceder a programação). Outro ponto positivo é que 1 hora dos tempos dos técnicos 

perdidos na empresa com o setor e o almoxarifado para receber os equipamentos foi 

diminuído já que esse processo ocorrerá apenas pela manhã e assim, torna-se mais fácil dar 

uma garantia para o assinante de que o serviço que está em campo será executado naquele 

mesmo dia. A capacidade técnica acaba sendo mais fácil de ser mensurada e os colaboradores 

do setor acabam possuindo mais tempo para executar suas tarefas aumentando assim a 

produtividade deles também. 

Considerações Finais 

 Fizemos as análises de dados há aproximadamente 15 dias atrás e, quando voltamos à 

empresa para confirmar alguns dados, verificamos que a sugestão de melhorias que demos 

estava sendo implantada de modo que todos os serviços a serem realizados em um dia, estão 

sendo organizados e agendados no dia anterior. As ordens são encaminhadas para o 

almoxarifado e o cadastro dos equipamentos como também o material necessário para 

realização da instalação é separado anteriormente de modo que os técnicos estão diminuindo o 

tempo de espera na empresa já que estão recebendo o serviço programado para o dia todo pela 

manhã, onde gastam cerca de 1 hora no máximo e assim, direcionando o seu tempo para 

executar o serviço em campo aumentando consequentemente a produtividade, diminuindo o 

retorno das ordens não realizadas e deixando os assinantes mais satisfeitos já que será 

concluído no dia que foi agendado. Assim, concluimos que ajustes no processo podem 

influenciar para uma melhoria e otimização do mesmo, garantindo a satisfação do cliente e 

trazendo retornos satisfatórios para a empresa. 
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A APLICAÇÃO DO CONTROLE ESTATÍSTICO DE 

PROCESSO (CEP) NO MONITORAMENTO DE ENSAQUE DE 

ADUBOS DE 50 KG EM UMA EMPRESA DO CENTRO-

OESTE BRASILEIRO 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar o processo de ensacamento de adubos sob a ótica do 

Controle Estatístico de Processo (CEP), utilizando alguns dos conhecimentos/técnicas adquiridos nas 

aulas expositivas de forma prática em uma indústria “da pré-porteira”, a Adubos Araguaia, que está 

situada no Centro-Oeste brasileiro e no sudeste goiano na cidade de Catalão/GO. Para isso durante quinze 

dias, foram coletadas cento e cinqüenta amostras, o que resulta em uma amostra de dez sacos por dia, 

sendo cada um deles de cinqüenta quilogramas de um determinado composto. O método utilizado para 

coletar e analisar os dados é o método de abordagem quantitativo-qualitativo. Segundo os critérios de 

classificação de uma pesquisa, o presente estudo caracteriza-se como pesquisa explicativa, metodológica 

e, no que diz respeito aos fins e aos meios é classificada com pesquisa documental, bibliográfica e estudo 

de caso. Ao final do artigo ficou evidente que o processo está sob controle estatístico, e, portanto, não é 

afetado por causas especiais.  

Palavras-chave: : Controle Estatístico de Processo; Análise de Processo; método quantitativo-

qualitativo. 
Área/Subárea: ENGENHARIA DA QUALIDADE – Confiabilidade de Processos e Produtos. 

1. Introdução 

Agronegócio também chamado de agro business, segundo Batalha (2002), é o 

conjunto de negócios relacionados à agricultura dentro do ponto de vista econômico. 

Costuma-se dividir o estudo do agronegócio em três partes. A primeira parte trata dos 

negócios agropecuários propriamente ditos (ou de "dentro da porteira") que representam 

os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes produtores, constituídos 

na forma de pessoas físicas (fazendeiros ou camponeses) ou de pessoas jurídicas 

(empresas).  

Na segunda parte, os negócios à montante (ou "da pré-porteira") aos da 

agropecuária, representados pela indústrias e comércios que fornecem insumos para a 

produção rural. Por exemplo, os fabricantes de fertilizantes, defensivos químicos, 

equipamentos, etc. E, na terceira parte, estão os negócios à jusante dos negócios 

agropecuários, ou de "pós-porteira", onde estão à compra, transporte, beneficiamento e 

venda dos produtos agropecuários, até chegar ao consumidor final. Enquadram-se nesta 

definição os frigoríficos, as indústrias têxteis e calçadistas, empacotadores, 

supermercados e distribuidores de alimentos. 

O cenário atual aponta que o Brasil será o maior país agrícola do mundo em dez 

anos. O agronegócio brasileiro é uma atividade próspera, segura e rentável. (BORGES, 

2007). O agronegócio é hoje a principal locomotiva da economia brasileira e responde 

por um em cada três reais gerados no país. (MAPA, 2005). O Brasil situa-se, no 

contexto mundial atual, como celeiro mundial em termos de agronegócio. Segundo 
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Rodrigues (2006), o país possui 22% das terras agricultáveis do mundo, além de elevada 

tecnologia utilizada no campo, dados estes que fazem do agronegócio brasileiro um 

setor moderno, eficiente e competitivo no cenário internacional . 

Este artigo tem por analisar o processo de ensacamento de adubos sob a ótica do 

Controle Estatístico de Processo (CEP), utilizando alguns dos conhecimentos/técnicas 

adquiridos nas aulas expositivas de forma prática em uma indústria “da pré-porteira”, a 

Adubos Araguaia, que está situada no Centro-Oeste brasileiro e no sudeste goiano na 

cidade de Catalão/GO. Especificamente os objetivos são de:  

 Coletar dados referentes ao peso dos sacos; 

 Construir gráficos de controle;  

 Analisar se o processo de ensacamento está sobre condições especiais.  

2. Metodologia 

A pesquisa em questão foi realizada na empresa Adubos Araguaia situada na cidade de 

Catalão- Goiás. Durante quinze dias, foram coletadas cento e cinquenta amostras, o que 

resulta em uma amostra por dia de dez sacos de cinquenta quilogramas de um 

determinado composto. 

O método utilizado para coletar e analisar os dados é o método de abordagem 

quantitativo-qualitativo. O método quantitativo por meio da utilização da ferramenta 

estatística de controle o CEP, no qual se utiliza de conceitos estatísticos de tratamento 

dos dados para avaliação e monitoramento do processo. Já o método qualitativo na 

avaliação de determinado fenômeno aos padrões e limites de variabilidade dentro das 

etapas de produção do produto, sendo estes fornecidos pela Empresa. 

Segundo os critérios de classificação de uma pesquisa, o presente estudo caracteriza-se 

como pesquisa explicativa, metodológica e, no que diz respeito aos fins e aos meios é 

classificada com pesquisa documental, bibliográfica e estudo de caso.  

Quanto aos fins, a pesquisa é explicativa, pois há necessidade de esclarecimento de 

determinado fenômenos e acontecimentos ocorridos no decorrer da pesquisa. Vale ainda 

ressaltar, que tais explicações foram embasadas na revisão de literatura. E ainda é 

denominada metodológica, pois se utiliza de ferramentas e técnicas que mostram os 

caminhos e procedimentos necessários para identificação dos problemas. 

Quanto aos meios, a pesquisa realizou-se numa empresa in loco, sob a forma de estudo 

de caso acompanhando o ensacamento de um determinado produto, utilizando o 

Controle Estatístico do Processo (CEP) para monitorar as variáveis provenientes do 

processo. Sendo que este estudo tem características de pesquisa documental, pois foram 

utilizados dados e relatórios sobre a produção no período de realização do estudo, além 

da pesquisa bibliográfica que foi desenvolvida por meio de livros e artigos científicos já 

elaborados.  

O processo de coleta de dados realizou-se através de observação aberta, documentos já 

existentes na Empresa e conversas informais com o responsável técnico e assistente, 
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para obter informações do processo analisado, que foi o de ensacamento de sacos de 

cinquenta quilogramas. 

A organização dos dados foi realizada de forma resumida, mostrando os dados 

utilizados na pesquisa bem como os cálculos estatísticos para mostrar com maior clareza 

os resultados obtidos. 

3. Estudo de Caso  

Atualmente na empresa não aplica em seus processos, formalmente, alguma ferramenta 

de controle estatístico. Aleatoriamente um funcionário retira um saco e faz a pesagem 

do mesmo para constatar se ele apresenta uma variação muito grande de seu peso 

nominal, caso isto ocorra o equipamento é calibrado. Entretanto, não ocorre nenhum 

tipo de acompanhamento e análise desses dados. 

O intuito do monitoramento deste processo é de identificar se ele está sob controle 

estatístico e se ele apresenta alguma causa de variação não aleatória.  

A venda de sacos com peso superior a 50 kg representa redução em lucros e a venda de 

produtos com peso menor que o estabelecido pode gerar uma imagem negativa, 

reduzindo participação de mercado e consequentemente redução de lucros. 

Para a realização deste estudo foram recolhidas e analisadas 15 amostras contendo 10 de 

sacos cada, descartando aquelas com algum tipo de anormalidade proveniente de 

problemas ou interrupções da produção. A amostragem foi realizada aleatoriamente, de 

acordo com a realização de ensaques de 50 kg. Os dados foram organizados em um 

quadro e os dados são apresentados nos gráficos a seguir. 

Com base nos dados obtidos foram montadas cartas de controle da média e da 

amplitude e também realizados testes de sequência – subidas e descida; média – a fim 

de determinar se o processo de ensacamento se encontra sob controle estatístico e se ele 

apresenta alguma causa não aleatória de variação.  

Foram calculados os limites de controle superior e inferior, e a linha média, para a carta 

de controle da média. O limite superior de controle (LSC) apresentou valor igual a 

50,61 kg, a linha média (LM) apresenta valor de 50,06 kg enquanto os cálculos do 

limite inferior de controle (LIC) resultaram em 49,51 kg.  

Os limites de especificação são impostos pelo INMETRO, que estabelece que o produto 

a ser entregue ao consumidor pode variar em apenas 1% do seu valor nominal, neste 

caso 50 kg, sendo assim o limite de superior de especificação (LSE) apresenta valor de 

50,5 kg e o limite inferior de especificação (LIE) é igual a 49,5 kg.  

De posse dessas informações foi então elaborada a carta de controle da média que 

mostra que o processo em questão se encontra sob controle estatístico já que os valores 

das amostras coletadas se encontram dentro dos limites de controle, como mostrado no 

gráfico a seguir. 
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Gráfico 1: Carta de Controle da Média. 

Com o intuito de confirmar que o processo de ensacamento se encontra sob controle 

estatístico uma carta de controle da amplitude foi criada. Novamente foram calculados 

os limites de controle superior e inferior (LSC e LIC respectivamente) e a linha média 

(LM). Para tais parâmetros foram obtidos os seguintes resultados: LSC de 1,03 kg, LIC 

igual a 0,13 kg e por fim uma LM de 0,58 kg.  

Com os valores calculados e os obtidos experimentalmente foi então elaborada uma 

carta de controle da amplitude que mais uma vez nos mostra que o processo em questão 

se encontra sobre controle estatístico, pois nenhum valor de amplitude obtido 

experimentalmente ultrapassa os limites de controle, conforme mostrado no seguinte 

gráfico. 

 

Gráfico 2: Carta de Controle da Amplitude 
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Para complementar os gráficos de controle, a seguir serão apresentados testes de 

sequência que evidenciam a existência de causas assinaláveis de variação não-aleatória 

causando, assim, uma variabilidade anormal nos outputs do processo.   

Foram utilizados dois testes uteis que envolvem o exame do número de sequências de 

subida e descida em relação ao valor anterior, e o número de sequências acima e abaixo 

da média. Para a realização dos testes se faz necessário a análise do seguinte gráfico que 

mostra o número de sequências de subida e descida, e dos valores acima e abaixo da 

média.   

 

Gráfico 3: Gráfico para Testes de Sequência  

Para o teste de sequência acima e abaixo da média foram encontradas 9 sequências. 

Foram então calculados o número esperado de sequência para a média ( ) 

resultando em um valor igual a 8,55 sequências, logo após são então calculados o 

desvio-padrão da média ( ) e o valor de  com resultados iguais a 1,53 e 

0,33 respectivamente. 

De modo análogo, para o teste de sequência de subida e descida também foram 

encontradas 9 sequências, resultando assim com um  igual a 9,67 sequências. 

Para este teste foram obtidos  igual a 1,87 e um valor de  de -0,36. 

Adotando um grau de confiança de 95% temos um  variando no intervalo de -2 a 

+2. Os testes de sequências acima e abaixo da média e de subida e descida não 

revelaram a existência de qualquer fator não aleatório gerando variação dos outputs, 

uma vez que os valores de  para as duas sequências estavam contidos num 

intervalo de Z variando entre ·. 

Portanto é possível constatar após de todas as análises realizadas acima que o processo 

de ensacamento de adubo de 50 kg se encontra sob controle estatístico, e que dentro do 

mesmo não é possível constatar a existência de causas assinaláveis de variação, ou seja, 

as variações são causadas por fatores aleatórios. 

4. Considerações Finais 
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O trabalho foi realizado com o intuito de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala 

de aula em situações reais de trabalho, colaborando assim para o para a concretização 

do estudo. 

É importante que as empresas tenham preocupação em desenvolver análises de quão 

satisfatório estão os seus processos produtivos, visto que as variações impactam 

diretamente na qualidade de seus produtos, e consequentemente na satisfação dos 

clientes. 

Os dados foram obtidos através de medição do peso dos sacos com o sistema produtivo 

em pleno funcionamento, em atividade habitual. A balança usada para medição é de 

posse da empresa e sempre está sendo regulada para chegar o mais próximo possível do 

peso real do produto. 

Ficou evidente que o processo está sob controle estatístico, e, portanto, não é afetado 

por causas especiais. 

A realização desse trabalho foi proveitosa para ambas às partes, uma vez que os 

estudantes podem se envolver em atividades mais dinâmicas, familiarizando mais com 

sua futura profissão e a empresa adquire novos conhecimentos que possibilitarão o 

monitoramento de sua produção. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA ESCALA PARA MEDIR A 

QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE 
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Resumo: No segmento de serviços, todas as organizações têm enfrentado o desafio de identificar os fatores 

críticos que determinam a satisfação e lealdade de clientes. O rápido desenvolvimento e a concorrência das 

indústrias de serviços, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, tornou importante para as 

empresas medir e avaliar a qualidade de seus serviços. A qualidade e a gestão de serviços no sector de saúde, em 

especial, têm atraído significativa atenção em termos de investigação nos últimos anos, mas a maioria dos 

estudos concentraram-se em cuidados de saúde tradicionais. Assim, o principal objetivo deste artigo é descrever 

um processo de construção da escala, cujo objetivo é medir e avaliar a percepção da qualidade dos serviços de 

saúde prestados a clientes, bem como referentes à satisfação do cliente destes serviços. Assim, foram coletados 

dados primários e secundários, bem como dados qualitativos e quantitativos. Os dados secundários foram 

obtidos a partir da literatura investigada. Os dados primários foram obtidos, em primeiro lugar, a partir de um 

grupo de foco. Posteriormente os dados foram coletados em um pré-teste, junto a pesquisadores e, finalmente, 

eles foram obtidos a partir de uma pesquisa em uma amostra de clientes de serviços de saúde. Estes dados 

permitiram gerar as versões da escala. As avaliações dos pesquisadores mostraram que a escala pode ser 

modificada e se tornar melhor.  

 

Palavras-chave: Qualidade; Serviços; Cliente; Satisfação; Escala. 

Área/Subárea: ENGENHARIA DA QUALIDADE/Planejamento e Controle da Qualidade. 

 

1. Introdução 

Atualmente, o setor de serviços é um segmento importante e traz benefícios 

significativos no contexto de um país. Esses benefícios se estendem desde a empregabilidade 

assim como exerce uma grande influência sobre o produto interno bruto. Neste sentido, de 

acordo com a Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), os setores de serviços são essenciais para a 

economia de um país prosperar e para a sobrevivência da população. 

Por outro lado, estudar e avaliar a satisfação dos clientes tem sido um importante 

objeto de estudo. De acordo Pantouvakis (2010), a identificação da qualidade de atributos de 

serviços se faz necessária para utilização eficaz de recursos, o que implica em qualidade nos 

serviços. 

A satisfação do cliente é cada vez mais importante para a sobrevivência 

organizacional, antes mesmo de sua prosperidade (Bellou, 2007). Em relação ao ajuste desta 

abordagem aos prestadores de serviços de linha de frente em um ambiente hospitalar, Daniel e 

Darby (1997) referem à necessidade destes prestadores terem de ajustar os serviços, a fim de 

adequá-los serviços à realidade dos pacientes. 

Peteffi et al. (2009) destacam que a preocupação com a qualidade dos serviços tem 

crescido em muitos setores da economia. Os autores alertam que não seria diferente na área da 

saúde, a qual requer uma atenção particular pelo fato de lidar com pessoas em situação de 
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vulnerabilidade, sendo, então, mais do que uma simples prestação de serviço, uma vez que 

trata do sofrimento das pessoas (pacientes). Complementam ainda que, para que se possa ter 

um efetivo resultado no atendimento dos usuários dos serviços de saúde, deve haver uma 

eficiente atuação da gestão de pessoas, com profissionais qualificados para os devidos cargos, 

devendo-se prezar pela busca do bem-estar dos profissionais e, principalmente, dos usuários. 

É fundamental perceber a importância que a educação tem na saúde, isto é, a 

participação dos diversos profissionais da saúde vai muito além da capacitação para a 

aplicação de técnicas, identificar patologias e realizar procedimentos; espera-se que o 

profissional compreenda o paciente e os problemas da sociedade como, também, que 

contribua para a implementação de métodos saudáveis de viver, o que caracteriza um padrão 

de qualidade em saúde a ser atingido (FELDMAN, 2004). Porém, Vuori (1991) refere que há 

características das organizações de saúde que tornam difícil internamente a avaliação de 

resultados neles obtidos. Parte-se da premissa de que seus trabalhadores fazem o melhor que 

pode ser feito. 

A partir destas considerações, o objetivo deste artigo é descrever o processo de 

construção de uma escala, cujo objetivo é medir e avaliar a percepção de serviços de saúde 

ofertados a clientes, assim como referente à satisfação referente a estes serviços.  

2. Procedimentos Metodológicos 

Quanto ao processo de dados de coleta, foram coletados dados primários e 

secundários, bem como dados qualitativos e quantitativos. Os dados secundários foram 

obtidos a partir da literatura investigada, a fim de gerar a primeira versão da escala. Os dados 

primários foram obtidos, primeiramente, a partir da realização de focus group. Posteriormente 

ao grupo focal, novos dados foram obtidos em um pré-teste e junto a pesquisadores. Estes 

dados permitiram gerar as outras versões da escala. 

Neste sentido, é importante destacar que a escala em discussão foi apresentada no 

ENEGEP 2015 (Encontro Nacional de Engenharia de Produção). No entanto, após este evento 

a escala foi submetida a pesquisadores para avaliá-lo. A partir dessas avaliações, a escala foi 

ajustada e chegou-se à sua quarta versão. Assim, este trabalho analisa o processo de 

construção da escala após ENEGEP 2015. 

Deste modo, as mensagens obtidas a partir de investigadores foram submetidos à 

análise de conteúdo, a fim de melhorar a escala de construção. Em termos de análises, as 

mensagens obtidas de pesquisadores foram submetidas à análise de conteúdo para melhorar a 

escala de construção.  

3. Resultados e Discussões 

As mudanças na escala geradas pelas sugestões de pesquisadores centraram-se nos 

seguintes fatores: 

 O tópico “tipo de usuário” foi modificado e se acrescentou uma questão particular sobre 

deficiência.   

 Na questão 7 sobre dados gerais houve a sugestão de qual o nome do hospital/organização 
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que foi utilizado os serviços saúde avaliados. 

 Na segunda parte do questionário em “Expectativas”, houve uma reestruturação e melhor 

explicação no sentido de colocar uma breve descrição do objetivo. 

 Na terceira parte, a de “Percepções”, houve uma reformulação da explicação inicial para 

um melhor entendimento por parte do pesquisado. 

 As questões 13 e 14,do tópico “Atendimento”, foram fundidas, e acrescentou-se mais uma 

questão do quesito “Atendimento” e no quesito “ Segurança”. 

Obteve-se assim a quarta versão da escala (Apêndice 1), a qual será submetida a um 

levantamento junto a uma amostra de usuários de serviços de saúde, considerando o contexto 

desta pesquisa. 

4. Considerações finais 

A partir da opinião de juízes especialistas (pesquisadores), mostrou-se que a escala 

poderia ser modificada e refinada, levando em consideração sugestões dos mesmos. Desta 

maneira, seguindo as sugestões de juízes pesquisadores houve modificações, chegando à 

obtenção da quarta versão (Apêndice 1). 

As avaliações dos pesquisadores mostraram que a escala necessitava de algumas 

modificações para melhor entendimento dos entrevistados, bem como uma melhor 

reestruturação e reformulação das questões do questionário. 
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Apêndice 1

 

 

Pesquisa sobre qualidade dos serviços prestados na área da saúde (Quarta versão) 

Usuário, 

Este questionário é oriundo de uma pesquisa que está sendo realizada para avaliar a qualidade 

dos serviços de saúde do município de Aparecida de Goiânia a partir da “percepção” dos 

usuários de tais serviços. Esta pesquisa está vinculada ao curso de Engenharia de Produção da 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências e Tecnologia do Campus Aparecida de Goiânia da 

Universidade Federal de Goiás.  

Parte 1 – Dados gerais 

 

1. Possui alguma deficiência?  
 

Sim (  ) Não (  ) 

 

2. GÊNERO:  

(  ) Feminino     (  ) Masculino  

 

3. IDADE:  

(  ) até 18 anos 

(  ) 19 a 35 anos 

(  ) 36 a 50 anos  

(  ) 51 a 60 anos 

(  ) acima de 60 anos  

 

4. Qual a frequência de utilização do 

serviço de saúde? 

(  ) Diariamente 

(  ) Semanalmente 

(  ) Mensalmente 

(  ) Anualmente 

(  ) Raramente 

 

5. Qual o seu grau de escolaridade? 

(  ) Primeiro grau incompleto (ensino básico) 

(  ) Segundo grau incompleto (ensino médio) 

 (  ) Segundo grau completo (ensino médio) 

 (  ) Curso superior incompleto 

(  ) Curso superior completo 

 

6. Qual o tipo de serviço utilizado? 

(   ) Público (SUS) 

( ) Privado (UNIMED, IPASGO, 

BRADESCO...) 

 

7. Qual o nome do hospital/organização 

que você utilizou os serviços saúde 

avaliados?  

 

Parte 2 – Expectativas 

 

Usuário, desejamos que você responda às seguintes perguntas pensando no hospital 

ideal para você, no qual enfatizamos que esta parte do questionário faz parte de uma pesquisa 

a ser realizada sobre “expectativas” dos usuários do serviço de saúde da cidade de Aparecida 

de Goiânia/GO.  

1 – sem importância.............2..............3..............4.............. 5 – muito importante 

TANGIBILIDADE  

1. O hospital deve ter equipamentos conservados e modernos  

2. O hospital deve ter uma quantidade de equipamentos que proporcione um atendimento 

satisfatório 

 

3. As instalações físicas do hospital devem ser agradáveis e bem sinalizadas  

4. A equipe do hospital deve ter aparência e trajes bem cuidados, de acordo com as características do 

ambiente de trabalho 

 

5. Os relatórios e demais documentos entregues ao paciente devem ser de fácil compreensão   

CONFIABILIDADE  

6. O hospital deve realizar suas atividades na hora marcada  

7. O hospital deve demonstrar interesse sincero em resolver os problemas do paciente  

8. O hospital deve executar os serviços e procedimentos de forma correta, não ocasionando retrabalho  

9. O hospital deve apresentar relatórios, documentos e informações sobre o paciente sem erros  
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ATENDIMENTO (RESPONSIVIDADE)  

10. No hospital, a equipe deve informar aos pacientes com exatidão quando os serviços serão 

executados 

 

11. No hospital, a equipe deve atender prontamente seus pacientes  

12. No hospital, a equipe deve ser educada e cortês com os seus pacientes  

13. O hospital deve dispor de uma quantidade mínima de equipes qualificadas e capacitadas 

para prestar atendimentos satisfatórios 

 

14.  O hospital deve dispor de uma quantidade mínima de técnicos para a operação de 

equipamentos de exames 

 

SEGURANÇA  

15. No hospital, o comportamento da equipe deve transmitir confiança aos pacientes  

16. Pacientes do hospital devem sentir-se seguros em utilizar os seus serviços  

17. No hospital, a equipe deve ter conhecimento adequado para responder às perguntas dos 

pacientes 

 

18. O hospital deve possuir um controle de entrada e saída de pessoas 

EMPATIA  

19. No hospital, a equipe deve dar atenção individualizada ao paciente  

20. O hospital deve funcionar em horários adequados aos seus pacientes  

21. O hospital deve priorizar os interesses do paciente  

Sugestões:  

Parte 3 – Percepções 

 

Usuário, desejamos que você responda às seguintes perguntas pensando no hospital 

ideal para você, no qual enfatizamos que esta parte do questionário faz parte de uma pesquisa 

a ser realizada sobre “percepções” dos usuários do serviço de saúde da cidade de Aparecida 

de Goiânia/GO. Dessa maneira, nessa etapa, trata-se de uma avaliação de “1 a 5” na qual: 

1 – discordo totalmente .............2..............3..............4.............. 5 – concordo totalmente 

TANGIBILIDADE  

1. O hospital possui equipamentos conservados e modernos  

2. . O hospital possui uma quantidade de equipamentos que proporciona um atendimento 

satisfatório 

 

3. As instalações físicas do hospital são agradáveis e bem sinalizadas  

4. A equipe do hospital possui aparência e trajes bem cuidados, de acordo com as 

características do ambiente de trabalho 

 

5. Os relatórios e demais documentos entregues ao paciente são de fácil compreensão  

CONFIABILIDADE  

6. O hospital realiza suas atividades na hora marcada  

7. O hospital demonstra interesse sincero em resolver os problemas do paciente  

8. O hospital executa os serviços e procedimentos de forma correta, não ocasionando 

retrabalho 

 

9. O hospital apresenta relatórios, documentos e informações sobre o paciente sem erros  

ATENDIMENTO (RESPONSIVIDADE)  

10. No hospital, a equipe informa aos pacientes com exatidão quando os serviços serão 

executados 
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11. No hospital, a equipe atende prontamente seus pacientes  

12. No hospital, a equipe é educada e cortês com os seus pacientes  

13. O hospital dispõe de uma quantidade mínima de equipes qualificadas e capacitadas para 

prestar atendimentos satisfatórios  

 

14. O hospital dispõe de uma quantidade mínima de técnicos para a operação de 

equipamentos de exames 

 

SEGURANÇA  

15. No hospital, o comportamento da equipe transmite confiança aos pacientes  

16. Pacientes do hospital sentem-se seguros em utilizar os seus serviços  

17. No hospital, a equipe possui conhecimento adequado para responder às perguntas dos 

pacientes 

 

18. O hospital dispõe de um controle de entrada e saída de pessoas 

EMPATIA  

19. No hospital, a equipe oferece atenção individualizada ao paciente  

20. O hospital funciona em horários adequados aos seus pacientes  

21. O hospital prioriza os interesses do paciente  

QUALIDADE DO SERVIÇO - 1 – totalmente insatisfeito...................... 5 –totalmente 

satisfeito 

 

21. Nível de satisfação geral quanto à percepção  

 

Sugestões:  

 

 



 
 

 

 

 

 

Artigo - 5.11 A percepção da qualidade do transporte 

público de Budapeste segundo brasileiros e europeus – 

um estudo descritivo 
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A PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DO TRANSPORTE 

PÚBLICO DE BUDAPESTE SEGUNDO BRASILEIROS E 

EUROPEUS – UM ESTUDO DESCRITIVO 

ABRANCHES, L.P. (Universidade Federal de Goiás) - leticia_abranches25@hotmail.com  

SOARES, J. C. V.(Universidade Federal de Goiás) -j-cvs@hotmail.com 

SEVERINO, M. R.(Universidade Federal de Goiás) - maicororis@hotmail.com 

DIAS, G. V. S.(Universidade Federal de Goiás) – gabriel-vitor13@hotmail.com  

LIMA, N. C. R.(Universidade Federal de Goiás) - naty_cristhyna@hotmail.com 

 
Resumo: O setor de serviços apresenta uma notável importância socioeconômica. As empresas precisam 

estar preparadas para lidar com as recorrentes mudanças que acontecem no mercado e no perfil do 

consumidor. Sendo assim, é importante mensurar e avaliar a qualidade oferecida pelas empresas 

prestadoras de serviços. Para aquelas empresas que prestam serviços públicos, por mais que não haja 

concorrência durante o período da vigência de contratos, verifica-se também a importância da avaliação e 

mensuração da qualidade. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo mensurar e analisar a 

percepção dos clientes brasileiros e europeus em relação aos serviços de transporte público da cidade de 

Budapeste (Hungria) a eles prestados. Para tanto, a metodologia empregada nesse estudo foi do tipo 

survey. Após a coleta dos dados foram feitas análises descritivas acerca da amostra e comparações entre 

níveis de percepção segundo usuários brasileiros e europeus. Dentre os principais resultados dessa 

pesquisa podem-se destacar alguns itens que não foram bem avaliados, que são referentes à lotação, 

limpeza e conforto dos veículos, comportamento e educação dos funcionários da empresa de transporte.  

Esse trabalho apresenta como contribuição a análise comparativa entre a percepção de brasileiros e 

europeus quanto ao serviço de transporte em Budapeste, auxiliando na tomada de decisão para os gestores 

do contexto estudado, além de disponibilizar uma ferramenta para este tipo de estudo em outros 

contextos. 

 

Palavras-chave: Transporte público; Qualidade; Serviço; Percepção. 

Área/Subárea: ENGENHARIA DA QUALIDADE/Planejamento e Controle da Qualidade. 

1. Introdução 

As mudanças no comportamento do consumidor aliadas ao aumento da oferta de 

serviços em alguns segmentos fizeram com que as exigências dos mesmos mudassem, 

sendo que agora a qualidade do produto e/ou serviço oferecidos pelas organizações se 

constitui em importante elemento competitivo. Nesse sentido, as organizações devem 

conhecer as expectativas de seus clientes com intuito de oferecer um produto e/ou 

serviço de modo a atendê-las, na tentativa de tornar esses clientes satisfeitos. Isso pode 

fazer com que a organização se torne competitiva e sobreviva. Segundo Prazeres (1996), 

buscar obter a satisfação dos clientes já não é mais uma opção, e sim uma questão de 

sobrevivência para qualquer empresa. O mesmo autor ressalta que a satisfação dos 

clientes se dá pelo fato de antecipar e superar as expectativas e necessidades que estão 

implícitas e explícitas e deve ser a razão de ser de todas as organizações. 

No que se diz respeito à prestação de serviços, Hoffman e Bateson (2003) 

evidenciam que um ponto relevante é o atendimento em si, a equipe de contato com o 

cliente, pois eles farão a diferença e assim podem gerar satisfação para os usuários. 

Em se tratando de serviços públicos, estes se caracterizam não pela 

mailto:leticia_abranches25@hotmail.com
mailto:-j-cvs@hotmail.com
mailto:maicororis@hotmail.com
mailto:gabriel-vitor13@hotmail.com
mailto:naty_cristhyna@hotmail.com


 

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de 

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016 

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

2 
 

competitividade em relação aos outros, mas como um bem de toda a comunidade. 

Munro (1994) traz a concepção de que o foco da prestação de serviços realizada pelo 

poder público é a própria existência do serviço, ficando a qualidade em um segundo 

plano. Estefano (1996) afirma que as organizações do setor público estão entre as 

maiores prestadoras de bens e serviços à sociedade civil fazendo com que a sociedade 

seja submissa ao nível de qualidade, agilidade e localização dos mesmos. Sendo assim, 

estas organizações apresentam como principal característica a relação de 

responsabilidade direta com a sociedade, devendo sempre estar atentas a sua missão 

para atender aos usuários.  

Tendo em vista a importância de saber como os clientes avaliam os serviços 

oferecidos, mensurar a satisfação dos mesmos parece ser uma opção interessante às 

organizações. 

A partir destas considerações, o presente trabalho tem por objetivo mensurar e 

analisar a percepção dos clientes brasileiros e europeus em relação aos serviços de 

transporte público da cidade de Budapeste (Hungria) a eles prestados.  

2. Qualidade em Serviços de Transporte 

O transporte público é de suma importância para o desenvolvimento de uma 

cidade, pois facilita a interligação entre diferentes regiões e cumpre a função de deslocar 

pessoas para o trabalho, estudo, saúde, compras, lazer, entretenimento, entre outros 

aspectos. Além disso, é uma alternativa para a redução de congestionamento, de 

acidentes e impactos ambientais. Alguns fatores são levados em consideração quanto à 

escolha do modo de transporte a ser utilizado, como por exemplo, disponibilidade de 

um determinado modo, a qualidade do serviço, a preferência do usuário, além de 

questões econômicas e geográficas.  

Para Lima e Ferraz (1995), qualidade em transporte público é a adequação dos 

fatores críticos gerenciais e seus resultados conforme os requisitos dos clientes da 

empresa que são: os usuários, o poder público, os acionistas da empresa, os funcionários 

e a comunidade em geral . Lima Jr. e Gualda (1995) afirmam que qualidade de serviços 

de transporte é aquela percebida pelos usuários e demais interessados, comparando-a 

com as alternativas disponíveis, resultante da diferença entre as expectativas e 

percepções do serviço prestado.  

De acordo com Lima Jr.(1995) o serviço de transporte público se caracteriza 

pelos seguintes pontos: i) a intangibilidade de seus resultados; ii) a participação do 

cliente no serviço; iii) a heterogeneidade dos processos e resultados, com alta 

variabilidade que é motivada por alguns fatores de difícil controle como os associados 

ao cliente; iv) os picos de demanda e v) o fato da produção não ocorrer em ambiente 

controlado, devido ao fato de se deslocar espacialmente.  

Lima Jr. (1995) lista os principais critérios de avaliação da qualidade no 

transporte público segundo a percepção do cliente, que são: i) confiabilidade (intervalo 

entre veículos, tempo de viagem, cumprimento do itinerário); ii) responsabilidade 

(substituição do veículo em caso de quebra, atendimento ao usuário); iii) empatia 

(disposição do motorista e cobrador em dar informações, atenção com pessoas idosas e 
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deficientes físicos); iv) segurança (condução do motorista, assaltos); v) tangibilidade 

(lotação, limpeza, conservação); vi) ambiente (trânsito, condições climáticas); vii) 

conforto (bancos, iluminação, ventilação); viii)  acessibilidade (localização dos pontos 

de parada); ix)  preço (tarifa); x) comunicação (informação sobre o sistema, relação 

entre os usuários); xi)  imagem (identificação da linha/serviço); xii) momentos de 

interação (contato com motorista/cobrador). 

De modo semelhante, Ferraz e Torres (2004) apontam doze fatores principais 

que influenciam na qualidade do transporte público, que são: i) Acessibilidade (está 

associada à facilidade de chegar ao local de embarque no transporte coletivo e de sair do 

local de desembarque e alcançar o destino final); ii) Frequência de atendimento 

(relacionada ao intervalo de tempo da passagem dos veículos de transporte público); iii) 

Tempo de viagem (tempo gasto no interior dos veículos); iv) Lotação (quantidade de 

passageiros no interior dos veículos); v) Confiabilidade (grau de certeza dos usuários de 

que o veículo de transporte público vai passar na origem e chegar ao destino no horário 

previsto); vi) Segurança (acidentes envolvendo os veículos e atos de violência); vii) 

Características dos veículos (a tecnologia e o estado de conservação); viii) 

Características dos locais de parada (sinalização adequada, existência de bancos para 

sentar e cobertura); ix) Sistema de informação (disponibilidade de folhetos com 

horários, itinerário das linhas e a indicação de estações); x) Conectividade (facilidade de 

deslocamento dos usuários de transporte público entre dois locais quaisquer da cidade); 

xi) Comportamento dos operadores (postura dos motoristas e cobradores durante o 

desempenho de suas atividades) e xii) Estado das vias (a qualidade da superfície de 

rolamento). 

3. Procedimentos Metodológicos 

Para a construção deste trabalho foi utilizado uma adaptação do instrumento de 

pesquisa adotado por Leão (2014). A adequação se fez necessária, pois as aplicações 

dos questionários ocorreram em contextos distintos embora o objetivo de ambos seja 

semelhante. A construção do instrumento de pesquisa Leão (2014) fundamentou-se na 

literatura da área de serviços de transporte público, como o modelo de Ferraz e Torres 

(2004) e a lógica do SERVPERF. 

Após a construção do instrumento de pesquisa, o processo de coleta de dados se 

deu com o apoio da ferramenta Google docs. O questionário foi disponibilizado através 

de um link e publicado em rede social com intuito de obter o maior número de respostas 

possíveis. Os dados foram coletados durante o período de dezembro de 2014 a fevereiro 

de 2015 e o público alvo foram os usuários do transporte público de Budapeste 

(Hungria). Com a aplicação do questionário online foram contabilizadas 279 respostas, 

sendo esta amostra não probabilística e por conveniência. 

Referente aos níveis de percepção/satisfação, foram calculadas as médias das 

respostas de cada questão e a partir desses resultados gerou um gráfico (Gráfico 1) para 

ilustrar tais resultados. 
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4. Resultados e Discussões 

Em relação ao perfil dos pesquisados, resumidamente verificou-se que a maior 

parcela dos usuários do transporte público da cidade de Budapeste/Hungria 

entrevistados é composta por estudantes em fase de intercâmbio, em sua maioria com 

idade entre 19 e 35 anos, em grande parte do sexo masculino e, que utilizam o 

transporte diariamente para diversos objetivos de deslocamento. 

Para identificar a percepção dos pesquisados foi aplicado o questionário já 

referido anteriormente, o qual é constituído por 16 questões e, em cada uma delas ocorre 

a avaliação dos requisitos de acordo com o grau de satisfação. Para as avaliações dos 

requisitos foi utilizada uma escala de Likert de 5 (cinco) pontos. O grau de satisfação 

possui variação entre 1 (um) e 5 (cinco) pontos. O primeiro grau de satisfação na escala 

representa os usuários muito insatisfeitos e o último grau representa os usuários muito 

satisfeitos. Os resultados obtidos referentes à percepção dos entrevistados considerando 

a média dos valores atribuídos a cada questão estão ilustrados no Gráfico 1 a seguir. 

Gráfico 1 - Comparação entre o nível de percepção de brasileiros e europeus 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Considerando os cinco valores mais críticos, segundo a percepção dos 

entrevistados brasileiros, têm-se questões referentes ao comportamento e educação dos 

motoristas, controladores e demais trabalhadores do sistema de transporte (15), à 

lotação dos veículos (7), aos acidentes e assaltos nos veículos (8), à conservação, 

limpeza e conforto dos veículos (10) e à sinalização e assentos nos pontos de ônibus, 

bondes, entre outros (11), com médias de 3,36, 3,54, 3,70, 3,73 e 3,90 

respectivamente.Com relação à percepção dos entrevistados europeus, os cinco itens 

mais críticos são referentes à lotação dos veículos (7), ao comportamento e educação 

dos motoristas, controladores e demais trabalhadores do sistema de transporte (15), às 

condições das vias por onde trafegam os veículos (16), à conservação, limpeza e 

conforto dos veículos (10) e ao preço pago pelas passagens (3), com médias de 3,03, 

3,07, 3,13, 3,17 e 3,46 respectivamente. 

Observa-se que tanto para brasileiros quanto para europeus as médias giram em 
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torno de 3 (três) pontos, que na escala utilizada na pesquisa representa “nem satisfeito, 

nem insatisfeito”, ou seja, uma posição relativamente neutra. Considerando os 

entrevistados brasileiros, estes avaliaram com maiores notas os cinco valores mais 

críticos para eles do que os europeus. Dos cinco requisitos com menores médias, três se 

repetem para brasileiros e europeus, que são: comportamento e educação dos motoristas 

(15), lotação dos veículos (7) e conservação, limpeza e conforto dos veículos (10).  

No que se diz respeito aos requisitos com os maiores níveis de satisfação 

segundo os entrevistados brasileiros, estes foram detectados nas questões 5, 4, 3, 1 e 16 

em ordem decrescente e com as médias variando de 4,32 a 4,59 pontos. Estas questões 

referem-se respectivamente, à pontualidade dos veículos, ao tempo de espera para o 

próximo veículo (tempo entre as chegadas), ao preço pago pelas passagens, à distância 

percorrida até o ponto desejado e às condições das vias por onde trafegam os veículos. 

Já para os europeus as questões com as maiores médias foram 1, 5, 4, 6 e 12 em ordem 

decrescente e com as médias variando de 3,88 a 4,20. Estas questões dizem respeito, 

respectivamente, à distância percorrida até o ponto desejado, à pontualidade dos 

veículos, ao tempo de espera para o próximo veículo (tempo entre as chegadas), ao 

tempo de duração da viagem e as informações disponíveis nos locais de parada. Pode-se 

observar que três requisitos se repetem para brasileiros e europeus com relação aos 

maiores níveis de satisfação, que são as questões de números 1,4 e 5.  

Um problema percebido pelos dois públicos foi quanto à lotação dos veículos, 

que pode ser em função dos horários de pico em que as linhas não são suficientes. A 

sugestão seria aumentar a quantidade de veículos nos horários de pico. Já a questão 1 foi 

avaliada com notas altas referentes à percepção por ambos os públicos, o que mostra 

que o transporte da cidade de Budapeste atende os diversos pontos da cidade. Um 

resultado que causou estranheza nessa pesquisa foi quanto à percepção em relação ao 

preço pago pelas passagens, que os brasileiros consideraram melhor do que os europeus. 

Uma possível explicação é que os entrevistados brasileiros recebiam em euros e a 

moeda húngara é desvalorizada, sendo assim eles estavam satisfeito com o preço pago 

pelas passagens. Já os europeus, 114 entrevistados, são de maioria húngara (67 

entrevistados), o que equivale a 59% dos respondentes europeus e estes não se 

mostraram muito satisfeitos com o preço pago pelas passagens. Uma possível 

explicação para este fato é que o salário da população é relativamente baixo e a moeda 

local (forint) é desvalorizada. 

Outro fator que chama atenção em ambos os grupos por ter recebido nota baixa é 

relacionado com a conservação, limpeza e conforto dos veículos. Isso se deve ao fato 

das antigas frotas de ônibus que ainda circulam e também do metrô 3 ( linha azul) que 

foi construído pelos soviéticos e é muito antigo e barulhento. Com relação à questão 16 

do questionário, que diz respeito às condições das vias por onde trafegam os veículos, 

pode-se observar que as notas referentes à percepção foram bem diferentes. Os 

brasileiros avaliaram bem enquanto os europeus atribuíram uma nota baixa a esta 

questão. Uma possível justificativa é que os brasileiros fazem uma comparação com a 

realidade das vias no Brasil enquanto os europeus têm como referência as vias 

europeias. 

Sobre a questão 13 que diz respeito às informações e horários das linhas nos 
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locais de parada e dentro dos veículos, muitas vezes faltam informações dentro dos 

veículos, principalmente nos ônibus. Uma sugestão é colocar informações visuais sobre 

todos os pontos de parada das linhas, considerando todo o trajeto e instalar uma tela 

para que os usuários possam se localizar (qual a parada atual e qual será a próxima 

parada). 

5. Considerações finais 

Os resultados alcançados referentes à percepção do serviço apontam que os 

brasileiros avaliaram com menores notas os seguintes requisitos: comportamento e 

educação dos motoristas, controladores e demais trabalhadores do sistema de transporte; 

a lotação dos veículos; os acidentes e assaltos nos veículos; a conservação, limpeza e 

conforto dos veículos e a sinalização e assentos nos pontos de ônibus, bondes, etc. Com 

relação à percepção dos entrevistados europeus, os itens mais críticos são referentes à 

lotação dos veículos, ao comportamento e educação dos motoristas, controladores e 

demais trabalhadores do sistema de transporte, às condições das vias por onde trafegam 

os veículos, à conservação, limpeza e conforto dos veículos e ao preço pago pelas 

passagens.  

Como ponto positivo segundo a avaliação de ambos os públicos tem-se que o 

transporte da cidade de Budapeste atende os diversos pontos da cidade. Por outro lado, 

um problema percebido por brasileiros e europeus foi quanto à lotação dos veículos. Foi 

sugerido o aumento da quantidade de veículos nos horários de pico. 
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Resumo: O segmento de serviços tem crescido continuamente na economia mundial, o que faz com que 

profissionais da área, assim como as organizações, busquem uma permanente melhoria na gestão dos 

mesmos. Neste sentido, a qualidade nos serviços é aplicada a diversas áreas como saúde, educacional, 

governamental, no setor bancário, alimentício, lazer e serviços públicos de um modo geral. Dessa 

maneira, a mensuração e avaliação da qualidade ofertada se mostra relevante em termos demandar 

esforços de pesquisa. Dessa maneira, o presente trabalho objetiva identificar e analisar atributos 

considerados mais importantes em relação aos serviços de transporte público da cidade de Budapeste 

(Hungria) segundo a ótica de usuários brasileiros e europeus. Para tanto, a metodologia empregada nesse 

estudo foi do tipo survey. Após a coleta dos dados foram feitas análises descritivas acerca da amostra e 

comparações em termos de importância de atributos de qualidade segundo usuários brasileiros e 

europeus. Dentre os principais resultados dessa pesquisa pode-se destacar que, com relação ao nível de 

importância, notou-se que as notas foram relativamente altas para ambos os públicos. Esse trabalho 

apresenta como contribuição a análise comparativa entre a percepção de brasileiros e europeus quanto aos 

níveis de importância dos atributos de qualidade do serviço de transporte de Budapeste, contribuindo, 

desta forma, para a gestão deste serviço, além de disponibilizar uma ferramenta para este tipo de estudo 

em outros contextos. 
 
Palavras-chave: Transporte público; Qualidade; Serviços; Atributos; Importância. 

Área/Subárea: ENGENHARIA DA QUALIDADE/Planejamento e Controle da Qualidade. 

1. Introdução 

O segmento de serviços tem crescido na economia mundial nos anos recentes, o 

que faz com que profissionais da área busquem uma melhoria na gestão dos mesmos. 

Hodiernamente a qualidade nos serviços é aplicada a diversas áreas como saúde, 

educacional, governamental, no setor bancário, alimentício, lazer e serviços públicos de 

um modo geral. 

Sendo assim, a qualidade tornou-se um requisito fundamental diante desse novo 

cenário, de modo que as empresas devem se posicionar na perspectiva de privilegiar 

seus clientes. Souza (2008, p. 66) afirma que “a qualidade pode ser entendida como 

adequação ao uso de um produto ou serviço, sob o ponto de vista do cliente, gerando 

satisfação”. Ele ainda destaca que a qualidade de um produto ou serviço está 

relacionada diretamente com a satisfação total do cliente e pode ser obtida equilibrando 

três fatores: a qualidade intrínseca, o custo e o atendimento. 

Considerando este contexto, a mensuração e avaliação da qualidade têm se 

mostrado relevante enquanto objeto de pesquisa. Para tanto, existem algumas 
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ferramentas voltadas a avaliar a qualidade e a satisfação dos consumidores, tais como a 

escala Servqual, desenvolvida por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), que é um 

instrumento que compara a expectativa com a percepção dos clientes. Outra alternativa 

é a escala Servperf, elaborada por Cronin e Taylor (1992), que avalia somente a 

percepção dos clientes. 

Em especial, em cidades que focam o turismo esse estudo de qualidade em 

serviços também se mostra relevante uma vez que as expectativas e percepções dos 

clientes são identificadas e mostram para as empresas que operam nestes contextos onde 

precisa ser melhorado, em qual requisito, segundo a ótica do cliente.  

Visto que a Hungria é um país em desenvolvimento, e que saiu recentemente de 

um regime socialista migrando para o capitalismo, houve um conjunto de 

reestruturações do sistema de transporte em 2010.  Sendo assim, o estudo da percepção 

dos usuários deste transporte se faz interessante, inclusive pode ser uma contribuição  

para avaliação comparativa com o transporte público brasileiro. 

A partir destas considerações, o presente trabalho objetiva identificar e analisar 

atributos considerados mais importantes em relação aos serviços de transporte público 

da cidade de Budapeste (Hungria) segundo a ótica de usuários brasileiros e europeus. 

 

2. A Qualidade no Contexto de Serviços de Transporte 

De acordo com Bicalho (1998), o transporte é de grande relevância social uma 

vez que permite que as pessoas acessem locais de trabalho, lazer, estudo, consumo, 

entre outros. O mesmo autor ainda ressalta que transporte coletivo viabiliza o 

crescimento das cidades, organiza e condiciona a ocupação dos espaços urbanos. 

Observa-se então que o transporte é um serviço público essencial que tem como função 

atender as necessidades sociais e dar suporte a atividades econômicas. Diante dessa 

realidade, usar medições para avaliar a percepção na qualidade dos serviços, segundo a 

visão dos clientes pode ser útil para as organizações, poder público, população e demais 

interessados. 

Em se tratando de avaliação de serviços de transporte, em especial, constata-se 

um conjunto de esforços de pesquisa voltados a este propósito. Garrido, Oña e Oña 

(2014) realizaram um estudo para avaliar a qualidade do serviço do transporte público 

da cidade de Granada (Espanha). Os autores utilizaram o método de Redes Neurais 

Artificiais para investigar a importância dos atributos considerados para avaliação da 

qualidade do serviço. Govender (2014) utilizou o instrumento SERQUAL para avaliar a 

percepção dos passageiros com relação ao serviço de ônibus e mini ônibus em 

Johanesburgo (África do Sul) e propôs melhorias para o setor. 

Agyemang, Ojo, Amoako-Sakyi (2014) avaliaram a qualidade do serviço de 

ônibus em três universidades do Gana utilizando a escala SERVQUAL adaptada. Maha, 

Bobâlcă, Ţugulea (2014) realizaram uma pesquisa com estudantes universitários da 

cidade de Iasi (Romênia) para avaliar a percepção dos mesmos quanto à qualidade do 

serviço de transporte (ônibus). Os fatores considerados mais importantes neste estudo 
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foram: comportamento dos motoristas, comodidade, tecnologia, preço, entre outros. 

Com os resultados obtidos nesta pesquisa os autores sugeriram estratégias para melhorar 

a qualidade e eficiência do transporte público de Iasi.  

Matsumoto e Hidaka (2015) realizaram um estudo em Tóquio (Japão) com o 

objetivo de identificar os fatores que melhoram a satisfação global com os serviços de 

transporte ferroviário, a fim de aumentar a utilização de trens. A ideia principal é a 

utilização de serviços de informações móveis nos trens suburbanos. Através de duas 

pesquisas empíricas foi possível verificar que tipo de informação móvel os passageiros 

precisam enquanto estão a bordo. Foram oferecidas não só informações do percurso, 

mas também as informações relacionadas com marketing, notícias, informações de loja, 

publicidade e cupons para smartphones. 

Stelzeret al.(2015)mostram como integrar e usar o feedback dos clientes para 

melhorar a qualidade do serviço de transporte público. Para a realização do estudo as 

necessidades e expectativas das empresas de transporte e dos usuários foram definidas e 

os autores propuseram o uso de uma nova abordagem para sistemas bidirecionais de 

informação e comunicação nos transportes públicos. Com este feedback do cliente é 

possível perceber a qualidade do serviço prestado e ajudar as empresas prestadoras do 

serviço a tomar suas decisões e melhorar o desempenho do transporte público. 

Cordeiro et al. (2005) avaliaram a qualidade do sistema de transporte coletivo 

por ônibus na cidade de Manaus, segundo os usuários deste serviço, sobre conservação 

e limpeza, comodidade, essencialidade, confiabilidade e atendimento nos terminais. 

Leão (2014), por seu turno, avaliou a percepção dos usuários em relação à qualidade do 

serviço de transporte público prestado na cidade de Aparecida de Goiânia/GO e 

identificou quais os atributos contidos na escala utilizada foram considerados mais 

importantes pelos usuários. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Para a estruturação deste artigo foi realizada uma adaptação do instrumento de 

pesquisa adotado por Leão (2014). A adequação se mostrou inevitável já que as 

aplicações do referido instrumento ocorreram em ambientes diversos, embora o objetivo 

de ambos seja semelhante. Vale ressaltar que a construção do instrumento de pesquisa 

de Leão (2014) fundamentou-se na literatura da área de serviços de transporte público, 

tais como os modelos de Ferraz e Torres (2004) e o próprio Servperf. 

Após a estruturação da escala (instrumento de pesquisa), se deu o processo de 

coleta de dados com o apoio da ferramenta Google docs. A escala foi disponibilizada 

através de um link e publicizada em rede social com intuito de obter o maior número de 

respostas possíveis. Os dados foram obtidos de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015 e 

o público alvo foram os usuários do transporte público de Budapeste (Hungria). Dessa 

maneira obteve-se 279 respostas válidas, sendo esta amostra não probabilística e por 

conveniência. 

Referente aos graus de importância atribuída pelos usuários entrevistados 
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brasileiros e europeus, foram calculadas as médias das respostas de cada questão e a 

partir desses resultados foi gerado um gráfico para análise dos dados processados. 

 

4. Resultados e Discussões 

Referente ao perfil dos entrevistados, percebeu-se que a maior parcela dos 

usuários do transporte público da cidade de Budapeste/Hungria indagados é composta 

por estudantes em fase de intercâmbio, em sua maioria com idade entre 19 e 35 anos, 

em grande parte do sexo masculino e, que utilizam o transporte diariamente para 

diversos objetivos de deslocamento. 

Com relação ao grau de importância dos atributos presentes no questionário, o 

Gráfico I a seguir mostra os resultados obtidos considerando a média das respostas de 

cada questão. 

Gráfico I - Comparação entre o nível de importância de brasileiros e europeus 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Como pode ser observado no Gráfico I, os usuários brasileiros apontaram como 

itens mais importantes as questões 4, 5, 3, 9 e 12, com médias variando de 4,46 a 4,61. 

Estes itens são, respectivamente, referentes ao tempo de espera para o próximo veículo 

(tempo entre as chegadas), à pontualidade dos veículos, ao preço pago pelas passagens, 

à segurança nos pontos de ônibus, estações de metrô, etc. e às informações disponíveis 

nos locais de parada (horários, estações, número de paradas, etc.). E como itens 

considerados de menor importância, tem-se: a sinalização e assentos nos pontos de 

ônibus, tram, etc.(11), a lotação dos veículos (7), a conservação, limpeza e conforto dos 

veículos (10), o comportamento e educação dos motoristas, controladores e demais 

trabalhadores do sistema de transporte (15) e o tempo de duração da viagem (6). Os 

valores atribuídos ao nível de importância foram relativamente altos, as médias foram 

todas acima de 4 (quatro) pontos e que na escala referem-se ao conceito “muito 
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importante”.  

Com relação às respostas dos entrevistados europeus, estes consideram 

importantes quatro dos cinco itens apontados pelos brasileiros, que são as questões 3, 4, 

5 e 9. As médias de cada item variaram de 4,25 a 4,44 pontos. As questões avaliadas 

com os maiores níveis de importância foram: pontualidade dos veículos (5), tempo de 

espera para o próximo veículo (tempo entre as chegadas) (4), segurança nos pontos de 

ônibus, estações de metrô, etc. (9), acidentes e assaltos nos veículos (8) e preço pago 

pelas passagens (3). Já os itens com as menores médias são referentes à sinalização e 

assentos nos pontos de ônibus, tram, etc.(11), à lotação dos veículos (7), ao 

comportamento e educação dos motoristas, controladores e demais trabalhadores do 

sistema de transporte (15), às condições das vias por onde trafegam os veículos (16) e à 

facilidade de troca de veículos entre as linhas/integração (14).Os itens avaliados quanto 

ao nível de importância pelos entrevistados europeus apresentam menores médias se 

comparados com os brasileiros. Considerando as notas atribuídas aos cinco itens com 

menores médias, tem-se uma variação de 3,76 a 3,98 pontos para as respostas dos 

europeus, e uma variação de 4,00 a 4,21 para as respostas dos brasileiros.  Desses itens 

de menor importância, 3 (três) se repetem para usuários brasileiros e europeus, que são 

referentes às seguintes questões: 7, 11 e 15.  

A questão 11, que diz respeito à sinalização e assentos nos pontos de ônibus, 

tram, etc., foi avaliada por brasileiros e europeus com a menor nota de importância. 

Uma justificativa para tal é o fato do curto tempo entre as chegadas dos veículos, ou 

seja, os usuários do transporte público de Budapeste não têm que esperar muito tempo 

para embarcar no próximo veículo. Já a questão 7, referente à lotação dos veículos, 

também apresentou as menores notas para ambos os públicos. Isso se deve também fato 

do curto tempo entre a chegada dos veículos e à curta duração das viagens, fazendo com 

que os usuários não passem por situações desconfortáveis, como a lotação, por um 

longo tempo. 

 

5. Considerações finais 

Com relação aos resultados apresentados quanto ao nível de importância, notou-

se que as notas foram relativamente altas para ambos os públicos. Os entrevistados 

brasileiros apontaram como mais importantes os itens referentes ao tempo de espera 

para o próximo veículo (tempo entre as chegadas), à pontualidade dos veículos, ao 

preço pago pelas passagens, à segurança nos pontos de ônibus, estações de metrô, etc. e 

às informações disponíveis nos locais de parada (horários, estações, número de paradas, 

etc.). Já os entrevistados europeus consideraram importantes quatro dos cinco itens 

apontados pelos brasileiros, que são: pontualidade dos veículos, tempo de espera para o 

próximo veículo (tempo entre as chegadas), segurança nos pontos de ônibus, estações 

de metrô, etc., acidentes e assaltos nos veículos e preço pago pelas passagens.  

Dois itens com baixa importância para brasileiros e europeus foram quanto a 

sinalização e assentos nos pontos de ônibus, tram, etc. e referente à lotação dos veículos. 

Uma justificativa para estas questões é o fato do curto tempo entre as chegadas dos 
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veículos, ou seja, os usuários do transporte público de Budapeste não têm que esperar 

muito tempo para embarcar no próximo veículo. Quanto à lotação, outra justificativa 

apontada foi referente à curta duração das viagens fazendo com que os usuários não 

passem por situações desconfortáveis por um longo tempo. 
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O @RISK como ferramenta de análise de risco na implantação de 

um software de folha de pagamento e ponto eletrônico 
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Paulo Henrique Borba Florêncio (PUC-GO) - phenrique3103@gmail.com 

Resumo: Os prazos de execução em gerenciamento de projetos são em sua maioria muito restritos. 

Existem diversas atividades ou mesmo situações que alteram o cumprimento do cronograma estabelecido 

inicialmente podendo comprometer não só o tempo de execução como os custos envolvidos. Neste 

sentido o alto grau de incertezas em projetos aliado aos investimentos necessários tornam indispensável a 

utilização de metodologias de análise para auxílio na identificação dos possíveis resultados visando 

dirimir os efeitos indesejáveis e muitas vezes não previstos no contexto inicial. Para tal, este estudo utiliza 

os fundamentos da simulação de Monte Carlo por meio da aplicação do software @RISK para gerenciar a 

variável tempo de execução do projeto e o consequente custo envolvido na implantação de um software 

de folha de pagamento e ponto eletrônico em uma concessionária de veículos em Goiânia – GO. Após a 

análise e demonstração dos resultados, que inviabilizaram a primeira proposta, a empresa terceirizada 

sugeriu uma segunda proposta onde os serviços não seriam remunerados através de tempo de execução 

mas sim um valor fixo independente do tempo demandado. Contudo, a simulação mostrou que no pior 

cenário não atingiria o valor proposto, levando a empresa a buscar uma outra opção no mercado que fosse 

mais viável dentro dos objetivos esperados de tempo e custo. 

Palavras-chave: Prazos; Gerenciamento de Projetos; Simulação de Monte Carlo; Software @RISK. 

 

Área/Subárea: ENGENHARIA ECONÔMICA / Gestão de Riscos.  

 

1. Introdução 

Em um ambiente empresarial, diversas são as variáveis que influenciam os 

resultados bem como a capacidade de obtenção de lucros e consequente sobrevida. O 

risco pode ser entendido como uma probabilidade de perda ou de variabilidade de 

resultados o que resulta não só em grandes incertezas, mas também na possibilidade de 

obtenção de diversos cenários quando da tomada de decisão (CARMONA, 2009). 

O alto grau de incertezas em projetos aliado aos investimentos necessários 

tornam indispensável a utilização de metodologias de análise para auxílio na 

identificação das maiores incertezas nos projetos. Deve-se então quantificar o impacto 

dessas incertezas nas decisões a serem tomadas e avaliar o risco envolvido nos projetos 

sob pena de serem gerados resultados econômicos indesejáveis para a empresa (SILVA; 

PEREIRA; GOMES, 2007). 

Limmer (1997) destaca que para execução de qualquer projeto, o planejamento 

aparece como parte integrante fundamental, uma vez que é o processo pelo qual os 

objetivos do projeto e os procedimentos necessários à obtenção dos mesmos são 

estabelecidos, as expectativas de ocorrência de situações previstas são discutidas e as 

informações são veiculadas entre as pessoas, unidades de trabalho, departamentos e até 

mesmo as empresas.  

Todo gerente entende que riscos são inerentes aos projetos, nenhum 

planejamento por melhor que seja, pode estar isento de possíveis falhas ou atrasos. 

mailto:agenor0709@yahoo.com.br
mailto:phenrique3103@gmail.com
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Rovai (2005) afirma que muitos projetos no Brasil, são desenvolvidos sem que haja um 

adequado uso de metodologias e modelos de gerenciamento de risco, o que tem causado 

significativas perdas financeiras e de recursos. 

Para a quantificação do risco de um projeto, é recomendável primeiramente 

realizar uma análise criteriosa de todas as variáveis envolvidas, possibilidades de atrasos 

ou antecipações em cada tarefa e então, com uso de uma ferramenta apropriada, simular 

os possíveis cenários e só então concluir a viabilidade de tal projeto. 

Cooper et al. (2005) revela ainda que o gerenciamento de riscos proporciona 

melhores resultados ao projeto, levando a negócios mais satisfatórios. Isto só é possível, 

pois este gerenciamento garante o fornecimento do discernimento, do conhecimento e 

da convicção indispensáveis na tomada de decisões empresariais. Além disso, o 

gerenciamento de riscos proporciona benefícios ao gerenciamento de projetos de uma 

organização, fornecendo um processo robusto e consistente de suporte às decisões sobre 

os processos de planejamento.  

O uso da simulação tem sido cada dia mais aceito e empregado como uma 

técnica que propicia aos analistas dos mais diversos segmentos verificarem ou 

encaminharem soluções com a profundidade desejada, aos problemas com os quais se 

deparam diariamente. A simulação computacional permite que estudos sejam realizados 

a partir de sistemas que ainda não existem, levando ao desenvolvimento de projetos 

eficientes antes que qualquer mudança física tenha sido estabelecida (RYAN, 2006). 

A simulação de Monte Carlo envolve o uso de números aleatórios e 

probabilidades para analisar e resolver problemas (GENTLE, 2003). Marçal e Dantas 

(2014) corroboram ao afirmarem que a simulação de Monte Carlo pode ser aplicada em 

problemas de tomada de decisão a qual envolva risco e incerteza, ou seja, em situações 

nas quais os comportamentos das variáveis envolvidas com o problema não são de 

natureza determinística. Law e Kelton (2000) vão além ao destacarem que a construção 

de modelos exige treinamento e experiência prévia e nem sempre a variabilidade de um 

sistema é bem captada e modelada, podendo levar a resultados equivocados. 

Os principais softwares para Simulação de Monte Carlo operam em cooperação 

com planilhas eletrônicas. Apesar de exigirem conhecimento básico em estatística, 

possuem muitos recursos para a realização das simulações e análises. Neles a criação de 

um modelo computacional pode ser realizada de foram simples e rápida, evitando a 

necessidade de desenvolver programas sofisticados em linguagem de programação 

(MARÇAL; DANTAS, 2014). 

Matos (2010) relata que o software @RISK é um sistema que traz as técnicas de 

simulação e de análise de risco para o pacote de planilha eletrônica do Microsoft Excel. 

Trata-se de um sistema de software para análise de situações técnicas e de negócio 

impactadas por risco e se constitui como acessório para a tomada de decisão. A 

utilização conjunta do @RISK e Excel permite que qualquer situação com risco seja 

modelada, desde análise de investimentos e negócios a ciências e engenharia. 

O software @RISK permite ao usuário simular todos os resultados que possam 

acontecer no modelo, de modo que seja possível percorrer a situação por inúmeras 
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ocasiões, cada uma com um conjunto diferente de condições, com a ocorrência de 

diferentes conjuntos de resultados. O @RISK usa simulação de Monte Carlo para 

amostrar valores das funções de distribuição de probabilidade repetidamente no modelo 

e para cada iteração (Palisade Corporation, 2014). 

Neste artigo será demonstrado como a implantação de um software de folha e 

ponto eletrônico, que terá como base para pagamento dos honorários as horas 

demandadas, pode ter seu valor alterado em virtude das dificuldades impostas pelo 

processo ou mesmo por um projeto mal orçado. 

Para tal utilizar-se-á o software @RISK®, distribuído pela Paralise, que, 

baseado na Simulação de Monte Carlo, quantificará os valores máximos e mínimos de 

horas e valores investidos na implementação desse projeto. 

2. Desenvolvimento 

Para demonstrar a importância da aplicação do gerenciamento de risco na 

implantação de software terceirizado, utilizou-se a metodologia de pesquisa-ação sobre 

o projeto de instalação, parametrização e treinamento de um sistema de folha de 

pagamento e ponto eletrônico em uma concessionária de veículos de Goiânia. 

Na realização da pesquisa foram obtidos dados primários do projeto por meio da 

planilha da empresa contratada na qual constam as horas orçadas, percentuais máximos 

e mínimos de horas exigidas para desenvolvimento do projeto e observações das 

atividades realizadas durante todo o período de elaboração. 

O software @RISK foi utilizado para simulação da variável duração do projeto 

(Ti), a partir do qual foram implementadas as atividades necessárias para a implantação 

do sistema e realizada uma simulação com 10.000 iterações. A distribuição de 

probabilidade de antecipação ou atraso no início da produção encontrada foi a triangular 

com parâmetros mínimo e máximo iguais a 10% e +20% dos tempos orçados. A partir 

desta distribuição o atraso ou antecipação da data de cada tarefa afeta diretamente a 

curva de tempo de implantação e consequentemente o custo total do projeto.  

A escolha de tais variáveis de entrada é importante para que o modelo consiga 

simular o comportamento da implantação do sistema que se está querendo analisar, com 

isso foram listadas todas as tarefas e posteriormente agrupadas por atividade conforme 

apresentado Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

4 

 

Tabela 1. Custos e Macro Cronograma de Implantação 

Fonte: Autores (2016) 

Na Tabela 2, observa-se o Gráfico de Gantt com os tempos e distribuições 

semanais de cada tarefa, o total de horas de cada uma, o valor cobrado pelas horas 

dedicadas à execução das mesmas, bem como o valor do licenciamento do software. 

Foi utilizada a distribuição triangular em razão da disponibilidade dos tempos 

médios, percentuais de redução e aumento em relação à média orçada, com base em 

dados históricos, chegando aos valores apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Distribuição Triangular 

Fonte: Autores (2016) 
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Após as 10.000 interações executadas pelo @Risk nota-se que os valores 

orçados ficam abaixo do valor real estimado para tal projeto, essa conclusão pode ser 

melhor evidenciada ao analisar o histograma demonstrado na Figura 1. 

Figura 1. Histograma com a Simulação de Tempo de Execução do Projeto 

Fonte: Autores (2016) 

Pode-se notar que existe 95% de probabilidade de demandar mais de 801,4 horas 

para execução desse projeto e apenas 5% de possibilidade de ficar em um tempo menor. 

O histograma também nos demonstra que, apensar de baixa probabilidade, o tempo de 

execução pode chegar ao total de 897,51 horas, com uma média de 830,80, mediana de 

829,98, a moda de 822,18 e um desvio padrão de 18,71. 

Nota-se ainda que existe em torno de 7% de possibilidade do projeto finalizar 

dentro do prazo orçado o que demonstra a necessidade de cautela ao aceitar tal projeto 

ou mesmo inserir nos custos os riscos eminentes aqui apontados. 

Como existe grande possibilidade, acima de 93%, do projeto não finalizar no 

tempo orçado, os valores também serão alterados podendo chegar a R$ 171.779,10, ou 

seja, R$ 14.954,38 acima dos R$ 156.824,72 iniciais. 

3. Considerações Finais 

Após a aplicação da simulação de Monte Carlo, com o auxílio do software 

@Risk® nota-se que existe grande probabilidade do tempo de execução e 

consequentemente os custos ficarem acima dos valores orçados. Agora tal risco pode ser 

assumido de forma consciente, sabendo-se o quanto incidirá sobre o fluxo de caixa bem 

como no orçamento geral da empresa. 

Com as análises em mãos a empresa contratada sugeriu uma alteração no 
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orçamento, passando-o a valor fixo com aumento de 20% em relação ao orçado 

inicialmente o que chegaria a R$ 188.189,24 independente do tempo de execução de 

cada tarefa. Porém o mesmo estudo ainda nos dá base para recusar tal proposta uma vez 

que, conforme a simulação executada, não existe possibilidade de chegar a esse valor 

caso continue com a proposta inicial de valores calculados em decorrência do tempo 

variável. 

Tal estudo demonstra a importância de se ter uma ferramenta confiável, bem 

como uma metodologia de análise de risco para implantação de quaisquer processos que 

envolvam incertezas das mais variadas formas. 

Como sugestão a novas pesquisas, pode-se analisar as variáveis que mais 

influenciaram na elevação dos tempos de execução das tarefas e utilizando-se de outras 

técnicas, como por exemplo, o Diagrama de Hishikawa, encontrar soluções apropriadas 

para dirimir os riscos inerentes a cada uma delas. 
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Contribuição do AHP à seleção de fundo de investimento de renda fixa 
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Resumo: Decisões de investimento são de tamanha complexidade que metade da população brasileira não aplica 

seus recursos. Dentre os investidores, a caderneta de poupança, sabidamente de baixa rentabilidade, é a 

modalidade mais popular, tanto pela aversão dos mesmos ao risco, quanto pelo desconhecimento de outras 

modalidades. Os fundos de investimento, e particularmente os de renda fixa, proporcionam retornos superiores 

aos da poupança sem aumentar significativamente o risco, exigir conhecimento ou demandar tempo por parte do 

cotista. Este trabalho objetiva empregar o método AHP (Analytical Hierarchy Process) para selecionar um fundo 

de renda fixa à luz de múltiplos critérios, representados por variáveis relevantes em análises financeiras, como 

retorno, volatilidade, liquidez, dentre outras. A metodologia consistiu na identificação dos critérios-chave e 

construção da hierarquia, definição dos pesos relativos entre os pares de critérios e alternativas, e finalmente na 

avaliação das consistências lógicas. A partir dos resultados obtidos com o software Expert Choice® 11, um 

mesmo fundo é selecionado dentro de um intervalo grande de variação dos pesos, indicando que se trata de uma 

boa opção tanto para investidores leigos e iniciantes no mercado financeiro quanto para aqueles mais experientes 

e/ou interessados na diversificação de suas carteiras. Desta forma, o método AHP se mostrou não somente eficaz 

na sintetização do desempenho, como também robusto enquanto modelagem de auxílio à decisão. 

Palavras-chave: Fundos de investimento; Método AHP; Mercado financeiro. 

 

Área/Subárea: Engenharia Econômica/Gestão de Investimentos. 

1. Introdução 

Investir é uma decisão complexa e em muitos casos, como ocorre no Brasil, a maioria 

dos investidores não conhece todas as opções disponíveis e/ou técnicas que sejam auxiliares. 

Uma pesquisa solicitada em 2011 pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais, a ANBIMA, revelou que 51% dos brasileiros das classes A, B e C 

não possuem qualquer tipo de investimento. No ano seguinte, em estudo encomendado pela 

BM&FBovespa, concluiu-se que a população prefere aplicações de baixo risco, como a 

poupança, ou nem mesmo investir, fruto do desconhecimento de princípios financeiros 

básicos e do receio de aplicar em algo alheio ao dia-a-dia do cidadão (RAMBO, 2014). 

Neste contexto, os fundos de investimento são uma boa opção para o país, à medida 

que permitem obter maior retorno do que a poupança a um risco também pequeno. De acordo 

com a definição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os fundos de investimento são 

uma modalidade de investimento coletivo sob a forma de condomínio, reunindo recursos de 

diferentes investidores, que se tornam cotistas do mesmo. A soma dos recursos captados 

constitui o patrimônio do fundo, o qual é aplicado por um gestor especializado e os resultados 

obtidos são distribuídos entre os investidores em função das cotas adquiridas (CVM, 2014). 

Sua principal vantagem reside na gestão profissional da carteira, não sendo necessário 

conhecimento do mercado financeiro por parte dos cotistas ou mesmo dispêndio de tempo 

para acompanhar as informações que o abrangem. Ademais, dado o grande volume do seu 

patrimônio, o gestor possui maior poder de barganha e capacidade de negociação, permitindo 

acesso a ativos longe do alcance dos investidores individuais (com elevadas quantias de 

aplicação mínima, por exemplo), ou ainda rateio dos custos associados às ordens de compra e 

mailto:fernando.hnd@gmail.com
mailto:samanta.cefet@gmail.com
mailto:simasluiz@id.uff.br
mailto:luiz.cescon@anhanguera.com


  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

2 

 

venda (CVM, 2014). Por outro lado, algumas taxas são cobradas dos cotistas para remunerar o 

administrador (quem cria e representa legalmente o fundo) e o gestor por seus serviços: taxa 

de administração, taxa de performance e, menos frequentemente, as taxas de entrada e saída. 

Em função da composição de suas carteiras, os fundos de investimento podem ser: de 

renda fixa, de ações, cambiais ou multimercados (ANBIMA, 2015). Os primeiros devem 

investir ao menos 80% do seu patrimônio em ativos de renda fixa, tendo como principal fator 

de risco a variação da taxa de juros, de índice de preços, ou de ambos. São considerados de 

baixo risco e podem ser de curto ou longo prazos. A proposta deste trabalho é analisar a 

contribuição do método de auxílio multicritério AHP (Analytical Hierarchy Process) na 

escolha de um fundo de renda fixa para investidores brasileiros, em sua maioria, com baixa 

propensão ao risco, empregando o software Expert Choice® 11. 

2. Desenvolvimento 

O auxílio multicritério à decisão, do inglês Multiple Criteria Decision Analysis 

(MCDA), é uma abordagem quali-quantitativa de análise que leva em consideração fatores 

positivos e negativos de uma série de pontos de vista (denominados critérios), a fim de 

suportar a tomada de decisão (FIGUEIRA et al., 2005). Dentre as diversas técnicas existentes 

na literatura, uma das mais utilizadas é o AHP, proposto por Saaty (1977). 

Segundo Costa (2002), a metodologia do AHP se baseia em três princípios: (i) 

construção da hierarquia, (ii) definição de prioridades e (iii) consistência lógica. O primeiro 

deles consiste em estruturar o problema de forma hierárquica, isto é, identificando os aspectos 

mais relevantes para a decisão, agrupando-os pelas similaridades e alocando-os em níveis. Na 

segunda etapa, o avaliador compara cada par de elementos dentro de um mesmo nível à luz de 

cada elemento do nível imediatamente superior, estabelecendo uma matriz na qual o termo aij 

representa quantas vezes o elemento i é mais importante que o elemento j. Os julgamentos 

variam dentro da escala apresentada pela Tabela 1. A terceira e última etapa diz respeito à 

coerência das comparações paritárias. Para isto, Saaty (1991) define a Razão de Consistência 

(RC) e sempre que RC ≤ 10%, a matriz é considerada suficientemente consistente. 

Tabela 1 – Escala de importância dos julgamentos paritários 

Valor Importância Relativa Definição 

1 Igualmente importantes Os elementos i e j contribuem igualmente para o objetivo 

3 Importância pequena Favorece levemente o elemento i ao j 

5 Importância grande Favorece fortemente o elemento i ao j 

7 Importância muito grande  Favorece muito fortemente o elemento i ao j 

9 Importância absoluta Favorece o elemento i ao j no mais alto grau de certeza 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários Condição intermediária entre duas definições 

Fonte: Adaptado de Xavier et al. (2013) 

Assim como na literatura (Menezes e Belderrain, 2008; Fusco, 2013; e Silva Júnior et 

al., 2015), rentabilidade, risco e liquidez foram critérios considerados, expressos pelas 

variáveis retorno, volatilidade e tempo de resgate, respectivamente. No entanto, há outros 

aspectos que são relevantes para esta decisão, influenciando ora no resultado do investimento, 

como as taxas de administração e performance, ora no próprio valor dispendido, como o 

montante da aplicação. A família completa dos critérios adotados na modelagem do problema, 

bem como suas orientações e definições, são dispostos na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Critérios considerados no estudo 

Critério Orientação Definição 

Retorno Maximizar Percentual de rentabilidade da carteira em determinado período 

Volatilidade Minimizar Medida de dispersão dos retornos da carteira em determinado período 

Liquidez Minimizar Período de liquidação contado em dias a partir da solicitação de resgate 

Taxa Administrativa Minimizar Taxa cobrada do cotista para remunerar o administrador e o gestor 

Taxa de Performance Minimizar Taxa cobrada do cotista quando a rentabilidade supera um benchmark 

Aplicação Mínima Minimizar Montante mínimo para a primeira aplicação no fundo 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Como se tratam de aplicações de baixo risco, a seleção das alternativas viáveis se 

baseou unicamente na rentabilidade fundos, a qual pode ser entendida como indicador de 

desempenho da gestão. Portanto, foram tomados os nove fundos de renda fixa com maior 

retorno nos últimos doze meses. Os dados coletados estão dispostos na Tabela 3 e foram 

obtidos junto à corretora XP Investimentos (http://www.xpi.com.br/). 

Tabela 3 – Dados utilizados no estudo (período: 23/10/2014 a 23/10/2015) 

Fundo CNPJ 
Retorno 

(%) 

Volatili-

dade (%) 

Liquidez 

(dias) 

Taxa 

Adm. (%) 

Taxa de 

Perf. (%) 

Aplicação 

Mín. (R$) 

Bozano 04.621.721/0001-70 13,8722 0,5588 D+15 1,50 0,00 25.000,00 

BTG Pactual 07.539.298/0001-51 13,4500 3,2488 D+01 1,00 0,00 25.000,00 

Capitânia 13.615.411/0001-33 13,3585 0,1039 D+01 0,80 0,00 25.000,00 

Crédit Agricole 11.447.124/0001-36 13,8400 0,1136 D+60 0,90 0,00 25.000,00 

Icatu 07.900.255/0001-50 13,1856 0,2058 D+21 0,50 0,00 20.000,00 

Mapfre 08.610.270/0001-26 13,3665 0,6572 D+00 0,45 0,00 50.000,00 

Porto Seguro 18.719.154/0001-01 13,3066 0,0727 D+00 0,40 0,00 20.000,00 

Sparta 14.188.162/0001-00 13,5353 0,1058 D+03 1,20 20,00 5.000,00 

Sul América 04.899.128/0001-90 13,4187 0,1439 D+01 0,50 0,00 5.000,00 

Fonte: XP Investimentos 

A etapa seguinte consistiu na realização dos julgamentos paritários, iniciando-se pela 

determinação das prioridades entre os critérios. Foi adotado o mesmo grau de importância 

entre o retorno e a volatilidade, e ambos com relevância significativamente superior aos 

demais. A matriz de julgamentos e os pesos finais dos critérios estão dispostos na Figura 1. 

 

Figura 1 – Julgamentos e prioridades dos critérios 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A Figura 2 apresenta as comparações paritárias das alternativas de investimento à luz 

dos critérios supracitados, bem como as respectivas prioridades locais. Vale ressaltar que os 

valores expressos na cor vermelha representam o inverso do numeral indicado. 

http://www.xpi.com.br/
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Figura 2 – Julgamentos e prioridades das alternativas 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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As prioridades globais das alternativas estão dispostas na Figura 3, a partir da qual é 

possível notar que a melhor decisão é investir no fundo Porto Seguro (16,0%). O segundo 

lugar é ocupado pelo fundo Crédit Agricole (14,1%), seguido de três opções similares, dada a 

proximidade de seus resultados: Sul América (12,3%), Sparta (12,2%) e Capitânia (11,9%). 

 

Figura 3 – Prioridades globais 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Uma investigação minuciosa sobre o fundo Porto Seguro permite identificar que, 

embora este possua a penúltima rentabilidade das alternativas investigadas é aquele com a 

menor volatilidade, minimizando o risco da aplicação. Além disso, este fundo obteve 

desempenho máximo em quatro dos seis critérios, o que corroborou seu resultado global e 

evidencia a importância de incluir outras óticas (critérios) além do trade-off retorno e risco. Já 

o fundo Crédit Agricole possui bom equilíbrio entre retorno e volatilidade, sem se destacar em 

outros critérios. Como os dois primeiros são os mais significativos, isto contribuiu para seu 

desempenho final. Nota-se também que os demais fundos na sequência de prioridade são 

aqueles com boas avaliações em relação ao risco do investimento. 

A análise de sensibilidade do modelo toma por base dois sentidos de variação: 

acréscimo e decréscimo do peso da volatilidade, isto é, aumentando ou reduzindo a exposição 

do investidor ao risco. No primeiro caso, facilmente se percebe que o fundo Porto Seguro 

permanece como melhor opção de investimento, já que possui a maior prioridade neste 

critério. Analogamente, as demais quatro melhores alternativas se mantêm como tais, apenas 

alterando a sequência: com peso de 56% para a volatilidade, os fundos Crédit Agricole e 

Capitânia obtêm a mesma importância global; a partir daí, este último assume a segunda 

colocação. Já as mudanças no sentido de decréscimo são mais sensíveis, muito embora o 

fundo Porto Seguro continue sendo selecionado ainda que a importância da volatilidade seja 

reduzida para 15%, o que corresponde a menos da metade do peso do inicial. Atribuindo-se 

importância menor, o fundo Crédit Agricole se torna a melhor opção de investimento e, neste 

caso, o peso do critério retorno é superior a 40%. Tal resultado seria indicado caso se 

utilizasse a composição de pesos de Menezes e Belderrain (2008) e Fusco (2013), que 

atribuíram prioridade majoritária a este critério. 

3. Considerações finais 

Neste trabalho, abordou-se a contribuição do método AHP para auxílio à escolha de 

um fundo de investimento compatível com o perfil conservador dos brasileiros. De acordo 

com os resultados obtidos, foi possível identificar que o fundo de renda fixa Porto Seguro FI 
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Referenciado DI Crédito Privado (CNPJ 18.719.154/0001-01) é a melhor opção de 

investimento, apresentando baixo risco e retorno considerável. 

O método AHP se mostrou eficaz à medida que diversos critérios, traduzidos em 

variáveis comumente auferidas nas análises financeiras destes ativos, fossem considerados 

simultaneamente na decisão e sintetizados sob um único resultado global. As inconsistências 

dos julgamentos se mantiveram dentro do limite de aceitação e ainda que o peso da 

volatilidade sofra variações positivas ou negativas, a escolha se mantém a mesma, 

evidenciando a robustez da metodologia tanto no que se refere à família de critérios, quanto à 

respectiva distribuição de prioridades. 

Recomenda-se que estudos futuros sejam orientados a objetivos específicos de 

investimento, como estratégias de curto ou longo prazos, ou condições orçamentárias que 

restrinjam entrada ou permanência do cotista no fundo. Analogamente, torna-se interessante o 

emprego de outras abordagens de auxílio multicritério à decisão, seguido de comparações 

entre os resultados encontrados com aqueles obtidos neste estudo. 
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Arranjo produtivo local como mecanismo de estímulo da 

competitividade em pequenas e médias empresas de confecção 

Edvaldo Capingote Serafim da Silva (UFG-CAC) – capingote_7@hotmail.com 

Vagner Rosalém (UFG-CAC) – vagner@hotmail.com 

Resumo: Arranjos produtivos locais (APLs) são caracterizados como aglomerações territoriais de agentes 

econômicos, políticos e sociais. Eles estão presentes em todos os estados e regiões brasileiras, concentrando-se 

em áreas específicas, conforme as atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas associadas. Estas 

aglomerações apresentam vínculos de cooperação e aprendizagem que geralmente inclui firmas e instituições 

voltadas ao treinamento de recursos humanos, pesquisas e desenvolvimento. Na literatura, vários autores 

discutem que os aglomerados industriais realmente possibilitam obter vantagem competitiva e atingir melhores 

resultados.  Esta forma de estruturação local permite o agrupamento dos interesses dos associados e assim 

estimula a fabricação e inovação de produtos.  Embora haja rivalidade, em muitos casos, a competição não 

impede que empresas de um mesmo setor, cooperem entre si, somando forças para reduzir as ineficiências em 

estrutura, insumo e de mercados. Os empreendedores das pequenas e médias empresas associadas acabam sendo 

beneficiados, bem como o mercado, com produtos de maior qualidade e capacidade inovativa. Verifica-se com 

base na literatura existente que os APLs têm contribuído para solucionar as irregularidades socioeconômicas que 

o desemprego provoca no estado de Goiás, auxiliando e promovendo o caráter empreendedor local, com o 

aumento da renda e geração de empregos. Em muitos casos, esta aglomeração induz investimentos públicos em 

infraestrutura. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo revisar a literatura existente sobre APLs, com 

base na formação e importância destes aglomerados no estado goiano, com foco no arranjo produtivo de 

confecções do município de Catalão, Goiás. 

Palavras-chave: Arranjo produtivo local; Estratégias de desenvolvimento; Confecções; Cooperação. 

 

Área/Subárea: Engenharia organizacional. 

 

1. Introdução 

O avanço da globalização na economia mundial exige das empresas um esforço para 

se adaptarem à nova realidade. A tentativa de ampliar e buscar novos mercados levaram as 

empresas a reinventar seus negócios a fim de obterem vantagem competitiva (BITITCI et al). 

Desta forma, torna-se necessário avaliar e desenvolver estratégias empresariais que 

minimizem as incertezas na gestão.  Entre essas estratégias, a mais comum encontra-se a de 

formação de redes entre pequenas e médias empresas locais, visando ampliar, garantir a 

sobrevivência e melhorar o relacionamento das firmas e instituições, contribuindo para 

inovação de produtos de um determinado mercado (OLAVE; AMATO NETO, 2001).  

Na década de 1970, os governos de países industrializados perceberam que a 

aglomeração de empresas locais de um mesmo setor tornava-se um fator determinante de 

desenvolvimento e estímulo econômico, fomentando a criação de parques industriais, 

incubadoras e tecnopólos (MYTELKA; FARINELLI, 2000). Muitas vezes, a formação das 

redes de empresas locais é possibilitada pela própria base social, cultural, política e 

econômica do ambiente nos quais os empreendimentos estão inseridos, podendo ser 

estimulada por políticas públicas ou privadas. Os laços de cooperação tornam-se frequentes 

em ambientes que permitem à interação e à confiança entre as firmas (CASSIOLATO; 

SZAPIRO; 2003). 

A cooperação empresarial vem ganhando destaque nas discussões e debates sobre 

meios de acelerar o desenvolvimento socioeconômico nos últimos anos (SEBRAE, 2014). No 

mailto:capingote_7@hotmail.com
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passado, o comercio desempenhado pelas PMEs estava limitado aos seus mercados locais. 

Com a globalização, essas empresas passaram a se relacionar com clientes cada vez mais 

exigentes (CASSIOLATO; SZAPIRO; 2003). Sob esta perspectiva, este trabalho tem como 

objetivo reunir e expor os conceitos relacionados aos APLs no estado de Goiás e à sua 

importância ao setor de confecções de moda íntima da cidade de Catalão, Goiás, como fator 

de desenvolvimento local e entendimento da dinâmica destes mercados na economia.  

2. Metodologia 

A metodologia da pesquisa utilizada foi à bibliográfica, com leitura e análise de 

artigos nacionais e internacionais encontrados nos principais portais de divulgação, tais como: 

periódicos da CAPES, Congressos de engenharia de produção e revistas do Banco Nacional 

do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDEs). A pesquisa bibliográfica abrangeu 

também a identificação e seleção das contribuições científicas anteriores, como, por exemplo, 

os trabalhos da Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais 

(REDESIST) e de instituições governamentais, no intuito de promover a compreensão 

temática dos arranjos produtivos locais, como fator de desenvolvimento socioeconômico. 

3. Arranjos produtivos locais 

 Arranjos produtivos locais (APLs) são caracterizados como aglomerações territoriais 

de agentes econômicos, políticos e sociais, que desenvolvem atividades similares ou 

relacionadas, sob uma estrutura de governança comum, sendo composta por um número de 

atores que negociam continuamente os compromissos assumidos pelo grupo. Este conjunto de 

atores apresenta vínculo de cooperação e aprendizagem, e geralmente inclui empresas e 

organizações voltadas ao treinamento de recursos humanos, pesquisas e desenvolvimento 

(LASTRES; CASSIOLATO; 2003).   

 Todo arranjo produtivo, não se compõem sob a forma de pessoa jurídica ou são 

determinados por um contrato. Eles podem ser encontrados por várias denominações na 

literatura, como cluster, distritos industriais, Milieu innovateur, entre outros. Estão presentes 

em todos os estados e regiões brasileiras, sendo encontrados com diferentes níveis de 

maturidade em áreas especificas conforme suas atividades econômicas desenvolvidas. 

Contribuem para inovação de produtos e incentivam o desenvolvimento local (BNDES, 

2000). Normalmente possuem diferenciação em níveis gerenciais, tecnológicos e capacitação 

técnica (BNDES, 2000). 

 Porter (1993) reconheceu essa nova forma de organização na forma de arranjo como 

um novo paradigma para o desenvolvimento da economia de um país. Salienta que o legado 

de um APL não é o desenvolvimento socioeconômico regional, embora seja consequência 

natural. Segundo ele, os APL’s são originados para gerar vantagens competitivas para seus 

integrantes que podem incluir desde a troca de informação sobre o mercado até a melhoria na 

qualidade, na rapidez e inovação no desenvolvimento de produtos. 

Conforme os autores Olave e Amato Neto (2001), cluster é composto por um conjunto 

de empresas de um mesmo setor que mantem alto grau de relacionamento entre si por 

possuírem atividades produtivas similares. Estas relações podem ocorrer através de 

subcontratação, de complementação e cooperação. Neste ambiente, cada empresa poderá se 
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especializar em uma etapa do processo de produção, podendo haver associação ou não com 

outras organizações como instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento locais 

(LASTRES; CASSIOLATO; 2003).  

Já o termo distrito industrial, conhecido popularmente como bairro industrial, foi 

introduzido pelo economista inglês Alfred Marshall no século XIX para identificar um tipo de 

organização na Inglaterra naquele período, caracterizada por pequenas firmas de manufatura 

de produtos têxteis, gráfica e cutelaria, que se concentravam na periferia dos centros 

produtivos (LASTRES; CASSIOLATO; 2003). Marshall propunha que a concentração de 

empresas em uma determinada região, denominada por ele de distritos industriais, poderia 

trazer ganhos de escala e consequentemente transformar economias regionais, por meio da 

eficiência coletiva e ação conjunta (GARCEZ, 2000). As vantagens obtidas por meio da 

concentração de pequenas e médias empresas foram cunhadas por ele de economias externas, 

onde estas empresas se beneficiavam devido ao acesso facilitado a novas tecnologias, mão-de-

obra, fornecedores, informações e distribuidores. 

Para Lastres e Cassiolato (2003, p.18), “Milieu innovateur pode ser definido como o 

local ou a complexa rede de relações sociais em uma área geográfica limitada que intensifica 

a capacidade inovativa local através de processo de aprendizado sinergético e coletivo”. Neste 

ambiente, a proximidade entre as empresas é essencial para troca de informações, onde se 

reúne elementos como firmas, conhecimento, arcabouço legal que proporcionam a inovação, 

minimizando as incertezas (LASTRES; CASSIOLATO; 2003).  

3.1. Arranjos produtivos locais no Estado de Goiás 

O Estado de Goiás, entre os anos 1970 e 1980, presenciou-se intenso investimento e 

desenvolvimento no setor agrícola e mineral em função da construção da capital federal. 

Além disso, na tentativa de ampliar e integrar pequenas e médias empresas, como estímulo de 

desenvolvimento socioeconômico local, estratégias complementares com intenso programa de 

incentivos fiscais passaram a promover a ação coletiva e empreendedora (BNDES, 2010). Os 

arranjos produtivos no Estado goiano permeiam entre os setores agropecuário, agroindustrial, 

industrial e de serviços, sendo que no nível industrial, identificam-se atividades tradicionais e 

intensivas de mão de obra, como confecções, calçados e móveis (BNDES, 2010). 

No final do ano de 2004 foi criado a Rede Goiana de Apoio aos Arranjos Produtivos 

Locais (RG-APL), sob a coordenação da Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTEC), onde 

neste ano 17 APLs já estavam sendo apoiados (BNDES, 2010). Inicialmente, os primeiros 

arranjos produtivos locais a serem apoiados pelo poder público, foram o APL farmacêutico de 

Goiânia-Anápolis e o de Grãos, Aves e Suínos da região de Rio Verde. Os principais critérios 

de escolha foram basicamente o seu peso na economia estadual e seu potencial para o 

desenvolvimento tecnológico e inovativo (BNDES, 2010).  

A consolidação real da RG-APL ocorrera em 2006, ampliando expressivamente as 

ações e o número de arranjos apoiados no Estado, sendo composta por 15 instituições, entre 

elas secretarias de estado, agências e universidades, sob coordenação da SECTEC (BNDES, 

2009). Em 2009, o Estado de Goiás possuía 52 APLs, sendo  22 consolidados e 30 em 

formação, sendo que somente 50 APLs eram apoiados pela Rede Goiana neste ano (BNDES, 

2009). Dos 246 municípios do estado de Goiás, 149 participavam de pelo menos um APL 
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(SECTEC, 2009). Em 2010, o número de arranjos no estado chegava a 59, abrangendo 166 

municípios e envolvendo 26 segmentos como atividade produtiva principal, sendo 30 eram do 

setor agropecuário ou agroindustrial, 18 do industrial e 11 de serviços (BNDES, 2010). 

Verifica-se que no estado de Goiás o total de empregos gerados pelos pequenos negócios (os 

quais envolvem APLs), representam 56,2% do total, gerando 504.961 postos de trabalho 

(SEBRAE, 2015). 

3.1.1. Arranjo produtivo local de confecções em Goiás 

As indústrias de confecções brasileiras são compostas por MPEs e PMEs estão 

concentradas predominantemente nas regiões Sul e Sudeste do país (SEPLAN, 2004) 

Entretanto, nos últimos anos tem-se verificado que há uma desconcentração nessas regiões e 

um crescimento das atividades confeccionistas no nordeste e do centro-oeste brasileiro. 

(SEPLAN, 2003). Segundo Lopes et al (2015, p.44), em 2013 “havia 13.346 estabelecimentos 

da indústria de transformação em Goiás, sendo que 4.020 destes estabelecimentos são do setor 

de confecção/têxtil, sendo deste total 84,5% fazem parte dos municípios pertencentes aos 

APLs”. Além disso, 78% do total de empregos do setor têxtil/confecção são originados nos 

municípios que participam dos APLs de confecção (SEPLAN, 2015).  

Em Goiás, a concentração da atividade de confecção encontra-se nas mesorregiões do 

Sul Goiano e Centro Goiano, envolvendo sete APLs de confecção, abrangendo 74 municípios, 

sendo que seis desses arranjos possuem Colégios Tecnológicos (SEPLAN, 2015). Estes 

Colégios (COTECs) são centros de capacitação profissional, com o objetivo de consolidação 

do Arranjo Produtivo Local das confecções, promovendo inovação, qualificação e auxílio as 

micro e pequenas empresas do APL.  

4. Apls de confecções de Catalão-GO 

O município de Catalão, situado no sudeste do estado de Goiás está numa posição 

estratégica a diversas cidades e capitais importantes. A cidade é ligada ao sul e ao norte do 

País pela BR-050 e ao restante do Estado pela GO-330 e GO-020, facilitando o acesso a 

Goiânia (260 km), Brasília (305 km) e Uberlândia (110 km).  Catalão é considerado um pólo 

econômico consolidado e integrado ao desenvolvimento do Estado, contando com uma 

economia diversificada em virtude de suas riquezas naturais e da sua atuação nos setores 

minero-químico, automobilístico, agropecuário e no segmento de micro e pequena empresa, 

destacando-se o pólo de confecções de roupas íntimas (SEPLAN, 2003).  

No sudeste goiano, o município de Catalão se destaca no setor de confecção, tendo o 

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), como a principal instituição de apoio 

(SECTEC, 2012).  Em 2001, este aglomerado de empresas de confecções dá origem a um 

APL conhecido como UNICON – União das Indústrias de Confecção de Catalão e do Sudeste 

Goiano, com parceria da prefeitura municipal e da ACIC (Associação Comercial e Industrial 

de Catalão), priorizando o setor de moda íntima. A UNICON surge com a missão de 

“implementar um projeto que vise o desenvolvimento do arranjo produtivo local do segmento 

de confecções em geral, ou seja, lingerie, modinha, uniformes, fitness e moda praia.” 

Em 2006, foi criado o Comitê Gestor do APL de Catalão, composto por representantes 

de empresas do setor e outras instituições, como ACIC, UNICON, Prefeitura Municipal, 
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SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), SENAI, entre outros 

(SENAI, 2007). Durante o período de 2006 a 2007, foi desenvolvido um Programa de 

Desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local, ofertando vários cursos de capacitação 

profissional como desenho de moda; costureiro industrial; enfesto; formação do preço de 

venda; especialista tecido plano; especialista moda íntima; entre outros. Totalizando 215 

alunos atendidos durante o período (SENAI, 2007). Em 2010, a UNICON possuía 18 

empresas associadas e outras 87 instaladas no município (SEBRAE, 2010).  Segundo a 

UNICON (2012), o APL é constituído por PMEs, com 50 fábricas no setor lingerie e moda e 

quase dobro de confecções informais.  

O principal ganho dos confeccionistas é o de inovação. Com cursos, palestras e 

consultorias desenvolve-se a aptidão gerencial dos gestores, capacita à mão de obra e, 

portanto, melhora-se a qualidade dos produtos.  Em 2014, foi inaugurado à primeira COTEC, 

com cursos voltado ao setor confeccionista. Estas ações desenvolvidas em conjunto com 

outras instituições como SENAI e SEBRAE melhoram a organização do setor de confecções, 

ampliam o relacionamento entre as empresas, permitindo a realização de vários eventos 

anuais para exposição dos produtos locais e oferta de cursos para capacitação gerencial e 

operacional das confecções.  

5. Considerações finais 

A contribuição do artigo foi revisar a literatura existente sobre APL, com foco no 

Arranjo produtivo de confecções do município de Catalão, Goiás, buscando mesclar 

informações provenientes das próprias instituições e firmas associadas, e confrontá-las com a 

teoria consultada existente. Verificou-se na literatura que algumas instituições e firmas 

integrantes dos APLs estimulam o desenvolvimento local e suprem as inúmeras incapacidades 

de desenvolvimento e fomento do estado na vida social, com a geração de empregos e renda. 

Esse fato é o que constatado pela revisão teórica em todo o estado goiano, embora 

possuir alguns APLs em desenvolvimento, e portanto, em diferentes graus de maturidade. No 

setor de moda íntima, o APL do município de Catalão é bastante influenciado por políticas 

públicas motivadas pelo intuito de desenvolvimento local, com capacitação da mão de obra 

das costureiras e também do nível gerencial, possibilitando aos pequenos e médios 

empreendimentos obterem ganhos de escala, inovação e uma melhoria da qualidade dos 

produtos.  Desta forma, verifica-se que os APLs promovem o fortalecimento e 

desenvolvimento do setor de atuação, com crescimento nas receitas das firmas associadas e 

geração de renda local. 
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Resumo: Este trabalho pretende apresentar uma sequência de elaboração de planejamento estratégico na Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas, onde contém a missão, visão, 

valores e objetivos estratégicos.  A base teórica foi fundamentada a partir de observações encontradas na 

literatura, fornecendo ao leitor uma visão global sobre conceitos de planejamento estratégico. A pesquisa tem 

caráter qualitativo, e caracterizou-se quanto aos fins, como exploratória e quanto aos meios, como pesquisa de 

campo. Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foram realizados observação e entrevistas com a gestão 

superior. O estudo concluiu que o planejamento estratégico realizado através de metodologia participativa e com 

envolvimento de todos dentro da organização é um instrumento de mudança organizacional. Este trabalho visa 

também colaborar para um melhor entendimento do processo estratégico nas organizações públicas. Os 

resultados atestam a eficiência do modelo no suporte a tomada de decisão no ambiente altamente competitivo no 

qual estamos inseridos. Um adequado planejamento estratégico direciona a organização na direção correta, 

contribuindo para que ela possa antecipar-se às ameaças e fazer uma análise de oportunidades e melhorias. É 

necessário envolver a liderança, os colaboradores e fazer uma boa divulgação deste planejamento para todos os 

envolvidos na empresa. 

Palavras-chave: Estratégia; Planejamento estratégico; Instituições públicas.  

 

Área/Subárea: Engenharia Organizacional.  

 

 1. Introdução 

A sociedade tem cobrado das instituições públicas o retorno que lhe é requerido. 

Diversas instituições públicas, diante da dificuldade em impulsionar seus esforços, para gerar 

a melhoria dos serviços oferecidos, têm escolhido por determinar um plano estratégico. 

Dirigir estrategicamente uma organização pública significa, atualmente, a possibilidade mais 

executável, ou até mesmo a única, de alcançar os objetivos institucionais desejados (TRT 

GESTÃO ESTRATÉGICA, 2013). 

A Universidade Federal do Amazonas é uma dessas instituições que vêm definindo 

planos estratégicos para o direcionamento de seus rumos. O Planejamento Estratégico da 

universidade para o período de 2016 a 2025 foi apresentado aos gestores pela Fundação 

Getúlio Vargas no mês de maio de 2015.  

Para criação do Planejamento Estratégico e a alteração do Plano Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da universidade, foi designada uma equipe composta por docentes, 

técnico-administrativos em educação (TAE) e discentes. Ao longo de sete meses de trabalho, 

foram ministrados vários seminários com gestores e consulta à comunidade com o suporte da 

Consultoria da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a determinação das ações que serão o 

norte da Universidade para o período de 2016 a 2025 (PORTAL DA UFAM, 2015). 
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2. Referencial teórico 

O planejamento estratégico é um instrumento que fornece à empresa uma visão do 

futuro, aumentando a probabilidade de a empresa tirar proveito das oportunidades e analisar 

seus potenciais. Logo, o planejamento estratégico envolve uma visão específica do futuro, por 

meio do qual a organização analisa o setor de atuação, o mercado, os concorrentes, os 

produtos e serviços, o valor a ser oferecido ao cliente, as vantagens a longo prazo, a 

lucratividade, entre outros aspectos (TIFFANY, 1998). 

O planejamento estratégico é, geralmente, de incumbência da cúpula empresa e diz 

respeito tanto à elaboração de objetivos como à seleção dos cursos de ação a serem seguidos 

para sua consecução, considerando as condições externas e internas à empresa e sua evolução 

esperada (OLIVEIRA, 2001). 

O planejamento estratégico oferece muitas vantagens, pois propicia a análise do 

ambiente de uma organização, gera a consciência das suas oportunidades e ameaças, dos seus 

pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e estabelece o propósito de direção 

que a organização deverá seguir para aproveitar oportunidades e evitar riscos (TREJO, 2011). 

As organizações públicas são criadas para atender a uma necessidade da sociedade. 

Atender essa necessidade é a missão da organização. Ao contrário do setor privado que tem 

mais flexibilidade na modificação de sua missão, as organizações públicas têm na legislação a 

definição de suas competências, o que torna a definição de sua missão menos flexível 

(SOUZA, 2010). 

A percepção dos objetivos organizacionais por parte dos servidores e o alinhamento de 

toda organização com as estratégias estabelecidas são fatores dominantes para garantir o 

sucesso e a sobrevivência da organização. Executar práticas que assegurem a utilização do 

capital intelectual de forma alinhada com a missão, objetivos estratégicos, valores 

organizacionais e metas da instituição, visando à maximização dos resultados e a coerência 

com os princípios que devem nortear as ações do setor público, são iniciativas necessárias e 

indispensáveis ao desenvolvimento de uma cultura orientada a resultados (SOUZA, 2010). 

Todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, possuem uma missão, visão e 

algum tipo de estratégia, buscando atingir suas missões (RUAS, 2003). 

Segundo Chiavenato (1999), a missão funciona como orientador para as atividades da 

organização. Ela tem por objetivo tornar claro e exprimir os objetivos, os valores e a 

estratégia adotada. 

Ainda segundo o autor, a visão é definida como a imagem que a organização tem a 

respeito de si e do seu futuro. Representa o sonho de realidade futura de uma organização, o 

qual lhe serve de guia. 
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Os valores organizacionais representam os princípios éticos que devem nortear as 

ações e a conduta da organização. Assim, se consubstanciam em um conjunto de éticas e 

princípios que orientam as atividades da instituição. Quando claramente estabelecidos, 

ajudam-na a reagir rápida e decisivamente nas situações inesperadas que se apresentam 

(TIFFANY, 1998). 

 

3. Método 

Conforme definição de Gil (2002) a pesquisa é requerida quando não se dispõe de 

informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível 

se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao 

problema. 

 Frente ao problema proposto, a pesquisa tem caráter qualitativo e buscou-se 

identificar as ações de planejamento estratégico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

da Universidade Federal do Amazonas. 

Vergara (2009) usa critérios que define os tipos de pesquisa e que serão utilizados, são 

elas: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória, porque conforme Vergara (2009), é uma 

pesquisa que realizada em áreas de pouco conhecimento, no entanto, com base nas ações de 

planejamento estratégico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

Quanto aos meios de investigação, refere-se a uma pesquisa bibliográfica e de campo. 

Bibliográfica porque conforme Vergara (2009) foram utilizados estudos com base em 

materiais já existentes, como referências teóricas publicadas em livros, jornais, revistas, redes 

eletrônicas. De campo, pois foram coletados dados de uma população específica.  

Quanto à caracterização do universo da pesquisa, Segundo Vergara (2009), universo e 

amostra: 

Trata-se de definir toda a população amostral. Entenda-se aqui por população não o 

número de habitantes de um local, como é largamente conhecido o termo, mas um conjunto 

de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características que 

serão objetos de estudo. 

Assim, foi realizado um estudo de caso na Universidade Federal do Amazonas, mais 

especificamente na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para compreendermos melhor 

um fenômeno individual, que é amplo e complexo e não pode ser estudado fora do contexto 

onde ocorre naturalmente.  
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Quanto aos instrumentos de coleta de dados, buscou-se como base para a realização da 

pesquisa os critérios utilizados por Vergara (2009), que cita os meios de coleta de dados “Em 

se tratando de pesquisa de campo, os meios podem ser de observação, questionários, 

formulários e entrevistas”. Deste modo, foram realizados observação e entrevistas com a 

gestão superior. 

 

4. Análise do ambiente 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas é 

responsável pela organização e tramitação institucional dos processos relativos à pesquisa (da 

Iniciação Científica ao Doutorado) e à pós-graduação lato sensu e stricto sensu, no que está 

relacionado à oferta de atividades e de cursos. É composta pelo Departamento de 

Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação (DAV), Departamento de Pesquisa – DP e 

Departamento de Programas Institucionais – DPI (PORTAL DA UFAM, 2015). 

Sob a direção da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

(Proplan), ocorreu o processo de planejamento estratégico que emendou a missão, visão, 

valores, além de definir objetivos, metas e estratégias a serem realizadas na esfera da 

instituição no período de 2016 a 2025. No que diz respeito à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, após a revisão e reformulação de tais conceitos, ficou restabelecido da seguinte 

forma (PORTAL DA UFAM, 2015):   

Missão: Estimular pesquisas e atividades criadoras nas diversas áreas do 

conhecimento, apoiar estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções 

para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região, dela 

fazendo um ativo centro criador e estimulador da Pós-Graduação visando a formação de 

pessoal capacitado para atuar no ensino e pesquisa na região. 

Visão: Ser reconhecida como a unidade propulsora para que a UFAM se torne uma 

instituição pública de reconhecida excelência em geração de conhecimento, pesquisa e pós-

graduação, atuando de forma integrada com a sociedade e compromissada com o 

desenvolvimento sustentável local, regional e nacional. 

Valores: Excelência acadêmica; relevância social; inclusão; ética; profissionalismo; 

interdisciplinaridade; integração. 

A análise ambiental pode ser definida como o monitoramento e a avaliação dos 

ambientes externo e interno à organização. Analisar o ambiente externo consiste em distinguir 

as variáveis (oportunidades e ameaças) externas à instituição, variáveis essas que formam o 

contexto no qual a instituição está inserida. O ambiente interno de uma corporação consiste 

em variáveis (forças e fraquezas ou pontos fortes e fracos, respectivamente) existentes na 

própria organização. Essas variáveis formam o contexto em que o trabalho é realizado. 

Incluem a estrutura, a cultura e os recursos da instituição (SOUZA, 2010). 
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As oportunidades são as condições consequentes de variáveis externas e não 

controláveis pela organização que podem criar condições favoráveis a execução da missão 

institucional, desde que haja formas e empenho de desfrutá-las. Já as ameaças, segundo ele, 

são condições decorrentes de variáveis externas e não controláveis, que podem gerar 

condições desfavoráveis à execução da missão institucional da organização (OLIVEIRA, 

2001). 

 A partir da análise dos ambientes interno e externo, de forma a identificar os pontos 

fortes e fracos, foram formulados novos objetivos estratégicos, escolhendo-se as grandes 

primazias da universidade para os próximos anos. Da análise SWOT realizada na Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação obteve-se o resultado mostrado na tabela a seguir: 

Quadro 1 – Análise de SWOT da PROPESP 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Competência do pessoal 
técnico 

Carência de recursos 

humanos  

Diminuição de recursos 

dos fundos setoriais para o 

P&D  

Acesso a Ministérios, 

CNPq, CAPES, FINEP, 

FAPEAM, SUFRAMA, 

entre outros. 

  Estrutura Física inadequada 
Risco de término do edital 

CT-INFRA/FINEP 
  

  
 Falta de um protocolo geral 

eficiente 

Falta de autorização do 

MEC para abertura de 

vagas para docentes 

permanentes  

  

  
Falta humanização do 

ambiente de trabalho 
    

  
Desorganização de arquivos 

e manuseios de documentos 

de registro 

    

  
Precariedade do trabalho da 

lato sensu 
    

  

Dificuldades de execução 

de projetos (liberação de 

recursos, compra e 

importação de 

equipamento, morosidade 

nas licitações)  

    

  
Muitas atribuições para os 

departamentos     
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

A partir desta análise SWOT, a gestão superior da Pró-Reitoria, formada pelo Pró-
Reitor e pelos diretores dos três departamentos que compõe a mesma, utilizando-se da 
técnica do brainstorming (tempestade de idéias), estabeleceram os objetivos e metas 
que nortearão as ações da Pró-Reitoria para os próximos anos. Os objetivos traçados 
foram os seguintes: 

 Alcance de padrões nacionais de credenciamento; 
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 Expansão dos Programas de Pós-Graduação Capital e nos Campi do 
interior; 

 Submissão dos Programas de Pós-Graduação a avaliação periódica interna; 
 Ampliação do nível de qualidade dos programas de pós-graduação; 
 Implementação de política institucional para pesquisa; 
 Desenvolvimento de pesquisas relevantes ao desenvolvimento regional; 
 Estimulação do ingresso de docentes nos programas de Pós-Graduação da 

UFAM; 
 Elevação dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação da 

UFAM. 
 Implantação de programas estratégicos de pesquisa de caráter 

interdisciplinar e interinstitucional. 
 

 Para a obtenção desses objetivos, foram traçadas as seguintes metas: 
 Manutenção e melhoria dos indicadores da Pós-graduação, até 2016; 
 Aumento do número de Programas de Pós-Graduação e                                                                                  

Implementação de 8 novos programas; 
 Avaliação anual institucional dos cursos de pós-graduação; 
 Implementação de política institucional para pesquisa; 
 Fomento do desenvolvimento de pesquisas relevantes visando ao 

desenvolvimento social e tecnológico; 
 Aumento da produção intelectual dos docentes e discentes dos programas 

de pós-graduação da UFAM, de maneira a atingir a publicação média anual 
de um artigo científico por docente, para os cursos de mestrado e dois 
para os de doutorado; 

 Melhoria do ensino de graduação por meio da integração com a pesquisa e 
a pós-graduação; 

 Consolidação e expansão da pós-graduação e da pesquisa na UFAM; 
 Aumento da qualificação do corpo docente da UFAM; 
 Elevação, até 2016, do conceito CAPES dos cursos atuais, visando à 

implantação de doutorados; 
 Implantação, até 2016, de programas estratégicos de pesquisa de caráter 

interdisciplinar e interinstitucional. 
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Por fim, para o alcance dessas metas foram estabelecidas diversas ações, tanto na 
área da pesquisa, como da pós-graduação, para períodos de execução que variam de seis 
meses a quatro anos. Para o sucesso nessas ações e consequentemente nos objetivos e 
metas, a participação de todos os envolvidos é de suma importância nesse processo de 
planejamento estratégico, que visa levar a Universidade Federal do Amazonas a um 
patamar de instituição cada vez mais eficiente e compromissada com a sociedade.  

 

5. Considerações finais 

As instituições públicas, apesar de não terem concorrentes, têm o dever de maximizar 

a utilização dos recursos, que geralmente são escassos, com o propósito de atender da melhor 

forma possível as demandas da sociedade. Elas devem ter entre seus objetivos a busca do 

equilíbrio entre os seus interesses e os do público a ela vinculados. 

 Na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o planejamento estratégico contemplou 

as ações voltadas ao avanço da Pós-Graduação nos âmbitos local, regional e nacional, a partir 

do avanço tanto no número de cursos oferecidos, como na melhor avaliação nos conceitos dos 

cursos atuais junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Pessoal de Nível 

Superior –CAPES, o desenvolvimento de pesquisas relevantes ao desenvolvimento regional,  

o aumento da produção intelectual de docentes e discentes dos programas de mestrado e 

doutorado. 

Apesar das dificuldades que possam vir a ocorrer, o planejamento estratégico deve ser 

realizado em toda instituição pública, pois essa concentração de esforços para o alcance dos 

objetivos gera maior retorno para a sociedade. A Universidade Federal do Amazonas está no 

caminho certo, pois durante todo esse processo foi possível fazer com que o diagnóstico e 

toda a etapa de discussão preliminar fossem traduzidos em projetos concretos, alguns até 

audaciosos e de muita consistência.  
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Redes de Economia Solidária – um olhar teórico 

Victor Hugo Rodrigues Sandroni (Universidade Federal de Goiás) – vicsandroni@hotmail.com  

Maico Roris Severino (Universidade Federal de Goiás) – maicororis@gmail.com  

Resumo: As redes de economia solidária (RES) surgiram para apoiar os empreendimentos de economia 

solidária, gerando inclusão social aos grupos integrantes, através do posicionamento dos mesmos no 

mercado e o suporte para sua permanência. Além da função social é dever da rede proporcionar aos 

membros dos empreendimentos uma orientação autogestionária para que haja capacidade de 

sobrevivência e competição no mercado. Verifica-se com frequência em diversas dificuldades na criação 

destas redes, principalmente porque são raros os referenciais literários acerca do tema. Assim o objetivo 

desta pesquisa é descrever as principais redes de economia solidária no Brasil, destacando os elementos 

primordiais para criação de novas. Para isso o método de pesquisa foi uma pesquisa bibliográfica e 

documental para captar informações referentes a redes de economia solidária existente e realizações. Os 

resultados obtidos foram breves relatos acerca de algumas redes e a identificação dos elementos centrais 

para a constituição de uma. Espera-se que tal produção possa fornecer subsídios para a criação de novas 

redes e consolidação de redes existentes, através de experiências e exemplos das principais redes de 

economia solidária do Brasil.  

Palavras-chave: Economia Solidária; Rede de Economia Solidária; Autogestão.  

Área/Subárea: Engenharia Organizacional/Redes de Empresas 

 

1. INTRODUÇÃO 

A economia solidária (ES) segundo Teixeira (2007) surgiu como alternativa à 

economia tradicional, reintegrando no mercado, pessoas que por algum motivo ficaram 

a margem do mesmo. Dessa forma, ela pode ser vista como um mecanismo contra a 

exclusão de indivíduos historicamente marginalizados. 

No Brasil, a partir da década de 1980, diversas experiências de Economia 

Solidária se intensificaram como mecanismo de ruptura ao modelo econômico 

dominante (SEVERINO; EID; CHIARIELLO, 2013). Em muitas das vezes, estas 

experiências culminam na formação de Empreendimentos de Economia Solidária 

(EES). 

De acordo com Sá (2005), o surgimento da economia solidária no Brasil é um 

novo modelo econômico, alternativo e transformador, pois ele tenta encontrar soluções 

para os problemas sociais que o país vive, e com a crise econômica que cresce cada dia 

mais, seria uma alternativa muito interessante. 

Conforme a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) a economia 

solidária pode ser descrita, como um conjunto de atividades econômicas geridas de 

forma autogestionária e coletiva pelos colaboradores de forma solidária. Para 

fortalecimento destes empreendimentos, têm-se verificado o surgimento de Redes de 

Economia Solidária (RES). 

As RES surgiram para apoiar os empreendimentos de economia solidária, 

gerando inclusão social aos grupos integrantes, através do posicionamento dos mesmos 

no mercado e o suporte para sua permanência.  

Segundo Higa (2005) as RES têm como princípio a autogestão, a radicalização 

da democracia e tem como objetivo a sobrevivência, o equilíbrio financeiro, a auto-

sustentabilidade e a melhoria das condições de trabalho. Além da função social é dever 

da rede proporcionar aos membros dos empreendimentos uma orientação 

autogestionária para que haja capacidade de sobrevivência e competição no mercado. É 

mailto:vicsandroni@hotmail.com
mailto:maicororis@gmail.com
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por essa razão que existem reuniões mensais dos grupos com trocas de experiências e 

realização de cursos e eventos. 

De acordo Mance (2002), o objetivo da rede é produzir somente as necessidades 

básicas das pessoas de forma sustentável, e para isso é necessário haver a junção dos 

consumidores e produtores solidários. Caso não haja produtores solidários, a rede pode 

ser iniciada a partir dos consumidores. 

Como os trabalhadores dos empreendimentos participantes das RES são donos 

do negócio, eles precisam ter visão clara e precisa do mercado, adequando seus 

princípios norteadores e suas metas a realidade local, portanto para isso, ele deve se 

capacitar e se informar, vista que essa é a importância do trabalho da rede, a qual o 

relacionará com outros empreendedores. 

Analisando separadamente os integrantes da rede, é notável a falta de barganha 

sobre seus fornecedores, assim como nas intervenções de política pública; no entanto, se 

unido a um grupo vê-se a ascensão de sua influência, gerando credibilidade no mercado. 

Os conselhos, os espaços públicos e a influência sobre o Estado criaram condições para 

novas relações de poder no cenário político, socioeconômico e até tecnológico (HIGA, 

2005). 

São inúmeras as opções de participantes a essas redes, sendo eles trabalhadores 

autônomos, micro e pequenas empresas, associações, cooperativas, militantes de 

movimentos sociais, comunidade científica, setores religiosos, gestores públicos, 

parlamentares, entre outros.  

Tendo em vista o crescimento de empreendimentos econômicos solidários em 

todo o Brasil, viu-se a necessidade de elaborar estudo com o intuito de mostrar como 

tem se dado o funcionamento das redes de economia solidária do país. 

 O objetivo central desta pesquisa de iniciação científica é descrever as 

principais redes de economia solidária no Brasil, destacando os elementos primordiais 

para criação de novas.  

 

2. METODOLOGIA 

Este artigo é um dos resultados de um projeto de pesquisa financiado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que vem 

sendo executado pela equipe da incubadora de empreendimentos econômicos 

sociossolidários da UFG – Regional Catalão (INESSOL).  

O método de pesquisa utilizado foi estudo de casos relatados na literatura ou em 

documentos, a fim de captar informações sobre as redes de economia solidárias 

existentes. Ou seja, foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental. Dessa forma, 

foram pesquisados e analisados artigos científicos e matérias que relatassem sobre RES 

no Brasil. Após a análise foram destacados os principais aspectos relativos às RES. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Higa (2005) afirma que as redes de economia solidária têm como objetivo 

integrar e articular a união de empreendimentos econômicos solidários e de seus 

integrantes para a atuação no mercado, através do apoio teórico e prático a esses 

empreendimentos, com o intuito de gerar uma inclusão social e democratizar as relações 

de trabalho.  
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No Brasil existem diversas redes de economia solidária em diferentes 

composições A partir da pesquisa realizada, neste trabalho foram analisadas seis RES. 

 

3.1 - Rede de Economia Solidária Dourados (MS) 

Desde o ano 2000 a cidade de Dourados (MS) vem passando por uma política 

pública de apoio a Economia solidária com o intuito principal de gerar empregos por 

meio destas atividades coletivas. Para o desenvolvimento da ES, Paulon (2008) afirma 

que a prefeitura da cidade criou um programa chamado “Coletivos para a qualificação 

do trabalho”, um programa de inclusão social que visava qualificar todos os 

trabalhadores desempregados de Dourados. 

Após este programa de inclusão social, os trabalhadores envolvidos participam 

de outro programa, chamado Educação cidadã, onde são ensinados diversos conceitos 

da economia solidaria. 

Ainda segundo o autor, um dos principais motivos para o sucesso da rede de 

economia solidária em Dourados foi à criação da ONG Mulheres em Movimento. Para 

que a rede não ficasse totalmente dependente da prefeitura da cidade, a ONG nasceu 

para possibilitar que as pessoas qualificadas tenham condições de iniciar seu negócio, 

de forma que a prefeitura investiu na qualificação e nas lojas solidárias e a ONG 

financiou os equipamentos e matérias-primas para a abertura dos empreendimentos. 

Hoje a rede de economia solidária em Dourados já está consolidada, atuando em 

diversos setores como: confecção, produtos de limpeza, artesanato, alimentação, 

prestação de serviços e o setor de reciclagem. 

 

3.2 - Justa Trama 

Uma das maiores redes de economia solidária no Brasil é a Justa Trama. A 

Cooperativa Central Justa Trama é a cadeia produtiva do algodão agroecológico. 

Segundo o site da Justa Trama (2016), a rede possui aproximadamente 700 

trabalhadores distribuídos em cinco estados do Brasil, a ideia principal desta rede é 

produzir o algodão através da economia solidária e do comércio justo. 

Ainda segundo o site, o intuito da rede é articular e integrar todos os 

empreendimentos da cadeia produtiva (plantio, transformação, produção e 

comercialização) da fibra ecológica, a rede Justa Trama procura promover a economia 

solidária para todas as pessoas ligadas a produção e ao consumo do algodão 

agroecológico.  

Um diferencial observado nesta rede foi que mesmo a Justa Trama atingindo 

todos os objetivos traçados inicialmente, ela procura ser referência nacional e 

internacional de cadeia produtiva integrada de fibras ecológicas da economia solidária.  

 

3.3 - Programa Osasco Solidária 

A prefeitura da cidade de Osasco criou este programa com o intuito de unir e 

desenvolver todos os empreendimentos solidários da região, todos com base no 

princípio da economia solidária. Como realizado na cidade de Dourados (MS), o site da 

Prefeitura de Osasco (2016) explica que o programa procura capacitar e auxiliar todos 

os grupos que desenvolvem algum tipo de trabalho com a finalidade de gerar emprego e 

renda de uma maneira solidária.  



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

7 

 

Para possibilitar a geração de novos empreendimentos, o Programa Osasco 

Solidária criou a Incubadora Pública de Empreendimentos Populares e Solidários, que é 

responsável de direcionar os rumos dos negócios, oferecendo capacitação aos 

trabalhadores e realizando feiras e eventos para contribuir no desenvolvimento dos 

empreendimentos solidários. Todas as atividades desenvolvidas na Incubadora são de 

forma descentralizada e abrange todo o território da cidade de Osasco.  

A prefeitura também criou o Fundo e Inclusão Produtiva segundo o site do 

município, a rede que vai articular a linha de crédito adequada aos empreendimentos 

solidários. O acesso ao microcrédito é viabilizado através do programa Crescer, do 

Banco do Povo Paulista. 

 

3.4 - Cirandas 

O Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) criou o Cirandas, um portal 

com a intenção de unir todos os empreendimentos solidários do Brasil em um único 

local, facilitando o relacionamento entre todos os produtores, clientes e pessoas 

envolvidas com a economia solidária. 

Segundo o Motta e Tyegel (2010), cada usuário, seja ele pessoa física ou mesmo 

um empreendimento, pode criar uma página neste portal para procurar ou oferecer um 

produto/serviço. É possível publicar fotos, ideias, eventos, notícias, dicas, sugestões, 

dúvidas e trocar informações primordiais para o sucesso de um negócio. Além disso, 

existem comunidades que são separadas por território, tema e economia, facilitando a 

união dos interesses em comuns das pessoas.  

Ainda segundo Motta e Tyegel (2010), o portal Cirandas consegue divulgar 

gratuitamente produtos/serviços de um empreendimento, possibilitando receber pedidos 

através da sua loja virtual na página, contribuindo para o crescimento da economia 

solidária.  

 

3.5 - Cataforte 

O Programa Cataforte foi criado pelo governo federal para estruturar as 

cooperativas e associações para que estas redes possam atender a demanda de coleta de 

resíduos das cidades. Ele surgiu em 2009 com a ideia primordial de organizar todos os 

grupos de catadores através dos princípios da economia solidária. 

A primeira etapa do programa, segundo o site da Fundação Banco do Brasil 

(FBB, 2016), o programa capacitou todos os catadores para que estes pudessem 

trabalhar em conjunto na rede.  

Segundo informações do site, a segunda etapa do programa Cataforte foi em 

2010, com o intuito de desenvolver toda infraestrutura logística das cooperativas e 

associações. Esta etapa ficou conhecida como Cataforte – Logística Solidária, e 

participaram dela o FBB, Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), a Petrobrás e 

a SENAES, que contribuíram para a compra de caminhões, capacitação dos catadores e 

para ajudar nos planos logísticos dos empreendimentos. 

A terceira etapa do programa foi o Cataforte – Negócios Sustentáveis em Redes 

Solidarias. Essa etapa utilizou aproximadamente R$200 milhões para que os 

empreendimentos pudessem se inserir no mercado da reciclagem. Para ter acesso ao 

dinheiro, as redes deviam participar de uma seleção através de um edital. Todo o 
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dinheiro adquirido do programa deveria ser usado nos empreendimentos de forma que 

eles se tornem aptos a prestar todos os serviços de coleta de resíduos, participando 

inclusive da logística reversa e da comercialização dos produtos recicláveis. 

 

3.6 - Ecovida 

A Rede Ecovida de Agroecologia é voltada para organizar, fortalecer e 

consolidar a agricultura familiar. A rede foi criada no ano de 1998 com o intuito de 

conseguir ajudar todos os produtores autônomos existentes no Sul do Brasil. Segundo 

Rover (2011), a rede é formada por agricultores, técnicos, consumidores e comerciantes 

que fazem partes de associações, cooperativas, ONG’s e grupos informais que são 

distribuídos por regiões diferentes. Cada região é conhecida como Núcleo Regional, 

sendo que todos os núcleos regionais formam a Ecovida. 

Ainda segundo o autor, a principal missão da rede em questão é conseguir um 

espaço de articulação, interação e ação para potencializar o desenvolvimento da 

agroecologia no Brasil, com o foco na construção de um projeto equivalente a realidade 

do local. 

Para a certificação de todos os produtos produzidos pela rede Ecovida, o autor 

ainda afirma que foi necessária a criação da Associação Ecovida de Certificação 

Participativa, que era responsável de fiscalizar e disponibilizar os produtos com um selo 

de produto orgânico. Como a metodologia utilizada na Rede e Associação Ecovida são 

relacionadas a Economia Solidária, ambas são formadas por grupos e logo por núcleos 

regionais, onde procuram trocar informação e produtos para o benefício mútuo.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho trata-se de descrever as principais redes de economia solidária no 

Brasil, com o intuito principal de destacar os obstáculos para a criação de novas.  

Com a reunião de diversas redes de economia solidária vigentes no Brasil no 

trabalho, foi possível encontrar um ponto em comum entre todas: a gestão da rede 

precisa ser a melhor possível, ou seja, além da contribuição e participação das 

cooperativas, pessoas interessadas e com conhecimento de gestão são fundamentais, 

pois são elas as responsáveis pelas reuniões semanais da rede, organização das pautas 

com as principais reivindicações dos membros, para elaborar alternativas de adquirir 

parcerias na cidade ou região, entre outras ações que contribuem para o sucesso ou 

fracasso da rede. 

Pode-se apontar como limitação deste trabalho a dificuldade de encontrar 

trabalhos voltados para a criação de uma rede de economia solidária. Para a continuação 

do trabalho, é interessante descrever mais profundamente as especificidades das redes 

de economia solidária, como é o funcionamento interno dela, como as reuniões são 

organizadas e como e quando são definidos os objetivos e metas da rede, para que possa 

servir de referência para a criação de outras redes e consolidação de redes existentes. 
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  A utilização da Matriz SWOT como ferramenta estratégica em
uma fábrica de ração no Estado de Mato Grosso 
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Resumo:  O setor que produz rações para a avicultura está em constante crescimento e vem se destacando no
Estado de  Mato Grosso.  O estudo apresenta  os  dados da análise do ambiente  de  uma fábrica de ração no
município  de  Tangará  da  Serra,  MT   através  da  aplicação  do  instrumento  Matriz  S.W.O.T.  (Strenghts,
Weaknesses,  Opportunities  e  Threats). O  objetivo  do  estudo foi  identificar  aspectos  referente  ao  ambiente
externo e interno da empresa.  No desenvolvimento do estudo adotou-se o modelo de pesquisa exploratória
qualitativa,  através  do  estudo  de  caso  e  amparada  pela  técnica  de  entrevista  semiaberta.  Como  resultado
identificou-se os fatores que influenciam no funcionamento da organização e foi possível  elencar os pontos
fracos e fortes, ameaças e oportunidades da empresa apontados em um diagnóstico organizacional. Através dos
dados  coletados  percebeu-se  que  a  fábrica  tem um grande  potencial  competitivo  devido  à  sua  localização
geográfica, do seu quadro de funcionários e da capacidade de atendimento à Região e cidades circunvizinhas.
Entretanto  há  a  necessidade  de  investimento  na  utilização  da  capacidade  máxima  de  produção,  bem como
estabelecer um plano de ação que estipule o aproveitamento do atual espaço produtivo e trace estratégias para a
consolidação  da  marca  no  mercado.  Além  disso,  conclui-se  que  há  a  necessidade  da  estruturação  de  um
planejamento estratégico por parte da fábrica de ração. 
Palavras-chave: Análise S.W.O.T; Fábrica de ração; Tangará da Serra – MT; Planejamento estratégico.

Área/Subárea: 6. Engenharia organizacional. 6.1. Gestão Estratégica e Organizacional 

Introdução

Nos dias atuais, com a concorrência cada vez mais acirrada, em que há um excesso de
oferta de produtos e serviços e o cliente tem a possibilidade de escolhê-los com alta qualidade
e preços acessíveis a realização de planejamento estratégico tornou-se fator decisivo na arena
de competição. Fischimann e Almeida (1991, p.25) explicam que o  

Planejamento estratégico é uma técnica administrativa que, através da análise do
ambiente de uma organização, cria consciência das suas oportunidades e ameaças,
dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e, através desta
consciência, estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para
aproveitar as oportunidades e evitar riscos. 

Existem diversas ferramentas que possibilitam a análise ambiental da empresa durante
o planejamento estratégico, uma das mais utilizadas é Análise S.W.O.T ou Matriz S.W.O.T.
Segundo Serra, Torres e Torres (2004), a mesma tem sido amplamente difundida devido ao
fato de que pode ser aplicada em empresas de qualquer porte.
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A sigla S.W.O.T,  conhecida  no  Brasil  também como  Análise  FOFA, representa  a
primaria  letra dos  termos  em inglês:  Forças  (Strengths),  Fraquezas  (Weaknesses),
Oportunidades  (Opportunities)  e  Ameaças  (Threats).  E  “por  intermédio  dela  pode-se
relacionar  metodicamente,  […]  quais  são  as  forças,  as  fraquezas,  as  oportunidades  e  as
ameaças  que  rondam  a  empresa,  ajudando  a  gerenciá-las  para  melhorar  o  desempenho”
(SERRA, TORRES e TORRES, 2004, p. 86). 

Dentro deste contexto, o artigo apresenta a análise ambiental através do instrumento
Matriz S.W.O.T. de uma fábrica de ração localizada em Tangará da Serra-MT.  Inicialmente
apresenta-se  uma  breve  descrição  sobre  a  avicultura  no  país  e  na  região  (seção  1),  na
sequência a metodologia (seção 2), posteriormente o estudo de caso em que será apresentado
o histórico da empresa e a análise S.W.O.T. (seção 3) e por último com base nas informações
obtidas, as conclusões (seção 4) bem como as referências. 

Por tratar-se de um estudo elaborado com dados internos de uma empresa privada,
inserida em um mercado competitivo seu nome real foi omitido e um fictício irá denominá-la. 

1 O setor de avicultura e o crescimento do mercado de fabricação de rações em Mato
Grosso

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no relatório
“Projeções do agronegócio: Brasil 2014/15 a 2024/25: projeções de longo prazo” a carne de
frango  está  entre  as  carnes  brasileiras  que  projetam um maior  índice  de  crescimento  na
produção neste período, sendo previsto que deve crescer anualmente a 3,0%, enquanto a suína
é  de  2,9%  ao  ano  e  a  bovina  é  de  2,1%  ao  ano  (MINISTÉRIO  DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2015b). 

Em 2014 os Estados Unidos lideraram o ranking mundial de produtores de carne de
frango (produção de cerca de 17 milhões de toneladas), o Brasil apareceu em segundo com
uma produção de aproximadamente 12,3 milhões de toneladas e a China em terceiro com 13,3
milhões de toneladas produzidas, de acordo com levantamento do USDA (Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos).  No mesmo ano o Brasil  liderou o ranking mundial dos
maiores  países  exportadores  de  carne  de  frango  (34,4% dos  embarques  totais),  enquanto
Estados Unidos foi responsável por 31,5%, e a União Europeia, por 10,5% (CENTRO DE
ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA, 2014).

Quanto à produção nacional por região, uma pesquisa do IBGE com dados referente
ao período de 1981-2013 demonstrou que houve um crescimento do rebanho de aves em
todos  os  estados,  com  maior  destaque  para  o  Sul  (responsável  por  50,13%  do  rebanho
brasileiro), Sudeste (28,36%) e Centro-Oeste (10,35%) em 2013. Quanto à  Região Centro-
Oeste teve o maior crescimento registrado, em 1981 eram 10.297.690 cabeças e em 2013 já
contabilizavam  106.311.245  (CENTRO  DE  ESTUDOS  AVANÇADOS  EM  ECONOMIA
APLICADA,  2014).   No  período  de  1988  a  2008,  o  rebanho  de  aves  em Mato  Grosso
“cresceu cerca de 106%, saltando de 11 milhões em 1988 para 23 milhões em 2008, o que
representa  um  crescimento  maior  que  a  média  dos  estados  brasileiros,  que  é  de  80%”
(FRANCO, 2009, p. 76). 

Devido há algumas condições favoráveis o Estado de Mato Grosso vem inserindo a
fabricação de ração entre suas atividades econômicas. A grande produção de grãos da Região
Centro-Oeste  com  oferta  de  matérias  prima,  como  soja,  milho  e  sorgo,  utilizados  na
fabricação de ração tem contribuído para a consolidação da atividade no Estado. 

Em 2012 o Estado possuía 125 empresas voltadas para o setor da produção de ração
animal com uma demanda de 60 % da produção consumida principalmente pelo mercado
local e o restante dividido entre Rondônia, Acre e Goiás (GAZETA DIGITAL, 2012). O que
insere o Estado na nova configuração da geografia da cadeia produtiva de aves e suínos no
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país que tem optado por instalações industriais próximas as áreas fornecedoras de matérias
prima a baixo custo (FRANCO, 2009). 

Através da Figura 1 -  Conceito básico de uma fábrica de rações para alimentação
animal é possível entender o crescimento da atividade no Estado e a perspectiva desse tipo de
mercado para a região: como percebe-se a base da produção em uma fábrica de ração são
matérias-primas em abundância no Estado. E segundo o relatório “Projeções do agronegócio:
Brasil 2014/15 a 2024/25: projeções de longo prazo” Mato Grosso deve continuar liderando
como produtor de milho e soja no país, com previsão de aumento destes produtos em 62,2% e
40,9%  respectivamente,  até  2024  (MINISTÉRIO  DA  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E
ABASTECIMENTO, 2015b).  

Figura 1 – Conceito básico de uma fábrica de rações para alimentação animal

Fonte: Oliveira et al (2012, p.3)

Por apresentar condições climáticas favoráveis e proximidade de insumos, Tangará da
Serra-MT participou da introdução dos processos de criação de aves no Estado.  O mercado
avicultor  do município  passou a  registrar  evolução à  partir  de  1994,  registrando 667 mil
cabeças  de aves naquele ano e no final de 2007 passando ao número de  “[…] 2,6 milhões,
representando um aumento em termos percentuais de 298%” (FRANCO, 2009, p. 109). Em
2009 a cidade contava com  “ […] ao todo 114 produtores e 207 aviários no município. 26%
apresentam-se com dois aviários. 18% dos produtores possui entre três e quatro aviários e a
minoria, 2% possui acima de seis aviários” (FRANCO, BONJOUR, PEREIRA 2009, p.16).
Entretanto na atual lista de estabelecimentos fabricantes de produtos para alimentação animal
registrados no MAPA, Tangará da Serra-MT conta com apenas seis fábricas (MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2015a). 

2 Metodologia 

No  desenvolvimento  do  estudo  adotou-se  o  modelo  de  pesquisa  exploratória
qualitativa, através do estudo de caso e amparada pela técnica de entrevista semiaberta.  Para
Richardson  (1989,  p.  26)  a  pesquisa  exploratória  é  utilizada  “[...]  “quando  não  se  tem
informação sobre determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno”. 
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A fase  da  execução  dos  procedimentos  técnicos  foi  dividida  em  três  etapas:  (i)
pesquisa  bibliografia  especializadas  sobre  avicultura,  ração  e  Matriz  S.W.O.T.  visando
embasar o trabalho com conceitos científicos;  (ii) levantamento de dados sobre a empresa
pesquisada (doravante Fábrica Ração B) e (iii) Análise S.W.O.T. 

Com o  objetivo  de  coletar  informações  para  elaboração  do estudo  de  caso  foram
realizadas entrevistas com gerente da fábrica e os clientes/parceiros compradores do produto,
constituídos por donos de aviários. Quanto ao  recorte espacial a  empresa está localizada na
cidade Tangará da Serra em Mato Grosso e atende a região.

3 Estudo aplicado

3.1 Fábrica de Ração B: estudo de caso 

A Fábrica de Ração B está localizada em Tangará da Serra, Mato Grosso. Foi fundada
na década de 90 com o objetivo de atender uma demanda local formada por um  grupo de
aproximadamente  200  aviários  que  forneciam  matéria-prima  para  o  frigorífico  local.  A
iniciativa surgiu de uma parceria entre um grupo de empresários do ramo da distribuição de
rações e um corpo de especialistas com experiência técnica e gerencial na indústria de rações.
Atualmente  a fábrica  de  rações  produz uma linha  completa  de  produtos  para  a  linha  de
insumos - Aves de corte, Aves postura, Equinos, Peixes, Suínos, Suplementos vitamínicos e
minerais, sendo o foco do estudo apenas a fabricação de rações para aves. 

3.2 Identificação dos fatores que influenciam no funcionamento da organização

Com vistas  à  elaboração do estudo foi  realizada uma entrevista  com o gerente de
fábrica e os clientes/parceiros compradores do produto (donos de aviários) e com base nas
informações coletadas identificou-se algumas oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos
apontadas no Quadro 1. 

Quadro 1 - Análise S.W.O.T. da Fábrica de Ração B
Ambiente Fatores Internos Fatores Externos 

Pontos 
Fortes

Forças Oportunidades
- Localização privilegiada da produtora de milho, soja
e farelos;
- Os compradores são os donos de aviários locais e são
parceiros da empresa;
- A ração é entregue nos aviários parceiros  à granel.
- A empresa possui em seu quadro de funcionários um
técnico em segurança do trabalho que fiscaliza o uso de
Equipamento  de  Proteção  Individual  (EPI)  e
engenheiro  de  produção  capacitado  que  dá  apoio  e
suporte técnico aos aviários e a fábrica;.   

-  Atualmente  há  um  crescimento  do
setor de aviário no consumo de carne
de frango; 
-  Há  a  necessidade  do  aumento  do
número  de  aviários  para  atender  a
demanda do frigorífico local. 

Pontos 
Fracos 

Fraquezas Ameaças
-  A  variação  do  preço  dos  insumos  durante  as
oscilações climáticas (chuvas e secas);

-  Ausência  de  projetos  de  ampliação  da  fábrica  de
rações;

- A não utilização da capacidade máxima da fábrica.

-  Dependência  de  fornecedores  de
insumos  para  tender  os  aviários
parceiros.

- A possível venda do frigorífico para
grandes  grupos  e  a  possibilidade  da
entrada  de  grandes  grupos
fornecedores de ração na Região.

Fonte: Elaborado pelos autores (2016)

A)  Analise  do  Ambiente  Externo:  Oportunidades  e  ameaças.  Destaca-se  como
principal oportunidade no setor de ração na região de Tangará da Serra-MT o crescimento do
mercado e a grande quantidade de aviários na cidade, devido a demanda de frigoríficos de
aves  e  aumento  do  consumo  de  carne  de  frango.  Como  ameaças  a  empresa  tem-se  a
dependência  de  consumidores  e  fornecedores,   já  que  a  maioria  da  sua  produção é  para
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atender os duzentos aviários que  fornecem suas aves (frango) e entregam para o frigorífico
local; identificou-se ainda que devido ao crescimento desse mercado há a ameaça da entrada
de concorrentes maiores no mercado de rações entre elas a BRF e Seara que encontram-se nas
cidades de Lucas do Rio Verde - MT e Jaciara -MT  e hoje são os maiores concorrentes da
fábrica. Além da possibilidade da venda dos pequenos aviários para grandes grupos, o que
faria com que não houvesse compradores para seus produtos. 

B) Análise do ambiente interno: Pontos fortes e Pontos fracos. Pode-se apontar como
pontos fortes: (i) a boa localização em relação aos   fornecedores de milho, soja e farelo o que
facilita a produção de ração e também a proximidade dos compradores que são os donos dos
aviários locais;  (ii) a alta capacidade de produção que atende tanto os aviários parceiros, o
mercado local  e  as  regiões de Juína,  Cáceres e  Cuiabá;  (iii) a  qualificação do quadro de
funcionários  que dispõe de engenheiros de produção capacitados à  atender a fábrica e os
clientes bem como a presença de um técnico em segurança que atua na fábrica, exigindo de
seus colaboradores o uso de EPIS, minimizando os riscos de acidentes; Os principais pontos
fracos são:  (i) o alto preço dos insumos no período de estiagem ou chuva o que encarece o
produto;  (ii) inexistência  de projetos  que prevejam a ampliação da fábrica,  o aumento da
produção e atuação no mercado; (iii)  Não  utilização da capacidade máxima da fábrica para
produzir o que faz com que a empresa  tenha uma perda financeira.

3.3 Diagnóstico organizacional

A partir  da  análise  S.W.O.T,  observou-se  as  forças,  fraquezas,  oportunidades  e
ameaças referentes à Fábrica de Ração B, localizada em Tangará da Serra-MT. Identificou-se
que a fábrica tem um grande potencial competitivo devido à sua localização geográfica, do
seu  quadro  funcionários  e  da  capacidade  de  atendimento  da  Região  e  das  cidades
circunvizinhas.  Entretanto  há  a  necessidade  de  investimento  na  utilização  da  capacidade
máxima de produção, bem como estabelecer um plano de ação que estipule o aproveitamento
do atual espaço produtivo e trace estratégias para a consolidação da marca no mercado.

Devido às características de sua fundação (apontamentos na subseção 3.1 Fábrica de
Ração B: estudo de caso) observou-se que a empresa não possui um planejamento estratégico,
o que explica alguns dos fatores identificados na análise S.W.O.T.   Neste sentido há uma
necessidade  de  realizar  um  planejamento  estratégico  completo  o  que,  acredita-se,
proporcionará  à  empresa  uma  ferramenta  de  orientação  e  aproveitamento  dos  recursos
existentes.

4 Considerações Finais

O estudo apresentou uma pesquisa exploratória qualitativa, através do estudo de caso
da  Fábrica  de  Rações  B,  localizada  em  Tangará  da  Serra-MT.  Realizou-se  uma  análise
ambiental  através  da  ferramenta  Matriz  S.W.O.T  com  o  objetivo  de  observar  s  forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças.  

A princípio o estudo permitiu atingir os objetivos propostos realizando a análise do
ambiente externo e do ambiente interno conforme mencionado no tópico 4.4 Identificação dos
fatores  que  influenciam  no  funcionamento  da  organização.  Além  disso,  proporcionou  à
Fábrica  de  Ração  B  a  possibilidade  de  avaliar  a  produtividade  da  empresa,  bem  como
averiguar a necessidade da realização de um planejamento estratégico.

Em um aspecto geral concluiu-se que o uso da Matriz S.W.O.T possibilita a empresa
conhecer seus pontos fortes e fracos em relação às outras empresas, dando lhe a possibilidade
de  trabalhar  melhor  suas  oportunidades  e  corrigir  ou  minimizar  as  ameaças.  Referente  à
empresa  percebeu-se  que  a  mesma  necessita  elaborar  um  planejamento  estratégico  para
enfrentar  os  atuais  desafios  que  existem no  mercado  e  possibilitar  o  estabelecimento  de
providências quanto às situações futuras.
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Resumo: A economia mundial foi marcada, desde 2011, por um cenário muito adverso, que vem se 

intensificando em 2016. Além disso, a maioria dos projetos realizados no mundo apresentaram o 

descumprimento do orçamento e do prazo. Para enfrentar tal cenário, torna-se imprescindível a eficácia 

no alcance dos resultados e, consequentemente, o conhecimento em Gerenciamento de Projetos e Riscos. 

Assim, o presente artigo tem como objetivo apresentar e confrontar as práticas organizacionais de gestão 

de risco, com ênfase no PMBOK, e o contexto da gestão de risco no mercado brasileiro em um projeto 

para construção de uma termelétrica. Através da comparação entre a metodologia de referência e o estudo 

de caso, foram propostas práticas de gestão de riscos e foram destacados alguns dos riscos que devem ser 

analisados em projetos de termelétrica ou outros projetos de grande porte. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projeto; Gerenciamento de Risco; Planejamento e Controle; 

Termelétrica; Energia. 

 

Área/Subárea: Engenharia Organizacional / Gestão de Projetos 

1. Introdução 

O Brasil, ao longo do século XXI, vinha se tornando um país de destaque na 

economia mundial, sendo que no ano de 2011, obteve o sexto lugar no ranking de maior 

Produto Interno Bruto (PIB) entre os países, de acordo com o Banco Mundial. 

Entretanto, depois de ser ultrapassado pelo Reino Unido em 2012, o país deve ser 

superado também pela Índia em 2015, segundo relatório "Perspectivas para a Economia 

Global - 2015", do Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com o balanço de 

4 anos (2011-2014) do PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento), a economia 

mundial foi marcada, desde 2011 a 2014, por um cenário muito adverso, que vem se 

intensificando em 2016.  

Desta forma, com o cenário de crescimento econômico não favorável, é preciso, 

ainda mais, evitar perdas, falhas, desperdícios nos projetos. Ou seja, é importante que as 

empresas aumentem a eficiência e a eficácia na realização dos projetos. Assim sendo, o 

gerenciamento de riscos é imprescindível. Segundo Graaff (2001), Chinowsky (2002) e 

Teixeira (2005), as competências em gerenciamento de empreendimentos têm sido 

amplamente reconhecidas como uma categoria de conhecimento necessária, sendo 

essenciais para a eficiência de um projeto. 

Conforme apresentado por Royer (2000) e Zhao et al. (2014), a Gestão de 

Riscos é um componente crítico na gestão de empreendimentos a medida que os riscos 

que não são bem geridos podem levar a falhas de projeto. Um projeto de construção 

típico pode envolver todas as formas de riscos, tais como riscos contratuais, financeiros, 

operacionais, políticos e técnicos. Segundo Limmer (2013), autor que é referência em 

Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras no Brasil, o risco é um 
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fator muito pouco considerado no gerenciamento de projetos (obras) e é uma constante 

ao longo de um projeto ou obra, podendo ser definido como a perda potencial resultante 

de um incidente futuro, sendo, geralmente, subestimado antes da sua ocorrência e 

superestimado depois. 

Para auxiliar o mercado de gerenciamento de projetos o Project Management 

Institute (PMI), associação mundial mais respeitada quanto ao gerenciamento de 

projetos, com mais de 700.000 membros associados, criou a pesquisa PM 

SURVEY.ORG que tem por objetivo apresentar um perfil dos mais importantes setores 

da economia. Assim, usando o filtro da pesquisa no território brasileiro em 2013, 

observa-se que na maioria dos projetos há extrapolação do orçamento, em 63% dos 

casos, e há problemas de prazo. 

Tais desperdícios ou falhas, provavelmente poderiam ser evitados ou mitigados 

se houvesse adoção do gerenciamento de riscos no planejamento, na execução e no 

monitoramento dos projetos. Além disso, pelos resultados da pesquisa, conclui-se que 

os principais problemas identificados nos projetos são: Problemas de Comunicação; 

Escopo não definido adequadamente; Não cumprimento de prazos; Mudanças de 

Escopo Constantes; Insuficiência de Recursos Humanos; e que Riscos não avaliados 

corretamente, este último que foi encontrado em 44,5% dos projetos realizados em todo 

o Brasil e 43,4% dos projetos em todo o mundo. 

2. Gerenciamento de Projetos e Riscos com ênfase no PMBOK 

Conforme descrito por Hors et al. (2012): “O PMI se dedica ao avanço no 

gerenciamento de projetos, promovendo atividades, estudos, eventos, treinamentos e 

bibliografia especializada nessa área do conhecimento, sendo o PMBOK sua publicação 

elaborada para padronizar e divulgar as boas práticas em gerenciamento de projetos”. 

Severino (2009) reforça a importância do PMBOK, por se tratar de um conjunto de 

conhecimentos já consolidados que atendem as necessidades de gerenciamento de um 

projeto. 

O PMBOK (2013) apresenta o conceito de gerenciamento de projetos e a divisão 

em 10 áreas do conhecimento. São estas: Gerenciamento do Escopo, Gerenciamento do 

Tempo, Gerenciamento do Custo, Gerenciamento da Qualidade, Gerenciamento dos 

Recursos Humanos, Gerenciamento das Comunicações, Gerenciamento dos Riscos do 

Projeto, Gerenciamento das Aquisições, Gerenciamento das Partes Interessadas e 

Gerenciamento da Integração, esta fundamental para que seja gerir a interface entre as 

demais áreas. Zwikael (2009), em seu estudo sobre as áreas do conhecimento e suas 

importâncias, constatou através de uma pesquisa com mais de 780 gerentes de projetos 

de diferentes países e áreas de atuação, que as áreas de conhecimento com o maior 

impacto sobre o sucesso do projeto foram o Tempo, Escopo, Recursos Humanos e 

Risco, foco desta pesquisa.  

Assim, o gerenciamento de riscos, conforme descrito pelo PMBOK 5ª edição 

(2013), inclui os processos envolvidos no gerenciamento dos planos de risco, na 

identificação, análise quantitativa e qualitativa dos riscos, resposta aos riscos do projeto, 

e por fim, controle dos riscos. Seus objetivos são aumentar a probabilidade e o impacto 
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dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no 

projeto. 

3. Estudo de Caso: Projeto de Construção de Termelétrica 

Os nomes das empresas envolvidas no estudo de caso não são divulgados por 

questões de confidencialidade dos dados e preservação da imagem corporativa. Serão 

utilizados codinomes representados por ALFA para a empresa contratante e BETA para 

empresa contratada em regime EPC. A empresa “ALFA” é uma companhia que 

gerencia a construção e opera usinas de geração de energia. Este estudo tem foco no 

gerenciamento de risco de um dos seus projetos. Tal projeto é de uma termelétrica com 

CAPEX superior a 1 Bilhão de reais. O escopo do projeto abrange o Projeto de 

Engenharia, a Compra dos equipamentos, o Transporte até o local de construção, a 

Construção, a Montagem, o Comissionamento, os Testes, o Start Up, o Treinamento e 

Garantias exigidas para colocar em operação a geração de energia. Este fora do escopo 

do Epcista, a empresa BETA e sim, é de responsabilidade da empresa contratante, no 

caso a ALFA, o fornecimento do gás natural e o fornecimento de água. 

Como não é possível apresentar a problemática detalhada da empresa, será 

explicado de uma forma mais simplista a partir do que foi observado diretamente pelo 

pesquisador e informado pelos entrevistados durante o segundo semestre de 2013. Os 

entrevistados foram o gerente geral de engenharia e o coordenador técnico do projeto, 

ambos com grande peso na responsabilidade pelo gerenciamento deste empreendimento.  

É importante ressaltar que a empresa possui diversos projetos de usinas geradoras de 

energia com diversas fontes de energia. Uma dela é a tratada neste estudo de caso. 

Porém pode-se supor que pela empresa ser relativamente nova, ela não possui uma 

gestão do conhecimento robusta de forma a antecipar os riscos que já impactaram em 

outros projetos para o do presente estudo. Assim, basicamente a gestão do 

conhecimento e o gerenciamento de risco, ficam à mercê da experiência daqueles que 

estão trabalhando no empreendimento de uma forma não eficaz. 

Para o gerente geral de engenharia do projeto, o gerenciamento de risco foi 

realizado de forma ineficaz, pouco ordenada e com poucos insumos. Apesar disso, no 

início do projeto foi realizada a primeira e basicamente a única etapa sólida de 

gerenciamento de risco. Para tal foi organizada uma reunião que continha todos os 

coordenadores de disciplina (SSMA, Jurídico e Financeiro, Civil, Elétrica, de 

Instrumentação e Controle, Mecânica e Processos Químicos), os gerentes e o Diretor 

responsável pelo projeto. Considerando a metodologia proposta e confrontando-a com o 

referencial teórico deste trabalho, pode-se concluir que esta metodologia é relativamente 

eficiente, pois além da identificação do risco, esta recomenda definir a probabilidade e o 

impacto, calcular o valor esperado para o risco, elaborar planos de ações para responder 

os riscos, registrar indicadores para medir tais respostas.  

Entretanto, seguindo o raciocínio da metodologia proposta foi-se completando 

apenas uma tabela no software Microsoft Excel com as colunas: Área; Descrição do 

Risco; Grau; Próximas Ações; e Responsável. Quanto ao campo “Área”, o objetivo era 

identificar a área do risco, se era uma questão Jurídica, Financeira, de Regulação, de 
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Implantação ou Socioambiental do projeto. Quanto ao campo “Grau”, o objetivo era 

identificar o grau de criticidade do risco, se o mesmo Baixo (1), Médio (2), Alto (3) ou 

Muito Alto (4). Assim, na etapa inicial, logo após o NTP (Notice to Proceed), foram 

levantados e definidos para monitoramento, 17 riscos, sendo 7 de grau Médio, 9 de grau 

Alto e 1 de grau Muito Alto, este da área da Implantação correspondo ao risco de 

ocorrer atraso no licenciamento de Instalação da Unidade de Tratamento de Gás 

resultando no atraso do fornecimento para operação da planta.  

Destes 17 riscos: 6 são da área de Implantação, como a grande possibilidade de 

chuva no período de verão que possam atrasar as obras e o risco de escassez de água 

para operação das caldeiras de recuperação de calor; 5 são da área Jurídica, como o 

aumento dos custos na aquisição das áreas para medidas compensatórias como reserva 

legal e a não obtenção do REIDI (Regime Especial de Incentivos para o 

Desenvolvimento da Infraestrutura) antes do primeiro desembaraço aduaneiro; 4 são da 

área Socioambiental, como o atraso na obtenção da Licença de Instalação (LI), 

Autorização de Supressão Vegetal (ASV) e autorizações complementares; 1 da área 

Regulatória quanto ao atraso na obtenção das aprovações do seccionamento da Linha de 

Transmissão (LT); e 1 da área Financeira, correspondendo ao risco de Impossibilidade 

de Enquadramento no BNDES dos equipamentos importados. 

Após cerca de 18 meses, do levantamento inicial no início do projeto, para 

responder a pesquisa, o coordenador técnico do projeto e o gerente de engenharia geral 

do projeto listaram 15 problemas que ocorreram durante o projeto e alguns dos riscos 

continuam cercando o projeto, sendo desta vez: 9 da área de Implantação, como o 

aumento da complexidade no transporte de equipamentos e materiais devido às 

condições precárias de acesso a unidade da planta e dificuldade de aprovação de alguns 

transportes junto ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes); 3 

da área de Jurídica, como o aumento dos atrasos esperados no processo de desembaraço 

aduaneiro; 2 da área Financeira; e 1 da área Regulatória. 

4. Resultados e Análise 

Através de pesquisa realizada com o gerente de engenharia e o coordenador 

técnico do projeto, pode-se afirmar que de uma forma geral o processo de análise de 

risco na empresa é ineficaz, pois muitos dos riscos não foram identificados previamente, 

acarretando atraso em muitas etapas do projeto e custos adicionais de alteração de 

escopo. Compilando as principais causas levantadas com os entrevistados obtêm-se a 

seguintes causas: Falta adesão e alinhamentos entre as áreas; Falta gestão do 

conhecimento (de riscos/problemas em outros empreendimentos); Falta de insumos para 

a análise de risco; Falta de controle da resposta ao risco; e Falta de continuidade no 

processo. 

Conforme exemplificado por Da Silva (2013), e a fim de buscar novas causas ou 

até mesmo causas raízes da ineficácia no tratamento de riscos pela empresa foi utilizada 

a metodologia conhecida como “5 por quês”, técnica bem simples que busca perguntar o 

porquê de cada causa sucessivas vezes. Através do resultado desta análise, pode-se 

inferir que as causas preliminares da geração dos problemas são, principalmente, a falta 
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de um processo bem definido e a falta de uma área responsável pelo tratamento de risco 

de uma forma geral nos empreendimentos da empresa. Por fim, para a apreciação crítica 

do estudo de caso apresentado no estudo, foi realizada uma comparação do tratamento 

de risco proposto nas Etapas descritas no PMBOK 5ª Edição (2013) e o tratamento dado 

pela empresa, descritos brevemente, a seguir: 

I. Plano de Riscos: Basicamente, a metodologia proposta pela empresa, pode ser 

relativamente eficiente, pois além da identificação do risco, esta recomenda 

definir a probabilidade e o impacto, calcular o valor esperado para o risco, 

elaborar planos de ações para responder os riscos, registrar indicadores para 

medir tais respostas. 

II. Identificação dos Riscos: Para esta etapa, faltaram principalmente as 

informações históricas e insumos. A empresa não usou das melhores ferramentas 

e assim, não foram observados todos os riscos necessários previamente. 

III. Análise qualitativa: Já quanto a esta etapa, não foi realizada uma análise de 

tolerabilidade estrutura, apenas uma classificação simplista para o nível de 

criticidade do risco, sem evidenciar a magnitude do impacto, nem a 

probabilidade de ocorrência. 

IV. Análise quantitativa: Quantitativamente, não foi realizada nenhuma análise, à 

medida que na qualificação do risco não foi abordado a estimativa de custos, 

nem duração das atividades. 

V. Respostas aos riscos: Quanto aos desenvolvimentos de respostas ao risco foram 

apenas propostas alternativas não estruturadas paras as respostas ao risco, sem 

um plano de gerencia, nem de contingencia para os mesmos. 

VI. Controle das Respostas: Por fim, não foi atualizado o processo de tratamento de 

risco, o que notoriamente impactou que muitos dos riscos que poderiam ser 

identificados, viraram problema durante a execução do projeto. 

4. Considerações Finais 

A pesquisa, em sua perspectiva teórica, permitiu que fossem compreendidos os 

insumos, metodologia, ferramentas da prática mais respeitada do mercado. Por sua vez, 

a perspectiva empírica, ao apresentar os principais riscos do projeto, possibilitou uma 

visão geral dos fatores-chaves fontes de riscos e problemas ocasionados em um projeto 

de grande porte, como é o de construção de uma termelétrica. Deste modo, pode-se 

proferir que este trabalho alcançou o objetivo proposto. 

Contudo, pode-se afirmar que embora a pesquisa tenha sido realizada em apenas 

uma empresa, dada a representatividade da mesma no mercado nacional e internacional, 

pode-se inferir que a utilização integral de modelos teóricos de gestão de riscos não é 

muito comum nas empresas do setor, ou seja, houve a constatação da existência de uma 

lacuna entre teoria e prática na presente pesquisa. Além disso, observa-se uma enorme 

influência externa aos projetos, que podem variar de país para país.  



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

6 

No Brasil, através do estudo de caso, podemos observar uma forte influência de 

questões burocráticas e regulatórias, que muitas vezes são gargalos para o 

desenvolvimento do projeto, como, por exemplo, a questão do desembaraço aduaneiro. 

Neste processo, de acordo com o Ranking da FIRJAN (Federação das Indústrias do 

Estado de Rio de Janeiro), o Brasil ocupa a 106.ª posição, em uma lista de 118 países. 

Posição muito inferior do que é esperado para um país que busca o desenvolvimento. 

Portanto, acredita-se que o resultado deste trabalho pode auxiliar àqueles 

estudiosos dos métodos de análise, além de colaborar com aqueles que desejam obter 

maior conhecimento sobre gerenciamento de riscos de projetos em grandes projetos, 

visto que muitos dos riscos relacionados à construção de termelétricas estão presentes 

em muitos outros projetos desse porte. 
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Resumo: Este artigo é um estudo em de gestão de desempenho em uma de serviços em iluminação atuando no 

segmento de soluções tecnológicas de engenharia através do desenvolvimento de métodos e produtos e prestação 

de consultorias e serviços técnicos especializados no estado do Pará. O estudo tem objetivo de realizar uma 

análise da gestão do desempenho organizacional através do departamento de gestão de pessoas utilizando as 

ferramentas como: análise SWOT, questionário aplicado com caráter quantitativo e qualitativo que vai analisar 

conjunto de propriedades mensuráveis do ambiente de trabalho e o plano de ação através da ferramenta 5W1H 

para aplicação dos resultados. A tomada de decisões sobre a população, definiu-se uma amostra estatística, sendo 

para a coleta de dados, analisou-se uma amostragem composta por 10 profissionais da área técnica. Os resultados 

analisados mostram o quadro de funcionários está ciente e sensível e essa falta de políticas de gestão com 

pessoas, o que gera desmotivação, diminuição da qualidade e aumento de causas trabalhistas contra a empresa, 

afastando a evolução da empresa dos objetivos traçados pela diretoria. Também é necessário um maior controle 

de treinamento e desenvolvimento para se garantir a qualidade dos produtos e serviços oferecidos ao cliente, 

conforme a certificação ISO 9001 já alcançada pela organização.  

Palavras-chave: Análise SWOT, Ambiente de trabalho, Plano de ação.  
 
Área/Subárea: Engenharia Organizacional/ Gestão do Desempenho Organizacional. 

1. Introdução 

Durante os últimos 60 anos, abordagens relativas à medição do desempenho organizacional 

tornaram-se significativamente mais orientadas para sistemas, devido à globalização, à 

crescente complexidade dos negócios e aos avanços tecnológicos, frente às estratégias 

organizacionais. Os requisitos das informações sobre desempenho organizacional vêm 

evoluindo continuamente, desde os estudos de tempo e movimento de Taylor, chegando ao 

estado da arte verificado com os critérios de excelência dos Prêmios da Qualidade (JENSEN, 

SAGE, 2000). 

Segundo o artigo 30, parágrafo V da constituição federal de 1988, é dos municípios a 

incumbência de “organizar, e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

os serviços públicos de interesse local”. Para tal a mesma pode se munir de corpo técnico 

próprio ou empresa contratada para prestação desses serviços em regime de processo 

licitatório. Além destes as concessionárias de energia elétrica, empresas do seguimento 

industrial e extrativista tem na necessidade de serviços técnicos e de engenharia especializada 

uma das maiores restrições para a expansão nos mercados tanto interno quanto externo.      

Com essa demanda cada vez mais crescente muitas empresas do segmento da engenharia 

especializada têm vislumbrado uma clara oportunidade de crescimento e evolução no 

mercado. Um desses segmentos é o da engenharia elétrica, um dos pilares da engenharia de 
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serviços. E é neste contexto a empresa estudada tem alcançado destaque, através de métodos e 

metodologias únicas dentro do mercado de serviços em engenharia elétrica (BRASIL, 2016). 

2. Desenvolvimento 

2.1 Gestão de Pessoas 

Gestão de Pessoas tem por objetivo ajudar a organização a alcançar seus ideais e realizar sua 

missão, proporcionar competitividade à organização, aumentar a auto atualização e a 

satisfação das pessoas no trabalho, desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho, 

administrar e impulsionar a mudança e manter políticas éticas e comportamento socialmente 

comportável (CHIAVENATO, 2014). 

O departamento de gestão de pessoas da empresa abordada é responsável por assegurar o 

cumprimento das Leis do Trabalho, realizar o recrutamento, formação e treinamento dos 

funcionários, realizar a manutenção de registros sobre as receitas e despesas, compras das 

transações comerciais. Realizar um plano de melhoria de desempenho. 

2.2 Gestão de Desempenho 

A gestão do desempenho no trabalho caracteriza-se como subsistema de gestão de pessoas. 

Envolve atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação do trabalho, tendo como 

objetivo principal, sob uma perspectiva funcionalista, o aprimoramento do desempenho das 

pessoas. O desempenho da pessoa representa uma expressão de suas competências 

(BRANDÃO, GUIMARÃES, 2001).  

2.3 Análise SWOT 

A origem segundo Fagundes (2010), modelo da "Matriz SWOT", surgiu na década de 1960, 

em discussões na escola de administração, que começaram a focar a compatibilização entre as 

"Forças" e "Fraquezas" de uma organização, sua competência distintiva, e as "Oportunidades" 

e "Ameaças". É uma matriz que facilita a visualização destas quatro características, que são 

inerentes aos mais variados tipos de empresas sendo possível ter uma maior noção dos pontos 

fracos e fortes, do cenário em que a empresa está inserida, além de servir como auxílio para 

que profissionais e empresários fiquem atentos ao movimento do mercado. 

2.4 Ferramenta 5W2H 

O 5W2H é uma ferramenta para elaboração de planos de ação que, por sua simplicidade, 

objetividade e orientação à ação. Segundo Werkema (1995) a ferramenta consiste em definir: 

O QUÊ (what) será feito, QUANDO (when) será feito, QUEM (who) fará, ONDE (where) 

será feito, POR QUÊ (why) será feito e COMO (how) será feito, e inclui também a 

determinação da meta a ser atingida e quantificada e a determinação dos itens de controle e 

dos itens de verificação dos diferentes níveis envolvidos. 

 Existe ainda outros 2 tipos de terminologia para esta ferramenta, o 5W1H (onde se exclui o 

“H” referente ao “How much”) e o mais recente 5W3H (onde inclui-se o “H” referente ao 

“How many”, ou Quantos).  
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3 Metodologia 

3.1 Estudo de Caso 

Atuando no segmento de Soluções tecnológicas de engenharia através do desenvolvimento de 

métodos e produtos e prestação de consultorias e serviços técnicos especializados. O público 

alvo são Concessionárias de energia elétrica, prefeituras, empresas mineradoras e petrolíferas 

entre outras em todo o território nacional. O estudo tem objetivo de realizar uma análise da 

gestão do desempenho organizacional através do departamento de gestão de pessoas no estado 

do Pará utilizando instrumentos de gestão do desempenho e de outras ferramentas gerenciais, 

como: análise Swot, questionário aplicado com caráter quantitativo e qualitativo que vai 

analisar o conjunto de propriedades mensuráveis do ambiente de trabalho e o plano de ação 

para aplicação dos resultados. 

 A tomada de decisões sobre a população para a coleta de dados, definiu-se uma amostra 

estatística, sendo para a coleta de dados, analisou-se uma amostragem composta por 10 

profissionais da área técnica.  

3.2 Questionário de Aplicação 

A pesquisa de campo com caráter quantitativo e qualitativo procura analisar o conjunto de 

propriedades mensuráveis do ambiente de trabalho (desempenho organizacional) percebido, 

direta ou indiretamente pelos indivíduos que vivem e trabalham na empresa do estudo de caso 

(GOLEMAN, 2004).  

O questionário foi constituído por 18 questões divididas em 02 variáveis, relacionamento e 

Entidade, classificamos os conceitos conforme a tabela likert, onde 0 representando Não se 

Aplica, 1 Muito Insatisfeito e 5 Muito Satisfeito com objeto da questão, propostas nas 

seguintes variáveis para análise dos resultados: 

 Relacionamento: Comunicação com os colegas, Comunicação geral, Ambiente de trabalho 

no setor, Ambiente de trabalho geral, Condições para realização dos serviços, Relacionamento 

com a chefia direta, Relacionamento com a direção. 

 Entidade: Pagamento (pontualidade), Pagamento (avaliação salarial), Horários (entrada, 

almoço, saída), Facilidades (transporte, vales, refeitório), Facilidades (planos), Atendimento 

(médico, dentista), Atendimento geral na entidade, Treinamentos, cursos, aperfeiçoamentos, 

Equipamentos disponibilizados para trabalhar, Equipamentos de proteção individual (EPI’s), 

Segurança no trabalho. 

4. Resultado 

4.1 Análise da matriz SWOT  

Com o auxílio da Análise SWOT conforme quadro 1, obtém-se um simples e eficiente 

caminho para o desenvolvimento de estratégias cruciais para a sobrevivência e crescimento de 

qualquer empresa. Sem, de fato, ser feito a análise propriamente dita, é de vital importância 

que os tomadores de decisão tenham conhecimento sobre os fatores da análise: Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. 
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Quadro 1 - Análise SWOT 

ANÁLISE DOS ASPECTOS INTERNOS ANÁLISE DOS ASPECTOS INTERNOS 

Forças Fraquezas 

-Serviços agregados aos seus produtos, sendo 

excelência em flexibilidade para atender as 

emergências; - Estrutura própria e diferenciada para 

atendimento aos serviços; -Corpo Técnico Próprio; 

-Garantia dos produtos; -Núcleo de engenharia para 

novos produtos e serviço. 

-Corpo Administrativo formado por engenheiros e 

não por administradores; 

-Pouca comunicação entre os núcleos administrativo 

e operacional; 

-Características de comercialização que, segundo os 

clientes, poderiam ser melhores. 

ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTERNOS ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTERNOS 

Oportunidades Ameaças 
-Serviços agregados aos produtos (atendimento, 

consultoria técnica e condições de pagamento); 

-As instalações novas podem ser melhores 

distribuídas e melhores utilizadas; 

-Parceria com os fornecedores; 

-Uma publicidade mais abrangente aumenta o 

conhecimento e aproxima os clientes. 

-Novos Entrantes; -Mudanças nas normas técnicas e 

de trabalho; 

-Empresas concorrentes começando a agregar 

determinados serviços que antes eram diferenciais 

aos seus produtos; 

- Problemas na saúde das grandes empresas 

contratantes. 

Fonte: Os Autores (2016) 

4.2 Análise da categoria Relacionamento 

Foi analisado a moda por representar uma tendência da maioria dos entrevistados, atribuído 

na sequência a somatória das notas para o objeto da análise e na sequência o percentual em 

que a moda se repetena referida nota.  

Nessa categoria foi verificado que as menores notas foram referentes à ambiente de trabalho 

no setor, relacionamento com a chefia direta e relacionamento com a direção com moda 3, 

repetidas com mais de 50% dos entrevistados. Destes se destacou o item ambiente de trabalho 

no setor por apresentar maior relevância no desenvolvimento das atividades diárias conforme 

figura 1. 

Figura 1 – Categoria de Relacionamento 

 
A B C D E F G 

A - Comunicação com os colegas 
B - Comunicação Geral 
C - Ambiente de Trabalho no Setor 
D - Ambiente de Trabalho Geral 
E - Condições para a Realização dos 
Trabalhos 
F - Relacionamento com a chefia 
direta 
G - Relacionamento com a direção 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

4.3 Análise da categoria Entidade 

Quanto à categoria Entidade foi considerado a moda para representar a tendência da maioria 

dos entrevistados, na sequência foi atribuído a somatória das notas para o objeto da análise e 
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depois a frequência que a moda se repete. Nessa categoria foi verificado que a menor nota foi 

referente ao atendimento geral na entidade com moda 2, somatória de 26 e sendo repetida por 

50% dos entrevistados. 

Figura – Categoria Entidade 

 
A B C D E F G 

A – Pagamento (Pontualidade) 
B – Pagamento (Avaliação salarial) 
C – Horários 
D – Transporte, vales, refeitórios 
E – Facilidades de Planos 
F – Atendimento médico, dentista 
G - Treinamentos 
H - Atendimento geral na entidade 
I - Equipamentos 
J - EPI 
K - Segurança  H I J K 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

4.4 Planejamento da ação 

A partir dos problemas analisados ao estudo de caso, foi necessário a elaboração de um plano 

de ação relativo aos problemas abordados e suas causas, escolheu-se o 5W1H, uma variante a 

qual não envolve maiores questionamentos quanto aos custos na sua execução. A estratégia de 

ação para a correção dos problemas deve ser aplicada com objetivo de bloquear as causas 

fundamentais. Sendo assim, elaborou-se o plano de ação conforme o quadro 2: 

Quadro 2 – Análise 5W1H 

Ações O Que Quem Onde Quando Porque Como 

1 

Reunião Geral 

 

Funcionários 

Gestores 

 

 

Empresa 

A 

Curto 

prazo 

Mapear pontos de 

desapontamentos e 

potências de 

melhorias. 

 

Brainstorm 

2 Realização de uma 

Confraternização 

Funcionários 

Gestores 

Na Sede 

Social da 

empresa A 

Curto 

prazo 

Melhorar o 

relacionamento. 

Integração dos 

colaboradores. 

Atividades 

Lúdicas e 

Brindes. 

3 Elaborar plano de 

meta para melhorar 

o atendimento 

GP  Empresa 

A 

Curto 

prazo 

Sanar os pontos 

mapeados de falhas no 

atendimento. 

Treinamento, 

capacitação 

4 Avaliação do 

Atendimento 

Funcionários 

Gestores 

Empresa 

A 

Longo 

prazo 

Verificar se melhorou 

o serviço do 

atendimento 

Brainstorm, 

Ficha de 

Avaliação 

5 Criação do canal de 

Relacionamento 

Interno 

GP  

Empresa 

A 

Médio 

prazo 

Promover melhorias 

continuas aumentando 

a participação no 

ambiente de trabalho. 

E-mail, caixa 

sugestão e 

telefone. 

Fonte: Os Autores (2016) 
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5. Considerações Finais 

O artigo oferece uma sugestão de reavaliação do processo de desempenho organizacional para 

melhorar os índices, resultados e relacionamento como um todo na organização. O 

departamento de gestão de pessoas da empresa tem se encontrado em desacordo com os 

objetivos estratégicos de missão, visão e objetivos da mesma, sendo necessário um trabalho 

expecífico de valorização e retenção de talendos para que a empresa venha a ingrenar a 

realidade cotidiana com os objetivos estratégicos de melhoria contínua e manutenção da 

qualidade dos processos. 

A análise SWOT foi realizada para observar os pontos fortes e fracos da organização de forma 

mais clara e transparente, bem como sua situação perante o mercado e outros fatores externos 

para ajudar a estruturar concisamente as informações da empresa, sua aplicabilidade poderá 

ajudar sobre uma situação ou cenário de tal forma que objetivasse tomar alguma decisão sobre 

o (s) objeto (s) posto (s) em análise.  

Os resultados analisados mostram o quadro de funcionários está ciente e sensível e essa falta 

de políticas de gestão com pessoas, o que gera desmotivação, diminuição da qualidade e 

aumento de causas trabalhistas contra a empresa, afastando a evolução da empresa dos 

objetivos traçados pela diretoria. Também é necessário um maior controle de treinamento e 

desenvolvimento para se garantir a qualidade dos produtos e serviços oferecidos ao cliente, 

conforme a certificação ISO 9001 já alcançada pela organização.  

Observou-se a necessidade de se reavaliar a política de valorização e remuneração praticadas, 

no que tange há como essa valorização pode ser mais claramente percebida pelos 

funcionários, pois apesar dos funcionários atribuírem as maiores notas à remuneração e 

benefícios, os mesmos afirmam falta de valorização profissional. Observou-se ainda, que a 

empresa precisa atribuir maior foco na instauração de uma política de retenção de talentos 

sólida, que venha a garantir a maturidade necessária de seu corpo técnico a fim de se manter 

estável diante de um mercado tão competitivo. A maior barreira a ser quebrada é a de serviços 

e informações entre a empresa e os funcionários, que justamente tem se mostrado o maior 

ponto de descontentamento por parte dos mesmos e principal gerador da maioria dos 

problemas abordados neste artigo. 
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Resumo: Este artigo realizou um estudo sobre a gestão do clima organizacional em uma distribuidora localizada 

no municpio de Marituba-Pa. A pesquisa tem como finalidade realizar uma análise no clima organizacional da 

empresa através do departamento de Recursos Humanos (RH). O estudo teve como embasamento teórico as 

ferramentas: análise SWOT, aplicação de questionário de caráter quantitativo e qualitativo que vai verificar o 

desempenho do ambiente de trabalho e o plano de ação por meio da ferramenta 5W2H para análise e aplicação 

dos resultados. Esta pesquisa foi realizada em dois setores da empresa. Primeiramente no setor administrativo e 

em seguida no setor de logistica. Estes dois setores contam com 12 e 20 colaboradores respectivamente. Foi 

adotado o critério de escolha aleatoria de 30% do quadro de colaboradores dos respectivos setores para 

aplicarmos a pesquisa. Assim, foram realizadas quatro análises no setor administrativo e seis no setor de 

logistica. De acordo com o questionário aplicado foram diagnosticados pontos negativos nos setores. Mediante 

aos dados coletados verifica-se que a empresa, deveria procurar medidas eficazes a fim de solucionar os 

pequenos problemas, visando assim, trazer melhorias tanto para empresa quanto para seus colaboradores. 

Buscando investir mais em seus colaboradores, através de treinamentos periódicos, participação nos lucros da 

empresa, realizar questionários com mais frequência a fim de perceber a reais necessidades de seus 

colaboradores e consequentemente melhorando a relação entre empregador e empregado, dessa forma, criando 

um clima mais agradável no ambiente de trabalho e possivelmente aumentando a produtividade de seus 

funcionários. 

Palavras-chave: Clima Organizacional, Recursos Humanos, Análise SWOT.  
 
Área/Subárea: Engenharia Organizacional/ Gestão do Desempenho Organizacional. 

1. Introdução 

A gestão de pessoas é uma função que se origina e evolui não somente do seu próprio 

desenvolvimento, mas de uma resposta às condições do contexto organizacional e social que a 

cerca (FLEURY, FISCHER, 1992). Dessa forma, elevou-se a pressão sobre a gestão 

organizacional para assegurar-se do sucesso de suas operações, estimulando o uso de 

mecanismos gerenciais mais eficazes, visando, entre outras coisas, influenciar o 

comportamento dos indivíduos e grupos para atuarem eficazmente sobre os recursos, 

utilizando-os de forma integrada à estratégia, garantindo o seu funcionamento e, também, 

buscando diferenciações competitivas (STOREY, 2007).  

O Estudo de caso deparar-se no fato de que avaliar e operar no clima organizacional se dá de 

forma estratégica, uma vez que de acordo com o clima organizacional as pessoas criam 

expectativas na organização. Os indivíduos esperam gratificações, satisfações e frustrações no 

embasamento de suas percepções do clima organizacional. Essas perspectivas tendem a 

conduzir à motivação no ambiente de trabalho. O clima organizacional de uma empresa é 

essencial para o desenvolvimento das atividades organizacionais.  
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2. Desenvolvimento 

2.1 Gestão de Pessoas 

A ideia de gerir pessoas parece estar inteiramente ligada à de administrar pessoas; mas não é 

bem assim. A administração de recursos humanos prevê o ser humano como um recurso na 

administração e cuida de sua instrumentalização: seleção, contratação, treinamento, demissão 

etc. É uma área que abrange uma série de conceitos meramente objetivos, que são, todavia, 

muito úteis à organização. Pode-se constatar o caráter objetivo da administração de recursos 

humanos ao observarmos o fato de a maior parte dos livros voltados para este tema parecerem 

muito mais um “guia prático de como fazer” do que um tipo de expressão de um ramo do 

conhecimento. Já a gestão de pessoas, denota o caráter subjetivo do indivíduo dentro da 

organização, não o mostra apenas como parte do processo, mas como pessoa: um ser 

complexo, mutável, criativo e fantástico (CHIAVENATO, 2000). 

2.2 Clima Organizacional 

O clima organizacional, de acordo Fleury e Sampaio (2002), é o conjunto de satisfações e 

insatisfações dos membros de uma organização em determinado período, geralmente 

identificado através de pesquisas calcadas em percepção e opinião, formando assim 

convicções que influirão diretamente no desempenho de cada um na organização. Segundo 

Coda (2003), Clima Organizacional é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma 

empresa, em relação a diferentes aspectos de cultura ou realidade aparente da organização tais 

como: Política de Recursos, Modelo de Gestão, Missão da Empresa, Processo de 

Comunicação, Valorização Profissional e a Identificação com a empresa. 

2.3 Análises SWOT 

Criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen, professores da Harvard Business School, e 

posteriormente aplicadas por inúmeros acadêmicos, à análise SWOT estuda a competitividade 

de uma organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Através destas quatro variáveis, poderá 

fazer-se a inventariação das forças e fraquezas da empresa, das oportunidades e ameaças do 

meio em que a empresa atua. Quando os pontos fortes de uma organização estão alinhados 

com os fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será 

por certo, competitiva no longo prazo (RODRIGUES, 2005). 

2.4 Ferramenta 5W2H 

Conforme Campos (1998) a ferramenta 5W2H é utilizada para descrever de maneira completa 

um plano de ação. A sigla 5W2H vem do inglês e significa: What (o que fazer), Why (por quê 

fazer), How (como fazer), Who (quem será o responsável), When (quando, estabelece o prazo 

para a execução), Where (onde será realizado) e How much (quanto custará à execução). 

Segundo Wekema (1995) o planejamento da ação inclui elaborar a estratégia de ação, 

promovendo reuniões com o grupo de pessoas envolvidas para finalmente elaborar o plano de 

ação definindo o 5W2H. 
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3 Metodologia 

3.1 Estudos de Caso 

A empresa estudada atua no segmento distribuição e logística localizada no municpio de 

Marituba - PA.  Esta pesquisa foi realizada em dois setores da empresa. Primeiramente no 

setor administrativo e em seguida no setor logístico. Estes dois setores contam com 12 e 20 

colaboradores respectivamente. Para a coleta de dados foi adotado o critério de escolha 

aleatoriamente de 30% do quadro de colaboradores do respectivo setor para ser aplicado a 

pesquisa. Assim, foram realizadas quatro análises no Setor administrativo e seis no setor 

logística. O estudo tem objetivo de realizar uma análise da gestão do clima organizacional 

através do departamento de recursos humanos (RH), utilizando como embasamento teórico as 

ferramentas: análise SWOT, aplicação de questionário de caráter quantitativo e qualitativo 

que vai verificar o desempenho do ambiente de trabalho e o plano de ação por meio da 

ferramenta 5W2H para análise e aplicação dos resultados. 

3.2 Questionários de Aplicação 

O questionário de aplicação é uma ferramenta de investigação que busca coletar informações 

baseando-se, normalmente, na interrogação de um grupo representativo da população em 

estudo. Então, organiza-se uma série de questões que englobam um tema de interesse para os 

analisadores, não havendo relação direta entre estes e os pesquisados. 

O questionário de desempenho foi composto por 18 questões, divididas em 02 variáveis de 

relacionamento e entidade, consideramos os conceitos conforme a tabela likert, onde 0 

representa Não se Aplica, 1 Muito Insatisfeito e 5 Muito Satisfeito com objeto da questão, 

propostas nas seguintes variáveis para análise dos resultados: 

 Entidade: Atendimento geral na entidade, treinamentos, cursos, aperfeiçoamentos, 

equipamentos disponibilizados para trabalhar, equipamentos de proteção individual (EPI’s), 

Segurança no trabalho, pagamento (pontualidade), pagamento (avaliação salarial), horários 

(entrada, almoço, saída), facilidades (transporte, vales, refeitório), facilidades (planos), 

Atendimento (médico, dentista). 

 Relacionamento: Condições para realização dos serviços, relacionamento com a chefia 

direta, relacionamento com a direção, Comunicação com os colegas, Comunicação geral, 

ambiente de trabalho no setor e ambiente de trabalho geral. 

4. Resultado 

4.1 Análises da matriz SWOT  

A partir da Análise SWOT de acordo com quadro1, obteve-se uma análise da organização 

abordada formando a base da gestão e do planejamento da empresa. Este cenário posiciona e 

verifica a estratégia da empresa para uma tomada de decisão, utilizando os fatores da analise: 

fraquezas, forças, ameaças e oportunidades. 
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Quadro 1 - Análise SWOT 

ANÁLISE SWOT 

FORÇA FRAQUEZAS 

- Frota Própria; 

- Depósito disponibiliza ampla área de 

movimentação de Cargas e Veículos; 

- Mão de Obra qualificada (constante 

investimento em treinamentos); 

- Controle de Informações precisas. 

- Gestão sobre os Colaboradores aparenta ser 

muito branda; 

- Falta de locais para possível descanso do 

colaborador durante seu intervalo; 

- Alguns veículos não possuem equipamentos de 

segurança (extintores/triangulo, etc.). 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Brasil ser um país de grande proporção de malha 

rodoviária; 

- Localizado em um centro estratégico para 

distribuição de cargas (NORTE-NORDESTE); 

- Possui toda a infraestrutura necessária para 

oferecer um serviço de qualidade as empresas que 

trabalham com um grande volume de cargas/mês. 

- Alta do combustível; 

- Estradas em péssimas condições; 

- Incidência de assaltos nas estradas; 

- Extravio de Carga. 

Fonte: Os Autores (2016) 

4.2 Análises da categoria Relacionamento 

Foi analisado conforme o quadro 2 que a menor nota corresponde do relacionamento com a 

direção com pontuação abaixo de 2, seguido com ambiente de trabalho no setor e 

relacionamento com a chefia que obtiveram nota 3. Desta forma destacaram-se o item 

relacionamento com a direção por apresentar uma deficiência cotidiana. 

Quadro 2 – Categoria Relacionamento 

Legenda 

Categoria Relacionamento 
 

I. Comunicação com os colegas 

II. Comunicação geral 

III. Ambiente de trabalho no setor 

IV. Ambiente de trabalho geral 

V. Condições para realização dos trabalhos 

VI. Relacionamento com a chefia direta 

VII. Relacionamento com a direção 

 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

4.3 Análises da categoria Entidade 

Foi analisado conforme o quadro 3 que as menores notas correspondem ao atendimento geral 

na entidade e treinamentos com uma pontuação 2, seguido de facilidade de planos, 

atendimento (médico e odontológico) e segurança no trabalho que obtiveram uma pontuação 

abaixo de 3. Desta forma destacaram-se o item atendimento geral na entidade e treinamentos, 

por apresentar uma deficiência da empresa.  
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Quadro 3 – Categoria Entidade 

Legenda - Categoria Entidade 

I. Pagamento (pontualidade) 

II. Pagamento (avaliação salarial) 

III. Horários (entrada, almoço e saída). 

IV. Facilidades (transportes, vales e refeitórios) 

V. Facilidades (planos) 

VI. Atendimento (médico e odontológico) 

VII. Atendimento geral na entidade 

VIII. Treinamentos  

IX. Equipamentos (disponibilidades) 

X. Equipamentos de proteção individual 

XI. Segurança no trabalho 

 

 

Fonte: Os Autores (2016) 

4.4 Planejamento da ação 

A partir dos problemas analisados ao estudo de caso, foi elaborada a ferramenta 5W2H 

conforme o quadro 4 para ser usada e colocar em prática para uma tomada de decisão simples 

na empresa. Nessas situações, foram preenchidas em um formulário, informações e definições 

suficientes para a elaboração do plano de ação.  

Quadro 4 – Análise 5W2H 

AÇÕES O QUE ? POR QUE? COMO? QUEM? ONDE? 
QUAN-

TO? 

QUAN-

DO? 

1 Treinamento 

Falta de 

conhecimento do 

sistema  

Aplicação de 

treinamento 
Diretoria 

Na 

Empresa 

 R$         

5.600,00  

01 a 03 

meses 

2 
Relacionamento 

com a direção 

Falta de Gestão 

eficaz 

Definição de 

cargos 
Diretoria 

Na 

Empresa 
_ 

01 a 06 

meses 

3 
Atendimento 

geral na entidade 

Falha de 

comunicação 

entre os setores 

Integração e 

palestra 

Adminis-

trativo 

Na 

Empresa 
_ 

01 a 12 

meses 

Fonte: Os Autores (2016) 

5. Considerações Finais 

O objetivo do estudo de caso foi avaliar e mensurar o clima organizacional da empresa, após a 

verificação da pesquisa, ficou evidente que o clima no seu contexto geral está passando por 

algumas deficiências, nos requisitos de relacionamento com direção e atendimento geral na 

entidade. A partir das ferramentas utilizadas, propôs-se uma ação estratégica, uma vez que a 

satisfação e motivação dos funcionários são imprescindíveis para o sucesso dos negócios. 

Deste modo, a avaliação do ambiente interno permite às empresas identificar as ideias de seus 

colaboradores sobre distintos aspectos que entusiasmam o seu bem-estar. Então, o 
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reconhecimento das oportunidades de melhoria da qualidade do ambiente de trabalho, da 

qualidade dos serviços, da produtividade, do empenho dos empregados com os resultados da 

empresa, buscando aumentar a própria eficácia e rentabilidade da organização. 

A partir análise SWOT foi possível observar a força e as fraquezas da empresa de forma mais 

ampla. A ferramenta proporcionou um cenário da situação da organização diante ao mercado 

e também dos fatores externos. Dessa forma a utilização dessa ferramenta, forneceu a 

estruturação das principais contribuições da pesquisa de clima organizacional, uma vez que 

está envolve a disposição da cultura organizacional com as ações ativas da organização no 

sentido de atender as expectativas dos empregados, a integração dos diversos setores e 

processos da empresa. 

Por meio da análise dos resultados, é possível identificar que o quadro de funcionários está 

ciente com a falta de relacionamento com direção e atendimento geral na entidade. Necessita-

se de uma política de gestão com pessoas eficaz, uma vez que está ausência de comunicação e 

treinamentos entre os colaboradores, ocasiona a desmotivação, diminuição da qualidade, 

baixa produtividade e desempenho, consequentemente, isso afeta na competividade e 

desenvolvimento da empresa no mercado. Além disso, é fundamental ter o controle de 

treinamento e desenvolvimento, com a finalidade de garantir a qualidade dos seus produtos e 

serviços oferecidos ao consumidor.  

O estudo de caso demonstra a necessidade de revisar suas políticas de gestão para que a 

organização abordada esteja apropriada para a boa coordenação do treinamento de seus 

colaboradores de todos os setores para que suas atividades sejam realizadas como o planejado. 

É necessário procurar métodos de pesquisa que obtenham o real condicionamento de trabalho 

de seus colaboradores para que eles possam ajudar na identificação de suas deficiências 

operacionais. E também a implantação de uma política de valorização, remuneração e 

retenção de talentos em todas as seções. 
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Resumo: Este estudo tem por objetivo realizar a caracterização de variáveis associadas à gestão dos 

recursos no Assentamento dos Produtores Rurais João e Maria (APOJAMA) no município de Barra do 

Bugres MT. A métodologia é classificada como pesquisa descritiva e explicativa, que relaciona um 

estudo de caso com os fatores que influenciam na ocorrência de um fenômeno, interpretando também 

dados quantitativos. Foram analisadas práticas adotadas na gestão de recursos pelos produtores do 

assentamento bem como análise do processo decisório e das informações que originam as ações 

desenvolvidas na comunidade. 61% dos participantes tem como fonte de renda o trabalho rural; 61% 

afirmou que a produção atende o consumo próprio e sobra para comercializar; 17% considera possuir 

conhecimento de planejamento muito alto em face de 28,3 que considera possuir conhecimento muito 

baixo. Busca-se um alinhamento das necessidades demandadas pelos produtores da agricultura familiar 

com as políticas propostas pelos órgãos governamentais. Foi possível observar que este conhecimento, 

como o das informações de mercado, não é visto como tão importante por parte dos produtores pois o 

canal de comercialização é estreito havendo uma necessidade de programas de suporte ao escoamento dos 

volumes produzidos para as demais regiões da cidade. Assim, espera-se que este estudo possa contribuir 

para a melhoria nas tomadas de decisões, assim como agregar valor aos seus produtos, permitindo a 

sustentabilidade no meio rural, gerando possibilidades para o desenvolvimento social da comunidade e 

região. 

Palavras-chave: Gestão; Recursos; Comercialização; Planejamento. 

Área/Subárea: Engenharia Organizacional  

1. Introdução 

Com a globalização, difusão de novas tecnologias e o dinamismo do setor 

agropecuário, o Brasil passou por diversas transformações na produção agrícola. 

Inúmeras mudanças nos paradigmas de consumo trazem uma nova perspectiva para os 

setores produtivos, dentre estes, a reestruturação produtiva da agropecuária, mediante 

incremento da utilização de ciência, tecnologia, informação e diferentes capitais. 

(ELIAS, 2013).  

Para acompanhar esse dinamismo imposto, as tecnologias de informação 

inserem-se no meio agrícola como elementos facilitadores de busca, acesso, 

armazenamento e disseminação de informações para a coordenação e coordenação entre 

os agentes do sistema agroindustrial. (SOUZA FILHO, 2005). 

A agricultura familiar, campo de análise desse artigo é caracterizada por possuir 

ampla capacidade de geração de renda, disponibilidade de recursos e abastecimento com 
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produtos agrícolas aos canais de distribuição. Segundo o IBGE, através do Censo 

Agropecuário de 2006, o Brasil apresentava 5,2mi de estabelecimentos rurais, dente os 

quais, 4,4mi eram classificados como familiar o que evidencia a importância da atenção 

devida à agricultura familiar e seu potencial produtivo. 

O desenvolvimento deste projeto, concede oportunidades de elucidar questões 

associadas à realidade de comunidades rurais assentadas no entorno do município de 

Barra do Bugres (Território do Alto Paraguai).  

Além de criar oportunidades para o desenvolvimento científico, técnico e 

pedagógico ao permitir a atuação de alunos, professores e técnicos do Curso de 

Engenharia de Produção Agroindustrial com questões relacionadas a produção 

Agroindustrial 

2. Assentamento João e Maria 

O processo de ocupação do Estado de Mato Grosso iniciou-se na década de 

1960, com a migração de populações oriundas de diferentes regiões do Brasil através de 

programas de incentivo à modernização agropecuária e integração da região a outros 

mercados. “Entre estas alternativas, destacam-se os assentamentos de trabalhadores 

rurais ligados à Reforma Agrária, que, juntamente com ocupações espontâneas – em 

geral de pioneiros – têm viabilizado, ou mantido em algum grau, a agricultura familiar 

no Estado” (CUNHA, 2006). 

O assentamento dos produtores rurais João e Maria localiza-se no município de 

Barra do Bugres – MT às margens da Rodovia Estadual MT – 246. O assentamento foi 

organizado através de um projeto de crédito fundiário. Possui área total de 

aproximadamente 802 ha e é subdividido em 95 lotes de aproximadamente 4 ha. Além 

dos lotes individuais possui áreas de produção coletivas. 

O local é ocupado por famílias que no geral vivem da agricultura familiar e 

produzem uma gama de produtos agrícolas que variam desde frutas e horticultura à 

criação de frangos, suínos e alguns produtos pré-processados, tais como: doces, 

conservas, farinha de mandioca. Os produtores no geral produzem e comercializam de 

forma individual, com dificuldades de acesso à assistência técnica, transporte, recursos 

hídricos e tecnológicos.  

3. Gestão Integrada 

Belik (2015) enfatiza que há enormes desigualdades ao se comparar aspectos 

estruturais, tecnológicos e gerenciais na agricultura familiar em diferentes países e 

regiões. Os fatores citados relacionados a deficiências em atividades de gestão podem 

afetar substancialmente o desempenho e eficiência na agricultura familiar. O 

gerenciamento da propriedade é um dos fatores indispensáveis para o desenvolvimento 

sustentável da propriedade como um todo (LOURENZANI, p.316, 2006). 

O conceito de gestão integrada envolve ferramentas de planejamento – o que, 

como, quando e onde produzir; gestão de custos – registro de informações contábeis; 
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Marketing – diferenciação de produtos, propaganda, distribuição; Comercialização – 

mercado spot, de futuros, contratos; dentre outras (LOURENZANI, 2006). 

 As formas associativas de produtores agrícolas podem resultar em vantagens em 

produtividade e comercialização. Batalha (2005) afirma que a estratégia associativa 

objetiva aumentar o poder de barganha diante dos fornecedores e compradores, além do 

ganho de escala no volume de produção e acesso aos canais de distribuição. Salientam 

também os desafios desse tipo de organização estão ligados ao gerenciamento interno da 

rede de produtores e dos fluxos comerciais.  

Conforme Lourenzani, apud Batalha (2005, p.68, 2005) “Um modelo de gestão 

integrada atua articulando as diversas ferramentas gerenciais, auxiliando na 

aprendizagem e tomada de decisão dos produtores rurais”.  

4. Metodologia  

A metodologia do presente estudo é classificada como uma pesquisa descritiva e 

explicativa que, segundo Gil (2008), relacionam um estudo de caso e fatores que 

influenciam na ocorrência de fenômeno interpretando também dados quantitativos. 

Consiste na aplicação de um questionário estruturado, elaborado pelos próprios autores, 

contendo 35 questões com informações socioeconômicas, de propriedade, 

conhecimentos sobre as variáveis relacionadas à gestão e produtividade.  

Objetiva-se com as informações obtidas identificar características do processo de 

gestão de recursos financeiro, humano, tecnológico e naturais no assentamento dos 

produtores rurais João e Maria no município de Barra do Bugres MT, traçando um perfil 

dos produtores e levantando hipóteses para a elaboração do diagnóstico. 

 5. Resultados e discussões 

 Os questionários foram aplicados em 47 dos 95 lotes que compõem o 

assentamento. Foi realizada uma tabulação, agrupando o número de respostas obtidas 

em cada questão em porcentagem, em comparação com o total de respostas. As 

perguntas iniciais do questionário permitiram realizar uma caracterização 

socioeconômica e de produção dos participantes da pesquisa: 

Quando questionados sobre a fonte de renda, 61% dos participantes responderam 

ter como fonte de renda o trabalho rural. Em relação a escolaridade,17% possui ensino 

médio completo; 53% afirmou ter ensino fundamental completo; 13% respondeu ser 

analfabeto. Em consideração aos volumes de produção por lote, 61% afirmou atender o 

consumo próprio e sobrar para a comercialização.  

Para 30%, a produção é somente para a subsistência. Uma segunda etapa do 

questionário permitiu analisar a participação dos produtores para a tomada de decisões 

na associação comunitária e em seus lotes. Sobre as reuniões da associação, 37% 

participa independente do assunto; 22% participa dependendo do assunto; 13% não faz 
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questão de participar. Mediante as principais decisões tomadas nas reuniões da 

associação, 32% procura opinar; 30% procura não interferir; 13% não participa. 

Foi analisado também o nível de conhecimento relacionado à gestão que os 

produtores consideram possuir. Nesta parte, foram mencionados alguns conhecimentos 

como planejamento, informações de mercados, prática no desenvolvimento de produtos, 

entre outros. A estes conhecimentos foi atribuída uma escala de “muito baixo” - que 

significa possuir muito pouco conhecimento relacionado àquele tópico; à “muito alto” – 

que significa possuir um conhecimento muito alto em relação ao tópico mencionado, 

conforme Gráficos: 1, 2 e 3. 

Gráfico: Informações de Mercado. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico: Práticas no desenvolvimento de produtos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico: Planejamento. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Pela análise dos dados, é possível observar que o assentamento possui grande 

potencial produtivo, mais da metade dos entrevistados afirmaram obter renda do 

trabalho rural, e 91% mantém atividade produtiva em seu lote, ao menos para consumo 

próprio.  

Contudo, a importância dos conhecimentos de gestão e à gestão participativa não 

é tão difusa. Foi possível observar que estes conhecimentos, como o das informações de 

mercado, não são vistos como tão importante por parte dos produtores, pois o canal de 

comercialização é estreito havendo uma necessidade de programas de suporte ao 

escoamento dos volumes produzidos para as demais regiões da cidade e também a 

divulgação em veículos multimídia, permitindo um aumento na comercialização e 

consequentemente na renda dos produtores. 

 6. Considerações Finais 

Na revisão, elencou as tendências de crescimento da avicultura no Brasil e no 

Estado de MT, sobre a visão de pressupostos teóricos, identificados a partir de uma 

metodologia de trabalho diferenciada, como por exemplo, o uso do triple ensino-

pesquisa-extensão. 

A agricultura familiar apresenta-se como uma das responsáveis pelo crescimento 

georreferenciado e econômico do município. Essa influência na economia é 

consequência de duas ações, sendo que uma delas se deu pelo apoio integro da gestão 

pública (prefeitura municipal e secretária de agricultura e desenvolvimento sustentável) 

na busca da implantação e do firmamento das políticas públicas, e a outra se deu na 

ocorrência da iniciativa da cooperativa de agricultores do município de Barra do 

Bugres/MT. 

Cita-se neste dialogo que a participação da iniciativa da cooperativa como 

mentora na gestão das atividades e recursos deste segmento é o que impulsiona e 

garante a sustentabilidade tanto econômica, social e ambiental para estes indivíduos. 
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Avaliação de serviço help desk via AHP: estudo de caso em 
uma software house. 

Rogério Morais Carneiro (IFG)  rogeriomoraiscarneiro@gmail.com 

Ricardo Rodrigues de Lima (IFG) ricardo.lima@ifg.edu.br 

 

Resumo: Visando avaliar a entrega de software em uma software house, que valoriza a qualidade do 

produto final, e o sucesso deste quando estiverem reunidas todas ou a maioria das necessidades dos 

clientes, bem como um ponto relevante que é o apoio aos utilizadores do software quanto a questão 

usabilidade e funcionalidade, que sempre existiu, principalmente em novas aquisições por parte do 

cliente, este trabalho apresenta uma alternativa para avaliar a qualidade do atendimento ao cliente após a 

implantação do software adquirido através do método multicritério AHP. O método AHP foi aplicado 

para avaliar a estrutura do departamento de suporte de uma empresa que disponibiliza softwares de gestão 

empresaria ERP e gestão de RH, tendo como alternativas a necessidade de muitas mudanças, pouca 

mudança e não há necessidade de mudanças, para serem adotadas segundo avaliações dos próprios 

clientes. Como resultado, o método mostrou-se robusta apontando a alternativa que melhor representa a 

qualidade do ponto de vista do cliente departamento de suporte. Com isso, também pode identificar 

lacunas no setor e dos cuidados em caso de alterações. 

Palavras-chave: Tomadas de Decisões, Múltiplo Critério, AHP, Suporte.  

 

Área/Subárea: Engenharia Organizacional / Gestão da Tecnologia. 

1. Introdução 

Por se tratar diretamente com o cliente, o departamento de suporte deve estar a 

cada dia mais adequado às necessidades destes. Para esta adequação é necessário a 

tomada de decisões, pois, além de estar atuando com recursos humanos que possuem 

limitações, deve – se também utilizar a tecnologia. O processo de tomada de decisão 

está muito além de fazer simples escolhas, as escolhas devem ser feitas de forma 

organizada, nas organizações uma má escolha pode acarretar sérios prejuízos 

financeiros, é necessário ter uma figura responsável para a tomada de decisões este 

podendo ser um diretor. Junior (2006, p. 26) afirma ainda que: “o tomador de decisão 

para obter uma decisão ótima, primeiramente precisa ter o cenário do problema de 

decisão montado com todas as informações necessárias, e a partir daí, então, lidar 

apenas com suas restrições perceptivas para analisar o problema”. 

2. Método AHP 

O método AHP (Processo Analítico de Hierarquia) foi desenvolvido na década 

de 70 nos EUA, por Tomas L. Saaty, no departamento de defesa dos Estados Unidos, é 

um método de apoio à tomada de decisão em que se utiliza múltiplos critérios ou 

múltiplos objetivos, decompondo e sintetizando as relações entre os critérios até 

alcançar a priorização das alternativas. 

Para se trabalhar com o AHP primeiramente deve se estruturar o problema com a 

definição de um objetivo.  Segundo Shimizu (2010) “A partir do objetivo principal, 

definem – se os sub - objetivos ou critérios numa estrutura de árvore, sendo o objetivo 

global a raiz”. Assim sendo, os métodos multicritérios agregam muito valor na tomada 

mailto:rogeriomoraiscarneiro@gmail.com
mailto:ricardo.lima@ifg.edu.br
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de decisão, não apenas por abordar problemas complexos, mas também por dar uma 

clareza e transparência sobre o problema, durante o processo de tomada de decisão. 

3. Caracterização do estudo 

O método foi aplicado em uma empresa de pequeno porte em Goiânia – Go, 

responsável por implantar softwares de Gestão Empresarial ERP e Gestão de RH, por 

motivos de confidencialidade a empresa analisada será ilustrada no decorrer deste 

trabalho como “Empresa Software”. Para se aplicar o método AHP foram escolhidos 

dois clientes pelo diretor do departamento de suporte. Para identificar as empresas 

avaliadas no decorrer deste trabalho serão utilizadas as letras do alfabeto A e B 

respectivamente.  Para obtenção dos dados para aplicação do método foi enviado para 

os clientes um formulário utilizando a ferramenta Google Docs. 

Para aplicar o método na empresa alvo desta pesquisa, o presente trabalho foi 

estruturado seguindo as etapas de aplicação do método AHP: construção das 

hierarquias, comparação par – a – par, construção das matrizes de comparação 

paritária, prioridades relativa de cada critério, teste de consistência das prioridades 

relativas, taxa de consistência CR. 

3. 1. Definição hierárquica do cenário decisório 

A (FIG. 1) ilustra a estrutura o cenário de tomada de decisão na empresa 

objetivo deste estudo, onde são considerados três critérios e três alternativas, 

relacionadas a um objetivo, a dimensão desta hierarquia encontra – se de forma simples 

e clara. É necessário que tanto os critérios quanto as alternativas possam ser 

estruturados, de forma hierárquica, sendo que no primeiro nível da hierarquia 

corresponde ao propósito geral do problema, o segundo aos critérios e o terceiro às 

alternativas. 

 

 

Figura 1 – Modelo da estrutura hierárquica da empresa analisada. 

 

Após já definidas e estruturadas as hierarquias, foi feito comparação par a par 

dos critérios e alternativas; comparando paritariamente todos os elementos de cada 

nível, relacionando com cada elemento do nível acima. A comparação tanto dos 

critérios quanto das alternativas foi feita atribuindo valores numéricos usando a escala 
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fundamental de Saaty. “As comparações devem ser realizadas entre todos os elementos 

de cada nível, relacionadas a cada um dos elementos do nível imediatamente acima da 

hierarquia” (ARAUJO, 2010). Para Vargas (2010) a atribuição de valores que variam de 

1 a 9, a escala determina a importância relativa de uma alternativa com relação a outra. 

Como exemplificado no (QUAD. 1)  abaixo. 

 

Escala 

 

Avaliação 

Numérica 

Igualmente preferíveis 1 

Igualmente para moderadamente preferível 2 

Moderadamente preferível 3 

Moderadamente fortemente preferível 4 

Fortemente preferível 5 

Fortemente para muito fortemente preferível 6 

Muito fortemente preferível 7 

Muito para extremamente preferível 8 

Extremamente preferível 9 

            Fonte: Shimizu (2002, p. 279) 

                          Tabela 1 – Escala fundamental de Saaty. 

 

Com base nos dados iniciais, foi elabora a matriz de relacionamentos, definindo 

os valores de importância entre cada elemento, formando uma matriz de comparação 

por pares, após fez – se o cálculo das prioridades relativas identificando assim os 

critérios que foram colocados em ênfase. Vargas (2010) ainda afirma que “a 

normalização é feita pela divisão entre cada valor da planilha com total de cada coluna”.  

Para testar a consistência, determinou o vetor dos pesos; através da soma dos resultados 

da multiplicação de cada valor da coluna da matriz de comparação pelo valor da 

prioridade relativa de cada linha, possibilitando identificar o vetor de consistência; 

obtido dividindo cada peso pela respectiva prioridade relativa” sendo que para 

identificar o vetor de consistência é necessário identificar primeiramente λmax em 

seguida determinou a taxa de consistência CR; uma taxa de consistência de 0,10 ou 

menos é considerada aceitável como afirma Shimizu (2010), com um valor menor que 

0,10, ou seja, menor que 10% a matriz está consistente, para Vargas (2010) a taxa de 

consistência CR determina a razão entre o índice de consistência CI e o índice de 

consistência aleatória ACI.  A taxa de consistência CR é obtida através da fórmula: 

 

 

 

O valor de ACI depende do número de critérios estabelecidos, conforme (TAB. 

2) abaixo: 

n 3 4 5 6 7 8 9 

ACI 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

Fonte: Junior (2006, p. 58) 

Tabela 2 – Índice de consistência aleatória. 
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4. Aplicação do método na prática 

4.1. Análise dos critérios nas empresas A e B 

 

         Fonte: Próprio autor 

           Tabela 3 – Resumo da aplicação do método nos critérios na empresa A. 

 

 

         Fonte: Próprio autor 

           Tabela 4 – Resumo da aplicação do método nos critérios na empresa B. 

 
 

Quando for avaliar as alternativas, executaram os passos anteriores a fim de 

verificar a consistência dos valores, sendo que cada alternativa é comparada a um 

critério definido, porém se faz necessário encontrar um vetor de prioridade global, para 

indicar a alternativa que mais satisfaz as preferências do tomador de decisão (JUNIOR, 

2006). Para encontrar o vetor de prioridade global basta multiplicar a matriz de 

prioridades obtida na avaliação das alternativas pelo vetor das prioridades relativas da 

comparação dos critérios, como resumido na fórmula abaixo: 

 

         

                  

 

            Fonte: próprio autor 

            Tabela 5 – Resumo das prioridades relativas das alternativas e prioridade global na empresa B 

  C1 C2 C3 
PRIORIDADE 

RELATIVA 

C1 1 2 5 0,556 

C2 1/2 1 5 0,354 

C3 1/5 1/5 1 0,090 

λmax 3,054 
   

CI 

 
0,027 

   
CR 0,046 

 
   

  C1 C2 C2 
PRIORIDADE 

RELATIVA 

C1 1 1/5 4 0,199 

C2 5 1 9 0,735 

C3 1/4 1/9 1 0,065 

λmax 3,072 
   

CI 0,036 
   

CR 0,062 

    

 CRITÉRIOS C1 C2 C3 
PRIORIDADE 

GLOBAL 

VP NÍVEL 1 C1 C2 C3  

A1 0,083 0,556 0,090 0,236 

A2 0,724 0,354 0,354 0,701 

A3 0,193 0,090 0,556 0,062 
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5. Conclusão 

A avalição do departamento de suporte feita pelos clientes A e B, mostrou que o método 

AHP é preciso para a tomada de decisão sendo, de fácil aplicação, onde o mesmo 

possibilita uma visão estruturada do problema e as melhores opções para uma boa 

tomada de decisão. Analisando os dados levantados nas empresas, evidencia que: na 

avaliação dos critérios o apresentado em maior evidência foi C1 (tempo de 

atendimento), seguido pelo critério C2 (solução de problemas) e C3 (comportamento). 

Comparando as alternativas em relação a cada critério. O critério C1 avaliado pelas 

alternativas, identifica que o tempo de atendimento está ótimo ficando em primeiro 

lugar na comparação das alternativas em relação a este critério. O critério C2, na 

avaliação para a par, indicou que a solução de problemas está boa, logo necessita de 

poucas mudanças. Já na comparação das alternativas em relação ao critério C3 indicou 

que este critério está ruim. Logo, evidencia que o departamento de suporte, está 

qualificado para o atendimento a seus clientes, quanto ao tempo de atendimento, 

necessitando de melhoria na capacidade de solução de problemas e muitas mudanças no 

comportamento para com o cliente, o que pode ser percebido também na avaliação 

global na aviação do cliente A. Analisando os dados levantados nas empresas B 

evidencia  que: na avaliação dos critérios o apresentado foi em maior evidência C2 

(solução de problemas), seguido pelo critério C1 (tempo de atendimento) e C3 

(comportamento). Comparando às alternativas em relação a cada critério. O critério C1 

avaliado pelas alternativas, identifica que o tempo de atendimento está bom ficando em 

primeiro lugar na comparação das alternativas em relação a este critério. O critério C2, 

na avaliação para a par, indicou que a solução de problemas está ótima, logo não 

necessita de mudanças. Já na comparação das alternativas em relação ao critério C3 

indicou que este critério está ruim. Logo, evidencia que o departamento de suporte, está 

qualificado para o atendimento a seus clientes, quanto a solução de problemas, 

necessitando de melhoria na capacidade de solução de problemas e muitas mudanças no 

comportamento para com o cliente, o que pode ser percebido também na avaliação 

global na aviação do cliente B. 

6. Referências 

GONÇALVES, B. M., KUWAHARA, N., NETO, M, T. A tecnologia de informação como ferramenta 

para otimização da qualidade nos serviços em saúde em Manaus–AM. IJIE–Iberoamerican Journal of 

Industrial Engineering Periódico da área de Engenharia Industrial e áreas correlatas, Florianópolis, 

v.3, n.1 p. 34–48, jul. 2011. 

PAMPLONA, L. B.; FREITAS, T. F. F. Aplicação do método AHP na escolha do tipo de concreto a ser 

utilizado na construção civil. XXXII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 

PRODUCAO, Bento Gonçalves, p. 1–15, out. 2012. 

FREITAS, S. L. P.; MARTINS, C. S.; SOUZA, D, de O. A metodologia de multicritério como 

ferramenta para a tomada de decisões gerenciais: um estudo de caso. GEPROS–Gestão da produção 

operações e sistemas. 2006. 

JUNIOR, N. F. L. Tomadas de decisão com múltiplos critérios: Pesquisa–Ação sobre o método AHP 

em pequenas empresas. Taubaté, 2006. 126 p. 

SHIMIZU, Tamio. Decisão nas Organizaçãoes. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 439 p. 



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

6 

 

COSTA, G. H. Introdução ao método análise hierárquica. XXXVI–SOB, O impacto da Pesquisa 

Operacional nas Novas Tendência Multidisciplinares, São João Del–Rei, p. 1–122, nov. 2004. 

ARAUJO, DE, E. Identificação de causas e falhas em sistemas de distribuição usando o processo 

analítico hierárquico–AHP. Porto Alegre, 2010. 

VARGAS, R. Utilizando a Programação Multicritério (AHP) para Selecionar e Priorizar Projetos 

na Gestão de Portfólio. PMI GLOBAL CONGRESS 2010–NORTH AMERICA, 2010. 

 



 
 

 

 

 

 

Artigo - 7.10 A gestão da inovação enquanto instrumento 

da consultoria em engenharia de produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

  1 

 

A GESTÃO DA INOVAÇÃO ENQUANTO INSTRUMENTO DA 

CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

Renata Peres De Lannes (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG) - renatalannes@hotmail.com 
 

Resumo: A busca das organizações pela manutenção da competitividade e pelo destaque no meio empresarial 

torna-se cada vez mais acentuada. Há um interesse crescente pela aplicação dos processos de Gestão da Inovação 

como fator propulsor ideal para alavancar seus índices de faturamento. No entanto, não existem receitas facilmente 

aplicáveis para uma gestão eficaz; desenvolver uma comunicação eficiente internamente numa empresa necessita 

de técnicas de gerência que não se aprende em qualquer revista de negócios. Este artigo busca salientar a 

importância dos profissionais de consultoria, neste caso, em Engenharia de Produção, para uma avaliação real da 

situação das empresas, e em consequência, a aplicação de técnicas de inovação adequadas. É necessário ter em 

vista a capacidade perceptiva, crítica e visionária desse profissional. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

qualitativa, seguindo pela vertente do estudo de casos, por meio de entrevistas, possibilitando a descrição e análise 

das maneiras de aplicação dessas técnicas. Este estudo colabora com a ampliação da visão empresarial acerca das 

vantagens competitivas que a consultoria pode gerar em pequeno, médio e longo prazo. O processo de 

modernização da gestão e organização do trabalho num mercado considerado tradicional é altamente dependente 

de fatores como a inovação.  Nesse cenário, a opção pela diferenciação por meio da Gestão da Inovação surge 

como uma das principais estratégias competitivas de que as organizações lançam mão para distinguir-se dos 

concorrentes. 

Palavras-chave: Técnicas de Inovação; Consultoria Aplicada; Competitividade. 
 

Área/Subárea: Engenharia Organizacional/Gestão da Inovação.  

 

1. Introdução   

A percepção das empresas em relação à importância da Gestão da Inovação (GI) para a 

competitividade é crescente, porém as decisões relativas às estratégias de inovação, para que 

sejam mais assertivas, necessitam do direcionamento de um profissional com ampla visão do 

contexto tecnológico, industrial e comercial (CANONGIA et al., 2004).   

A região Sudeste e Centro-Oeste do Brasil tem passado por mudanças significativas no 

seu cenário econômico e político, as empresas de pequeno e médio porte atentam-se à 

implementação de uma dinâmica mais adequada para lidar com questões que surgem em 

decorrência dos processos de inovação: incerteza, timing (atualização em tempo real), 

capacidade de análise de rotas alternativas, mobilização de competências, valorização da 

criatividade (CANONGIA et al, 2004). No entanto, sob condições de complexidade e mudança 

- ou seja, condições para a gestão da inovação - não há receitas facilmente aplicáveis para a 

prática gerencial eficaz. O caminho a percorrer rumo ao alcance de uma gerência excepcional 

dos processos de inovação envolve profissionalismo e objetividade, além do auxílio de 

ferramentas metodológicas (TIDD e BESSANT, 2015).  

Dessa forma, com a necessidade institucional de ter processos de 

inovação aplicados, surge a demanda pela consultoria em Engenharia de Produção (EP). O 

planejamento e a condução de projetos adaptados à realidade da empresa, é uma das 

funcionalidades desenvolvidas pelo consultor em EP. Este, conhecendo as necessidades dos 

consumidores de forma global e objetiva, possibilita traduzi-las em insights (previsões 

fundamentadas) que permitem às empresas responder de forma efetiva aos mercados 

(RASQUILHA, 2011).  

mailto:renatalannes@hotmail.com
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Sendo assim, este artigo tem como objetivo salientar a importância da Gestão da 

Inovação (GI) para a competitividade empresarial no mercado, assim como afirmar a 

inevitabilidade da busca por consultorias em EP e explicitar sua aplicação no âmbito 

organizacional das empresas.   

Para tanto, no presente trabalho é apresentado um estudo de caso tratado pelo doutor 

George W. L. Sousa, fundador da empresa de consultorias Engeflux, situada na cidade de 

Goiânia-GO.  

O artigo está arquitetado em uma sucinta introdução, seguida de um referencial teórico 

relativo à GI e à Consultoria aplicada, logo de uma metodologia, análise de resultados e, por 

fim, as considerações finais.  

2. Referencial Teórico  

2.1 Gestão da Inovação  

O processo de modernização da gestão e organização do trabalho num mercado 

considerado tradicional é altamente dependente de fatores como a inovação.  Nesse cenário, a 

opção pela diferenciação por meio da GI surge como uma das principais estratégias 

competitivas de que as organizações lançam mão, distinguindo-se dos concorrentes 

(MASCARENHAS et al, 2007; PINHEIRO, 2006).  

Para alcançar a competitividade desejada, há uma busca sistemática pelos dois tipos de 

inovação:  inovação radical, ou seja, aquela capaz de criar novos mercados e proporcionar 

rápida expansão produtiva e crescimento econômico; inovação incremental, identificada com 

processos de melhoria contínua, com “fazer melhor o que já se fazia” - fundamental para a 

sobrevivência das empresas (CANONGIA et al, 2004).  

Na aplicação desses tipos de inovação é que são introduzidas as ferramentas de gestão, 

que têm sua essência nos 5Cs do technology foresight (Previsão de tecnologia; tentativa de 

identificar áreas estratégicas e tecnologias genéricas emergentes): concentração, comunicação, 

consenso, compromisso e coordenação. A ideia de concentração refere-se ao fato de que os 

participantes de um exercício de prospecção (consiste em analisar minuciosamente e estudar as 

oportunidades oferecidas pelo mercado) são convidados a refletir de modo sistemático sobre 

certas questões, definir prioridades e buscar identificar a relevância de suas próprias atividades. 

Comunicação, porque os exercícios prospectivos se transformariam em canais por onde a 

informação fluiria de modo eficiente e plural. O consenso é um atributo buscado explicitamente 

e é o sustentáculo da identificação e da seleção de prioridades de investimento a partir da 

prospecção. Dado o caráter participativo e "socialmente construído" dos processos de foresight, 

o compromisso dos atores envolvidos seria mais um resultado, a garantir a legitimidade do 

processo e viabilizar a efetiva implementação das prioridades estabelecidas. Por fim, a 

coordenação do sistema de inovação e a cooperação na pesquisa seriam promovidas pela 

formação de redes proporcionada pelas conexões entre pessoas, grupos e temas de pesquisa 

derivados do exercício (ZACKIEWICZ, BONACELLI e SALLES, 2005).  

2.2 Consultoria Aplicada  
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Ao prestar uma consultoria, o profissional em Engenharia de Produção, analisa a 

realidade empresarial através da busca por informações pertinentes ao caso. Um estudo 

realizado pelo pesquisador (MAFRA PEREIRA, 2000) demonstra a importância dada pelos 

consultores à determinadas informações do ambiente de negócios. Há uma maior preocupação 

com os clientes e com aspectos relacionados aos avanços tecnológicos. Estes são aspectos 

essenciais, visto que a função do consultor é viabilizar métodos e técnicas que auxiliem os 

executivos das empresas a tomarem decisões com mais precisão e qualidade (PEREIRA E 

BARBOSA, 2007).  

Com efeito, Consultoria é um processo de aprendizagem mútua entre consultor e cliente, 

com base num ciclo constante de pesquisa-ação, isto é, ensaio-erro-acerto. Neste processo, não 

apenas o consultor, mas também o cliente, deve ter um papel ativo, uma vez que os problemas 

tratados nunca são iguais, e por ser uma tarefa complicada para o consultor - e sua equipe - a 

compreensão e apreensão de toda a complexidade e interdependência dos sistemas político, 

social, tecnológico e econômico operados pelo cliente, no curto tempo contratual normalmente 

disponível.  

É necessário que o empresário empenhe esforços no sentido de tornar viável ao 

consultor buscar todos os elementos para a proposição de um trabalho, e também, sua execução. 

Na tipificação da consultoria, a abordagem varia de acordo com o enfoque a ser considerado, 

que varia desde a natureza do serviço a ser executado, passando pelo modelo de intervenção a 

ser adotado, até a estrutura e amplitude da consultoria. Há três modelos básicos de consultoria 

solicitados, de acordo com (JACINTHO, 2004):  

Tipo de consultoria  

  

Solicitação  

Modelo de compra  A organização da empresa seleciona uma ou 

mais áreas que necessitem ser incrementadas 

ou modificadas. Neste caso o consultor 

realiza a racionalização e o tratamento das 

informações através de um projeto 

específico. A empresa compra a tecnologia, a 

informação ou o serviço do profissional.  

  

Modelo médico-paciente  Adireção da empresa solicita a um ou mais 

consultores um exame da organização, 

selecionando alguns setores onde serão 

encontrados problemas. O consultor, em 

posse dos dados, determina um programa-

projeto de terapia.  

  

Consultoria de procedimentos  Através de um conjunto de atividades, o 

consultor ajuda o empresário a perceber, 

entender e agir no que se refere a fatos e 

procedimentos que ocorrem no ambiente 

empresarial.  

QUADRO 1 - Tipos de consultoria quanto ao modelo. Fonte: adaptado de Jacintho (2004).   
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3. Metodologia  

Neste artigo foi aplicada uma abordagem qualitativa, visando o estudo de conceitos da 

Gestão da Inovação, além da aplicação de inovação através da consultoria em Engenharia de 

Produção. Prioritariamente, as características básicas da pesquisa qualitativa, denominada, às 

vezes, também de naturalística são: o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento; os dados coletados predominantemente 

descritivos; a preocupação com o processo sendo muito maior do que com o produto (LUDKE 

e ANDRÉ, 1986).  

Após a definição de uma abordagem qualitativa, é necessário ter em mente que a 

pesquisa qualitativa pode assumir diversas formas, dentre as quais, a do tipo etnográfico e o 

estudo de caso. No presente trabalho, tem-se a opção pelo estudo de caso, através da coleta de 

dados entre pesquisadora e empresa prestadora de consultorias em EP, situada e atuante em 

Goiânia-GO e seus afins. O estudo de caso, mostra-se uma escolha assertiva de manipulação da 

pesquisa. Visto que do ponto de vista metodológico, a melhor maneira para se captar a realidade 

é aquela que possibilita ao pesquisador "colocar-se no papel do outro", enxergando o mundo 

pela visão dos pesquisados (GODOY, 1995).  

4. Análise de Resultados  

Ao relatar sobre a GI, que se encontra presente em seu trabalho rotineiro de consultoria 

em EP, o doutor e empresário George Sousa fez transparecer a enorme abrangência deste 

assunto dentro da Engenharia Organizacional, visto que a GI exerce função integradora sobre 

as demais gestões (Estratégica, de projetos, do desempenho organizacional, da informação, da 

tecnologia e do conhecimento).  

Em sua tese de mestrado em EP pela Escola de Engenharia de São Carlos, ele apresentou 

o caso da empresa Fultec Inox Ltda. Neste caso pôde colocar em prática todo o conhecimento 

adquirido durante anos de experiência acadêmica. Nele foi utilizado um método de organização 

institucional denominado TransMeth - metodologia para gerenciamento de projetos de 

transformação organizacional.   

Um dos diferenciais da TransMeth em relação a outras metodologias voltadas para o 

gerenciamento de mudanças, é o conceito de integração utilizado no seu desenvolvimento. 

Nesse contexto, o processo de integração é entendido como sendo o conjunto de ações tomadas 

com base na visão sistêmica da empresa e seus negócios, visando eliminar ou reduzir 

desperdícios e disfunções entre as entidades físicas e organizacionais e contribuir assim para o 

aumento do desempenho global. Estes problemas podem estar relacionados a uma superposição 

indesejada de funções, ou mesmo à desmotivação de uma pessoa ao realizar uma tarefa para a 

qual ela não estava devidamente direcionada, preparada ou informada (SOUSA, 1999).  

A metodologia referida está diretamente ligada à GI, desempenhando, como já visto, 

função integradora na gestão de uma instituição. Desse modo, aplicando os recursos 

disponíveis, foi possível otimizar a produção na empresa Fultec Inox e aumentar sua 

competitividade. Através de mudanças permanentes em sua forma de atuação, a instituição pôde 

experimentar os benefícios de uma consultoria realizada por um profissional qualificado para o 

tratamento de estruturas organizacionais,  
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Esse caso foi o precursor de criação da Engeflux, atual empreendimento do empresário 

George Sousa, uma empresa de consultoria situada estrategicamente na cidade de Goiânia-GO, 

que conta com um mercado múltiplo de empresas (industriais e comerciais). O sucesso obtido 

no caso Fultec Inox foi aprimorado e, hoje é aplicado de forma ainda mais eficaz em instituições 

locais goianienses e/ou circunvizinhas da região.  

4.1. Progressos do Método TransMeth em um caso Real  

A Fultec Inox Ltda. é uma pequena indústria com sede no município de São Carlos - 

SP, Brasil, dedicada ao fornecimento de peças em metal fundido. A sua produção é realizada 

totalmente sob encomenda e vinha apresentando atrasos constantes na entrega de seus pedidos. 

Uma primeira análise informal da situação indicou que a origem deste problema provavelmente 

estaria relacionada com os aspectos de programação e controle da produção, podendo envolver, 

inclusive, o tratamento sistemático dos fluxos de informação envolvidos no processo. Dessa 

forma, existiam indícios de que o caso Fultec seria propício para a aplicação do método 

ThansMeth. (SOUSA, 1999)  

O Projeto Fultec teve início com a identificação dos Disparadores de Mudança (os 

problemas detectados que necessitavam ser corrigidos). Em seguida, de acordo com o nível de 

entendimento dos problemas obtidos, procurou-se estabelecer claramente as Expectativas de 

Mudança, que neste caso envolveram a: Definição de um modelo de operação do chão-de-

fábrica com indicação clara de etapas a cumprir; Definição de uma política de produção 

apropriada considerando especialmente a capacidade de cumprir prazos assumidos perante os 

clientes finais; Adequação do processo proposto aos requisitos de qualidade estabelecidos. 

(SOUSA, 1999)  

Os efeitos sobre a empresa analisada foram significativos: Após o término do projeto, a 

Fultec Inox Ltda. apresentou melhores índices de pedidos entregues dentro do prazo prometido 

(antes: 20%, depois: 80%). Além disso, criou-se base para considerações de planejamento de 

médio e até longo prazos no que diz respeito à gestão da sua produção; A empresa dispõe agora 

de uma sequência formalizada e validada de funções e eventos que definem o seu processo 

“Produzir” dotado de maior nível de integração. Ainda, possui agora melhores condições de 

monitorar os pedidos em processo. (SOUSA, 1999)  

5. Considerações Finais  

Por meio dos conceitos de inovação aqui explorados e das mudanças institucionais 

visualizadas através do caso Fultec, foi possível compreender as importância da assistência 

profissional de um Engenheiro de Produção na transformação organizacional das empresas. 

Apesar de muitas organizações ainda resistirem à consultoria, essa é uma prática cada vez mais 

difundida e reconhecida por seus resultados positivos.  

A empresa EngeFlux vem exercendo papel fundamental na propagação dos benefícios 

fornecidos pela consultoria em EP na região metropolitana de Goiânia-GO e seus afins. Ela 

confronta aqueles que questionam a seriedade e a eficácia da atividade de consultoria, tornando 

evidente a realidade das organizações, que em sua maioria, são dotadas da incapacidade de 

utilizar os próprios recursos para avaliação de sua situação. Torna assim, evidente a 

contribuição que o consultor deixa ao longo do processo de intervenção.  
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A metodologia TransMeth mencionada, é apenas uma das múltiplas metodologias que 

envolvem a GI como característica predominante. Ela é desencadeadora dos processos de 

coletas de informação e desenvolvimento do conhecimento, tanto específico (de um caso), 

quanto geral (de mercado). Dessa forma, pode-se aplicar melhorias nos processos 

organizacionais, promovendo o progresso em suas operações, além de proporcionar o aumento 

da competitividade em relação a empresas que não atentam para a importância de uma gestão 

eficaz em suas operações de maneira global (TIDD e BESSANT, 2015).  

A partir de cada conceito, constatações e análises demonstradas neste trabalho, pôde-se 

perceber que o entrelaço entre a GI e o consultor em EP é intrínseco para um bom rendimento. 

Ele possibilita o alto desempenho de uma consultoria, levando à execução competente de um 

plano de ação para empresas estruturalmente anárquicas. Aqui ressaltou-se a necessidade de 

maior valorização da consultoria na cidade de Goiânia-GO. Ao reconhecer-se a importância do 

tratamento profissional para assuntos organizacionais, dá-se a chance de aumentar a 

produtividade das empresas atuantes na região e há a oportunidade da criação de vantagens 

competitivas.   
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Franchising como forma de negócio: um estudo das 
franquias instaladas no município de Catalão 

Ana Paula Nascimento (UFG) – appnascimento.10@gmail.com 

Solon Bevilacqua (UFG) - solbev@gmail.com 

Resumo: A escolha do franchising como forma de negócio consiste numa opção estratégica 

dos gestores. Apesar da importância do setor, poucos estudos acadêmicos têm sido gerados, 

especialmente contemplando as regiões afastadas dos grandes centros urbanos, como é o caso 

do sudeste goiano, em especial o município de Catalão. Sendo assim, o problema desta 

pesquisa se dá pela seguinte questão: Quais as principais razões para o estabelecimento das 

franquias no sudeste goiano?  Partindo dessa perspectiva, este estudo procurou identificar as 

contribuições do modelo de franchising como oportunidade de negócio, tomando como base 

as franquias instaladas neste município. A metodologia empregada consistiu em entrevistas a 

partir de um questionário aplicado junto aos gestores e posterior tabulação para análise 

descritiva. Os resultados revelam que, o sistema de franchising, além de ser uma área em 

pleno crescimento, pode ser considerado uma boa oportunidade de negócio que possibilita a 

empreendedores iniciar um negócio com baixo risco, segurança e marca estabelecida. No 

entanto, é necessário que o suporte oferecido pela franqueadora seja efetivo para que o 

franqueado consiga manter-se através dessa estrutura de negócio. As informações geradas 

neste estudo poderão servir de contribuição para o processo de tomada de decisão dos 

empreendedores locais quanto à escolha pelo formato de negócio.  

 

Palavras-chave: franchising; empreendedorismo; gestão; negócios  

 

Área/Subárea: Engenharia Organizacional/ Gestão Estratégica e Organizacional 
 

1. Introdução 

 O franchising tem se mostrado nas últimas décadas como um importante sistema de 

inserção de novos empreendimentos na economia brasileira. Desde que o franchising surgiu 

no Brasil, tem aumentado e muito o interesse das pessoas por este tipo de negócio. Alguns dos 

maiores motivos por esta procura são os investimentos menores, menos riscos e maior 

visibilidade ao empreendedor no mercado. 

 Este estudo tem como objetivo geral identificar as principais razões para o 

estabelecimento das franquias no município de Catalão. Para alcançar o objetivo geral do 

estudo, foi realizada uma pesquisa no período de 11 a 18 de fevereiro de 2016 com 30 

franquias presentes no município de Catalão, com a proposta de identificar as razões para o 

estabelecimento das mesmas neste município, caracterizando-as, revelando o perfil do 

franqueado bem como seu relacionamento com a franquia.   

 Para tal, o artigo foi organizado em cinco seções. A primeira seção consiste nesta 

introdução ao problema. Em seguida são apresentados os aspectos teóricos. Na terceira seção 

é apresentada a metodologia utilizada neste estudo. Na quarta seção são descritos e analisados 

os resultados obtidos. Por fim, as considerações finais estão apresentadas na última seção. 
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2. Referencial Teórico 

2.1 O franchising como formato de negócio 

 O franchising é hoje a ferramenta mais utilizada quando gestores decidem expandir 

negócios, não perdendo a “alma” de sua empresa. A International Franchise Association 

(IFA) define franchising como o contínuo relacionamento entre franqueador e franqueado, no 

qual o universo total de conhecimentos do franqueador (imagem, sucesso, técnicas de 

produção e marketing) é fornecido ao franqueado. 

 Santos (2002), citado por Luiz et al. (2006), realizou uma comparação entre o 

sistema de franquias e um negócio independente e verificou que as vantagens das franquias 

sobrepõem as desvantagens quando as regras (contratos) são transmitidas de forma clara e 

transparente. O autor considera que o maior benefício das franquias é a utilização de uma 

marca conhecida, testada e aprovada pelo público. Por outro lado, os formatos independentes 

de negócios enfrentam barreiras como o alto índice de mortalidade devido à carga tributária 

elevada, burocracia e falta de informação. 

 Assim, a escolha das franquias ou negócio independente é uma opção estratégica dos 

empreendedores. As vantagens e desvantagens do negócio e o ambiente institucional devem 

ser avaliadas no processo de tomada de decisão. 

 O sistema de franchising possui vantagens e desvantagens por isso não deve ser visto 

como uma finalidade em si, ele se constitui em um meio tático a serviço de objetivos traçados 

por uma estratégia empresarial. As principais vantagens e desvantagens do franchisigin estão 

relacionadas a seguir: 

Quadro 1 : Vantagens e desvantagens do franchising para o franqueador 

 

Vantagens Desvantagens 

Franqueador 

- Rapidez na expansão - Rentabilidade menor 

- Ingresso em novos mercados e 

cobertura mais eficiente 

- Redução de controle sobre os pontos 

de varejo exclusivos 

- Fortalecimento da marca - Retorno a prazos mais longos 

- Maior garantia de mercado para 

os produtos ou serviços 

- Possibilidade de disputas com os 

franqueados 

- Alta motivação dos 

administradores 

  

- Menor envolvimento nos 

problemas do dia a dia 

- Menos riscos trabalhistas 
Fonte: SCHREIBER, 2013 

  

 

 

 

 



 

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia 

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

 

Quadro 2 : Vantagens e desvantagens do franchising para o franqueado 

 
Vantagens Desvantagens 

Franqueado 

Marca conhecida Pouca liberdade de ação 

Conceito mercadológico testado e 

aprovado 
Risco vinculado à imagem da marca 

Facilidade na instalação Pagamento de taxas 

Propaganda e marketing cooperados Limitações na venda do negócio 

Desenvolvimento contínuo   

Feedback   

Sistema de compras cooperadas   

Baixo investimento   

Fonte: SCHREIBER, 2013 

 Por tudo que foi apresentado sobre o sistema de franquia, percebe-se que é de extrema 

importância uma rigorosa seleção de empresas que estejam aptas a vender um bom sistema 

acoplado a uma marca forte e reconhecida. Da mesma forma, por parte do franqueador 

também exigem cuidados para com seu negócio, escolhendo de forma adequada seus 

franqueados e trabalhando no sentido de fortalecer sua marca e imagem, pois essa é a grande 

força de seu negócio. 

3. Metodologia 

 Para alcançar o objetivo proposto, a estrutura metodológica foi dividida em duas 

etapas: levantamento de dados bibliográficos e um estudo multicaso, tendo como universo da 

pesquisa, franqueados pertencentes ao sistema franchising em diferentes segmentos de 

franquia, o que propicia uma visão mais ampla do tema em questão, no caso as franquias do 

município de Catalão. 

 Para a realização da pesquisa, foram executadas as seguintes etapas: levantamento de 

dados secundários, elaboração do questionário, coleta de dados primários, sistematização dos 

dados e por fim a análise dos resultados. A seguir estão descritas as etapas que compõem a 

metodologia: 

Levantamento de dados secundários - nesta etapa foram consultadas referências 

bibliográficas relevantes sobre o assunto. Dados sobre as franquias foram pesquisados em 

diversas bases de dados científicas e por intermédio de sites na internet. 

Elaboração do questionário – o instrumento de coleta de dados foi um questionário 

adaptado de (SCHREIBER, 2013) e (LUIZ, et al. 2006), estruturado contendo questões 

fechadas e abertas, de escolha simples e múltipla, possuindo 42 questões dividas em quatro 

grupos. O primeiro grupo estava voltado para o levantamento do perfil dos franqueados. O 

segundo grupo procurou identificar o perfil das franquias. O terceiro grupo buscou identificar 

as vantagens e desvantagens do sistema de franquias para o franqueado. Por fim, o quarto 

grupo teve como foco a compreensão do relacionamento entre franqueado e franqueador.  

Coleta de dados primários - nessa etapa foram realizadas entrevistas com proprietários e/ou 

gerentes das franquias. Foram analisadas 30 franquias. As entrevistas foram realizadas in loco 

no período de 11 e 18 de fevereiro de 2016. 
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Sistematização dos dados e análise dos resultados - com base nos questionários foi 

realizada a padronização e sistematização das respostas visando fundamentar os resultados. 

4. Descrição de análise dos resultados 

 Foram encontradas algumas dificuldades para a realização da pesquisa, pois dados 

sobre esse formato de negócio no município de Catalão eram insuficientes ou inexistentes; até 

mesmo os órgãos como Prefeitura, Associação Comercial Industrial e Serviços de Catalão 

(ACIC/CDL) e SEBRAE, não revelaram informações necessárias à pesquisa devido ao fato de 

que os registros das empresas são feitos desconsiderando o nome fantasia e o tipo ou de 

modelo mercadológico adotado por tais. Dessa forma, diante dessa dificuldade encontrada, foi 

realizada uma busca na Internet de todos os seguimentos que adotam franchising como 

formato de negócio. Por meio dessa informação pôde-se, após visitas aos estabelecimentos, 

identificar quais eram gerenciados em regime de franquia. 

 Considerando este levantamento e as visitas realizadas nas franquias na tentativa de 

realizar-se a pesquisa, apenas 63% das franquias visitadas, aceitaram participar do estudo.  

 No próximo tópico estão apresentados os resultados da pesquisa. Estes foram 

agrupados em itens, sendo eles: o perfil dos franqueados; o perfil das franquias; as vantagens 

e desvantagens do franchising como formato de negócio; e o relacionamento entre franqueado 

e franqueador. 

4.1 Perfil dos franqueados 

Para a identificação do perfil dos entrevistados, foram identificados o gênero, faixa etária e 

grau de escolaridade. 

4.1.1 Distribuição por Gênero 

 Houve um destaque do gênero masculino na amostra da pesquisa, onde dos 

franqueados entrevistados, 70% foram do gênero masculino e 30% do gênero feminino.  

4.1.2 Distribuição por Faixa Etária 

 Nesse quesito, a amostra pode ser considerada madura, pois 50% da mesma se 

concentram entre 30 e 40 anos, 23 % têm entre 20 e 30 anos, 13% têm entre 40 a 50 anos e 

13% entre 50 a 60 anos.  

 Esse dado sugere que são pessoas que tinham experiência anterior em alguma outra 

atividade. Conclui-se que a experiência anterior foi um fator relevante na tomada de decisão 

sobre qual formato de negócio adotar, franquia ou negócio independente. 

4.1.4 Distribuição por Grau de Escolaridade 

 Quanto ao grau de escolaridade dos franqueados, observa-se que a maioria dos 

entrevistados possui formação superior completa, 57% da amostra, ou com especialização, 

mestrado ou doutorado que corresponde a 23%. Depois há uma parcela de 13% com ensino 

médio completo e 7% com ensino superior incompleto. 
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 Todos os entrevistados possuem ao menos o ensino médio completo, presumindo que 

este modelo de negócio exige certo grau de instrução no que se refere ao processo de 

gerenciamento. 

4.2 Perfil das franquias 

 Para definir o perfil das franquias foi feito um levantamento quanto ao setor ao qual a 

franquia pertence. 

4.2.1 Distribuição pelo setor/segmento das franquias 

 Considerando a classificação da ABF quanto aos setores/segmentos das franquias 

entrevistadas, 23% são do setor de beleza, saúde e produtos naturais; 13% pertencem ao setor 

de bebidas, cafés, doces, salgados e sorvetes; 20% se dividem entre acessórios pessoais e 

calçados; e escola de idiomas; 28% possuem representantes nos setores de construção e 

imobiliárias; educação e treinamento; serviços automotivos; os 15% restantes referem-se aos 

setores de bares, restaurantes, padarias e pizzarias; bijuterias, joias e óculos, estética, medicina 

e odontologia; lavanderia, limpeza e conservação; móveis, decoração e presentes; negócios, 

serviços e conveniência. 

4.3 Vantagens e desvantagens do franchising 

           Qualquer empreendimento está sujeito às oscilações no contexto macroeconômico e 

das ações dos concorrentes. Assim, foi observado com base na pesquisa que, apesar de ser 

considerado um empreendimento que minimiza os riscos, o modelo de franquias apresenta 

vantagens e desvantagens. 

 A marca conhecida foi considerada a variável mais relevante, com 21% , pois ela 

indica maior liquidez do negócio. Segundo os entrevistados, este bem intangível confere-lhes 

confiabilidade e reputação. 

 A assessoria gerencial por parte do franqueador foi uma vantagem apontada por 18% 

dos entrevistados. Esta variável contribui para tornar o negócio mais atrativo aos olhos do 

empreendedor, na medida em que reduz as incertezas nas decisões e nas possíveis soluções de 

dificuldades. 

 Sobre o marketing cooperado, pode-se afirmar que no sistema de franquia é 

considerado como uma vantagem para o franqueado, já mencionado por 18% dos 

franqueados. Por outro lado, foram observadas desvantagens na utilização das franquias 

como formato de negócio. De acordo com 25% dos entrevistados, o pagamento de taxas altas 

foi o ponto de maior desvantagem, demonstram que, em primeiro lugar está a preocupação 

com as taxas de royalties que não são baixas neste tipo de sistema.  

 Dentro da resposta “outros” que correspondeu a 22% das respostas dos franqueados, 

se destacou a queixa da pouca liberdade de ação que os franqueados possuem, pois as 

franquias exigem padronização, ou seja, e existem regras que limitam algumas ações do ponto 

de vista do franqueado.  
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4.4 Relacionamento franqueado e franqueador 

 O relacionamento entre franqueador e franqueado é permeado pela dependência 

mútua, onde o sucesso da franquia está intrinsecamente ligado ao desempenho de ambos.  

 Todos os entrevistados disseram ter contato direto com a franquia master, embora 57% 

possuam sede em São Paulo, o contato ocorre por meio de centrais de atendimentos ou por 

meio do contato com algum consultor da franquia. 

  Uma parcela dos franqueados afirmou que o franqueador é aberto a sugestões dos 

franqueados, destes, 40% disseram ter sugerido melhorias ao franqueado. 

 Foi solicitado que os franqueados fizessem uma avaliação do suporte oferecido pelo 

franqueado. Cerca de 40 % dos entrevistados avaliaram o suporte recebido em “ótimo” ou 

“excelente”; 27% avaliaram como “bom” e 30% avaliaram como “regular”. 

 O franqueado que avaliou o suporte como “ruim”, não considera o franqueador como 

um parceiro, mas um agente fiscalizador, pois aquele apenas segue as regras impostas por 

este. 

  As respostas observadas já eram esperadas, porque o suporte é um dos principais 

aspectos do formato de negócio de franquias ao empreendimento durante o funcionamento. 

  

5. Considerações finais  

 A pesquisa revelou alguns pontos importantes que devem ser destacados. Os 

franqueados possuem um perfil mais maduro, apresentando uma faixa etária de 30 a 40 anos, 

com curso superior, aplicando seus conhecimentos em um negócio com baixo risco e maior 

segurança em vez de atuarem como proprietários ou funcionários de outro formato de 

negócio. As vantagens conferidas pelo modelo de franquia como negócio constituem as 

razões para o seu estabelecimento, ou seja, os benefícios advindos da adoção desse sistema 

(marca conhecida, assessoria gerencial, marketing cooperado, etc) apresentam-se como 

determinantes na opção pelo mesmo. No entanto, também foram apontadas algumas 

desvantagens como o pagamento de taxas altas, risco vinculado à imagem da marca entre 

outros. 

 Estudos sobre o franchsing como formato de negócio em municípios de pequeno porte 

são muito escassas, entretanto, esse pode ser o cenário comum a muitos municípios afastados 

dos grandes centros, assim a relevância deste estudo consiste em revelar informações, 

normalmente ignoradas pelo meio acadêmico, que podem ser importantes para o processo de 

tomada de decisão dos empreendedores locais. 
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Persuasão e Trade Dress em 7 produtos de consumo diário: um 

experimento no sudeste goiano 

Pedro Henrique Capingote de Deus (UFG) – capingote140@gmail.com 

Solon Bevilacqua (UFG)  - solbev@gmail.com 

Resumo: O objetivo deste projeto é estudar o processo de escolha para a compra de produtos com 

embalagens persuasivas. A hipótese a ser testada é que o efeito promoção estimula a compra de produtos 

semelhantes, mas diferentes em sua estrutura e composição, em suas embalagens persuasivas. O 

experimento foi realizado com consumidores frequentes, não universitários, em duas passagens para 

testar a eficácia do estudo. Adotou-se como metodologia uma pesquisa causal, em que se testou a 

hipótese de redução de preço como incentivo ao consumo de produtos em embalagens tidas como 

persuasivas. Ao todo foram entrevistados 58 consumidores e a posteriori analisou-se os dados a partir da 

diferença entre médias com o Wilcoxon Test. A relevância do estudo reside na questão que permeia a 

ética, pois os consumidores em busca de preços baixos compram produtos que se apresentam similares 

pelo efeito embalagem e persuasão. Os resultados indicam que alguns produtos são comprados pelo efeito 

promoção, como é o caso da Adoçante e Adoçante Plus; Limpador Cremoso; Iogurte e Bebida Láctea. 

Palavras-chave: experimento; marketing; preço; promoção.  
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1. Introdução 

Produtos como água mineral, produtos de limpeza, derivados do leite e demais artigos 

inseridos em ambiente de extrema concorrência, estão propensos a ações de marketing 

vistas como agressivas e ou persuasivas. Assim ocorre com os produtos investigados 

neste artigo. Questões como trade dress tornaram-se comuns e frequentemente são alvo 

de ações envolvendo concorrentes. Esta ação consiste em criar novas embalagens que 

evoquem a imagem de outro produto, geralmente líder de mercado. Tal prática não é 

vista com olhares éticos, pois dificultam ou induzem o processo de escolha por parte do 

consumidor. Considerando esta problemática, o objetivo deste estudo é identificar a 

influência do preço na escolha de produtos com embalagens persuasivas. 

A temática se apresenta emergente, visto que alguns artigos estão sendo publicados 

atualmente, centrados neste assunto: BAILEY, BUSH, OOSTERVEER e FISHERS, 

2016; HOAG, 2015; MANOVA e YU, 2016; MATYJASZCZYK e PIECZYŃSKA, 

2015; BRÄUTIGAM et al, 2015; WOODHEAD, 2016. 

2. Referencial Teórico  

Desde os primórdios a humanidade houve a necessita de conter, proteger e transportar 

produtos, contudo no século XVIII, a partir da Revolução Industrial foi criado um novo 

patamar para a produção e com ela mudanças no comportamento do Mercado, como a 

produção em série e o aparecimento de novas empresas, isso fez com que os produtos 

precisassem da identificação do fabricante. A principal mudança do mercado que 

transformou a embalagem naquilo que se conhece hoje foi o surgimento do 

supermercado e venda em sistema de autosserviço, agora a embalagem não tem somente 

as funções de conter, proteger e viabilizar o transporte dos produtos, mas também conter 
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mais informações sobre o produto e influenciar o cliente, transformando a embalagem 

em um fator de influência na decisão de compra (MESTRINER, 2004). O que se 

percebe na contemporaneidade é que a embalagem atua como fator de diferenciação, 

acumulando funções de suas origens. 

Tal questão está inserida num contexto de acirrada concorrência. A ilustração elaborada 

a partir do trade dress desperta o desejo de consumir, principalmente em ambientes 

onde há várias ofertas de produtos semelhantes (VIEIRA,2015). 

3. Metodologia 

3.1 Participantes 

Os participantes deste estudo foram escolhidos a partir do critério de consumo frequente 

no varejo de alimentos e produtos de limpeza, maiores de 18 anos e não universitários. 

Evitou-se desta forma incluir indivíduos que tivessem um perfil de conhecimento 

ampliado para as estratégias de persuasão presentes nas campanhas de marketing. 

Foram entrevistados 60 participantes, de forma aleatória. 

3.2 Procedimentos 

Ao longo do mês de fevereiro de 2016, 58 participantes foram convidados a participar 

de uma pesquisa que apresentou 5 diferentes produtos. Dispostos em uma mesa, com 

seus preços visíveis, semelhantes aos preços praticados no varejo, representavam uma 

gôndola de supermercado. Era perguntado aos participantes como seria a sua cesta de 

consumo dado àqueles preços apresentados. Anotou-se o consumo. 

As etiquetas de preço foram elaboradas com o intuito de criar uma aproximação com 

aquelas frequentemente vistas no varejo, assim como o ambiente de consumo que 

também contribuía. O consumidor raramente vai ao supermercado no intuito de buscar 

apenas um produto de uma cesta de opções. 

Figura 1: Preço sem desconto 

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, 2016. 

Figura 2: Preço sem desconto 

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, 2016. 

Na segunda passagem, alguns produtos entravam em promoção. Tais produtos 

escolhidos eram aqueles tidos como agressivos em sua prática de embalagem. 

Novamente perguntavam-se quais seriam os produtos comprados. Os registros eram 

feitos numa planilha, juntamente com a informação de idade e renda familiar. 

Os produtos avaliados são descritos conforme a seguir: 
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Água Mineral 330ml, Água Mineral 310ml, Água Mineral 350 ml. As três opções foram 

consideradas pela semelhança física entre as embalagens. Sem a leitura prévia do rotulo, 

dificilmente o consumidor identificaria que se trata de quantidades diferentes. A 

apresentação das tres opções sugerem o consumo de um produto com a embalagem  

tradicional de 500ml. 

Repelente Pastilha: As Pastilhas contra mosquitos e pernilongos têm diferentes durações 

de atuação. As embalagens sugerem que há mais duração e noites de sono, entretanto 

preços mais baixos representam duração menor, além de informarem que duram “x” 

noites de sono, sem que, entretanto haja definição sobre o que seria uma noite de sono. 

Iogurte e Bebida Láctea: A Bebida Láctea é produzida do soro de leite que é um 

subproduto líquido resultante da produção de queijos. Já o iogurte é produzido através 

de leite fermentado por bactérias, sendo assim são produtos de composições distintas, 

contudo sua embalagem tem pouca diferença perceptível. Tem-se também as estratégias 

de tipografia e uso das cores que chamam atenção. 

Adoçante e Adoçante Plus: O adoçante promete uma gota para cada colher de açúcar, 

entretanto outro produto do mesmo fabricante, intitulado Plus, também atinge este 

objetivo com a mesma quantidade de gotas, mas custa 30% a mais. A formulação é 

exatamente a mesma. 

Suco e Nectar: O Suco de Uva analisado tem em sua composição 100% de suco de uva, 

enquanto outro sub produto, Néctar, possui apenas 40% de suco. Ambos são muito 

semelhantes, confundem o consumidor em suas escolhas. Invariavelmente gira mais o 

produto com preço mais baixo, mesmo se tratando de um sub produto do suco de uva. 

Limpador Cremoso: Aqui se tem um caso típico de trade dress. Embalagens muito 

semelhantes, mas orientadas para produtos concorrentes. A análise realizada para as 

embalagens indica uma desorientação para as escolhas, os produtos enganam à primeira 

vista. 

Esponja/Palha de aço: Os produtos analisados ressaltavam uma característica que 

encarecia o item: ecológico e sustentável. A ideia é verificar o quanto este apelo 

duvidoso seria visto como diferencial e interessante para consumo. 

3.3 Técnica de Análise 

Os dados são tabulados no Systat® e analisados a partir do teste não paramétrico de 

Wilconxon. Comparou-se as diferenças para dados ordinais um a um. A seguir a 

confrontação se deu a partir da comparação de p – value. 

4. Análise de Dados 

Os valores para p – value no que se refere ao Repelente Elétrico Pastilha; Iogurte e 

Bebida Láctea; Adoçante e Adoçante Plus; Suco em caixa e Limpador Cremoso foram 

os seguintes:  
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Quadro 1: Influência em H0 

Agua Mineral 0,5637 Pouca ou Nenhuma Influência em H0 

Repelente Pastilha  0,6547 Pouca ou Nenhuma Influência em H0 

Adoçante e Adoçante Plus 0,0455 Moderada Influência em H0 

Suco e Néctar 0,3173 Pouca ou Nenhuma Influência em H0 

Limpador Cremoso 0,0082 Muito Forte Influência em H0 

Iogurte e Bebida Láctea 0,0047 Muito Forte Influência em H0 

Esponja/Palha de aço 0,5640 Pouca ou Nenhuma Influência em H0 
Dados do Estudo, 2016. 

O experimento consistiu em dois momentos distintos, intitulados “antes” e “depois” da 

promoção. Os preços e percentual de indivíduos que alteraram sua cesta de consumo são 

apresentados no quadro 2. 

Quadro 2: Indivíduos que alteraram sua cesta de consumo  

Agua Mineral 41,07% 

Repelente Pastilha  5,36% 

Adoçante e Adoçante Plus 8,93% 

Suco e Néctar 7,14% 

Limpador Cremoso 12,50% 

Iogurte e Bebida Láctea 12,50% 

Esponja/Palha de aço 5,36% 
Dados do Estudo, 2016. 

5. Considerações Finais 

As alterações significativas nas opções de consumo ficaram a cargo de três produtos: 

Adoçante e Adoçante Plus; Limpador Cremoso; Iogurte e Bebida Láctea. Os 

consumidores não perceberam a diferença no apelo comercial para os adoçantes. O 

Adoçante Plus se propõe a adoçar mais, entretanto sua formulação é exatamente a 

mesma do Adoçante básico. A questão do Limpador Cremoso reside no apelo de trade 

dress. A embalagem vista como alternativa é muito semelhante ao produto mais 

vendido do varejo. As embalagens são vistas como muito parecidas. Neste caso 

especificamente, a promoção realizada para o produto menos conhecido, induziu a 

venda. O terceiro produto que sofreu intensa troca de preferência foi o Iogurte para 

bebida láctea. Os consumidores não percebem diferença entre um produto e outro, 

mesmo a bebida láctea ser um subproduto do Iogurte. Tal informação não é divulgada 

na embalagem. 

As análises realizadas indicam que o consumidor não percebeu os apelos ocultos por 

trás de uma embalagem elaborada com fins a incrementar o consumo, bem como não 

prestou atenção às informações contidas no rótulo, acerca de formulações e 

ingredientes. A promoção foi decisiva para a mudança no padrão de consumo. 
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Resumo: A utilização de tecnologias inovadoras para as soluções de melhoria de processos operacionais, 
sejam eles em ambiente industrial, comercial ou de serviços, torna-se crucial para atender as necessidades 
emergentes das organizações que desejam aumentar sua competitividade. A perda de tempo e de recursos 
financeiros com soluções obsoletas ou de aplicação restrita, restringe os esforços para aumentar a 
qualidade dos produtos e a produtividade dos processos, sobretudo nos períodos de crise econômica. 
Assim, para o Engenheiro de Produção, a capacidade de planejar para aplicação de inovação tecnológica 
em processos operacionais torna-se um desafio importante que irá depender do seu conhecimento sobre as 
novas tecnologias de gestão (software) e de operação (hardware). Também é importante, no âmbito da 
Engenharia Organizacional, inter-relacionar as áreas de gestão da inovação, gestão do conhecimento e 
gestão de projeto para obter projetos de inovação tecnológica ágeis e sustentáveis. Neste contexto, foi 
realizada uma extensa pesquisa sobre essas áreas do conhecimento e foi desenhado um quadro conceitual 
para orientar de forma simples e objetiva a determinação das competências organizacionais específicas, 
bem como alguns tópicos especiais, para projetos de inovação tecnológica.  
Palavras-chave: Gestão da Inovação Tecnológica; Gestão do Conhecimento; Gestão de Projetos; 
Estratégia Organizacional; Gestão da Tecnologia; Engenharia do Produto.  
 Área/Subárea: Engenharia Organizacional/Gestão da Inovação.  
 
1. Estrutura do trabalho 

As competências da Engenharia de Produção são, cada vez mais, relevantes para 
a melhoria do desempenho das organizações, mas traz um grande desafio aos 
engenheiros dessa área do conhecimento. Suas capacidades para resolver problemas 
dependendo apenas do conhecimento e práticas em análise, diagnóstico de problemas e 
prognóstico de soluções, já não contribuem exclusivamente para a melhoria dos 
processos e produtos. 

Em ambiente de crise econômica, uma das palavras fundamentais para o 
Engenheiro de Produção é “Inovação”, pois as empresas precisam atender 
simultaneamente às demandas por eficiência, qualidade e flexibilidade (SBRAGIA et 
al., 2009). E esse processo precisa ser uma prática sistemática e ser baseada em uma 
série de conhecimentos multidisciplinares pois precisa incorporar soluções também 
obtidas por outras áreas do conhecimento em Engenharias, tais como: Elétrica, 
Eletrônica, Mecatrônica, Automação e Controle, Materiais, entre outras. Portanto, o 
Engenheiro de Produção pode se posicionar como um “requisitante”, ou definidor de 
requisitos, das soluções dos problemas (ou melhorias) por ele diagnosticadas e gerir o 
processo de inovação tecnológica. Ele é o responsável por identificar as áreas que 
precisam ser desenvolvidas, e os processos que busquem o desenvolvimento da 
organização. A partir de uma análise criteriosa desses processos é possível identificar os 
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gaps em gestão da inovação e desenvolver programas, projetos e respectivos planos de 
ações para inserir soluções inovadoras na organização. 

Segundo Plonski (2005) alguns componentes são relevantes para a inovação 
tecnológica, são eles: o empreendedorismo inovador, o marketing e a comunicação 
social, a pesquisa científica e tecnológica, o desenvolvimento tecnológico, e a gestão do 
conhecimento e o gerenciamento de projetos. A interação entre os fatores Tecnologia e 
Conhecimento é crucial pois as empresas devem acumular conhecimento e utilizá-lo 
para desenvolver inovação. Além disso, é necessário dar vida às ideias e, então, os 
processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) devem ser muito eficazes 
para produzir resultados expressivos na competitividade, devendo ser geridos e 
implementados aplicando-se os conceitos e técnicas avançadas de Gestão de Projetos 
(TROTT, 2012). 

No que se refere a abordagem da gestão de inovação, surge a importância e a 
necessidade de uma postura intelectual, tal como a abertura para o diálogo com 
diferentes áreas do conhecimento, a integração dialética entre a teoria e o objeto 
empírico, e a percepção da importância da história na compreensão e construção do 
presente e do futuro (TIGRE, 2006). Assim, esta afirmação contribui para justificar a 
mensagem inserida neste artigo. 

Assim, este artigo pretende explorar dois aspectos relativos às competências e 
posicionamento do Engenheiro de Produção face às inovações tecnológicas. São eles: 1) 
quais competências e tópicos de conhecimento são necessários para projetos de 
inovação tecnológica; 2) como definir um conjunto de requisitos e áreas de 
conhecimento para gerir projetos de inovação. O grupo de pesquisa constituído pelos 
autores tem se preocupado em definir alguns tópicos importantes e seu inter-
relacionamento que contribua para facilitar o estudo e a implementação de inovação em 
empresas de pequeno e médio porte. 
2. Inovação Tecnológica 

Inovação pode ocorrer de diversas maneiras, por exemplo: inovação de produto 
novo, desenvolvimento de um novo processo de produção de produtos ou serviços e 
novos conceitos e métodos de gestão. De forma mais abrangente, Freitas Filho (2013) 
define inovar como “a capacidade das pessoas de utilizar sua criatividade, seus 
conhecimentos e suas habilidades na geração de uma mudança que altere o status quo 
de um produto, de um serviço, de uma tecnologia, de um novo processo produtivo, ou 
ainda na criação de um novo mercado ainda não explorado”.  

Segundo o chamado “pai” da inovação, Schumpeter (1988), esta ocorre quando 
um novo produto foi lançado, um novo método de produção é adaptado, a introdução de 
um novo mercado ocorre, quando novos materiais são usados ou quando um novo tipo 
de estrutura organizacional é implantado. Em todos os casos, o processo pode acontecer 
de maneira fechada, ou seja, envolvendo apenas uma empresa, ou pode ser fruto de uma 
parceria envolvendo empresas e instituições de pesquisa. 

A Inovação Tecnológica é a concepção de um produto ou processo de produção, 
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novos ou adaptados, que melhore o desempenho dos atuais seja em qualidade ou em 
produtividade, obtendo o aumento da competitividade no mercado. Complementando, a 
Comissão Europeia, no texto Orientation Papers on Industrial Innovation, aponta para a 
necessidade de desenvolver tecnologias que transformem a indústria através da pesquisa 
científica, e o desenvolvimento e a gestão da inovação para aumentar a competitividade 
dos diversos tipos de organizações. Salienta, ainda, que as tecnologias baseadas em 
conhecimento e capital intensivo podem ser tecnologias facilitadoras essenciais para a 
inovação de processos, produtos e serviços. Normalmente atravessam muitas áreas das 
ciências e das tecnologias e apoiam-se na convergência, integração tecnológica e no 
potencial de induzir mudanças estruturais. Exemplos dessas áreas são: fotônica, 
manufatura, nanotecnologias, biotecnologia, materiais avançados, micro/nanoeletrônica 
(COMISSÃO EUROPEIA, 2011).  

Portanto, o avanço do conhecimento e a capacidade de gerir dados e informações 
que permitam gerir e implementar projetos de inovação tecnológica, exige um esforço 
importante das organizações e dos engenheiros para o aumento da competitividade. 
Ademais, o contexto das ciências e da tecnologia nos tempos atuais têm impactado de 
maneira mais forte o conceito de inovação, o Manual de Oslo (OCDE) dá uma 
contribuição crucial para o entendimento de como tratar a inovação. 
2.1 Gestão do Conhecimento 

Deter algum tipo de conhecimento está relacionado a conhecer uma quantidade 
significativa de dados e informações e conseguir relacioná-los para produzir algo mais 
valioso. É possível construir conhecimento a partir de estudos e pesquisas (a priori), ou 
a partir da experiência ou aprendizagem (a posteriori).  

Porém, em um contexto organizacional, ter à disposição uma grande quantidade 
de conhecimento não implica necessariamente em uma vantagem competitiva. Existe a 
necessidade de um processo que faça a gestão do conhecimento disponível para que este 
se torne um diferencial de fato.  

Portanto, o engenheiro de Produção precisa conhecer/estudar/aprender, pelo 
menos, os seguintes aspectos (adaptado de TROTT, 2012): 
 Dar relevância à trajetória da organização em relação às tecnologias que ela utiliza; 
 Dar importância às competências organizacionais específicas, identificá-las e 

desenvolvê-las para a inovação; 
 Reforçar a base de conhecimento emergente necessário para os novos desafios; 
 Entender o conceito de “Organizações que Aprendem”. 
 Reconhecer a importância das capacidades técnicas multidisciplinares; 
 Avaliar a estratégia de inovação da organização. 

A aquisição de conhecimento sobre tecnologia consome muito tempo, envolve 
pessoas e experimentação e exige aprendizagem (TROTT, 2012, pg. 191). Contudo, o 
conhecimento em uma determinada tecnologia combinada com uma oportunidade de 
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mercado e com as competências organizacionais necessárias podem garantir a 
organização o desenvolvimento projetos de inovação. 
2.2 Gestão de Projetos 

Apenas conceitos, metodologias e ferramentas de Gestão da Inovação, por si só, 
não significam a entrega do resultado final da solução inovadora. Vimos que o 
Conhecimento, e a sua gestão eficaz, é um componente crucial para inovar, contudo 
como “dar asas à imaginação”?  

Trentim (2011) considera que, atualmente, o gerenciamento de projetos deve 
incluir procedimentos, processos, políticas e ferramenta formalizadas e que as soluções 
precisam ser endereçadas de modo consistente e padronizado, ou seja, um 
gerenciamento dito sistêmico ou por processo. Ademais, no escopo da área de Gestão de 
Projetos, incluem-se as competências em Engenharia do Produto e em Desenvolvimento 
de Produto, as quais podem ser obtidas internamente com profissionais e estruturas 
adequadas, ou externamente através de apoios para PD&I que podem ser obtidos em 
universidade e laboratórios de pesquisa. 

Segundo Poligmano & Drumond (2001), “o desenvolvimento de produtos pode 
ser definido como o processo responsável pela transformação de informações de 
oportunidades de mercado e possibilidades técnicas em informações para a fabricação 
através de um sistema de ações e objetos relacionados à pesquisa e desenvolvimento, 
marketing e logística”. Nessa definição fica clara a necessidade de interação entre 
Conhecimento e Tecnologia. 
3. Determinação de Requisitos Especiais para Projetos de Inovação Tecnológica  

Ao explorar quais competências e tópicos de conhecimento são necessários no 
âmbito da Engenharia de Produção, surgem as seguintes propostas: 
 O perfil do Engenheiro de Produção deve ser completo no que se refere aos conceitos 

de Gestão da Inovação; 
 A organização precisa do mínimo de maturidade em Gestão do Conhecimento, seja 

na organização do conhecimento e na promoção de ações de aperfeiçoamento dos 
seus sistemas e pessoas quanto na capacidade de manter programas de inovação 
baseados nas áreas de conhecimento pertinentes aos seus produtos e processos; 

 O engenheiro e a organização precisam praticar, e ter experiência, em Gestão de 
Projetos de modo a organizar o esforço de empreender ações de melhorias através de 
projetos de inovação tecnológica. 

Assim, nesta pesquisa propõe-se uma abordagem simples para auxiliar os 
engenheiros e as empresas de pequeno e médio porte a empreenderem soluções com 
inovação tecnológica, ou seja, sugerindo que o Engenheiro de Produção conduza, como 
um primeiro passo, as seguintes ações no planejamento de projetos de inovação 
tecnológica (Figura 1): 
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 Avaliar (ou reavaliar) a plataforma de Gestão da Inovação da empresa; 
 Utilizar ou desenvolver uma base de Gestão do Conhecimento (ou procurar fora da 

organização); 
 Estabelecer o planejamento dos programas e projetos de inovação tecnológica, de 

acordo com os preceitos da Gestão de Projetos. 

 
Figura 1. Interação entre as áreas de Gestão da Inovação, do Conhecimento e de Projetos. 

Em conclusão, propõe-se “olhar” para a interação entre essas áreas de modo a 
priorizar ações que possam contribuir para a pesquisa e o desenvolvimento de soluções 
inovadoras. Vários elementos de estudo, de experimentação e de desenvolvimento 
aplicado atuam como base para tal interação proposta no modelo acima. São elas: 
planejamento e execução eficaz da estratégia organizacional e, ainda, a inclusão da 
Gestão da Tecnologia e da Engenharia do Produto, seja internamente ou recorrendo-se a 
apoio externo à organização. 
4. Análise e Discussão dos Resultados 

A atual conjuntura econômica caracteriza-se por mudanças aceleradas nos 
mercados, nas tecnologias e nas formas organizacionais, de maneira que o 
conhecimento alcançado pelas empresas se torne um fator crucial de diferenciação e 
competitividade. Quando a organização não investe em uma estrutura de apoio à Gestão 
do Conhecimento, de modo a incrementar suas capacidades em aprender e transformar o 
aprendizado em uma ponte para o aumento da competitividade, então os esforços de 
empreender a inovação tecnológica tornam-se nulos. 

Por outro lado, a especialização em Engenharia Organizacional é um fator 
importante na formação do Engenheiro de Produção moderno (atualizado), e essa 
interação entre Gestão da Inovação, do Conhecimento e de Projetos precisa ser bem 
estudada para que se encontrem linhas de pesquisa que formulem novas metodologias, 
métodos e ferramentas de apoio a tomada de decisão. Portanto, o Engenheiro de 
Produção deve, além de aplicar esses requisitos, ter a preocupação de obter as 



IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  
Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  
Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 

– Campus Aparecida de Goiânia 

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 
competências necessárias referentes a essas áreas da Engenharia Organizacional. 

As competências e habilidades em planejar, gerir e executar projetos são 
atividades inerentes ao expertise do Engenheiro de Produção. Esta vocação precisa ser 
estimulada com foco voltado para a inovação tecnológica, de modo a contribuir com os 
esforços das organizações para aumentar sua competitividade 
5. Considerações Finais 

A ideia central deste artigo adveio de uma preocupação dos autores em 
posicionar o Engenheiro de Produção para o fortalecimento de suas competências em 
Gestão da Inovação Tecnológica e, então, foi elaborado um texto baseado em pesquisa 
bibliográfica. Os resultados dessa pesquisa incentivaram a elaboração de um quadro 
conceitual que pretende ilustrar a ideia dos tópicos essenciais em gestão da inovação 
tecnológica, gestão do conhecimento e gestão de projetos.   

Partindo-se do pressuposto que cabe ao Engenheiro de Produção liderar a gestão 
da melhoria de sistemas, processos e produtos, pretende-se então que este trabalho 
provoque a discussão e o alinhamento de conceitos, metodologias e ferramentas de 
gestão, de modo a liderar os processos de inovação tecnológica.  

Trabalhos futuros incidindo nesta proposta poderão contribuir para a formação 
do Engenheiros de Produção e, em consequência, contribuir para as organizações 
aumentarem sua competitividade e sobreviverem às oscilações do Mercado em tempo 
de crise econômica. 
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de investigar a percepção da satisfação no trabalho de 10 funcionários de 

uma universidade privada na cidade de Anápolis (GO), os quais foram convidados a responder um questionário 

elaborado e validado por Frossard (2009) baseado nos indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

propostos por Walton (1973), sendo eles: condição de trabalho, organização do trabalho, integração social, 

participação, saúde, compensação, comunicação e imagem da organização. Realizou-se uma pesquisa descritiva e 

quantitativa com amostragem não-probabilística. Para a análise dos dados, as informações obtidas foram tabuladas 

no Excel e logo em seguida desenvolvidas as análises estatísticas. Os resultados encontrados em relação ao 

comparativo geral da avaliação da QVT julgaram que a maioria das avaliações foram satisfatórias e muito 

satisfatórias Percebe-se também, que os indivíduos com vínculo até 2 anos e meio com a instituição estão mais 

satisfeitos e que o índice de satisfação diminui em 2,61% após esse período. Desse modo, conclui-se que os 

indivíduos com mais tempo de casa estão um pouco mais insatisfeitos do que aqueles indivíduos com menos tempo 

na instituição. Frente a isso, é importante que novos estudos sejam realizados visando entender os variáveis 

presentes que interferem na QVT e que acabaram por resultar nesses índices. 
Palavras-Chave: Satisfação no trabalho; Modelo Walton; Escala de satisfação no trabalho. 

Área/Subárea: Engenharia do trabalho/Projeto e Organização do trabalho  

1. Introdução 

Com as mudanças sociais ocorridas nos últimos anos, percebem-se novos modos de se 

compreender e atuar nas organizações de trabalho. O funcionário passa a ser considerado como 

fator importante no desempenho e sucesso das empresas. Frente a esta situação, é necessário 

ter profissionais que se sintam satisfeitos com suas condições de trabalho, pois, desse modo, 

realizará sua função com maior eficiência. 

O conceito de satisfação no trabalho vem sendo amplamente discutido, havendo 

diversas formas de compreendê-lo e analisá-lo, haja vista a diversidade de instrumentos que se 

propõem a mensurar o nível de satisfação dos empregados. Trata-se de um construtomulti 

causal e pluri determinado, com diversas variáveis atuando (COELHO JR, FAYAD 2012). 

Pensar na satisfação do trabalhador, diz respeito ao fato de se refletir sobre o vínculo 

entre os indivíduos e seu trabalho, levando em consideração as organizações. Segundo Silva 

(2010), a satisfação no trabalho está ligada a um clima de confiança, em que os trabalhadores 

buscam oportunidades de êxito e a administração tenta atuar de modo que propicie menor 

controle social. Percebe-se assim, a íntima relação entre satisfação no trabalho e qualidade de 

vida neste ambiente, sendo esta última o principal meio para se atingir ótimos níveis de 

satisfação (SILVA 2010). 

Considerando-se esta íntima relação entre os conceitos supracitados, levante-se o 

seguinte questionamento para a execução desta pesquisa: Como se manifesta a satisfação no 

trabalho dos funcionários de uma universidade particular do interior de Goiás? 

O objetivo do presente estudo é inferir a respeito da satisfação de dez trabalhadores de 

uma universidade privada situada na cidade de Anápolis (GO). Pretende-se atingir tal objetivo 

mailto:fefelobato@hotmail.com
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através da aplicação de um questionário. O mesmo aborda atributos como: condição de 

trabalho, organização do trabalho, integração social, participação, saúde, compensação, 

comunicação e imagem da organização.  

  

2. Fundamentos Teóricos 

 

O tema satisfação no trabalho vem sendo abordado por diversos pesquisadores ao longo 

dos últimos anos, uma vez que os sentimentos, as percepções, as emoções e as condições dos 

trabalhadores passaram a ser compreendidas como fatores relevantes para o bom 

funcionamento e sucesso das organizações (SILVA ,2010).  

As primeiras teorias sobre satisfação no trabalho relacionava tal tema com questões 

motivacionais. Nessa perspectiva, a satisfação no trabalho é entendida como “causa” do 

comportamento no trabalho. Dentre as várias teorias desenvolvidas, tem-se destaque a Teoria 

da Motivação-Higiene desenvolvida por Herzberg, a qual dizia que satisfação e insatisfação 

apresentam pontos de partida diversos, na qual satisfação advém de fatores motivadores, que 

são: realização, reconhecimento, responsabilidade e crescimento profissional. Já a insatisfação 

é determinada por fatores de higiene, que dizem respeito à supervisão, ao ambiente de trabalho, 

à remuneração, à política da empresa, às condições de trabalho e às relações interpessoais 

(CECÍLIO, 2008). 

Outra teoria presente dentro da perspectiva motivacional é a Teoria de motivação de 

Maslow. Este autor estruturou a teoria em cinco níveis hierárquicos, que são: fisiológicas, de 

segurança, de relacionamento social, de estima e por fim, de auto realização. Nesta teoria, 

muitas vezes apresentada sob a forma de uma pirâmide, as primeiras necessidades estão na base 

e as últimas no topo. Ou seja, para que o sujeito sinta-se satisfeito é preciso estar no topo da 

pirâmide (CECÍLIO, 2008). 

Logo mais, após a década de 70, tem se o advento do entendimento de satisfação como 

uma atitude. Além disso, tal conceito era visto como capaz de predizer alguns comportamentos 

no ambiente de trabalho, tais como produtividade, desempenho, rotatividade e absenteísmo. Tal 

modo de entendimento ainda está presente em diversos estudos na atualidade (Siqueira, 2008).  

Dentre as teorias desenvolvidas nesta vertente, é possível verificar a presença da Teoria 

da Satisfação de Locke (1976) desenvolvida pelo autor de mesmo nome na década de 70 e que 

afirmava que a satisfação e a insatisfação não têm fontes diferentes, mas que são conceitos 

diferentes. Nesta teoria, satisfação é a resposta emocional diante da realização de um trabalho 

e a insatisfação tem relação com o sentimento de desprazer (CECÍLIO, 2008). 

Logo mais, surgem teorias que responde a uma nova perspectiva, a qual diz respeito a 

estudos associados aos pressupostos humanistas e sociais, os quais estão preocupados com a 

responsabilidade social por parte das empresas. Dentro desses estudos, a satisfação no trabalho 

é um meio de monitorar o modo como as organizações pensam e se relacionam com os 

funcionários, uma vez que pode representar os resultados dos investimentos da organização em 

promoção de saúde e bem-estar dos trabalhadores. Desse modo, ganham força os estudos que 

se preocupam com os sentimentos emergentes das relações estabelecidas no ambiente de 

trabalho, pois tais sentimentos podem se estender para além deste ambiente, tendo a capacidade 

de afetar o bem-estar social e a saúde física e mental dos sujeitos.  (SIQUEIRA, 2008). 

Sendo assim, Siqueira (2008) sintetisa que com o advento do século XXI a satisfação 

no trabalho é entendida como um dos conceitos que envolvem vínculo afetivo entre trabalho e 
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trabalhador. É então compreendido como algo que advém do ambiente laboral e que incide 

sobre a saúde do trabalhador.  

Em relação à definição do conceito de satisfação no trabalho, percebe-se que não há um 

consenso. Segundo Silva (2010), na atualidade, há duas vertentes no que tange ao entendimento 

deste conceito. Na primeira, existem os autores que entendem a satisfação no trabalho como 

um fenômeno afetivo. Já na segunda, estão aqueles que veem como um fenômeno cognitivo. 

Se entendido como afetivo, são as emoções e os afetos que entram em cena, sendo um resultado 

daquilo que o sujeito vivencia e o modo com avalia a vivência, levando em consideração suas 

expectativas. Agora, se compreendido como um fenômeno cognitivo tem-se os processos 

mentais como prevalecendo, o resultado passa a ser uma forma de pensar, um conhecimento 

construído sobre o trabalho. 

Segundo Siqueira (2008) alguns estudos tem apontado que a satisfação dos 

trabalhadores seria um sentimento sensível às políticas e práticas gerenciais, principalmente em 

relação às práticas que sinalizam pra uma preocupação, comprometimento e valorização, ou 

seja, o quanto a empresa entende o funcionário como importante e o quanto estaria disposta a 

retribuir os esforços e a dedicação de seus funcionários. 

Com vistas a propiciar a satisfação dos funcionários, as organizações estão cada vez 

mais preocupadas em promoção de qualidade de vida. Deste modo, as empresas estão 

proporcionando um ambiente de trabalho mais adequado e confortável e diversos profissionais 

estão buscando em meio às suas atividades profissionais e pessoais, organizações que 

possibilitem, além de um bem-estar físico, um bem-estar emocional e espiritual, ou seja, tais 

ações acabam por representar um diferencial para as empresas (PAZINI, STEFANO, 2009). 

 

3. Procedimento Metodológicos 

Esta pesquisa foi realizada na primeira semana de outubro do ano de 2015, aplicada com 

os trabalhadores de uma universidade privada na cidade de Anápolis, Estado de Goiás , a qual 

apresentou  como resultado a percepção dos trabalhadores supracitados quanto à QVT 

(qualidade de vida no trabalho). 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário elaborado e validado 

por Frossard (2009) baseado nos indicadores de QVT propostos por Walton (1973). 

Ao todo, essa pesquisa contem 280 avaliações, sendo 28 questões aplicadas a 10 

indivíduos distintos. Tais questões  são divididas em oito critérios, sendo eles: condições de 

trabalho, organização do trabalho, integração social, participação, saúde, compensação, 

comunicação e imagem da organização. 

As questões são de múltipla escolha e seguem o modelo da escala Likert onde o 

indivíduo pesquisado tem a opção de escolher apenas uma das cinco respostas pré-definida, 

sendo elas: não satisfeito, pouco satisfeito, indiferente,  satisteito e muito satisfeito. Cabe a este 

escolher a opção que melhor represente sua opinião. 

O primeiro critério avaliado foi as condições de trabalho, cujos indicadores de QVT 

foram: ambiente físico, seguro e saudável e recursos disponíveis para o trabalho. O segundo 

critério avaliado refere-se à organização do trabalho, cujos indicadotes de QVT foram: ritmo 

de trabalho e execução das tarefas diárias. O terceito cretério avaliado foi a intregração social, 

cujos indicadores de QVT foram: relacionamento interpessoal, relacionamento com a chefia e 

ações que refletem  a motivação. O quarto critério avaliado refere-se a participação, cujos 

indicadores de QVT foram: liberdade de expressão, capacidade e qualificação e crescimento 
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pessoal. O quinto critério avaliado foi a saúde, cujos indicadores de QVT foram: integridade 

física, mental e social e controle de doenças. O sexto critério avaliado foi a compensação, cujos 

indicadores de QVT foram: renda adequada ao trabalho, equidade interna e equidade externa. 

O penúltimo critério avaliado foi a comunicação, cujo único indicador de QVT foi o processo 

de circulação de informações.  

Por fim, o último critério avaliado foi a imagem da organização cujos indicadores de 

QVT foram: imagem da instituição, responsabilidade social e ambiental, responsabilidade pelos 

produtos e serviços e qualidade de vida na instituição. 

4. Análise dos Resultados 

O questionário foi aplicado a 10 indivíduos. Todos são colaboradores efetivos da 

instituição pesquisada. Dos pesquisados, 60% são do sexo feminino e 40% são do sexo 

masculino. O tempo médio em que estes indivíduos possuem vínculo com a instituição é de 

pouco mais de 4 anos e 3 meses. A idade média dos mesmos é de 37 anos de idade. 

Ao analisar pontualmente os indivíduos do sexo masculino percebemos que o tempo 

médio em que eles estão vinculados à instituição cai para pouco mais de 3 anos e 2 meses e a 

idade média é de 31 anos. 

Já os indivíduos do sexo feminino estão vinculados à instituição a pouco mais de 5 anos 

e a idade média é de 40 anos. 

De forma generalizada, o Gráfico 1, a seguir consiste na avaliação da QVT como um 

todo, ou seja, sem o desmembramento das avaliações por critério. 
 

 

Gráfico 1 – Análise geral da QVT 

 
Fonte: Próprio Autor, 2016. 

Embora perceptível que a maioria das avaliações foram satisfatórias e muito 

satisfatórias, não deve-se menosprezar a minoria que representa 35,36% das avaliações. É 

importante encarar este cenário como uma oportunidade de melhoria. 

Para identificar quais os critérios foram determinantes para firmar os índices 

demonstrados no Gráfico 1, consulta-se a Tabela 1. Nela pode-se cruzar a escala de avaliação 

com o respectivo critério. 
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Tabela 1 – Analise geral da QVT e seus desdobramentos 

 

 
Fonte: Próprio Autor, 2016. 

 

No próximo gráfico (GRÁFICO 2) foi feita uma análise geral da QVT conforme tempo 

de vínculo com a instituição. Segue abaixo os resultados: 
 

Gráfico 2 – Análise da QVT conforme tempo de vínculo com a instituição 

Fonte: Próprio Autor, 2016. 

Quanto aos indivíduos que estão vinculados à instituição a mais de 2 anos e meio, este 

índice cai ligeiramente para 64,86%. Embora muito próximo, conclui-se que os indivíduos mais 

velhos de casa estão um pouco mais insatisfeitos quando comparados aos mais jovens. 

5. Considerações Finais 
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As empresas têm aumentado sua atenção para a análise da satisfação de seus 

funcionários, uma vez que tal estado pode influenciar na permanência e na produtividade dos 

colaboradores. Diante desse interesse, este estudo buscou avaliar a satisfação no trabalho de 

empregados de uma universidade particular de uma cidade no interior do estado de Goiás. 

Percebeu-se com clareza os critérios que requerem um pouco mais de atenção da 

instituição. Trata-se de um pontapé inicial para ajustar directrizes organizacionais, 

procedimentos, normas internas dentre outras acções que podem contribuir para a melhor 

qualidade de vida dos trabalhadores nesta instituição de ensino superior privada. Sendo assim, 

entende-se que este estudo também pode servir de base para a melhoria da QVT em outras 

instituições do mesmo segmento e características. 
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RESUMO  

A iluminação de hospitais é fundamental para o correto desempenho da atividade laboral e recuperação dos 

pacientes. No ambiente hospitalar a questão da iluminação deve ser atendida adequadamente em todas as alas de 

atendimento, uma vez que a correta visualização permite um correto diagnostico, quando visual, procedimento 

cirúrgico, leitura e interpretação de resultados de analises laboratoriais e consequentemente de posologias 

medicamentosas. O presente estudo teve como objetivo analisar, por meio da técnica de luminotécnica, a 

adequação dos índices de iluminância de um hospital localizado no estado de Rondônia, o qual baseou-se na 

realização de visita in loco e avaliação dos índices de iluminância de diferentes setores hospitalar, com o auxilio 

de um luxímetro. Em comparação com a norma NBR 8995:2013, que trata de valores para cada tipo de 

ambiente, podemos identificar pontos estudados fora dos valores ótimos estabelecidos pela norma vigente, sendo 

estes o posto de enfermagem da ala de ortopedia, sala de triagem, atendimento odontológico e de dispensação de 

medicamentos. Contudo novas averiguações devem ser realizadas para que se tenha um fator conclusivo, pois 

existem algumas variáveis como clima, horário, a inativação de algumas lâmpadas, obstrução de janelas e as 

condições de manutenção e tempo de uso das luminárias que devem ser avaliadas e correlacionadas. 

Palavras-chave: Luminotécnica, NBR 8995:2013, Hospital. 

Área/Subárea: ENGENHARIA DO TRABALHO/ Projeto e Organização do Trabalho 

 

1.  INTRODUÇÃO 

A boa iluminação no ambiente de trabalho propicia elevada produtividade, melhor 

qualidade do produto final, redução do número de acidentes, diminuição do desperdício de 

materiais, redução da fadiga ocular e geral, melhor supervisão do trabalho, maior 

aproveitamento do espaço, mais ordem e limpeza das áreas e elevação da moral dos 

funcionários. (LAUAR, 2012).  

 A conformação dos ambientes de trabalho de forma a atender as especificidades das tarefas 

desempenhadas em cada posto de trabalho, de maneira compatível com as necessidades de 

precisão e padronização, conforto e segurança dos colaboradores pode ser realizada pelo uso 

da técnica de luminotécnica. 

Luminotécnica é o estudo da implementação e utilização da iluminação artificial nos 

projetos de ambientes seja externo ou interno, com objetivos ligados ao desempenho de 

atividades e segurança, possibilitando o acesso e permanência nos diferentes horários do dia.   

A iluminação de hospitais é fundamental para o correto desempenho da atividade laboral.  

O ideal é sempre poder contar com iluminação natural e artificial, todavia isto nem sempre é 

possível, mas quando ambas são bem projetadas tem-se resultados excelentes nos ambientes, 

proporcionando segurança nos movimentos, condição adequada para realização de operações 

de manipulação de pacientes e de medicamentos, intervenções clínicas e diagnósticas de 

ordem visual. 

mailto:wesleyeoe18@gmail.com
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O objetivo do presente estudo foi o de analisar por meio da técnica de luminotécnica a 

adequação dos índices de iluminância de um hospital localizado no estado de Rondônia. 

2. Desenvolvimento do Trabalho 

Vários são os fatores que influenciam no desempenho de sistemas de iluminação, 

praticamente qualquer alteração no ambiente pode melhorar ou comprometer a qualidade 

luminosa do espaço físico, desta forma é imprescindível, ao profissional da área de projetos 

das instalações e de postos de trabalho, o entendimento das especificidades das atividades 

desenvolvidas no local em projeção ou analise e utilização correta dos parâmetros de 

iluminação de modo a obter bons resultados no âmbito produtivo e níveis satisfatórios de 

segurança e conforto do trabalhador (CARVALHO JUNIOR, 2010). 

Segundo Silva (2014) luz é uma irradiação eletromagnética capaz de produzir sensação 

visual no espectro visível , situado na faixa entre 380 e 780 nanômetros (nn).  

Conhecer as grandezas luminotécnica são fundamentais para um bom projeto de 

iluminação. Dentre as grandezas temos: temperatura de cor (em K), índice de reprodução de 

cor (IRC), fluxo luminoso (em lumens - lm), intensidade luminosa (em candela -cd), 

luminância (em cd/m2) e iluminância (em lux).  

A iluminância é o fluxo luminoso que incide sobre uma superfície situada a dada distância 

da fonte luminosa. Uma iluminância de 1 lx ocorre quando o fluxo luminoso de 1 lm é 

distribuído uniformemente em uma superfície de 1 m2 (SILVA, 2014). 

Um hospital é considerado uma instituição complexa e dinâmica na qual, o planejamento 

do espaço físico requer a abordagem de questões voltadas ao conforto, à usabilidade, à 

acessibilidade e à funcionalidade de seus usuários, aliadas às boas práticas dos profissionais 

visando o controle da infecção hospitalar. Tais ações e medidas visam o bem estar e à 

recuperação dos pacientes, além do atendimento adequado aos demais usuários destas 

edificações, como os acompanhantes de pacientes e funcionários (MIQUELIN, 1992). 

  Dentre os fatores que envolvem a concepção do espaço físico hospitalar, as condições de 

iluminação também são um importante aspecto de projeto a avaliar, visto que, muitas pessoas 

tendem há passar muito tempo em locais, como: enfermarias e salas de espera. Nessa 

perspectiva, a abordagem de questões relacionadas à iluminação hospitalar deve partir das 

necessidades dos trabalhadores e dos pacientes e, sendo assim, Teixeira e Tamanini (2005, p. 

82) descrevem que: 

A substituição da sobriedade e frieza destes ambientes pode ser alcançada com a 

utilização de recursos luminosos na exploração máxima de luz natural, contraste de 

cores, ou ainda, áreas destinadas à meditação, principalmente no momento em que 

todas as faculdades mentais precisam estar em harmonia para o melhor 

restabelecimento da saúde e vitalidade. 

No Brasil, na elaboração de projetos de iluminação de hospitais, o profissional deve estar 

atento às recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), através da 

ABNT NBR ISO 8995-1: 2013 - Iluminância de interiores, na qual recomendam-se os níveis 

ótimos de iluminação para os mais variados ambientes de trabalho. No ambiente hospitalar a 

questão da iluminação deve ser atendida adequadamente em todas as alas de atendimento, ou 

seja, desde a etapa de triagem, consultórios, enfermarias, leitos, salas de  preparação e 
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dosagem de medicamentos e salas cirúrgicas, uma vez que a correta visualização permite um 

correto diagnostico, quando visual, procedimento cirúrgico, leitura e interpretação de 

resultados de analises laboratoriais. No caso de leitos, o ambiente levemente escurecido é 

desejável, por transmitir sensação de tranquilidade, imprescindível a recuperação e dos 

pacientes. A má iluminação nestes postos de trabalho pode acarretar graves danos a saúde do 

profissional e ao diagnostico e recuperação do  paciente. 

A iluminação nos hospitais não deve ser uniforme e desinteressante. Sempre que possível, 

deve existir variação de luz, entretanto, não é isto que ocorre. Segundo Costi (2001) o que se 

verifica na maioria dos hospitais públicos é a carência de recursos, ambientes empobrecidos e 

monótonos. 

O reconhecimento da iluminância do ambiente hospitalar pode ser avaliado por meio de 

técnicas como a tabulação e analise conjunta de declarações dos trabalhadores relativos à 

iluminação do ambiente de trabalho, pela investigação e analise de acidentes ocorridos por 

iluminação deficiente, pela verificação de áreas sombreadas nos locais de trabalho ou pela 

avaliação do número de lux´s expresso pela razão entre o fluxo luminoso irradiado por uma 

fonte de luz sobre uma superfície situada a certa distância desta fonte. 

A forma rápida e prática de avaliação do nível de iluminação de um ambiente é pelo uso de 

equipamento especifico chamado de luxímetro. O posicionamento do equipamento sobre a 

superfície de trabalho, em condições normais de trabalho, permite a leitura numérica em 

display digital do valor, em lux, da iluminância do dado local. 

De acordo com a ABNT 8995:2013 para locais de assistência médica indica-se: 

 Salas de Espera: 200 lux 

 Corredores: durante o dia: 200 lux 

 Corredores: durante a noite: 50 lux 

 Enfermarias: 

 Iluminação geral: 100 lux 

 Iluminação leitura: 300 lux 

 Exame Simples: 300 lux 

 Sala de Exames em Geral: 500 lux 

O presente estudo baseou-se na realização de visita in loco nos setores: posto de 

enfermagem, sala de dosagem e corredores da ala de ortopedia, sala de triagem de recepção de 

novos pacientes para internação, sala de atendimento odontológico e sala de dispensação. 

Durante a visita foram observados características dos postos de trabalho, como: cor de 

pintura das paredes, tipo de luminárias utilizadas, espaçamento entre as linhas de lâmpadas, 

acabamento das superfícies de trabalho, disponibilidade, tamanho e material construtivos das 

janelas, uso ou não de dispositivo de redução da irradiação solar (cortinas ou filmes). Em 

todos os setores visitados foi averiguado o índice de iluminância com o auxílio de um 

luxímetro portátil, com tela de cristal líquido (LCD) Modelo SKLD 50 da marca Skill Tec.  

Em todos os setores visitados foi averiguado o índice de iluminância com o auxílio de um 

luxímetro portátil, com tela de cristal líquido (LCD) Modelo SKLD 50 da marca Skill Tec.  
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Imagem 01: Setores hospitalar visitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Foto: autores) 

Legenda: 

(A) Posto de Enfermagem – ala ortopedia 

(B) Sala de dosagem – ala ortopedia 

(C) Corredores da ala de ortopedia 

(D) Sala de triagem - Internação 

(E) Sala de atendimento odontológico  

(F) Sala de dispensação.

 

Os dados coletados foram tabulados e analisados de acordo com a ABNT 8995:2013 em 

analise do tipo comparativa. 

Quadro 01: Valores de Iluminância, em lux, por setor avaliado em hospital do Estado de 

Rondônia. 

Setores 
Atividades 

Desenvolvidas 

Área 

(m
2
) 

Objetivos da 

iluminação 

Iluminância 

Identificada 

(lux) 

Norma ABNT 

8995:2013 

(lux) 

Posto de 

Enfermagem – 

ala ortopedia 

Recebimento e 

entrega de 

prontuários. 

7,5  

Ser assertivo na leitura 

e interpretação da 

indicação médica. 

103 300 

Sala de 

dosagem – ala 

ortopedia 

Manipulação e 

dosagem de remédios 
8,36  

Facilidade na 

identificação dos 

medicamentos e 

precisão de dosagem. 

610 500 

(A

) 

(B) (C) 

(D) (E) (F) 
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Corredores da 

ala de ortopedia 

Passagem de pessoas 

e macas 
127,51 

Movimentação do 

público em Geral 
240 200 

Sala de triagem 

- internação 
Triagem de pacientes 13.61  

Identificar das 

condições físicas do 

paciente (peso, 

temperatura corporal, 

altura, dentre outros). 

184 500 

Sala de 

atendimento 

odontológico 

Procedimento 

odontológico 
17,62 

Visualização focada no 

procedimento no 

paciente 

284 500 

Sala de 

dispensação 

Recebimento, entrega 

e fracionamento de 

remédios. 

22,77 

Precisão no 

fracionamento dos 

medicamentos, bem 

como facilitar sua a 

localização e entrega. 

218 500 

Fonte: autores. 

Todos os ambientes visitados possuem a mesma estrutura construtiva de alvenaria com 

paredes pintadas na cor branca e piso do tipo granito. As janelas são de vidro transparente em 

esquadria de alumínio. Na sala do consultório odontológico observou-se que as janelas foram 

protegidas com filme na cor preta, evitando a passagem de iluminação solar. Tal 

procedimento foi explicado como sendo forma inibidora de raios solares focalizados sobre a 

cadeira odontológica, provavelmente resultado da ausência de analise de projeto quanto a 

movimentação do sol e o posicionamento das janelas ou, ainda, resultado de redefinição de 

áreas originalmente não projetadas para este tipo de atividade. 

As luminárias instaladas no hospital são todas do tipo fluorescente tubulares, afixadas em 

pares em suporte metálico e proteção em acrílico. As lâmpadas fluorescentes apresentam alta 

eficiência energética, vida útil de mais de 7.000 mil horas e podem ser aplicadas em 

residências, comércios, hospitais e industrias. (Silva, 2014). Observou-se a disposição das 

lâmpadas em linhas, espaçadas entre si, em média de 0,80 a 1,20 m, de acordo com o 

ambiente, sendo a maior distância verificada na área de corredores, contudo, por questões 

técnicas e financeiras, alguns conjuntos de lâmpadas apresentavam-se, no momento, da visita 

desligadas. 

Com base nos resultados apresentados no quadro 01, em comparação com a norma NBR 

8995:2013, que trata de valores para cada tipo de ambiente, podemos identificar pontos 

estudados fora dos valores ótimos estabelecidos pela norma vigente, sendo estes o posto de 

enfermagem da ala de ortopedia, sala de triagem, atendimento odontológico e de dispensação 

de medicamentos. 

O posto de enfermagem da ala de ortopedia do hospital está localizado ao lado da sala de 

dosagem, que apresentou iluminação superior a indicada pela norma, resultado de luz 

artificial combinada com a natural. A sala conta com uma ampla janela totalmente 

desobstruída quanto a passagem de irradiação solar. Neste local pode ser fazer a checagem e 

obter o resultado final da posologia e orientações médicas prescritas. Ressalta, se ainda, que 

em frente ao posto de enfermagem encontra-se um conjunto de luminárias desativadas. 
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A sala de triagem tem estrutura física conjugada com outros departamentos de 

documentação e recepção de pacientes, na qual não consta de janelas, havendo a demanda 

exclusivamente da luz artificial. Neste ponto o índice de iluminação não foi atendido.  

A sala de atendimento odontológico, conforme tratado anteriormente, tem as janelas com 

obstrução intencional dos raios solares. A aparelhagem do profissional da odontologia 

compõe de luminária especifica, com o intuito de focalizar a luz sobre o local de tratamento. 

Não se pode avaliar o índice de iluminação durante a operação, por motivos médicos e 

infectocontagiosos, logo a analise se baseou sobre a cadeira e não sobre a área bucal, não 

podendo o resultado encontrado ser considerado inadequado para o correto diagnóstico e 

tratamento. 

Quanto a sala de dispensação, além da analise dos pontos mencionados anteriormente, 

averiguou-se ainda que  cerca de 60% dos profissionais que atuam no setor utilizam de lentes 

de correção visual (óculos). A sala em questão apresenta janela de pequena dimensão, sendo 

exigida elevada claridade de fonte artificial e não atende as exigências da norma 

ABNT:NBR:8995:2013.  

Ressalta-se que o hospital em estudo atua 24 horas por dia, e neste intervalo a grande parte 

dos setores visitados e analisados são operacionalizados no período noturno. 

3. Considerações finais 

Por meio do levantamento de dados, com medições de níveis de luz propagadas nos setores 

estudados, podemos verificar que em comparação com a norma NBR 8995:2013, alguns 

setores não se adequaram valor-base pré-estabelecido. Contudo novas averiguações devem ser 

realizadas para que se tenha um fator conclusivo, pois existem algumas variáveis como clima, 

horário, a inativação algumas lâmpadas, obstrução de janelas e as condições de manutenção e 

tempo de uso das liuminárias devem ser avaliadas e correlacionadas. 

Da mesma forma, percebemos a grande importância do estudo da luminotécnica em um 

setor hospitalar, no qual a iluminação tem impacto nos efeitos biológicos e psicológicos dos 

seus usuários, significativos na saúde dos colaboradores da instituição, que os expressa em 

disposição e atenção ao pacientes, e nestes últimos é resultado da recuperação do estado físico 

e mental. 
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RESUMO 

Esse artigo traz o estudo da iluminância de salas de aulas localizadas em diferentes blocos de uma instituição de 
ensino de curso superior no estado de Rondônia. Para a realização da coleta, utilizou-se um equipamento próprio 
para a obtenção de iluminância denominado luxímetro e também uma trena para a medição das salas. Definiu-se 
seis diferentes pontos dentro das salas de aula selecionadas para a obtenção de valores com o objetivo de realizar 
o cálculo da média da iluminância assim como a observação da variação dos valores em diferentes partes dos 
ambientes em estudo que não devem apresentar grandes divergências. A partir da obtenção da média, a análise 
em relação ao valor de iluminância definido pela norma NBR 8985-1 de 2013 para salas de aulas no período 
diurno pôde ser realizada e, os resultados demonstraram que nenhuma das salas estão em cumprimento da 
quantidade de iluminância adequada para esse tipo de ambiente que durante o dia é de 300 lux. Duas das salas 
mostraram-se abaixo do valor, enquanto a outra sala apresentou um valor superior. Outro ponto analisado foi em 
relação a grande variância de valores dentro da mesma sala o que também não é o ideal. Dessa forma, algumas 
adaptações físicas são necessárias em todas as três salas para a adequação do espaço a norma vigente. 
Palavras chave: Iluminância; Sala de aula; Luz; NBR 8995-1:2013. 

Área/Subárea: ENGENHARIA DO TRABALHO/ Projeto e Organização do Trabalho 

1. Introdução 

Existem vários fatores que influenciam na capacidade de visão do ser humano que 
estão relacionadas às características específicas, fatores externos, ao desenvolvimento da 
atividade, que incluem, dentre outros, a quantidade de luz, contraste entre o objeto e o fundo e 
o tempo de exposição a irradiação luminosa. Assim, para a realização de tarefas em um 
ambiente escolar, exige-se iluminação adequada, sendo que esta influencia diretamente no 
conforto, na produtividade e até mesmo na saúde. Deve-se dar atenção a este fator, pois ele 
pode ajudar a proporcionar um melhor rendimento dos estudantes (ABREU et al, 2005). A 
iluminação ideal de um ambiente de trabalho é determinada pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT NBR 8995-1:2013.  

Uma sala de aula é um ambiente de estudo e consequentemente de trabalho e deve ter 
a iluminação adequada para que se realizem trabalhos educacionais. A NBR 8985-1 de 2013 
indica que a iluminação na área de trabalho de salas comuns de estudante e salas de reunião 
deve ser de 200 lux, enquanto em salas de aulas noturnas, classe e educação de adultos de 500 
lux e, por fim, salas de aula diurnas, um valor intermediário de 300 lux. O objetivo do 
presente estudo foi o de analisar por meio da técnica de luminotécnica a adequação dos 
índices de iluminância das salas de aula de uma instituição de ensino superior do Estado de 
Rondônia,. 

2. Desenvolvimento 

Os fatores ambientais estão entre os maiores causadores de acidentes devido a 
condições inseguras apresentadas, como falhas físicas que comprometem a realização das 
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atividades normais de trabalho. Dentre essas condições, um dos fatores relaciona-se com a 
falta de iluminação ou inadequação desta ao ambiente, o que pode gerar riscos e má qualidade 
nas condições de trabalho causando desconforto (ALMEIDA, 2007). É através da visão que a 
luz em geral e a iluminação natural em particular agem sobre os seres humanos, fornecendo à 
nossa mente informações acerca do nosso entorno e das dimensões espaciais, permitindo-nos 
vivenciar a arquitetura e desenvolver variadas tarefas visuais (BAKER E STEEMERS, 2002). 

A iluminação local, sobre a tarefa, deve ser ligeiramente superior à luz ambiental. A 
relação entre elas depende das diferenças de brilho entre a tarefa e o ambiente, e também das 
preferências pessoais. De qualquer forma, é conveniente que a luz local seja regulável. A luz 
natural pode ser usada para compor a iluminação ambiental. A luz natural, assim como a visão 
do exterior, é apreciada por muitas pessoas, mas pode ocorrer nos postos de trabalho junto a 
janelas, o ofuscamento. As grandes variações da luz natural, durante o dia, podem ser 
reguladas com uso de cortinas ou persianas. A incidência de luz direta deve ser evitada, 
colocando-se anteparos entre a fonte de luz e os olhos. Contudo, algumas superfícies podem 
ficar mal iluminadas. Nesse caso, a luz natural pode ser complementada ou substituída pela 
luz artificial, convenientemente posicionada. A luz deve ser posicionada, em relação à tarefa, 
de modo a evitar os reflexos e as sombras. Os reflexos podem ser evitados com uso de luz 
difusa no teto. Isso pode ser feito também substituindo as superfícies lisas e polidas das 
mesas, paredes e objetos, por superfícies rugosas e difusoras, que disseminam a luz. 
(BERGER E ALMEIDA, 2004). O sistema de iluminação de um ambiente deve ser planejado 
levando em consideração os tipos de cores, as texturas, as sombras, ofuscamento, melhor 
opção de lâmpada para gerar um conforto visual e o bem estar dos indivíduos.  

A intensidade de luz que incide sobre o ambiente de trabalho deve ser suficiente para 
garantir uma boa visibilidade. Além disso, o contraste entre a figura e o fundo também é 
importante. Às vezes, é necessário aumentar a intensidade luminosa à medida que o contraste 
diminui e se exige a percepção de muitos detalhes ou uma intensidade maior pode ser 
necessária para reduzir as diferenças de brilhos no campo visual, como por exemplo, quando 
há presença de uma lâmpada ou uma janela no campo visual. (BERGER E ALMEIDA, 2004). 
Em relação as salas de aula, a NBR 8995-1:2013 demonstra que os valores de iluminância 
podem variar de 200 a 500 lux, dependendo do tipo de sala de aula e do período no qual é 
utilizada. As salas de aulas diurnas, de aulas particulares e de ensino de música devem ter um 
valor de 300 lux (ABNT, 2013). 

As instalações físicas devem obter características que proporcionem um ambiente 
satisfatório para determinada atividade que pretende-se realizar nesse local e, para que isso 
esteja de acordo em todos os aspectos relevantes, existem diversos pontos de verificação para 
que esse ambiente se mostre adequado em termos de conforto e segurança, segundo a norma 
da ABNT 8995-1:2013. Dentre esses procedimentos de verificação, cita-se a iluminância que 
será utilizada como análise nesse estudo e que segundo a ABNT (2013), realiza-se a medição 
em pontos específicos das áreas pertinentes, não podendo ser inferior ao especificado para a 
tarefa. Entretanto, a mesma norma diz que há um nível de tolerância que está dentro de 10% 
para as medidas de iluminância. 

 O material construtivo do mobiliário das salas de aula, como mesas de estudantes e 
quadros devem ser arranjados de tal forma que se aproveite o máximo da luz natural, para 
estimular de forma positiva o trabalhador e permita a incidência da luz artificial, de maneira a 
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otimiza-la e ser suficiente em momentos de ausência parcial ou total da irradiação solar 
(noites). É fundamental determinar um ambiente confortável e espaçoso, onde as cores da 
mesas e quadros  não ocasionam ofuscamento por uma luz intensa, resultado de má projeção e 
dimensionamento. (SOUZA, 2014). 

O presente artigo foi elaborado através de pesquisas básicas, pois utiliza-se conhecimento 
para melhoria da qualidade (MICHEL, 2005), e análise e comparação de resultados, baseados 
na coleta de dados. A abordagem é quantitativa, devido os resultados serem apresentados por 
números das médias de valores de iluminância das salas utilizadas em estudo. Foram 
realizadas medições com instrumentos: luxímetro portátil, com tela de cristal líquido (LCD) 
Modelo SKLD 50 da marca Skill Tec, para medir a intensidade de luz no ambiente e uma 
trena de aço emborracha para determinar as áreas de janelas, portas e das salas de aula.  

A coleta de dados foi realizada em três diferentes salas de aula de uma instituição de 
ensino superior do estado de Rondônia, sendo elas, em três diferentes blocos que serão 
denominados de bloco A, C e P. O horário da coleta foi entre às 15:30 e 15:45, em um dia 
ensolarado, com poucas nuvens. Os pontos de coleta da iluminância dentro das salas foram 
divididos em: canto frontal esquerdo; frente do quadro; canto frontal direito; entre linhas de 
lâmpadas (centro); canto posterior esquerdo; canto posterior direito.  

Em todas as salas de aula observou-se as características dos postos de estudo e de trabalho, 
como: cor de pintura das paredes, tipo de luminárias utilizadas, espaçamento entre as linhas 
de lâmpadas, acabamento das superfícies de trabalho, disponibilidade, tamanho e material 
construtivos das janelas, uso ou não de dispositivo de redução da irradiação solar (cortinas ou 
filmes). 

A metodologia de estudo bem como as características dos locais sob estudo podem ser 
observados pelo conjunto de 06 (seis) figuras demonstradas ao longo do trabalho. 

A figura 1 representa a sala localizada no bloco A que tem como características a 
utilização de cortinas em todas as janelas, apresentação de 6 lâmpadas  do tipo fluorescentes 
compactas, quadro branco sem vidro, mesas de estudantes e de professor na cor azul, teto de 
madeira com acabamento de verniz envelhecido. Para uma melhor observação, a figura 4 é a 
representação da sala por foto o que proporciona visualização da realidade do ambiente e sua 
respectiva iluminação. A figura 2 apresenta a sala de aula do bloco C, onde não há cortinas 
nas janelas, teto de madeira com acabamento de verniz envelhecido, mesas azuis, 6 lâmpadas 
do tipo tubulares compactas, quadro branco sem vidro. A figura 5 demonstra como a sala 
apresenta-se de forma real a partir de fotografia retirada do espaço sem a utilização de flash 
para que haja uma obtenção da luminosidade natural do ambiente na imagem. A figura 3 
apresenta o layout da sala de aula do bloco P juntamente com os valores de iluminância dos 
pontos selecionados. O bloco no qual a sala localiza-se é o último bloco do campus, sendo 
esse de arquitetura diferente dos demais e de construção mais recente. A sala utilizada para 
medição é construída no primeiro piso, não possui cortinas nas janelas, teto branco, 15 
lâmpadas também do tipo fluorescentes compactas, mesas azuis, quadro branco com vidro. 
Em relação à área, essa sala é maior, mas com pouca diferença ao comparada com as demais 
em estudo. Para melhor observação, a figura 6 retrata essa sala via fotografia. 
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A partir da coleta de dados, pode-se observar que as salas não demonstraram cumprimento 
da iluminância adequada definida pela norma ABNT 8995-1 de 2013 que é de 300 lux. 
Mesmo com características de teto e piso semelhante, duas delas obtiveram valores próximos; 
entretanto, houve grande variação nos pontos de coleta e a ainda assim as médias não 
alcançaram índice de iluminância especificado e nem se enquadravam nos limites de 
tolerância.  

Realizando a média dos valores, a sala do bloco A possui 96,4 lux, um valor bem abaixo 
do valor ideal, o que ocorreu principalmente devido à utilização das cortinas e do fato do teto 
ser de cor escura. O uso das cortinas faz com que não haja nenhum tipo de iluminação natural, 
o que resulta em uma necessidade de aumento da iluminação por lâmpadas, porém não houve 
essa correção após a instalação das cortinas. Por outro lado, ao serem questionados os 
acadêmicos que utilizam a sala do bloco A, afirmaram que não sentem cansaço na visão e que 
o uso da cortina auxilia, pois o ambiente tornou-se mais confortável, evitando reflexo no 
quadro. A sala é utilizada para aulas nos períodos vespertino e noturno. A quantidade de 
lâmpadas e o posicionamento dessas mostram-se inadequado ao tamanho da sala, onde os 

Figura 1 – Sala de aula do bloco 
A e respectivos valores de 
iluminância. Fonte Autores 
 

Figura 4 – Representação 
fotográfica da sala do bloco A: 
Fonte: Autores. 

Figura 5 – Representação 
fotográfica da sala do bloco C. 
Fonte: Autores. 

Figura 6 – Representação 
fotográfica da sala do bloco P. 
Fonte: Autores. 

Figura 2 – Sala de aula do bloco 
C e respectivos valores de 
iluminância. Fonte Autores 
 

Figura 3 – Sala de aula do bloco 
P e respectivos valores de 
iluminância. Fonte Autores 
 

Figura 4 – Representação 
fotográfica da sala do bloco A. 
Fonte: Autores. 
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cantos, por não obter-se luz pelas janelas, não recebem iluminação suficiente por parte das 
lâmpadas devido a distância dessas. 

A sala do bloco C apontou média de 232,8 lux de iluminância, um valor relativamente 
próximo do ideal apresentado pela norma, entretanto a diferença entre o valor indicado pela 
norma e o obtido na média é superior a tolerância de 10%, também especificada por norma. 
Outro fator que também observou-se foi em relação a grande variação dos valores de 
iluminância em diferentes pontos da sala, onde um dos pontos estava bem abaixo da média e 
também do valor estipulado pela norma, o que mostra-se inadequado, pois todos os presentes 
na sala devem obter o mesmo nível de iluminância independente do ponto dentro da sala em 
que decidir-se sentar. Outros fatores também influenciaram o resultado negativo, como a 
quantidade de lâmpadas mostra-se insuficiente para o tamanho da sala e o fato de que este é 
um bloco central, circunvizinhado por outras construções e árvores, impedindo a passagem de 
raios solares, gerando o sombreamento. 

Em relação à sala de aula do bloco de P, a média dos valores coletados dos seis pontos foi 
de 458,3 lux, demonstrando estar acima do valor recomendado e acima da tolerância, o que 
gera, segundo os alunos, muito reflexo no quadro, pois esse possui acabamento em vidro 
ocasionando ofuscamento e dificuldade na utilização de data show para apresentações e 
explicações dos professores em sala. Esse valor também influencia, a longo prazo, na saúde 
ocular dos frequentadores do local de estudo, em decorrência na constante desgaste da área 
ocular para visualizar com nitidez imagens e textos expressos no quadro ou em slides de aula. 
Os elevados valores de iluminância são resultado, entre outros, da localização da sala que 
encontra-se no primeiro piso do bloco de aulas denominado P, não havendo obstrução a 
passagem de irradiação solar, uma vez que as janelas estão em altura superior a das copas das 
árvores e que ao  lado direito do prédio não há construções e nem plantio de árvores.  Ainda 
com relação a janelas, estas não possuem nenhum sistema de obstrução de entrada de luz 
natural, como filmes ou cortinas. O número de luminárias instaladas é superior em 
comparação aos blocos A e C, ultrapassando ao dobro das demais salas estudadas. O teto é 
branco, acabamento em gesso, o que auxilia na claridade do ambiente.  

Todas as salas apresentavam lâmpadas do tipo fluorescentes compactas ligadas no 
momento da medição. E não houve variação significativa no clima durante a avaliação, sendo 
mantida a presença de sol com poucas nuvens no céu. 

Todas as paredes são de alvenaria pintadas na cor bege. 

3. Considerações finais  

Esse estudo revelou que nenhuma das salas dos diferentes blocos da instituição de ensino 
utilizada para estudo estão adequadas em relação ao valor de iluminância ideal determinada 
pela norma. Tal fato reflete em certas reclamações por parte dos alunos, principalmente 
devido ao reflexo que gera no quadro, o que faz com que muitos deles optem pelo uso de 
cortinas. Dessa forma, o ambiente apresenta iluminância até menor do que a adequada, o que 
pode gerar problemas de saúde, como desgaste e fadiga visual.  

No caso das salas de aula dos blocos A e C, a pintura do teto em branco e o acréscimo de 
algumas lâmpadas poderiam ajudar no sentido de alcançar a quantidade de iluminância 
disposta pela norma, considerando que apesar da diferença da área dessas salas em relação a 
sala do bloco P ser pequena, a quantidade de lâmpadas é bem menor, sendo esta menos da 
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metade. Com o objetivo de alcançar o valor ideal para a sala do bloco P, por ter mostrado 
iluminância maior, considera-se o uso de protetores para as janelas, tais como filmes para 
controle solar. Dessa forma, a diminuição de reflexo proporcionará melhor qualidade no uso 
do quadro branco e de data show durante as aulas. Um fator importante para a padronização 
da quantidade de luminância em diferentes pontos das salas seria o estudo da incidência de luz 
natural observando o posicionamento do sol em relação a sala para que os pontos que 
apresentam menor influência de luz natural, possam ter lâmpadas ligadas a interruptores 
separados, para que possam ser ligadas ou desligadas de acordo com a situação climática e 
temporal (dia ensolarado, nublado, período noturno, etc). 

Com isso, conclui-se que a iluminância adequada de qualquer ambiente é essencial para o 
conforto e saúde daqueles que ali frequentam principalmente em uma proporção de longo 
prazo. Outro fator que deve ser observado é que a disposição do ambiente relacionado ao 
ângulo em que está disposto afeta a quantidade de luz natural que receberá e 
consequentemente a necessidade de lâmpadas ou de proteções nas janelas para que a 
iluminância do local seja relativamente igual em todos os pontos. 
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Resumo:  

Uma boa iluminação, racionalmente distribuída nos ambientes, apresenta vários benefícios como conforto, bem-

estar e segurança aos usuários do ambiente. O presente artigo teve como objetivo o de avaliar a luminosidade das 

salas de bibliotecas de duas escolas de ensino fundamental e médio do município de Cacoal, no estado de 

Rondônia e comparar os valores encontrados com a norma NBR ISO 8995-1:2013. A pesquisa foi realizada por 

meio de visitas técnicas nas bibliotecas e medições do índice de iluminação, em lux, com auxilio de um 

luxímetro. Com a tabulação e analise dos dados notamos que ambas as escolas não atendem aos padrões 

estabelecidos pela norma especifica, sendo que na escola X há janelas laterais ao corredor e com vidro fosco 

impedindo a entrada de luz natural, deixando o ambiente com baixa luminosidade. Na escola Y, notam-se janelas 

sendo tampadas por armários e estantes, além de colagens com papéis craft nos vidros, com isso há um 

impedindo de entrada de luz. Sugere-se, ainda, a manutenção e/ou substituição das lâmpadas quanto à 

quantidade e a potência das luminárias instaladas. Em trabalhos com alto grau de exigência da atividade ocular, 

como na leitura, nota-se que os funcionários e alunos ficam mais estressados, pois o cansaço visual leva a dores 

de cabeça e automaticamente alteração do estado de humor, impactantes diretos sobre o desempenho laboral e 

estudantil, respectivamente. Palavras-chave: Iluminação; NBR ISO 8995-1:2013; Biblioteca. 

Área/Subárea: ENGENHARIA DO TRABALHO/ Projeto e Organização do Trabalho 

1. Introdução 

A luz é responsável por definir formas, planos e volumes, valorizar texturas, gerar movimentos, 

definir contrastes, criar ilusões e mudar geometrias. A luz tem a capacidade de influenciar no humor e 

alterar a produção de hormônios. Dessa forma, é necessário que o projeto luminotécnico seja projetado 

conforme as sensibilidades, para que o mesmo possa usufruir da iluminação e minimizar os efeitos do 

clima de ambientes desprovidos de luz (AZEVEDO, 2012). 

A importância da luz em uma biblioteca é fator primordial para o bem estar dos usuários e, não 

menos importante, para favorecer a realização das atividades inerentes a ela, ou seja, leitura e 

pesquisa, sem provocar esforço da atividade visual. Tendo em vista que o esforço visual traz fadiga às 

vistas, então uma boa luminosidade evitará que esse sintoma aconteça. 

De acordo com a Norma Brasileira Regulamentadora NBR 8995-1:2013 (2013, p.7), “uma boa 

iluminação requer igual atenção para a quantidade e qualidade da iluminação. [...] em muitos 

exemplos a visibilidade depende da maneira pela qual a luz é fornecida, das características da cor da 

fonte de luz e da superfície em conjunto com o nível de ofuscamento do sistema.”. 

O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar a luminosidade das salas de bibliotecas duas 

escolas de ensino fundamental e médio do  município de Cacoal, no estado de Rondônia e comparar os 

valores encontrados com a norma NBR ISO 8995-1:2013. 

2. Desenvolvimento 

Luz é uma forma de energia radiante que atua nos órgãos visuais produzindo a sensação de visão. 

Essa radiação emite ondas eletromagnéticas que possuem diversos comprimentos. Brondani (2006) 
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explica que, sendo o requisito básico da visão, a luz dá forma e cor aos objetos e estabelece uma 

relação entre os espaços, e que a sensibilidade visual para a luz varia não só de acordo com o 

comprimento de onda da radiação, mas também com a luminosidade. 

Geralmente imaginamos que os objetos possuem cores definidas, no entanto, as cores desse objeto 

é o resultado da iluminação que incide sobre o mesmo. Podemos ver que a luz é composta por três 

cores primárias. A combinação das cores vermelha, verde e azul permite obtermos o branco e a 

combinação de duas cores primárias produz as cores secundárias. As três cores primárias dosadas em 

diferentes quantidades permite obtermos outras cores de luz. A luz natural sempre foi a principal fonte 

de iluminação do ser humano (PRATA, 2014). 

O homem necessita da iluminação não só para enxergar o ambiente, mas para também determinar 

os ritmos biológicos dos seres humanos. Através do dicionário Houaiss Conciso (2011), entendemos 

que iluminação é: “irradiação de luz que torna algo claro ou visível”, ou seja, é o ato de iluminar certo 

ambiente de modo que crie neste, conforto para a execução de tarefas. Um dos objetivos da iluminação 

é obter boas condições de visualização para que obtenha segurança e conforto em determinado 

ambiente.  

Segundo o Manual Luminotécnico Prático da OSRAM (online), os sistemas de iluminação 

proporcionam: iluminação geral, iluminação localizada e iluminação de tarefa. Em um ambiente de 

trabalho, a boa iluminação torna-se fator essencial para a saúde humana e realização de tarefas a qual o 

trabalhador está sujeito. Através de uma boa iluminação é possível melhorar a imagem do local, criar 

um ambiente adequado a que se propõe despertar o interesse, aumentar a vontade de permanecer no 

ambiente, entre outros. 

Bartolomeu (2003) define que, a visão do ser humano pode ser considerada como um sistema 

complexo assegurado por três operações principais, que permitem ao olho transformar luz em 

impulsos eletroquímicos enviados ao cérebro através do nervo óptico. A operação óptica recebe a 

energia luminosa e encaminha-a para a retina. A operação sensorial transforma a imagem luminosa 

projetada na retina em impulsos eletroquímicos. A operação motora permite dirigir e fixar o olhar 

sobre um ponto específico. O ser humano foi projetado para trabalhar de acordo com a luz natural, 

portanto os postos de trabalho devem ser projetados para o máximo de aproveitamento da mesma.  

As técnicas ergonômicas estão ganhando espaço dentro das organizações com o avanço da 

tecnologia em relação à adequação ao homem, no qual enfatizam problemas associados ao mesmo, 

onde se destaca uma melhoria na qualidade de vida do trabalhador. Para reduzir o stress do trabalho 

contínuo é necessário deixar o ambiente melhor para o desempenho laboral e estudantil, pois 

proporciona maior produção, onde o aspecto psicológico entra em pauta (ASSIS, et al, 2014). 

O estudo da iluminação avalia a intensidade luminosa sobre a superfície de trabalho associada as 

características do local no qual a tarefa é desempenhada, consorciando informações, como: cores de 

paredes, teto e piso, tipo e obstruções de janelas, material construtivo dos mobiliários e utensílios de 

trabalho, com o intuito que o projeto do posto de trabalho ou seu rearranjo seja realizado de forma 

adequada a produtividade, padronização do produto ou serviço, bem como compatível com condições 

de segurança e conforto aos usuários do ambiente. 

 De acordo com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR-17: 1994 a 

altura e as características da superfície devem ser compatíveis com a atividade realizada, com 

a distância dos olhos do local de trabalho, bem como a altura do assento. Devem ainda ter 

características que permitam posicionamento e movimentação adequados dos segmentos 

corporais. Os equipamentos dos postos de trabalho devem estar adequados às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores [...] (FRAGOSO, 2011). 
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O estudo foi realizado por meio de visitas técnicas realizadas om o intuito de observar 

características dos postos de trabalho, como: os tipos de lâmpadas utilizadas e espaçamento entre as 

linhas de luminárias, a disposição das mesas de leitura e de atendimento do bibliotecário, 

disponibilidade, tamanho e material construtivo das janelas, uso ou não de dispositivo de redução da 

irradiação do sol (cortinas ou filmes) em janelas, bem como acabamento das superfícies de trabalho. 

Em todos os setores visitados foi averiguado o índice de iluminância com o auxílio de um luxímetro 

portátil, com tela de cristal líquido (LCD) Modelo SKLD 50 da marca Skill Tec. 

Ambas as escolas avaliadas são estaduais, sendo a primeira escola, denominada neste trabalho de 

escola X, destinada ao Ensino Médio e a segunda escola, aqui denominada Escola Y, atende alunos do 

ensino Fundamental e Médio. 

Os layouts das bibliotecas são apresentados nas figuras 01 e 02.  

 

 
 Na biblioteca da escola X constatou-se que duas janelas ao fundo possuem vidro fosco com visão 

para um segundo bloco, no qual se encontra instalado a área administrativa da escola. Entre o bloco 

administrativo e da biblioteca há um corredor coberto. Por esse motivo impede-se que a passagem e 

incidência de luz natural dentre da biblioteca via janelas.  

Na biblioteca da escola Y, foram encontrados problemas distintos. Próximo a porta de entrada da 

biblioteca há uma janela que é bloqueada por uma estante de livros e, como consequência disso, a 

passagem de luz natural é impedida. Ainda há outra janela com tamanho significativo tampada por um 

papel craft, instalado com o intuito de decoração, motivação e atração dos jovens leitores, contudo o 

torna impróprio para a leitura. O local é denominado “cantinho da leitura”. Notou-se, durante a 

realização do trabalho,  que pode-se utilizar área de parede próximo a janela como instrumento de 

motivação e expressão de alegria, compatibilizando com a entrada de irradiação solar. 

Devido a pouca claridade no local devido a obstrução das janelas, duas portas ao fundo 

desempenham o papel de janelas. O conjunto de janelas e portas da escola Y dá acesso a um corredor 

sem cobertura com identificação de boa insolação no período matutino. Isso pode ser visualizado nas 

fotos abaixo: 
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Imagem 2: Salas de Bibliotecas das escolas X e Y. Fonte: Autores 

Legenda: 

(A) Janela da biblioteca da escola X com visão para corredor do bloco administrativo da escola. 

(B) Medição da iluminância, em lux, entre as prateleiras de livros da biblioteca da escola X; 

(C) Porta da biblioteca da escola Y com acesso a corredor sem cobertura com muro pintado com 

imagens do campo. 

(D) Estante de livros da biblioteca Y posicionada em frente a janela localizada ao lado da porta de 

entrada. 

 

O tipo e potência das lâmpadas, as disposições das mesas e janelas, o material em que são 

fabricados e as cores do mobiliário das duas instalações estudadas estão apresentados na tabela 01. As 

características de piso, parede e teto são semelhantes entre os dois ambientes, sendo os pisos nas 

colorações em cinza e branco com acabamento do tipo granito. Parede de alvenaria nas cores variando 

entre branco e bege e teto com forro de madeira com acabamento em verniz.  

Os dados foram coletados em um dia ensolarado, com poucas nuvens, no período matutino. 

 

Tabela 1: Descrição das características das instalações físicas das bibliotecas das escolas X e 

Y. 

Escolas 
Lâmpadas Mesas Janelas 

Tipo Número 
Potência 

(Watts) 
Tipo Número 

Acabamento 

Vidro 
Número 

X 
Fluorescentes 

Tubulares Duplas 
15 20 Compensado 7 

Transparente e 

Fosca 
4 

Y 
Fluorescentes 

compactas 
12 20 

Compensado e 

Plástico 
12 Transparente 3 

Fonte: Autores 

  

Existem vários pontos de luz artificial (luminárias) distribuídos ao longo do espaço físico das 

bibliotecas, em geral, entre mesas de leitura, estantes de livros e mesa do bibliotecário. Dessa forma, 

pelo cálculo da média aritmética simples do índice de iluminação, dado em luz, apresenta-se os 

valores encontrados na tabela 02. 

 

 

 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Tabela 2: Comparação de luminosidade nas escolas e o recomendado pela NBR 8995-1:2013 

Área da 

Biblioteca 

Média do grau de Luminosidade (Lux) 
Escola X Escola Y Recomendado (NBR 

8995-1:2013) 

Entre Estantes 189 104 200 

Área de Leitura 283 262 500 

Bibliotecário 326 179 500 

Fonte: Autores. 

 

Por meio dos dados demonstrados na tabela 02, observa-se que a área entre as estantes de livros da 

escola X está perto de atingir o valor recomendado pela NBR 8995-1:2013, porém, os valores medidos 

na área de leitura e na mesa da bibliotecária estão abaixo do indicado, considerado ideal. A biblioteca 

da escola Y também não atende as especificações, apresentando resultados bem inferiores ao 

recomendado na norma. Através do gráfico, podemos compreender melhor a situação das duas escolas 

em relação aos índices de iluminação recomendados. 

 

Gráfico 1: Comparação de luminosidade entre as escolas e as recomendadas pelas NBR  

8995-1. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Com estudo realizado nas bibliotecas das escolas X e Y, pode-se perceber que as mesmas não estão 

atendendo às recomendações estipuladas pela NBR ISO 8995-1:2013. A primeira melhoria que pode 

ser feita para reverter essa situação é encontrar uma alternativa que aumente a iluminação nos pontos 

críticos. Na escola X, uma das alternativas seria a troca das telhas do corredor que separa a biblioteca 

da área administrativa por telhas do tipo transparente, permitindo a entrada de luz natural pelas 

janelas, além da troca dos vidros das duas janelas dos fundos por um material mais transparente, uma 

vez que atualmente são do tipo fosco. Já a escola Y, que possui menor grau de iluminação, uma 

solução seria desobstruir as janelas que estão tampadas por armários e papéis craft, instalando cortinas 

claras ou filmes nos vidros, caso seja identificado irradiação direta de raios solares, o que causa 

ofuscamento.  

Caso isso não seja suficiente, outra proposta seria trocar as lâmpadas que estão sendo utilizadas por 

outras mais eficientes, nesse caso, por lâmpadas de 40 W. Essas medidas, se tomadas com as devidas 

medições, associados ao correto arranjo das mesas e estantes, por exemplo, resultará na elevação do 

grau de iluminação.  
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3. Considerações Finais 

Ao nos referirmos sobre a luminosidade de um ambiente, notamos a grande importância de ter um 

ambiente bem iluminado, pois as cores ficam mais perceptíveis e com isso reduz o risco de fadiga 

visual. Em trabalhos com alto grau de exigência da atividade ocular, como na leitura, nota-se que os 

funcionários e estudantes ficam mais estressados, pois o cansaço visual leva a dores de cabeça e 

automaticamente alteração do estado de humor, impactantes diretos sobre o desempenho laboral  e 

estudantil, respectivamente. 

Em uma organização faz-se necessário estabelecer uma boa luminosidade, pois além de ajudar a 

melhorar a saúde do trabalhador, alcança lucros à empresa, pois um trabalhador satisfeito tende a 

produzir mais. Por esses e muitos outros fatores vemos o quanto a luminosidade é importante em um 

setor de produção e, não menos importante, na leitura de livros em uma biblioteca. 

Notamos que na escola X, há janelas laterais ao corredor e com vidro fosco impedindo a entrada de 

luz natural, deixando o ambiente com baixa luminosidade. Na escola Y, notam-se janelas sendo 

tampadas por armários e estantes, além de colagens com papéis craft nos vidros, com isso há um 

impedindo de entrada de luz. Com esses fatores de impedimento, conclui-se que as escolas precisam 

de melhorias no fator de luminosidade, pois estão abaixo dos padrões estipulados pelas normas. A 

associação da luz natural com a artificial permite que o ambiente se torne agradável, proporcionando 

assim, um clima agradável para realizar diversas atividades, como a leitura de livros e estudo em 

bibliotecas de escolas públicas. 
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Resumo: A ergonomia pode ser classificada genericamente como sendo a otimização das condições de trabalho 

humano e a relação entre homem e máquina por meio de métodos da tecnologia e do desenho industrial. 

Para que a ação ergonômica tenha bons resultados, baseados na AET, deve-se, além de aplicar as ferramentas 

ergonômicas existentes, levar em consideração os diferentes pontos de vista em todos os níveis hierárquicos da 

empresa, e analisar a viabilidade para a realidade da mesma. 

Com o intuito de se realizar um estudo ergonômico do trabalho foi estudada as atividades realizas por repositores 

de uma revendedora de frutas, verduras e legumes, abrangendo análises de demanda, tarefas e atividades para 

elaboração de diagnóstico da situação existente e propor melhoras, aplicando conceitos de antropometria e 

biomecânica ocupacional. Para tanto, foram usadas ferramentas ergonômicas, questionários, entrevistas bem 

como softwares de análise. 

Na conclusão do trabalho evidencio-se que a empresa quase não possui pontos críticos quanto a ergonomia, 

tendo em vista que a mesma utiliza algumas técnicas dessa área do conhecimento intuitivamente. 

Palavras-chave: Ergonomia, AET, posturas, transporte de carga. 

 

Área/Subárea: Engenharia do Trabalho/Ergonomia. 

 

1. Introdução  

Com o aumento da competitividade do mercado, as empresas passaram a se preocupar mais 

com a saúde de seus colaboradores, buscando o alinhamento do bem-estar com a 

produtividade de seus funcionários (GUÉRIN et al., 2011). Dessa forma, a ergonomia surgiu 

com o objetivo de modificar os sistemas de trabalho adequando as atividades às 

características, habilidades e limitações das pessoas, tendo em vista o bem-estar das mesmas 

e, consequentemente, a produtividade e eficiência (ABERGO, 2000).  

Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, tem-se a necessidade de realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a 

mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho (BRASIL, 1990). Tais condições de 

trabalho estão relacionadas ao levantamento de cargas, transporte e descarga de materiais, ao 

mobiliário, aos equipamentos, às condições ambientais do posto de trabalho e à própria 

organização do trabalho. 

Dentre os diversos métodos de analises ergonômicos o utilizado no presente trabalho foi o 

método OWAS. Tal método analisa de forma simples as posturas de trabalho (posicionamento 

da coluna, braços e pernas) que conjugado com outros fatores, podem causar problemas 

mailto:amandacariv@gmail.com
mailto:celso_junior2611@hotmail.com
mailto:dink_maminhak@hotmail.com
mailto:juliana.alves_10@hotmail.com
mailto:pabulo1.danilo@gmail.com
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músculo-esqueletais, gerando incapacidade para o trabalho (MENDES; SALOMÃO; 

FONTES, 2014). 

2. Objetivos 

O presente estudo tem por objetivo fazer análise ergonômica do trabalho dos repositores de 

uma revendedora de frutas, verduras e legumes, localizada na cidade de Dourados - MS. 

Neste estudo, objetiva-se fazer análise da demanda, das tarefas e das atividades para 

elaboração de diagnóstico da situação existente, bem como propor melhorias. 

3. Metodologia 

Em síntese, este trabalho buscou fazer um estudo de caso fundamentado na análise 

ergonômica do trabalho (AET), para verificar o comportamento em todos os aspectos por 

parte dos repositores de uma revendedora de frutas, verduras e legumes, e envolveu três 

principais fases de análise: a demanda, que consiste em encontrar problemas relacionados à 

ergonomia dentro da empresa de maneira a justificar a solicitação de um laudo ergonômico: a 

tarefa, que compreende em o que o trabalhador realiza dentro da empresa e o cerceamento que 

o ambiente transmite a ele; das atividades, que corresponde à maneira que o trabalhador 

dispõe o seu corpo. 

Para tanto, fora usado ferramentas ergonômicas, questionários, bem como softwares de 

análise que geraram resultados de caráter quantitativo e qualitativo, alem do questionário 

nórdico músculo-esquelético proposto por Iida (2005, p.174). 

4. Desenvolvimento 

 

4.1 Análise da Demanda 

Realizou-se uma avaliação exploratória com o propósito de verificar a demanda do local e se 

há preocupação nas pequenas empresas em observar e corrigir as condições de trabalho de 

modo a garantir o conforto e integridade física do trabalhador, bem como o aumento da 

produtividade  

Por conseguinte foi realizada a análise ergonômica do trabalho no qual os problemas 

ergonômicos da empresa foram mapeados fornecendo diretrizes apropriadas para serem 

aplicadas diariamente na empresa, instruindo de forma técnica o gerente do estabelecimento, 

de maneira que o mesmo possa definir ações para otimização dos processos, no sentido de 

tornar o ambiente de trabalho o mais favorável, resguardando a saúde dos funcionários. 

4.2 Análise da Tarefa 

Nesta etapa do estudo, fez-se um levantamento dos dados organizacionais da empresa, e 

montou-se um organograma funcional da empresa, apresentado na figura 1. 
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FIGURA 1: Organograma hierárquico da distribuidora de frutas. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Como mostrado no organograma, a empresa trabalha com 2 repositores, ambos do sexo 

masculino. Nessa etapa do estudo foi feito o levantamento da jornada de trabalho, onde os 2 

repositores da empresa devem cumprir 8 horas de trabalho, em turnos integrais, com 2 horas 

de almoço, tendo como horário de entrada as 7 horas, e de saída as 17 horas. 

Em relaçãoàs condições técnicas analisadas referentes aos fatores ambientais (térmico, 

acústico, lumínico e qualidade do ar), os funcionários apresentaram resultados satisfatórios, 

pois nas respostas dos questionários foi demonstrado que os mesmos se sentem confortáveis 

com relação ao ambiente de trabalho. 

4.3 Análise da Atividade 

Os trabalhadores possuem como principais funções: descarregamento dos caminhões de 

mercadoria, reposição de bancas, limpeza das frutas/legumes bem como empacotar compras. 

Fazendo uso do software Ergolandia, estimou-se os alcances dos funcionários da empresa, 

com suas respectivas alturas que foram obtidas através de entrevistas. Tais estimativas estão 

dispostas nas figuras 2 e 3. 
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FIGURA 2: Estimativa dos alcances do funcionário com 1,75m e 1,65m. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Através da análise das fotos do loca, na atividade de descarregamento dos caminhões de 

mercadoria, fazendo uso do software ErgoFellow, percebeu-se que não são necessárias 

mudanças de postura, e isso é apresentado na figura 4. 

 

FIGURA 3 : Análise do software ErgoFellow quanto a postura na atividade de 

descarregamento de caminhões. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

No desenvolvimento da análise desta atividade, percebeu-se a existência de revezamento entre 

os dois funcionários. Enquanto um funcionário descarrega o caminhão e coloca no carrinho 

transportador, o outro leva o carrinho já carregado ao depósito, e tais atividades eram 

revezadas quando os funcionários julgavam necessário.  
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Outro ponto a se destacar, diz respeito ao transporte das cargas, pois sempre são utilizados 

carrinhos para transportar mercadorias, mesmo que em pequenas distâncias, e isso faz com 

que o peso da carga seja drasticamente reduzido. 

Já na reposição de mercadorias nas bancas, serão necessárias mudanças futuras quanto à 

postura, como evidenciadas na figura 5. 

 

FIGURA 4: Análise do software ErgoFellow quanto a postura na reposição das bancas de 

mercadorias. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Tal postura é prejudicial ao trabalhador devido à coluna, pois a bancada que é abastecida não 

é adequada para a altura de ambos os funcionários. Essa postura incorreta é evidenciada na 

figura 6.  

 

FIGURA 5: Funcionário executando a atividade de repor bancas de mercadorias. 

Fonte: elaborada pelos autores. 
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Quanto ao questionário nórdico músculo-esquelético proposto por Iida (2005, p.174), os 

resultados ficaram em consonância com análises feitas anteriormente, pois os trabalhadores 

não se queixaram de dores no pescoço, cotovelos, ombros, punhos e mãos, quadris ou coxas, 

joelho, tornozelos ou pés. Somente houve apontamentos quanto a dores na coluna dorsal e 

lombar, e isso é reflexo da postura inadequada ao fazer reposições nas bancadas. 

4.4 Propostas de melhorias 

Na presente análise, a intervenção mais relevante que deve ser feita na frutaria estudada está 

ligada à altura das bancas de exposição dos produtos, que são desconformes a alturas dos 

trabalhadores, logo a elevação da bancada com base nos dados que foram recolhidos do 

software Ergolandia, seria eficiente para à postura dos funcionários. 

 

5. Conclusão 

A aplicação da análise ergonômica do trabalho mostrou que a metodologia é eficiente para 

avaliar os postos de trabalhos não somente em situações de trabalhos industriais, mas também 

em prestações de serviços.  

O local analisado embora seja um ambiente pequeno com poucos funcionários, existe a 

preocupação de melhorar as condições de trabalhos e para tanto observa-se o uso de pallets no 

carregamento das mercadorias, uso de carros transportadores, que embora seja recomendado 

pela NR 17, ainda são pouco utilizados.  

Com base no presente estudo, pode-se concluir que a empresa em análise quase não possui 

desconformidades em relação à ergonomia. Isso acontece pois, como muitas outras 

organizações, usa-se conceitos ergonômicos intuitivamente.   
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Resumo: Atualmente as empresas tem buscado mais qualidade e competitividade em seus processos, e a 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem sido uma ferramenta essencial nessa busca, pois ela tem como 

função deixar as condições ambientais da organização e psicológicas dos trabalhadores seguras, de forma a 

manter o bem-estar na atividade realizada pelos mesmos, refletindo na sua produtividade (FERRÃO, BORGES, 

2013). Um instrumento para a análise quantitativa da qualidade de vida das pessoas nas organizações é a 

aplicação de questionários. O presente trabalho apresentou uma análise da Qualidade de Vida no Trabalho 

baseado no modelo de Walton (1973). Tal modelo pode ser considerado o mais completo e utilizado pelos 

estudiosos. Trata-se de um estudo de caso de natureza qualitativa e quantitativa, com o intuito de identificar o 

nível de satisfação dos funcionários de uma empresa, através do estudo da QVT. A pesquisa foi realizada em 

uma revendedora de frutas, verduras e legumes localizada na cidade de Dourados – MS. Com o presente 

trabalho, concluiu-se que a maioria dos funcionários estão satisfeitos com sua qualidade de vida no trabalho, 

mostrando que tal empresa apresenta metodologias corretas relacionadas ao fator humano.  Dessa forma, pode-se 

ressaltar que a organização estudada reconhece a importância do cuidado com a qualidade de vida de seus 

funcionários, tendo em vista o alto contato com os clientes, por ser uma prestadora de serviços. 

Palavras-chave: Organização do trabalho; QVT;  Modelo de Walton; Escala Likert.  

 

Área/Subárea: Engenharia do Trabalho/Projeto e Organização do Trabalho. 

 

1. Introdução 

Por muito tempo o relacionamento entre pessoas e organizações era julgado como conflituoso 

e antagônico, pois muitos acreditavam que os objetivos das organizações (lucro, redução de 

custos, produtividade, eficácia) não eram compatíveis com os objetivos individuais das 

pessoas (conforto no trabalho, melhores salários, segurança no trabalho) (CHIAVENATO, 

2004). Porém com o aumento gradativo da produção científica relacionado à qualidade de 

vida, e saúde (bem estar), satisfação e felicidade, observou-se maior preocupação das 

empresas nesses aspectos com seus funcionários (FRANSISCO, RODRIGUES, 

PANZARINI, 2014). 

Num cenário onde a competitividade tornou-se uma prioridade devido às transformações que 

ocorrem na economia mundial, no meio social, no setor produtivo entre outros, as empresas 

procuram aperfeiçoar seu desempenho e produtividade como forma de obter vantagens em 

relação à concorrência (MOURA, 2011).  Então a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), que 

tem como função deixar as condições ambientais da organização e psicológicas dos 

trabalhadores seguras, de forma a manter o bem-estar na atividade realizada pelos mesmos, 
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mailto:dink_maminhak@hotmail.com
mailto:pabulo1.danilo@gmail.com
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refletindo na sua produtividade, torna-se mais usual nas empresas em geral (FERRÃO, 

BORGES, 2013). 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é considerada como uma evolução da Qualidade 

Total, segundo Limongi e Assis (1995) apud Vasconcelos (2001), não se pode falar de 

Qualidade Total, sem abranger a qualidade da vida das pessoas no trabalho. É importante 

ressaltar que “a qualidade de vida no ambiente de trabalho não se limita apenas prevenir 

acidentes de trabalho, tem que abranger todas as esferas da organização” (CAVASSANI, 

CAVASSANI, BIAZIN, 2006, p.3).  

Medeiros (2002) considera que os programas de qualidade buscam identificar os fatores que 

interferem na satisfação do indivíduo, respeitando os limites de recursos disponíveis pela 

empresa. Porém o mesmo baseado em Bom Sucesso (1998) traz que a vida pessoal do 

trabalhador interfere diretamente na sua satisfação do trabalho, de forma que não é possível 

separar a realidade pessoal da vida profissional, considerando a pessoa é a união de suas 

razões e emoções, vida pessoal e profissional. 

Um instrumento para a análise quantitativa da qualidade de vida das pessoas nas organizações 

é a aplicação de questionários. Tais questionários devem ser estruturados e adaptados aos 

aspectos particulares de cada empresa. Assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar 

uma análise da qualidade de vida no trabalho baseado no modelo de questionário proposto por 

Walton (1973), ajustado as necessidades do local, em um comércio de pequeno porte 

localizada na cidade de Dourados, tendo como objetivo discutir o nível de satisfação dos 

funcionários em relação à qualidade de vida no trabalho.  

2. Metodologia 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso de natureza qualitativa e quantitativa, com o 

intuito de identificar o nível de satisfação dos funcionários de uma empresa através do estudo 

da QVT. O questionário foi aplicado em todos os funcionários do local, num total de 6 

pessoas, e para mensurar a qualidade foi utilizada a escala de Likert  que mede o nível de 

concordância ou discordância com uma declaração apresentada. O resultado da escala Likert é 

obtido através da soma das afirmações sobre cada pergunta ou declaração presente no 

questionário, e para isso foram utilizados os cinco itens a seguir: 

1- Muito insatisfeito 2- Insatisfeito  3- Neutro 4- Satisfeito   5- Muito satisfeito 

Essa pontuação representa a atitude da pessoa em relação às assertivas contidas no 

questionário, tornando as respostas intervalos que facilitam a análise. Para a análise e 

tratamento dos dados foi utilizada a estatística descritiva por meio da média das informações 

obtidos por cada aspecto, frequência absoluta e frequência relativa. Com base na média geral, 

transformaram-se os dados em porcentagem, determinando o nível de satisfação do 

trabalhador. Para a faixa do nível de satisfação estimou-se um intervalo de 0 a 100%, onde de 

0% a 20% classifica-se muito insatisfeito (MI), 21% a 40% insatisfeito (I), 41% a 60% neutro 

(N), 61% a 80% satisfeito (S) e 81% a 100% muito satisfeito (MI). 

3. Desenvolvimento 

O quadro 1 trás o resultado das respostas obtidas pela aplicação do questionário. 
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Quadro 1- Intervalo de satisfação dos colaboradores. 

Setor Porcentagem 

por nível de 

satisfação 

Gráfico das porcentagens 

 

1- Compensação justa 

e adequada 

MI= 0% 

I= 0% 

N= 8,3% 

S= 54,2% 

MS= 37,5% 
 

 

 

2- Condições de 

trabalho 

MI= 0% 

I= 0% 

N= 20,8% 

S= 50% 

MS= 29,2%  

 

3- Integração social na 

organização do 

trabalho 

MI= 0% 

I= 5,5% 

N= 16,6% 

S= 5,5% 

MS= 72,4%  

 

4- Oportunidade de 

crescimento e 

segurança 

MI= 0% 

I= 0% 

N= 16,6% 

S= 50% 

MS= 33,4%  

 

 

5- Constitucionalismo 

na organização 

MI= 8,3% 

I= 12,5% 

N= 8,3% 

S= 25% 

MS= 45,9%  

 

6- O trabalho e o 

espaço total de vida 

MI= 0% 

I= 5,5% 

N= 5,5% 

S= 22,2% 

MS= 66,8% 
 

0.00%

100.00%

MI I N S MS

0.00%

100.00%

MI I N S MS

0.00%

100.00%

MI I N S MS

0.00%

100.00%

MI I N S MS

0.00%

50.00%

MI I N S MS

0.00%

50.00%

100.00%

MI I N S MS
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7- Relevância social da 

vida no trabalho. 

MI= 0% 

I= 0% 

N= 8,3% 

S= 33,3% 

MS= 58,4% 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Assim, percebe-se com a análise do quadro 1 que não há  muitas quantidade de dimensões que 

contenham frequência de respostas onde os funcionários apresentam insatisfação em relação a 

QVT, no entanto apesar de poucas, essas dimensões com aspectos negativos devem ser 

estudadas de modo a encontrar as causas de insatisfação para combatê-las, pois, por se tratar 

de um comércio, todos os funcionários possuem contato direto com o público, e caso eles 

estejam insatisfeitos com o trabalho isso será passado para os consumidores como um aspecto 

negativo do local. 

Ainda foi elaborada a figura 1, que contem a satisfação por cada aspecto. 

 

Figura 1: Satisfação em relação a cada aspecto. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Observa-se que o aspecto de menor satisfação dos trabalhadores é o relacionado ao 

constitucionalismo na organização. Isso se dá, principalmente, pela falta de liberdade de 

expressão nas decisões de cunho coletivo, bem como a parcialidade no tratamento dos 

subordinados por parte da chefia. Isto deve ser aprimorado rapidamente, pois com essas 

atitudes a chefia desmotiva os trabalhadores a cumprirem com suas obrigações de maneira 

adequada provocando a má qualidade na prestação do serviço. 

Ainda é possível fazer a análise de satisfação dividindo a empresa em 3 funções: gerência, 

operadores de caixa e serviços gerais. Essa análise é mostrada no quadro 2. 

 

 

 

0.00%

50.00%

100.00%

MI I N S MS
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Condições de trabalho

Integração social na organização do…
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Trabalho e o espaço total de vida
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Quadro 2 – Análise de satisfação por setor. 

 

Função 

 

Porcentagem 

por nível de 

satisfação 

 

Gráfico das porcentagens 

 

 

Gerência 

 

MI= 0% 

I= 0% 

N= 9,5% 

S= 76,1% 

MS= 14,4% 
 

 

 

Operadores 

de caixa 

 

MI= 3,2% 

I= 7,9% 

N= 14,3% 

S= 22,2% 

MS= 52,4%  

 

Serviços 

Gerais 

 

MI= 0% 

I= 0% 

N= 9,5% 

S= 30,9% 

MS= 59,6% 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

4. Conclusão  

Com a análise realizada no presente trabalho, conclui-se que a maioria dos funcionários está 

satisfeita com sua qualidade de vida no trabalho, mostrando que tal comércio, apesar de 

pequeno, apresenta métodos de trabalho corretos, valorizando o fator humano.  Dessa forma, 

pode-se dizer que a empresa estudada reconhece a importância do cuidado com a qualidade de 

vida de seus funcionários, o que é bom para o sucesso do negócio, tendo em vista que o local 

se trata de uma prestadora de serviço, que exigi contato direto entre funcionários e clientes 

onde a qualidade de vida dos trabalhadores reflete diretamente na qualidade do serviço 

prestado.  
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Metodologia para estudo sobre a inserção dos encauchados 

amazônicos na cadeia global de valor 

Luciana dos Santos Duarte (FACULDADES KENNEDY) – santosduarte.luciana@gmail.com 

 

Resumo: Compreender a comercialização internacional dos produtos feitos a partir da tecnologia social dos 

encauchados amazônicos é uma oportunidade de estudo no cenário de pesquisa nacional sobre o tema. Este 

artigo apresenta uma pesquisa em andamento, na qual se busca delinear uma metodologia para estudar a cadeia 

de valor de produtos feitos a partir da tecnologia social dos encauchados amazônicos, partindo do trabalho 

manual e informal na floresta até a comercialização internacional. Como objetivos específicos, propõe identificar 

e estudar os produtos de encauchados amazônicos, incluindo os produtos artesanais das comunidades, bem como 

os materiais e produtos desenvolvidos por e/ou com grandes empresas nacionais e internacionais. Além disso, 

propõe estudar as dinâmicas e organização de trabalho dos atores sociais (seringueiros, quilombolas, ribeirinhos 

e índios) na produção artesanal dos encauchados amazônicos. Para que estes estudos sejam possíveis, é 

necessária uma metodologia que conjugue de forma interdisciplinar as seguintes áreas do conhecimento: 

Produção Agrícola, Logística, Tecnologia, Sociologia, Projeto de Trabalho e Projeto de Produto. No âmbito da 

interface entre a Engenharia Produção, a Responsabilidade Social e a Sustentabilidade, tal proposta 

metodológica justifica-se dada a iminência das forças globais de mudança para o desenvolvimento sustentável, 

que conjugam várias facetas inter-relacionadas, as quais podem ser resumidas em ecologia e meio ambiente, 

saúde e bem-estar, diversidade, direitos humanos e comunidades. Finalmente, o presente projeto tem a intenção 

de gerar resultados para ambos os níveis teórico e prático. Sendo um estudo interdisciplinar, esta pesquisa tem o 

propósito de fazer contribuições originais para as áreas nas quais é elaborada sua estrutura teórica, fomentando 

as práticas e discussões acadêmicas sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia.  

 

Palavras-chave: Metodologia de pesquisa; Tecido da floresta; Encauchados amazônicos; Produtos de látex; 

Cadeia global de valor da borracha.  

 

Área/Subárea: Engenharia da Sustentabilidade / Desenvolvimento Sustentável 

 

1. Introdução 

1.1. Domesticação das seringueiras  

A domesticação de plantas é uma das realizações mais consequentes da humanidade. 

O cultivo de vegetais multiplicou os humanos, impulsionou a civilização e estabeleceu, para 

melhor ou para pior, o domínio do homem sobre a natureza (DEAN, 1989). Como todos os 

produtos nativos da floresta tropical, as seringueiras (Hevea brasiliensis), árvores produtoras 

de borracha, se distribuem irregularmente e com baixa concentração em meio a uma 

infinidade de outras espécies (RIBEIRO, 2006; SAMONEK, 2006).  

A localização aleatória das seringueiras não constituía empecilho para que fossem 

cultivadas pelos habitantes naturalmente dispersados pela floresta, a exemplo das populações 

indígenas (ARAÚJO, 1998). Por outro lado, para as autoridades portuguesas do Brasil 

colônia, o projeto de cultivo envolveu diversos problemas complexos (DEAN, 1989, 

RIBEIRO, 2006), da identificação botânica de tais árvores ao aprimoramento de técnicas 

adequadas de cultivo e exploração (DEAN, 1989). O ciclo de exploração da borracha no 

Brasil foi marcado ainda por outras dificuldades de maior gravidade, a exemplo do “mal das 
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folhas” (o fungo Microcy clus ulei) que deteriorava a produção do látex, e da culminante 

concorrência da borracha produzida no Oriente (DEAN, 1989, RIBEIRO, 2006, GALEANO, 

2011). 

O mercado de borracha no Brasil é conhecido historicamente por suas fases 

econômicas bem definidas, a saber: o industrialismo inglês (XVII a XVIII); a diáspora dos 

seringais; a ascensão e progresso nacional e respectivo crescimento urbano de Belém e 

Manaus; a concorrência avassaladora dos seringais plantados em colônias inglesas e 

holandesas no Oriente; sucesso relativo (até 1920); e finalmente, subciclo de decadência 

(1920-1960), independente do episódio do “batalhão da borracha”, deslanchado caoticamente 

durante a Segunda Grande Guerra para suprir as Forças Aliadas (AB’SABER, 1997, 

RIBEIRO, 2006, RIBEIRO, 1997, DEAN, 1989, GALEANO, 2011). Com o declínio da 

borracha, muitos seringais foram abandonados por patrões levados à falência, sendo toda a 

gente aliciada entregue à sua própria sorte nos ermos da floresta (RIBEIRO, 2006), a exemplo 

dos índios que haviam sido recrutados para coletar seringa em regime de trabalho escravo 

(RIBEIRO, 1997, GALEANO, 2011). 

Paralelamente à conhecida narrativa do ciclo da borracha no Brasil, as comunidades 

indígenas continuaram produzindo informalmente seus produtos de borracha para uso 

cotidiano. A produção artesanal e o sistema de trocas elaborado permitiam o sustento 

econômico de aldeias densamente habitadas (RIBEIRO,1997). Contudo, as comunidades 

indígenas não estavam isoladas do contato com o branco findo o ciclo da borracha. Pelo 

contrário, os índios, a exemplo dos Kaxinawá, sociedade de tradição predominantemente oral, 

de vocação “caucheira” e localizada no Acre, trabalhavam como seringueiros e pequenos 

agricultores de subsistência (ORGANIZAÇÃO DOS PROFESSORES INDÍGENAS DO 

ACRE, 2000). Como também realizavam todo tipo de atividade para o homem branco, viram-

se, a partir da década de 1980, na necessidade de aprender a calcular, bem como ler e 

escrever. A reivindicação pelo conhecimento detido pelo homem branco é feita pelos próprios 

Kaxinawá, a fim de evitarem serem tratados de forma injusta nas relações de trabalho 

(ORGANIZAÇÃO DOS PROFESSORES INDÍGENAS DO ACRE, 2000). É, portanto, 

recente o processo de registro das dinâmicas de trabalho com a borracha pelos próprios índios 

detentores do saber de suas práxis. 

 

1.2. Os encauchados amazônicos 

Os relatos mais antigos sobre a produção de borracha pelos índios advêm da América 

Central, onde bolas e outros objetos eram fabricados com ela. Obtinha-se essa borracha a 

partir do látex de árvores do gênero Castilla (ou Castilloa ulei). Colhida na selva, a borracha 

da Castilla, ou caucho, constituía um modesto artigo do comércio internacional até meados do 

século XVIII (DEAN, 1989). Da árvore do caucho, cuja expressão vem do termo indígena 

“cahuctchu” (isto é, “madeira que chora”, em alusão ao látex que fica escorrendo de sua 

casca, quando é realizada a sangria), originaram-se produtos artesanais de borracha que vem a 

denominar-se “encauchados” (SANTOS, 1998). Similarmente aos habitantes de parte da 

América Central, os indígenas da região Amazônica já usavam uma espécie de sandália 

fabricada com algodão embebido em látex das seringueiras (SAMONEK, 2006). O material 
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encauchado, isto é, uma camada de tecido de algodão impermeabilizada com uma camada de 

látex líquido, é conhecido também como “tecido da floresta”.  

A inserção dos “encauchados” ou “tecido da floresta” na cadeia global de valor tem se 

intensificado desde os anos 2000, seja como matéria-prima de produtos europeus, seja como 

material industrializado no Brasil. Neste trabalho, que se encontra em desenvolvimento, 

busca-se delinear uma metodologia para estudar a cadeia de valor de produtos feitos a partir 

da tecnologia social dos encauchados amazônicos, partindo do trabalho manual e informal na 

floresta até a comercialização internacional. Como objetivos específicos, propõe identificar e 

estudar os produtos de encauchados amazônicos, incluindo os produtos artesanais das 

comunidades, bem como os materiais e produtos desenvolvidos por e/ou com grandes 

empresas nacionais e internacionais. Além disso, propõe estudar as dinâmicas e organização 

de trabalho dos atores sociais (seringueiros, quilombolas, ribeirinhos e índios) na produção 

artesanal dos encauchados amazônicos.  

 

2. Justificativa 

Para que estes estudos sejam possíveis, é necessária uma metodologia que conjugue de 

forma interdisciplinar as seguintes áreas do conhecimento: Produção Agrícola, Logística, 

Tecnologia, Sociologia, Projeto de Trabalho e Projeto de Produto. No âmbito da interface 

entre a Engenharia Produção, a Responsabilidade Social e a Sustentabilidade, tal proposta 

metodológica justifica-se dada a iminência das forças globais de mudança para o 

desenvolvimento sustentável, que conjugam várias facetas inter-relacionadas, as quais podem 

ser resumidas em ecologia e meio ambiente, saúde e bem-estar, diversidade, direitos humanos 

e comunidades (QUELHAS, ALLEDI FILHO e MEIRIÑO, 2008). 

O presente estudo busca suprir uma lacuna na literatura quanto à inserção do material 

na cadeia global de valor. Para permitir sua viabilização, este estudo se alinha com os 

interesses de pesquisa do projeto Governança do Trabalho e Logística para a Sustentabilidade 

(GOLLS), do Instituto Internacional de Estudos Sociais de Haia, da Universidade de 

Rotterdam. Em uma das linhas de pesquisa do projeto GOLLS, busca-se responder como os 

portos de Belém e Manaus estão lidando com as novas oportunidades econômicas fornecidas 

pelo atual boom de mercadorias do Brasil em termos de desenvolvimento sustentável 

(JACOBS et al, 2013). Exemplos de produtos amazônicos específicos e suas respectivas 

cadeias de valor que têm sido investigados pelos mesmos pesquisadores do projeto são o açaí 

(PEREIRA, 2012) e a borracha (JACOBS et al, 2013). Neste escopo de pesquisa, inserem-se 

os materiais e produtos feitos a partir dos encauchados amazônicos. 

De um modo geral, as informações que hoje se têm da flora amazônica provêm, em 

sua grande maioria, dos estudos realizados outrora, por europeus e americanos 

(RODRIGUES, 1997, MELLO FILHO, 1997). No que concerne ao estado da arte da literatura 

sobre os encauchados amazônicos, sabe-se que este tema ainda é pouco estudado no Brasil. 

Para pesquisas realizadas em 2015 e em 2016, o termo “encauchado” buscado no banco de 

teses da Universidade de São Paulo, apresenta apenas quatro resultados; para o termo 

“encauchados”, dois resultados no mesmo banco de dados. Ambos os termos não foram 

encontrados no banco de dados virtual da Biblioteca da Universidade Federal do Amazonas, 

tampouco no da Biblioteca da Universidade Federal do Acre. Não obstante, há poucos 
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especialistas brasileiros dedicados ao tema dos encauchados amazônicos (SAMONEK, 2006, 

AMADEU, 2012, SARMENTO, 2014, PASTORE JR, 2005). Tais especialistas estão 

voltados principalmente para o estudo da técnica do material e transformação em novos 

produtos, na capacitação das comunidades e na análise da viabilidade do extrativismo da 

borracha na Amazônia. 

 

3. Proposta de metodologia 

Inicialmente, é oportuna uma maior análise da cadeia de abastecimento global dos 

produtos de borracha a partir da tecnologia social dos encauchados, de sua produção na 

Amazônia até o seu consumo. Esta análise deve focar em uma crítica de compreensão da 

sustentabilidade da cadeia (em termos de condições de trabalho e meio ambiente), dos locais 

de criação de valor, governança dentro dessas cadeias e do papel que desempenham os 

processos logísticos.  

A segunda linha de investigação deve lidar com o desenvolvimento de uma 

compreensão empírica denominada por política de assemblage, que é o acoplamento 

estratégico por atores particulares dos fatores de “local” (ex. interior da floresta) e “situação” 

(ex. dinâmicas econômicas). Em tal perspectiva, é necessário estudar empiricamente os 

aspectos estratégico-relacionais da assemblage dentro das comunidades produtivas e como os 

atores que operam em várias escalas (stakeholders) protegem seus interesses (JACOBS et al, 

2013). No rol de tais atores, são englobados três subconjuntos: (1) os seringueiros, indígenas, 

ribeirinhos e quilombolas; (2) empresários, pesquisadores, representantes de organizações 

políticas e não-governamentais; (3) e instituições domésticas relacionadas, as quais incluem o 

estado das relações trabalhistas, a organização do gênero, além do caráter da cultura 

dominante e ideologia (PEGLER, SIEGMANN e VELLEMA, 2011). 

Neste contexto, o projeto apresenta três estratégias metodológicas: 

(1) Pesquisa bibliográfica, com o objetivo de revisar e discutir as principais teorias sobre as 

quais são construídas as premissas (tais como inovação e tecnologia, sistemas produtivos, 

políticas setoriais, hibridismos local/global);  

(2) Pesquisa a campo em localidades amazônicas, no intuito de entrevistar os atores sociais e 

avaliar os elementos contextuais que permeiam o objeto de estudo; 

(3) Pesquisa empírica, que descreve e analisa os achados empíricos dessa investigação.  

A justificativa para a escolha de métodos qualitativos de coleta e análise de dados 

empíricos reside na importância da linguagem na hermenêutica e das posições ontológicas e 

epistemológicas adotadas. A escolha específica do método para a coleta de dados – 

entrevistas, observação participante ou pesquisa-ação – será decidido caso a caso, dependendo 

do nível de acesso aos atores sociais, em uma comunidade particular, restrições de tempo e 

importância pré-julgada dos dados a serem coletados naquela ocasião. 

A partir destes três critérios diferentes, ressalta-se que o mais crítico é o acesso aos 

dados (GUMMESSON, 2000; EASTERBY-SMITH, LOWE e THORPE, 2002). Devido às 

ligações da pesquisadora com as comunidades da floresta e com demais pesquisadores 

nacionais, há a possibilidade de obter acesso aos locais em curta duração de tempo para 
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realizar a observação participante ou mesmo a pesquisa-ação. No entanto, dado o esforço de 

tempo necessário para realizar a pesquisa etnográfica, é provável que os dados serão coletados 

principalmente por meio de entrevistas semi-estruturadas. Os dados secundários, tais como 

documentos das comunidades e das empresas, bem como relatórios de ONGs e projetos do 

governo voltados para a produção de encauchados também serão analisados, a fim de obter 

mais informações sobre o contexto e para análise das cadeias de valor dos produtos 

previamente determinados. 

Os dados empíricos coletados de diferentes fontes serão condensados em um estudo de 

caso usando descrições densas, conceito emprestado da etnografia simbólica. Assim, busca-se 

compreender as estruturas de significação e determinar o seu terreno social. Em outras 

palavras, descrições densas vão além dos atos por eles próprios e incluem também o 

significado desses atos e as razões por trás deles (GEERTZ, 1973). 

A principal diferença entre a etnografia simbólica pura e a abordagem interpretativa 

adotada nesta pesquisa reside no grau de envolvimento com a realidade em estudo. Métodos 

etnográficos exigem do investigador estar em contato com o pesquisado por longos períodos. 

No caso da etnografia clássica significa que coabita com a população pesquisada por meses 

ou mesmo anos, a fim de realizar a observação participante (GEERTZ, 1973). Em contraste, 

os estudos interpretativos a serem utilizados nesta pesquisa, disseminam os esforços em 

muitas viagens de trabalho de campo e tomam entrevistas com diferentes indivíduos-chave de 

diferentes grupos e comunidades, em vez de concentrar os esforços na observação participante 

de um único grupo (ZUBOFF, 1988). 

 

4. Considerações finais 

Compreender a comercialização internacional dos produtos feitos a partir da 

tecnologia social dos encauchados amazônicos é uma oportunidade de estudo no cenário de 

pesquisa nacional sobre o tema. Ademais, este projeto de pesquisa em desenvolvimento 

aborda a geração de novas tecnologias e produtos a partir desta tecnologia social, englobando 

não só o empoderamento das comunidades via trabalho artesanal, mas também a dinâmica de 

apropriação de tal tecnologia por empresas estrangeiras e nacionais. Finalmente, o presente 

projeto tem a intenção de gerar resultados para ambos os níveis teórico e prático. Sendo um 

estudo interdisciplinar, esta pesquisa tem o propósito de fazer contribuições originais para as 

áreas nas quais é elaborada sua estrutura teórica, fomentando as práticas e discussões 

acadêmicas sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia.  
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Avaliação da viabilidade de utilização da energia solar via sistema 

fotovoltaico como fonte de energia alternativa em comunidades 

isoladas 

Marcia Pires de Souza (UFAM) mah2004@ig.com.br 

 

Resumo: O mundo está evoluindo a nível tecnológico de tal forma, que para tentar acompanhar esse crescimento 

acelerado, foram introduzidos nos últimos anos uma variedade de novas tecnologias de aproveitamento de 

energias a partir de fontes renováveis, como é o caso da energia solar via sistema fotovoltaico, que além de ser 

obtida através de uma fonte inesgotável, possui a vantagem de ser gratuita. Pretende‐se neste artigo abordar 

aspectos teóricos que norteiam o sistema fotovoltaico, além de apresentar a forma como o mesmo vem sendo 

trabalhado nos últimos anos. O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica, realizada a partir da análise de 

diferentes artigos científicos recentes como fontes de pesquisas. Realizou- se busca na literatura em artigos de 

grande relevância publicados no período de 2012 a 2015. Foram selecionados artigos que atenderam aos critérios 

de inclusão. A literatura reconhece o sistema fotovoltaico como uma promissora alternativa de geração de 

energia elétrica em comunidades isoladas da rede convencional, com alto grau de confiabilidade e eficiência, 

além de ser economicamente viável e ambientalmente correto. O resultado da pesquisa revela que a longo prazo 

o aproveitamento da energia solar via sistema fotovoltaico poderá também tornar-se a solução para boa parte dos 

entraves energéticos da nossa sociedade.  

Palavras-chave: Sistema fotovoltaico; Fontes alternativas; Sustentabilidade.    

 

Área/Subárea: Engenharia da Sustentabilidade.  

 

 

1. Referencial Teórico  

O aumento na demanda por energia elétrica, o desenvolvimento industrial, os preços 

elevados dos combustíveis tradicionais, a limitação dos combustíveis fósseis e a preocupação 

crescente com a preservação do meio ambiente tem incentivado países a buscar por fontes 

alternativas de geração de energia. 

Essa necessidade foi percebida sobretudo nos países em desenvolvimento, nos quais 

geralmente os únicos recursos disponíveis são as fontes renováveis, como as energias solar e 

eólica. 

Conforme afirma Silveira (2013), nos países da América Latina, incluindo o Brasil, 

existe um aspecto em comum, que é a presença de cidades densamente povoadas, alguns 

centros urbanos secundários e uma significativa parcela da população distribuída no campo, 

em um ambiente com dificuldade de acesso devido a geografia inóspita.  

No Brasil, devido sua vasta extensão territorial, diversas cidades estão distantes dos 

principais centros geradores de energia, sendo necessário a utilização de milhares de 

quilômetros de linhas de tensão para liga-las a esses centros.  

É necessário solucionar o problema existente para conhecer a necessidade de energia 

elétrica em comunidades isoladas, de forma que não prejudique o meio ambiente devido a 

http://www.portal-energia.com/category/energiasolar/
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construção de largas redes de transmissão ou liberando na atmosfera gases que contribuem 

para a ocorrência do efeito estufa.  

No país, cerca de 15% da população (aproximadamente 25 milhões de pessoas) não 

tem acesso à energia elétrica. A maioria da população sobrevive com baixa renda e está 

localizada em áreas rurais onde o custo de acesso ao padrão de fiação é bastante elevado, com 

relação ao custo marginal de expansão do fornecimento de energia elétrica. (SILVEIRA, 

2013). 

Em virtude da dimensão do país, diferenças geográficas, peculiaridades sociais e 

culturais se preconizam várias soluções locais para encontrar uma alternativa para a geração 

de energia elétrica.  

Assim, o desenvolvimento de tecnologias locais para geração de energias que não 

prejudiquem o meio ambiente são incentivadas, tentando evitar a construção de muitas linhas 

de transmissão de energia. (SILVEIRA, 2013) 

Para a satisfação das necessidades energéticas da população mundial, usualmente são 

utilizados os combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, o carvão e o gás natural. No 

entanto, além da finitude desses recursos, a partir de sua combustão são liberados para a 

atmosfera gases extremamente tóxicos e poluentes, que resultam no efeito estufa 

(PEREIRA,2010). 

Nesse contexto, as fontes renováveis de geração de energia são mais apropriadas, pois 

se bem gerenciadas, possibilitam que sua exploração seja ilimitada, já que sua disponibilidade 

não é reduzida conforme o uso.  

Os recursos energéticos, como a solar e a eólica, estão bem disseminados no mundo 

todo, o que não ocorre com os combustíveis fósseis. Todavia, segundo Nogueira (2014), sua 

utilização ainda não é bastante explorada devido a fatores como a sua natureza diluída e 

necessidade de utilização de equipamentos de custo elevado para conversão em energia, pois 

ainda que as fontes de energia sejam gratuitas, sua conversão não é. 

Alguns sistemas baseados em fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar, 

têm sido instalados para atender a necessidade de comunidades isoladas localizadas nas áreas 

mais remotas dos países em desenvolvimento. 

O Brasil, mesmo possuindo em abundancia fontes alternativas renováveis, como a 

eólica e a solar em praticamente todo seu território, sua utilização ainda é principiante. Isso se 

deve, conforme afirma Nogueira (2014), à falta de informações sobre o tema, infraestrutura 

insuficiente, custos elevados, regulamentações pouco claros, além de questões jurídicas. 

Praticamente todas as fontes de energia, seja hidráulica, biomassa, eólica, 

combustíveis fósseis e energia dos oceanos, são formas indiretas de energia solar. A energia 

solar se destaca das demais por ser considerada uma tecnologia limpa e com reduzido impacto 

ambiental. O Brasil possui grande potencialidade de energia solar, devido sua localização e 

extensão territorial. 

Levando em consideração todas as formas alternativas de geração de eletricidade, a 

energia solar fotovoltaica tem se apresentado progressivamente como uma notável alternativa, 
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economicamente viável e ambientalmente correta, conveniente para áreas isoladas, onde os 

custos de instalação de sistemas convencionais são relativamente altos. (SILVEIRA, 2013) 

Energia solar fotovoltaica é definida como uma fonte renovável de energia obtida pela 

conversão da energia solar em energia elétrica. Um típico sistema de energia solar 

fotovoltaica consiste de três elementos básicos: módulos, controladores de carga e baterias, se 

necessário. (Silveira, 2013) 

Os sistemas fotovoltaicos são caracterizados por uma elevada fiabilidade e baixa 

manutenção, alto custo inicial, muitas vezes compensado pelo baixo custo operacional. 

(SILVEIRA, 2013) 

O uso de sistemas fotovoltaicos como geração distribuída não leva a uma menor 

qualidade do fornecimento de energia e confiabilidade. (URBANETEZ, 2012) 

Os sistemas fotovoltaicos são caracterizados por uma elevada fiabilidade e baixa 

manutenção, alto custo inicial, muitas vezes compensado pelo baixo custo operacional. 

(SILVEIRA, 2013) 

Um sistema autônomo de energia solar fotovoltaica é uma alternativa de geração de 

energia usando uma fonte renovável, capaz de contribuir substancialmente para suprir e 

sustentar a demanda de energia elétrica em locais distantes da rede de energia elétrica 

convencional. (MACEDO, 2013) 

Apesar da utilização da energia solar fotovoltaica como fonte de geração de energia 

elétrica ainda não ser difundida em larga escala no Brasil, é relevante destacar sua 

potencialidade na geração descentralizada. (TORRES, 2012). 

O Brasil, de modo especial, pode usufruir dessa modalidade de geração de energia, 

pois dispõe em abundancia desta fonte energética, em todo seu território, sobretudo nas 

regiões Norte e Nordeste. Dessa forma, pode impulsionar o desenvolvimento socioeconômico 

nessas regiões, além de minimizar os impactos ambientais decorrentes da utilização dos 

recursos fósseis (MACEDO, 2013). 

Atualmente, existem inúmeros projetos no país referentes ao aproveitamento da 

energia solar, sobretudo por meio de sistemas fotovoltaicos de geração de eletricidade, 

visando ao atendimento de comunidades isoladas da rede de energia elétrica convencional, 

além de fomentar o desenvolvimento regional. 

Dessa forma, os sistemas solares fotovoltaicos são uma ótima alternativa para a 

geração de energia elétrica em pequenas comunidades e utilizadores isolados, para diversos 

propósitos, como iluminação, comunicação, entretenimento e refrigeração. (MACEDO, 2013) 

A Amazônia concentra inúmeras dessas regiões isoladas, onde a eletricidade através 

da rede convencional é praticamente inexistente ou quando há, apresentam grandes 

deficiências. Segundo Macedo (2013), isso ocorre devido a inúmeros fatores, como a enorme 

distância entre a produção e o consumo, o elevado número de consumidores e as 

características isoladas da floresta, cheia de rios e vegetação densa. 

Em pequenas comunidades na Região Amazônica, a energia elétrica é obtida através 

de sistemas de gerador a diesel, que envolvem custos altos e baixa qualidade dos serviços. 

(SILVEIRA, 2013) 
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Pequenos sistemas fotovoltaicos autônomos e células de combustíveis podem 

desempenhar um papel estratégico no desenvolvimento dessa região. (SILVA, 2013) 

Embora a utilização de sistemas fotovoltaicos seja a alternativa mais viável nessas 

regiões, muitos dos sistemas que já operam não funcionam corretamente, devido 

principalmente a falta de capacitação dos responsáveis pelo sistema, além da falta de 

manutenção mínima necessária, falhas operacionais e de instalação, e mau dimensionamento. 

Para o funcionamento eficaz do sistema é necessário, segundo Macedo (2013): Bom 

dimensionamento e instalação elétrica padronizada, treinamento dos usuários, monitoramento 

do sistema e treinamento contínuo. 

Segundo Silveira (2013), as principais vantagens do sistema são a confiabilidade do 

sistema, os baixos custos de manutenção, o fato de ser uma fonte de energia gratuita, as 

condições de irradiação excelentes no Brasil, o fato de ser energia limpa sem nenhuma 

poluição, seja sonora ou com o ar e a disponibilidade da fonte de energia. Por outro lado, as 

principais desvantagens são algumas limitações na disponibilidade do sistema no mercado, o 

custo inicial alto, a necessidade de uma grande área de instalação e a necessidade de uma área 

de instalação maior para o mesmo poder de gerador a diesel. 

2. Considerações Finais 

Diante da demanda crescente pelo consumo de energia elétrica em todo o mundo, que 

confronta com a escassez cada vez mais ferrenha dos recursos fósseis, a opção pelas fontes 

alternativas de geração de energia torna-se a prática mais viável a ser adotada pelas nações. 

Percebe-se essa tendência sobretudo nos países desenvolvidos, como Alemanha, Canadá e 

Estados Unidos, como uma forma de redenção, pelo fato de esses países serem outrora os 

principais emissores de poluentes na atmosfera. 

No Brasil, a adoção pelas fontes alternativas é ainda uma prática incipiente, por 

questões como desconhecimento e pelos altos custos iniciais de investimento. A geração de 

eletricidade através do sistema fotovoltaico surge como uma alternativa promissora para 

suprir a demanda de energia elétrica em comunidades isoladas, como na Amazônia, por 

exemplo, por ser economicamente viável e ambientalmente aceita.  

O sol é uma fonte de energia inesgotável e com intensidade de irradiação abundantes 

no Brasil, além de ser uma fonte gratuita.  A adoção do sistema de geração de energia via 

sistema fotovoltaico num primeiro momento pode ser uma opção para comunidades isoladas 

da rede convencional, onde o sistema usualmente é inexistente ou ineficiente. No entanto, 

para que essa prática tenha êxito no Brasil, da mesma forma que já colhe os frutos nos países 

desenvolvidos, é necessário que haja incentivos, tais como financiamento público, incentivos 

fiscais e políticas regulamentadoras. Sem esses incentivos, o sistema é oneroso e o retorno 

não é plausível. O sistema é mais prático e vantajoso levando em consideração esses 

incentivos, que associados a política pública, são fundamentais para a inclusão da energia 

fotovoltaica na matriz energética brasileira. 
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Resumo: O objetivo deste  trabalho foi identificar a capacidade de insolação total da cidade de Cuiabá – MT, 

para produção de energia fotovoltaica, repensando para o atual cenário de crise energética. Tendo em vista o 

grande potencial de produção deste estado, que possui este resurso em abundancia, associado a natureza finita 

das fontes de energia vigentes, a geração de eletricidade atraves da luz do sol (radiação solar), por meio do efeito 

fotovoltaico, se apresenta como uma das melhores formas de geração de potencia eletrica limpa. Nesta 

discussão, obteve-se como resultado que no mês de janeiro para os três anos consecutivos, demonstrou que 

houve um grande aumento de insolação, que passou de 109,4 (kWh/m²) em 2013, para 141,1 (kWh/m²) em 2014, 

e chegando a 199,2 (kWh/m²) no ano de 2015, ou seja, um aumento de cerca de 82%. Já para fevereiro, pode-se 

diagnosticar o menor índice de insolação total, registrando aproximadamente uma média de 120 (kWh/m²) para 

os três anos. Sendo assim, é possível aferir ainda que com poucos dados discutidos, o município estudado tem 

disponibilidade de insolação total, trazendo a toma uma discussão que remete a contextualizar a introdução de 

tecnologias e inovações renovaveis para garantir uma gestão de qualidade desse recurso natural, em meio à crise 

energetica que vivenciamos. 
 

Palavras-chave: Produção. Inovação tecnologica. Gestão de recursos. Economia.  

Área/Subárea: Engenharia da sustentabilidade/Produção mais Limpa e Ecoeficiência. 

 

 

1. Introdução 

No Brasil a energia consumida ainda é relativamente baixa quando comparado com 

outros países, mas, com tendência a aumentar, através da incorporação de novas tecnologias. 

Sua principal matriz energética é a hídrica, com grandes investimentos neste tipo de produção. 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o estado de Mato Grosso já 

conta com 62 unidades em mais 30 municípios, produzindo energia entorno de 1.600 KW/h a 

29,2 mil KW/h, respectivamente. 

Porém, muitas hidrelétricas são instaladas em lugares que não possuem um grande 

reservatório de água, ou mesmo, as controversas de que esses reservatórios são insuficientes 

para geração de energia. Esse fato gera insegurança na cadeia produtiva o que 

consequentemente, aumenta ainda mais os custos relacionados, principalmente em período de 

seca. Por outra visão, este problema somado aos grandes impactos ambientais causados com a 

construção de novas hidrelétricas, traz a oportunidade de investimentos em outras formas de 

produção de energia sustentável, a exemplo da eletricidade proveniente de energia solar e 

eólica. 

Destaque para o Brasil que possui um alto potencial para o aproveitamento da energia 

fotovoltaica, já que possui índices de radiação solar superiores aos encontrados na maioria dos 

países europeus. Porém ainda é uma fonte de energia pouco usada e ainda considerada cara 

para investimentos, muito pelo provável motivo de que não dominamos sua tecnologia. 

mailto:drica_sanae@hotmail.com
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Entretanto, se discute o perfil bioclimático da capital do estado de Mato Grosso, 

Cuiabá, onde já algum tempo se tem levantado diálogos no diz respeitos a estudos de 

sequestro de insolação total, a fim de, verificar a viabilidade de se produzir uma energia 

limpa, muito provável ao fato do município ser considerado uns dos que recebem maior 

radiação, ainda pertencer ao bioma cerrado, apresentando temperaturas variando entre 24°C a 

40°C. A energia fotovoltaica é uma energia limpa e sustentável.  

O efeito fotovoltaico decorre da excitação dos elétrons de alguns materiais na presença 

da luz solar (ou outras formas apropriadas de energia). Entre os materiais mais adequados 

para a conversão da radiação solar em energia elétrica, os quais são usualmente chamados de 

células solares ou fotovoltaicas, destaca-se o silício (GREEN et al. 2000).  

Portanto, o objetivo deste  trabalho foi identificar a capacidade de insolação total da 

cidade de Cuiabá – MT, para produção de energia fotovoltaica, repensando o cenário de crise 

energética.  

 

2. Desenvolvimento 

 

 O presente estudo é uma primeira iniciativa de pesquisa investigativa que busca 

interacionar áreas afins como ciências ambientais e engenharias sobre a ótica da visão 

multidisciplinar. Em acordo com as considerações precedentes, contextualiza que o Estado de 

Mato Grosso, localizado na região Centro-Oeste brasileira, possui coordenadas 06º 00º e 19º 

4º de latitude Sul e 50º 06º e 62º 45º de longitude oeste.  

Os dados de insolação total foram disponibilizados gratuitamente pelo INMET - 

Instituto Nacional de Meteorologia. Para representatividade do bioma, foi escolhida a estação 

meteorológica convencional localizada no município de Cuiabá (Cerrado).  

Para (IBGE, 2014) essa divisão de áreas contribui significadamente para ocorrência de 

períodos com maior predominância solar, levanto em conta suas tipologias, como solo e 

vegetação. O Estado é subdivido em três grandes biomas diferentes com a área de ocorrência 

dos cerrados brasileiros (39,6%) (SEPLAN-MT, 2005), conforme representado na figura 01. 

 

 
Figura 01 - Divisão dos biomas e localização da Estação Meteorológica Convencional na cidade de 

Cuiabá, Mato Grosso – Brasil. 

Fonte: SEPLAN, 2005. 
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Portanto, explicita-se redigir que para este trabalho, foram somente coletados valores 

médios mensais de insolação total para o período de 03 anos (2013-2015) da estação 

meteorológica CBA1, instalada no município supracitado anteriormente. 

Para observações dos ritmos e análise de tendências dessa variável bioclimáticas, 

obteve-se como meio comparativo um gráfico sincronizado, conforme ilustrado na figura 02.  

 
Figura 02: Comparação da insolação total média mensal em (kWh/m²) para os anos de 2013 a 2015, na 

cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso – Brasil. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

                                                 
1 CBA: Estação meteorologia convencional da cidade de Cuiabá/MT. 
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Ao analisar os gráficos acima correspondentes a insolação mensal da cidade de Cuiabá 

observou-se o aumento gradativo dessa variável através dos anos. Em uma analise 

comparativa, observa-se que o gráfico de 2013 em relação ao de 2015, a estação chuvosa 

estava um pouco mais definida bem como também o período seco-chuvoso, que para o estado 

de Mato Grosso, correspondem aos meses de julho, agosto e setembro. 

Em analise do mês de janeiro para os três anos consecutivos, é possível verificar que 

houve um grande aumento de insolação, que passou de 109,4 (kWh/m²) em 2013, para 141,1 

(kWh/m²) em 2014, e chegando a 199,2 (kWh/m²) no ano de 2015, ou seja, um aumento de 

cerca de 82%. Já para fevereiro, pode-se diagnosticar o menor índice de insolação total, 

registrando aproximadamente uma média de 120 (kWh/m²) para os três anos. 

Essa baixa na insolação pode se característica do próprio bioma (cerrado) em virtude 

de que este pode estar sendo influenciado pelos acontecimentos bioclimático da região. Para 

Rodrigues & Pruski (1996) e Andrade Júnior & Bastos (1997) isso acontece devido à 

estiagem da passagem do período seco, o que tardou a chegada do chuvoso. 

Para os meses de abril a junho, os quais pertencem ao período de seca, as incidências 

de radiação apresentaram menor variação no decorrer dos anos, enquanto que nos meses de 

novembro a janeiro, que caracterizam estação chuvosa, observamos uma variabilidade da 

insolação total neste município.  

Tendo o mês de fevereiro como sendo um mês que se deve ter muita atenção em 

função de que este ter apresentado menor índice de insolação com 126,7 (kWh/m²) no ano de 

2015, e conseguinte, maior índice em agosto, com 276, 6 (kWh/m²) também para o ano de 

2015, o que nos enaltece a discutir ainda mais sobre a dinâmica e importância desse bioma 

para a preservação natural, bem como em pensarmos no uso racional de seus recursos como 

fonte potencial energética. 

Dentre todos os biomas que fazem parte do estado de Mato Grosso, o bioma Cerrado, 

demonstrar ser mais compatível a um grau de normalidade, ou seja, manteve uma frequência 

considerável de emissão de insolação total nos períodos seco e chuvoso.  

Pesquisas científicas na área de climatologia indicam que cidades como Rondonópolis, 

Itiquira, Santo Antônio do Leste e Nova Xavantina, pertencentes ao bioma Cerrado, recebem 

insolação com maior frequência e intensidade, consideradas alternativas para investimentos 

em tecnologias na produção de energia fotovoltaica (ABSOLAR, 2014). 

Neste caso, conforme apresenta os dados, é possível inferir que a cidade de Cuiabá-

MT possivelmente estaria enquadrada com umas das que a jusante pode-se tornar uma cidade 

mais sustentável, em virtude de que possui um potencial econômico elevado e 

necessariamente, está caminhando ainda a curtos passos para discutir a viabilidade desta 

tecnologia, em virtude dos agravantes acontecimentos e impactos da inconsequência falta de 

gestão dos recursos naturais.    

 

 

3. Considerações finais 
 

Por fim, podemos constatar que ainda com poucas análises de dados, é possível 

levantar idéias que premissam discutir a implantação de pequenas centrais de captação de 
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energia fotovoltaica, devido ao expressivo índice de insolação total na capital do estado de 

Mato Grosso, e desta maneira oferecer benefícios socioeconômicos para a população local. 

Atentamos que esta capital está inserida no bioma cerrado, o que apresenta em sua 

maioria, períodos bem mais quentes, o que conseqüentemente, ocasiona variações de 

insolação, oferecendo maior segurança energética para o estado e para o país.  
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Resumo: A bacia do Paraguai Superior, situada no planalto da Bacia do Alto Paraguai, gera significativa parcela 

do aporte de vazão que garante ao Pantanal mato-grossense a sua alternância natural entre secas e cheias. A 

estimativa de sua pluviosidade, no entanto, sofre incertezas devido ao baixo número de pluviômetros na bacia. 

Neste contexto, temos que o objetivo deste trabalho foi analisar os ritmos de precipitação pluviométrica anual do 

bioma pantanal mato-grossense. Estas estimativas, embora pouco precisas quando comparadas com valores 

pontuais medidos por outras estações a nível tecnológico, fornecem uma boa noção da distribuição espacial das 

chuvas. Obtivemos como resultados que durante o período entre os meses de janeiro a maio, o ritmo de precipitação 

decresceu ao longo dos anos. O mês de maio pode ser tomado como um exemplo, já que em 2010 apresentou uma 

precipitação total de 76,8 mm e em 2012 apresentou nenhuma precipitação. O período correspondente aos meses 

de setembro a dezembro possui uma média de precipitação de 103,3 mm, demostrando-se um período de transição 

da seca para o chuvoso, comprovando-se assim uma boa época para utilização dos pastos que estão localizados 

nas partes inferiores da propriedade. Em virtude disso, aqueles que compõem devem atentar-se mais ao impacto 

das precipitações, levando-a sempre em conta nas tomadas de decisões e suas estratégias para garantir um bom 

gerenciamento dos recursos naturais em prol de seu desenvolvimento sustentável. 
 

Palavras-chave: Biodiversidade; Gestão; Clima; Meio Ambiente. 

Área/Subárea: Engenharia da Sustentabilidade/Gestão de Recursos Naturais e Energéticos. 

 

1. Introdução 

O Pantanal é a maior planície inundável da América Latina (CUNHA & JUNK, 2004), 

estende-se por uma área de aproximadamente 140 000 km², ocupando cerca de 1,8% do 

território nacional. Apesar de ser composto por territórios pertencentes ao Brasil, Bolívia e 

Paraguai, o Pantanal é um bioma praticamente exclusivo do Brasil, pois apenas uma pequena 

faixa dele adentra os outros países, caracterizando-o como de extrema importância para o 

cenário nacional (RIOS & THOMPSON, 2013). 

A precipitação é uma variável meteorológica de grande importância, que pode 

influenciar os setores da economia, a exemplo, do agropecuário (SILVA et al. 2007). 

Considera-se importante a caracterização da precipitação, pensado para o planejamento de 

atividades agrícolas, já que na agricultura de base familiar, o conhecimento antecipado das 

condições do solo, radiação solar e precipitação pluvial, e sua variação ao longo de um ciclo de 

cultivo, são significativos para a obtenção de rendimentos satisfatórios, em função de que esses 

fatores são determinantes para o sucesso da produção (RIBEIRO & LUNARDI, 1997). 

Na região do Pantanal, o conhecimento do regime pluviométrico pode influenciar nas 

atividades agropecuárias da região, onde segundo Vela et al. (2007) o conhecimento histórico 

da precipitação é de total importância para o monitoramento dos impactos causados pelo 

excesso ou falta de chuvas.  

As informações sobre o regime pluviométrico no Pantanal são de grande importância 

para a produção de gados de corte, principal atividade econômica da região em estudo, onde 



 

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de 

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016 

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

2 
 

sua quantidade e distribuição durante os períodos de cheia e seca determinam o uso e a 

disponibilidade das pastagens para o gado. Em anos de cheias, as pastagens localizadas nas 

partes mais baixas apresentam-se inundadas, restando apenas as partes mais elevadas livres de 

inundação. Entretanto, essas áreas não exibem forrageiras de boa qualidade, ocorrendo assim, 

sérios problemas de redução na produtividade agrícola (SORIANO et al. 2007). 

Para Santos et al. (2012), o município de Cáceres-MT, situado a margem do Rio 

Paraguai na região do Alto Pantanal, possui uma variabilidade pluviométrica marcada por 

meses extremamente chuvosos, contrastando com períodos de estiagem intensa. Portando, este 

trabalho objetivou verificar o ritmo de precipitação pluviométrica anual no bioma pantanal 

mato-grossense. 

 

2. Desenvolvimento 

 

Em países industrializados, poucos trabalhos se mostraram preocupantes no pensar do 

uso racional dos recursos naturais. Isto se deve provavelmente ao fato de que estes países 

possuem maior número de radares meteorológicos, os quais fornecem melhores representações 

da distribuição espacial das chuvas. Em acordo com as considerações precedentes, 

contextualiza-se que o Estado de Mato Grosso, localizado na região Centro-Oeste brasileira, 

possui coordenadas 06º 00º e 19º 4º de latitude Sul e 50º 06º e 62º 45º de longitude oeste. Os 

dados de precipitação total foram disponibilizados gratuitamente pelo INMET - Instituto 

Nacional de Meteorologia. 

 O Estado de Mato Grosso é subdivido em três grandes biomas diferentes, dentre esses 

temos a planície do pantanal, que possui uma representatividade de 6,8% (SEPLANMT, 2005), 

conforme representado na figura 01. Portanto, para representatividade do bioma pantanal, foi 

escolhida a estação meteorológica convencional localizada no município de Cáceres (Pantanal). 

O município de Cáceres está localizado na região sudoeste de Mato Grosso, com área de 

24.577,114 km² (IBGE, 2015), a uma altitude de 118 m. Cáceres integra a mesorregião do 

Centro-Sul mato-grossense e a microrregião do Alto Pantanal, distando 215 km da capital de 

Mato Grosso, Cuiabá. Esse município apresentou uma pluviosidade significativa ao longo dos 

anos, com um média anual de 1370mm (IBGE, 2005). 

 
Figura 01 - Divisão dos biomas e localização da Estação Meteorológica Convencional no Estado de Mato Grosso 

– Brasil. 

Fonte: IBGE, 2015. 
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Portanto, explicita-se redigir que para este trabalho, foram somente coletados valores 

médios mensais de precipitação total para o período de 03 anos (2010-2012) da estação 

meteorológica CA1, como supracitado anteriormente. 

Para observações dos ritmos de precipitação pluviometrica total no bioma pantanal, 

obteve-se como meio compartivo um gráfico sincronizado, conforme ilustrado na figura 02. 

 

 
Figura 02: Comparação da precipitação pluviométrica média em (mm) para os anos de 2010 e 2012, na cidade de 

Cáceres, Mato Grosso – Brasil. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

                                                 
1 CA – Estação do município de Cáceres/MT. 
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Pela observação do gráfico, constata-se que durante o período entre os meses de janeiro 

a maio, o ritmo de precipitação decresceu ao longo dos anos. O mês de maio pode ser tomado 

como um exemplo, já que em 2010 apresentou uma precipitação total de 76,8 mm e em 2012 

apresentou nenhuma precipitação, ou seja, mudou de estado em que havia chuvas para um que 

não manifestou nenhuma precipitação incidente. 

Entre o período correspondente aos meses de setembro a dezembro, identificou-se um 

ritmo de precipitação crescente ao longo dos meses, como é o caso do mês de novembro, que 

passou de uma precipitação total de 146,9 mm para 240,6 mm.  

O ritmo pluviométrico condizente aos meses de junho a agosto permaneceu o mesmo 

durante o período escolhido (2010-2012), não apresentando nenhuma precipitação. De fato, isso 

pode significar um ponto a ser discutido em virtude de que grande parte desse ecossistema 

necessita destas cheias para manutenção do solo em termos de matéria morta.  

 As informações analisadas sobre o regime pluviométrico no Pantanal são de grande 

importância para a produção de gados de corte, principal atividade econômica do município de 

Cáceres-MT. Essas podem ser incumbência ajuda para os produtores, pois ao conhecerem e/ou 

se informar sobre o regime de chuvas naquela região, esses podem se prepararem para trabalhar 

o manejo mais correto de suas áreas, garantindo uma melhor previsão de produção.  

 Os pastos localizados nas partes mais elevadas de um local apresentam forrageiras de 

média e baixa qualidade e eles são normalmente utilizados quando a área mais baixa está 

inundada (característica do bioma), o que acontece no período com maior concentração de 

precipitação.  

Devido esse fato, o conhecimento do ritmo pluviométrico pode auxiliar o produtor, onde 

esse com o uso dessas informações podem mudar o padrão da utilização dos pastos e minimizar 

seus impactos com o tratamento de seus animais. Umas das estratégias já utilizadas pelo 

produtor é o método da rotação de pastoreio proferido de acordo com o ritmo das chuvas.  

 O período correspondente aos meses de setembro a dezembro possui uma média de 

precipitação de 103,3 mm, demostrando-se um período de transição da seca para o chuvoso, 

comprovando-se assim uma boa época para utilização dos pastos que estão localizados nas 

partes inferiores da propriedade.  

Enquanto isso, os pastos da parte mais elevada devem ser tratados para que nos períodos 

chuvosos, condizentes aos meses de janeiro a abril, que na análise dos dados apresentaram uma 

média de 182,12 mm, esse possa ser utilizado pelo rebanho, e, conseguintemente, pode 

desenvolver um sistema de captação da chuva já prevendo a chegada do período da seca.  

Discute-se que entre os meses de maio a julho, é caracterizado como estação definida 

seca, e que nesta análise apresentou com uma média de precipitação de 11,1 mm. Assim, 

dialoga-se que para este período deve ser manejada a água captada pelo sistema desenvolvido, 

que será de grande importância para a irrigação de pastos, já que durante o período o ritmo 

pluviométrico essa ocorrência de chuvas na região é extremamente baixa. 
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3. Considerações finais 

 

O ritmo pluviométrico no bioma Pantanal vem se modificando ao longo dos anos. A 

precipitação total dos meses correspondentes ao período chuvoso vem diminuindo 

gradualmente, já a precipitação no período de transição (seco/chuvoso) para todos os anos 

analisados vem aumentando substancialmente.  

Por isso, ressalta-se a grande importância da informação do ritmo pluviométrico, já que 

esse apresenta grande impacto, principalmente nas questões econômicas, sociais, culturais e 

ambientais. 

O estado de Mato Grosso possui um sistema agropecuário extenso, que se caracteriza 

como o componente de maior significação da economia do estado. Em virtude disso, aqueles 

que o compõem devem atentar-se mais ao impacto das precipitações, levando-a sempre em 

conta nas tomadas de decisões e suas estratégias para garantir um bom gerenciamento dos 

recursos naturais em prol de seu desenvolvimento sustentável. 
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Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos: o papel da gestão pública na 

redução de impactos ambientais.  

Natália de Almeida Ferraz (UFAL) – nathaliaferraz_pb@hotmail.com 

Naíra Bezerra de Lima (FBV) – naira-lima@hotmail.com 

Resumo: A grande geração de resíduos sólidos urbanos é um dos grandes problemas no nosso país. Apesar de 

muitas ações de políticas públicas as quais visam à redução de impactos ambientais, o Brasil ainda apresenta 

muitas dificuldades neste quesito. Muitos fatores contribuem para este agravante, mas um dos principais refere-

se à latente carência de conscientização da população quanto ao manejo adequado de resíduos. Conforme Lei 

12.305/2010 que rege sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gestão ambiental é de responsabilidade 

compartilhada, na qual todos os agentes que compõem uma sociedade exerce um papel fundamental para a 

minimização dos impactos ambientais, causados em especial pela manipulação inadequada de resíduos no meio-

ambiente e pelo uso inadequado dos recursos naturais. As prefeituras dos grandes centros urbanos no nosso país 

possuem em sua maioria grande dificuldade nessa esfera devido a fatores tais como o grande número de 

indivíduos e indústrias sediados nas regiões metropolitanas. A cidade do recife, segunda maior metrópole do 

nordeste, tem realizado um conjunto de ações para a redução de resíduos sólidos urbanos, aliadas à programas de 

conscientização para a população em geral. Entretanto, os impactos ambientais ocasionados pela grande geração 

de resíduos sólidos urbanos ainda é alarmante e merece ser estudado.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Gestão Ambiental; Impactos ambientais; Prefeitura do Recife. 

 

Área/Subárea: Engenharia da Sustentabilidade. 

1. Introdução 

Nas últimas décadas, temos presenciado um cenário mundial caracterizado por 

desenvolvimento econômico, avanços tecnológicos e crescimento populacional em diversos 

países, estado e municípios. Quanto a este último fator, observa-se uma tendência crescente 

da população aglomerada em grandes centros urbanos e, associado a esta tendência, verifica-

se também um novo estilo de vida baseado no amplo consumo de bens, ocasionado pela 

melhoria do poder aquisitivo nas variadas classes da população, em especial no Brasil. Em 

paralelo à grande aglomeração de indivíduos e indústrias, principalmente nas grandes cidades, 

observa-se um percentual cada vez maior de resíduos sólidos descartados de forma 

inapropriada, surtindo efeitos diretos e indiretos na saúde da população e contribuindo para 

degradação do ambiente. Esta situação decorre do aumento significante da produção de 

resíduos sólidos, tanto em termos de quantidade e variedade dos mesmos. 

Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), os resíduos sólidos 

são resultantes de atividades de cunho industrial, doméstico, hospitalar, comercial, agrícola, 

de serviços e de varrição (Resolução nº 5/93, artigo 1º, I). Um fato, muitas vezes não 

mencionado em conferências e discussões inerentes aos impactos ambientais e 

sustentabilidade, é que os resíduos sólidos também podem ser considerados agentes emissores 

de gases poluentes. Outro expoente ora destacado é que os resíduos abrangem em sua 

composição, aspectos sintéticos que causam riscos ao ecossistema, decorrentes das novas 

tecnologias aplicadas atualmente, sejam nos produtos ou nos processos que os produzem. 

Diante disto, “os resíduos sólidos vem ganhando destaque como um grave problema 

ambiental contemporâneo” (WHO, 2007). Destarte, se faz necessário um adequado 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Dentro dessa perspectiva o presente estudo tem 
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como propósito analisar as ações de redução de resíduos sólidos urbanos realizadas na cidade 

do Recife, Pernambuco. Para o alcance desse objetivo realizou-se um levantamento 

bibliográfico cuja uma das principais fontes de dados que possibilitou diagnosticar tais ações 

foi a ABELPRE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais), além de informações fornecidas pela prefeitura municipal do Recife, dentre outras.   

O levantamento de informações realizado permitiu evidenciar a importância de 

iniciativas públicas para a redução de impactos ambientais na esfera urbana. Cabe destacar 

que a escolha da cidade do Recife como objeto desse estudo deve-se pelo fato desta ser a 

segunda maior metrópole do nordeste, possuindo altos índices de poluição urbana. Espera-se 

por meio desse estudo contribuir para a conscientização das políticas e práticas de gestão 

ambiental que visam, entre outros fatores, a redução dos resíduos sólidos urbanos. Nesse 

sentido as indústrias, a esfera publica e a população tem papéis fundamentais nesse processo 

para obtenção de uma melhor qualidade de vida para todos.   

2. Os Resíduos Sólidos e seus impactos ambientais no Brasil 

A adequada gestão de resíduos sólidos trata-se de uma urgência no nosso país. 

Conforme Granziera (2009), os resíduos são materiais e substâncias que, após o uso ou 

consumo, se houver uma destinação adequada, podem acarretar risco às atividades que 

venham a ser desenvolvidas onde foram despejados. Entretanto, no que se refere aos resíduos 

sólidos domésticos, este se referem a resíduos alimentares, papel, vidro, madeira, metal, e etc. 

oriundos das atividades cotidianas dos lares.  

Os resíduos sólidos urbanos (RSU), nos termos da Lei Federal nº 12.305/10 que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, englobam os resíduos domiciliares, isto é, 

aqueles originários de atividades domésticas em residências e os resíduos de limpeza urbana, 

quais sejam, os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, bem como de 

outros serviços de limpeza.  

A ABELPRE divulgou em 2014 os resultados de sua pesquisa quanto relativas aos 

resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil e demais itens pertinentes à limpeza urbana, bem 

como para os resíduos de serviços de saúde (RSS), atingindo um universo de 404 municípios, 

destes 125 municípios fazem parte da região Nordeste do país (ABELPRE, 2014). Os 

municípios pela pesquisa realizada pela ABELPRE representam 45,3% da população total 

indicada pelo IBGE em 2013. Conforme os dados relativos à geração de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), “A geração total de RSU no Brasil em 2013 foi de 76.387.200 toneladas, o 

que representa um aumento de 4,1%, índice que é superior à taxa de crescimento populacional 

no país no período, que foi de 3,7%” (ABELPRE, 2010, p.28). Neste sentido, esta 

comparação, conforme a ABELPRE (2014), demonstra uma melhoria quanto a serviços de 

coleta que reduzem a geração de resíduos no ambiente, “chegando a 90,4%, com um total de 

69.064.935 toneladas coletadas no ano” (ABELPRE, 2014, P. 28).  

No que se refere à Coleta de RSU, comparando a quantidade de RSU gerada e 

coletada em 2013, mais de 20.000 toneladas deixaram de ser coletadas no país, sendo 

consequentemente despejadas em lugares inapropriados. Conforme a ABELPRE (2014), a 

região Nordeste obteve uma participação no total de RSU coletado no país equivalente a 

22,1% ficando atrás apenas da Região Sudeste com 52,4%. Cabe ainda destacar que em 2013, 
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por volta de 62 dos municípios haviam implantado alguma ação de coleta seletiva. Mas, 

apesar destes dados expressivos, na maioria das vezes tais ações “resumem-se à 

disponibilização de pontos de entrega voluntária ou convênios com cooperativas de catadores, 

que não abrangem a totalidade do território ou da população do município” (ABRELPRE, 

2014, P30). No que se refere a região Nordeste, ressalta-se que dos 125 municípios 

pesquisados, apenas 40,4% dos mesmos tiveram alguma iniciativa de coleta seletiva. 

Conforme os dados extraídos da pesquisa, comparando os anos de 2012 e 2013, notou-se que 

a situação da destinação final dos RSU no Brasil manteve-se praticamente estável.  

Quanto à destinação de RSU coletados no Brasil, verificou-se que em 2013 apenas 

58,26% dos resíduos foram despejados em locais adequados, correspondente a um volume de 

110.232 toneladas/dia. Além disso, cabe também destacar que em 2013 foram investidos em 

média R$ 114,84 por habitante/ano na coleta de RSU e demais serviços de limpeza urbana 

(ABELPRE, 2014). 

Na região Nordeste do país também observou-se um grande volume de resíduos 

gerados nos últimos anos e a grande demanda de serviços públicos ocasionados pela crescente 

geração de RSU devido dentre outros fatores ao crescimento populacional nos grandes centro 

urbanos. Na região do Nordeste, a região de Pernambuco se destaca em termos de 

crescimento populacional e geração de RSU conforme será abordado nas próximas sessões.  

3. A gestão de resíduos sólidos no estado de Pernambuco 

Pernambuco é uma das 27 unidades federativas do Brasil, tendo como limites 

geográficos: ao Norte, o Ceará e a Paraíba; a Oeste, o Piauí; ao Sul, Bahia e Alagoas e a 

Leste, o Oceano Atlântico.  

Alguns aspectos merecem ser destacados, a saber: o estado de Pernambuco apesar de 

ser um dos menores estados da federação em extensão territorial, a sua população é a sétima 

em uma alta densidade demográfica de 89,63 hab/km². A taxa de urbanização do estado é de 

80,2%, cuja maior parte da população se concentra nas áreas urbanas dos grandes centros 

urbanos, com maior densidade nos municípios que abrangem a Região Metropolitana do 

Recife (SEMAS, 2012). 

Já no interior, conforme a SEMAS (2012, p.22) “de acordo com os critérios nacionais, 

o Estado de Pernambuco possuiu 135 municípios nas áreas suscetíveis à desertificação 

(ASD), onde vivem mais de 2,5 milhões de habitantes”. Tais condições ora destacadas 

influenciam a migração da população do interior para os grandes centros urbanos, em especial 

para os municípios que abrangem a Região Metropolitana do Recife, o que acarreta a 

sobrecarga de serviços públicos de limpeza e saneamento.  

3.1. Plano metropolitano de resíduos sólidos 

Na Região Metropolitana do Recife vivem 3.534.757 habitantes. A produção atual de 

resíduos sólidos é de cerca de quatro (4) mil toneladas por dia, sendo recolhidos 3,8 mil 

toneladas/dia, o que representa um atendimento médio de 88% da população, significando que 

aproximadamente 536 toneladas ficam nas vias e logradouros dos municípios metropolitanos 

todos os dias.  
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O Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos (PMRS), da Região Metropolitana do 

Recife - PMRS foi elaborado dentro de um processo participativo, que envolveu todos os 

Municípios da Região Metropolitana do Recife. O PMRS foi concluído em dezembro de 

2.009 e publicado em 2011, contem o diagnóstico da situação relativa ao sistema existente, os 

aspectos socioeconômicos e as diretrizes para o Sistema Metropolitano de Resíduos Sólidos 

Urbanos. Tem como princípios a gestão consorciada e regionalizada dos resíduos sólidos 

urbanos e a efetivação dos 3rs: reduzir, reutilizar e reciclar. Toma como referência o modelo 

tecnológico preconizado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério das Cidades. 

Conforme a SEMAS (2012), a meta do Estado de Pernambuco é ter os municípios da RMR 

organizados com as soluções de manejo e destinação final para todos os resíduos sólidos, 

consolidadas através do Plano e do Sistema Metropolitano de Resíduos Sólidos Urbanos, 

operando de maneira adequada.  

4. Análise das Ações realização pela Prefeitura Municipal do Recife para a redução de 

RSU 

Diante do atual cenário onde o consumo e o descarte de materiais aumentam conforme 

o crescimento populacional, todas as pessoas devem ter a preocupação de gerar menos lixo, 

dando uma nova utilização aos objetos evitando o descarte e, quando realmente o descarte for 

necessário, fazê-lo da forma correta para que ele seja reaproveitado de alguma forma. Estas 

ações referem-se aos três processos básicos que são: reduzir, reutilizar e reciclar.  

Partindo da sua obrigatoriedade e compromisso em zelar pela qualidade de vida dos 

moradores através da redução dos impactos ambientais, a prefeitura do município criou o 

projeto ECORECIFE. Este projeto engloba todas as políticas públicas e equipamentos de 

limpeza urbana que atuam na cidade, assim como as ações de educação ambiental 

desenvolvidas pela Prefeitura, buscando aperfeiçoar a coleta domiciliar, incentivar o descarte 

correto do lixo reciclado. As ações realizadas pelo projeto são realizadas por meio de 

equipamentos tais como: Ecobikes, Ecoestações, Ecofrotas, Ecopontos e Ecofrotas.  

As Ecobikes, são bicicletas equipadas com uma cesta em sua traseira que possui 

capacidade para receber um metro cúbico de resíduos. Essas bicicletas realizam o percurso 

nas ciclofaixa disponíveis na cidade coletando os materiais recicláveis das papeleiras verdes, 

além de participar de eventos da Prefeitura para conscientização da população quanto à 

importância do descarte correto desse tipo de resíduo, a exemplo da ação Praia Limpa. Todo 

material recolhido nas Ecobikes são levados a um dos 5 núcleos de triagem apoiados pela 

Prefeitura da Cidade do Recife.  

As Ecoestações, conforme o projeto Ecorecife, são pontos de recebimento de resíduos, 

cujo objetivo é oferecer uma alternativa à população para o descarte de móveis velhos, 

resíduos de pequenas obras residenciais e outros materiais, com volume de até 1m3/dia. 

Cabendo destacar que os Resíduos hospitalares, lixo industrial e equipamentos 

eletroeletrônicos não são recebidos nas Ecoestações e que tais pontos funcionam das 8:00h as 

16:00h, de segunda a sábado, exceto feriados. Segundo informações fornecidas pela 

Ecorecife, atualmente são 8 (oito) Ecoestações espalhas pela cidade.  
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As Ecofrotas, referem-se à caminhões destinados à coleta seletiva e limpeza urbana. 

Os caminhões são específicos para cada serviço, sendo a coleta seletiva realizada com 

caminhão baú e a coleta domiciliar com o caminhão compactador. 

Os Ecopontos, por sua vez, podem ser encontrados em dois tipos: Ecoponto de lixo 

comum (papeleiras) e Ecoponto de lixo reciclável. Os primeiros se referem aos recipientes de 

lixos distribuídos em paradas de ônibus, cruzamentos, sinais e logradouros públicos, com o 

objetivo de receber pequenos resíduos descartados pela população. Já os últimos se tratam de 

pontos de recebimento voluntário dos resíduos recicláveis. Esses equipamentos estão 

distribuídos em todas as RPA (Regiões Político - Administrativas) da cidade do Recife.  

Por fim, os Ecobarcos, são barcos com fabricação em aço, compostos por uma espécie 

de pá mecânica automática habilitada para remover o lixo flutuante depositado no Rio 

Capibaribe, inclusive os materiais mais pesados, contribuindo com a preservação do meio 

ambiente. Os resíduos recolhidos pela embarcação serão depositados em pontos de coleta nas 

margens do rio Capibaribe, para serem removidos pelo caminhão compactador e levados até o 

aterro sanitário. 

Essas cinco ações implantadas pelo projeto Ecorecife visam à redução dos resíduos 

sólidos urbanos. Entretanto, tais ações por si só são insuficientes para sanear o volume de 

resíduos que são despejados diariamente na cidade. Segundo informações concedidas pela 

Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), na Avenida Conde da Boa Vista sediada no centro da 

cidade, sendo uma região caracterizada por muito comércio e grande circulação de pessoas, 

todos os dias são coletados 800kg de resíduos das calçadas. Nesse sentido, um dos maiores 

desafios tem sido atentar as pessoas quanto a esta grande quantidade de lixo que é despejada 

em vias públicas diariamente. Com este intuito, a PCR criou o “Lixômetro” que se refere a 

um recipiente de 300 litros que tinha por objetivo fundamental evidenciar a grande quantidade 

de lixo na qual um varredor, ao longo do dia, coletava em uma área equivalente a 200 metros. 

Conforme o Ecorecife, antes desta ação ser realizada, em média 803 kg de lixo eram coletados 

por dia. Após 5 dias da realização da ação este número caiu para 700kg.  

Apesar dos grandes esforços que a esfera pública na cidade do Recife, envolvendo as 

ações anteriormente descritas dentre inúmeras ações de conscientização voltadas à população 

em geral no que concerne o tema limpeza urbana, ainda há muito que ser feito para que a 

população possa de fato reconhecer a importância da redução de resíduos sólidos urbanos e 

pôr em prática nas ruas ou em seu domicílio as condutas básicas de reduzir, reutilizar e 

reciclar resíduos.  

5. Considerações Finais 

O crescente aumento populacional, em especial nos grandes centros urbanos, acarreta 

variados problemas de natureza socioambiental, dentre eles destaca-se a emissão de resíduos 

sólidos urbanos no meio-ambiente. Muitas vezes, este agravante decorre da falta gestão 

ambiental sustentável com ações que visem proporcionar resultados efetivos e duradouros. 

Entretanto, a negligência da população quanto aos manejos adequados de resíduos é evidente 

no nosso país. Nesse sentido, as ações realizadas pelas esferas públicas devem ser combinadas 

ações de conscientização da população. Ocorre muitas vezes o desconhecimento da população 

com relação às ações desempenhadas pelas esferas públicas visando o descarte e o manejo 
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adequado de resíduos, ou seja, grande parte da população não é conscientizada a respeito do 

papel que cada indivíduo deve exercer na sociedade, bem como as formas pelas quais poderão 

contribuir para uma melhor qualidade de vida para todos. Dentro deste contexto, faz-se 

necessário impactar a população de forma descentralizada, privilegiando todos os bairros das 

cidades, assim como maximizar os esforços em escolas, creches, no comércio de bens e 

serviços, hospitais, indústrias, etc. Além disso, todas as ações devem ser acompanhadas por 

ações de marketing de alto alcance permitindo o conhecimento de todos que se beneficiarão 

das melhorias advindas da redução da poluição ambiental, nos bairros, cidades, nos estados e 

no país.  
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. 

Resumo: O Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde foi exigido com o objetivo de conter 

todos os critérios de armazenamento e destino final de resíduos de saúde, mas como resultado encontrou-se que 

trouxe consigo vantagens como proteção à saúde, ao meio ambiente dos riscos gerados pelos serviços de saúde e 

também para a minimização dos resíduos gerados. Diante dessa constatação, este trabalho objetiva destacar a 

importância de planejamento no descarte de medicamentos e apresentar um modelo voltado à gestão, a fim de 

contribuir na elaboração e aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS) em uma 

distribuidora de medicamentos. 

Palavras-Chave:.Resíduos de Saúde, distribuidoras de medicamentos, Plano de Gerenciamento 

 

Área/Subárea: Engenharia da Sustentabilidade/Responsabilidade social 

 

1. Introdução 

Já faz parte da história da humanidade a geração de resíduos, mas no mundo atual com 

o aumento da produção e do consumo da sociedade, a quantidade de resíduos tomou maiores 

proporções.Ao que parece, se mostra insuficiente para absorver a quantidade de resíduos gerada 

na atualidade.E as inovações tecnológicas, por um lado, contribuem para o avanço da sociedade, 

mas por outro, geram resíduos cada vez mais difíceis de degradar e em muitas vezes tóxicos. 

Outro fator que contribui para este problema são os resíduos gerados pelos serviços de saúde. 

Considerando que estes resíduos podem apresentar riscos, destaca-se a importância de como 

identificar, tratar e destinar esses resíduos, sem afetar a saúde da população e também o meio 

ambiente. 

Primeiramente, somente os resíduos de hospitais receberam atenção. O termo Resíduos 

de Serviços de Saúde (RSS) passou a ser considerado mais adequado e abrangente (RISSO, 

1993), pois além de hospitais, as clínicas, distribuidores,unidades de saúde e tantos outros, 

também são geradores desses resíduos. Considerando que estes resíduos podem apresentar 

riscos, destaca-se a importância de como identificar, tratar e destinar esses resíduos, sem afetar 

a saúde da população e também o meio ambiente. 

O grande volume gerado de resíduos e a falta de tecnologia viável e segura para o 

tratamento e destino final acaba tornando o gerenciamento adequado desses resíduos um grande 

desafio que traz a necessidade de trazer este tema tão atual, e buscar sempre maneiras corretas 

e eficientes de como lidar com os mesmos.No Brasil, esse gerenciamento possui 

regulamentação técnica específica que abrange todos que geram estes resíduos independente do 

porte dessas instituições(MOREIRA, 2012). 
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De acordo com a legislação, o gerador é legalmente responsável tanto pelas fases 

internas, quanto as externas de gerenciamento dos resíduos gerados e é obrigado a elaborar um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e implantar (MOREIRA, 2012). 

O presente artigo tem como objetivo destacar a importância de planejamento no descarte 

de medicamentos e apresentar um modelo voltado à elaboração de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) em uma distribuidora de medicamentos. Para isso, 

aborda o conceito de resíduos sólidos, resíduos de serviços de saúde, as legislações existentes 

sobre o tema, define PGRSS, apresenta um estudo de caso e a aplicabilidade do PRGSS em 

uma distribuidora de medicamentos, apresenta as discussões com o Modelo e por fim faz as 

considerações finais. 

 

2. Fundamentos teóricos 

 

2.1 Resíduos Sólidos 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da Norma Brasileira 

Registrada (NBR) nº 10.004/04 definiu resíduos sólidos como 

 
resíduos nos estados sólidos, semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade 

de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 

varrição. Ficam incluídos nesta definição, os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam soluções 

técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 

2004). 

 

Posteriormente foi aprovada a Lei nº 12.305/10 que apresenta a Política Nacional de 

Resíduos que trouxe uma nova versão do termo resíduo, como 

 
material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 

 

Observa-se uma mudança em alguns termos utilizados para tipos de resíduos, como a 

inclusão de recipientes de gases.A colocação de uma maneira geral as atividades de origem e 

colocou a destinação final como praticamente obrigatória. Mudou-se a ideia de resíduo era 

apenas os sólidos, pois incluiu também em outros estados, como substância, líquidos e gases. 

 

2.1 Resíduos de serviço de saúde e legislação 

Os resíduos de serviço de saúde são de maneira geral nocivos à saúde e não podem ser 

descartados como lixo comum. Estes resíduos são resultados de atividades exercidas por 

estabelecimento gerador e necessitam de procedimentos diferenciados, exigindo ou não 
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tratamento prévio para a disposição final. Por esse motivo é necessário políticas econômicas e 

sociais para garantir o bem estar social e diminuição dos riscos (CAMARGO, 2009).  

Pensando em como tratar estes resíduos, vem a importância da criação da RDC nº 

306/04 (BRASIL, 2004) para aprimorar e atualizar a RDC nº 33/03 (BRASIL, 2003) o 

gerenciamento destes resíduos com objetivo de preservar a saúde pública e o meio ambiente. A 

RDC nº 306/04 veio para harmonizar as normas federais do Ministério do Meio Ambiente 

através do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e da saúde, por meio da Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Esta RDC foi elaborada através de um trabalho técnico da ANVISA e profissionais do 

Meio Ambiente, Limpeza Urbana, Indústria Farmacêutica e Associações Médicas a fim de 

agrupar conhecimento científico sobre os riscos dos resíduos de saúde tanto para as pessoas 

quanto para o meio ambiente.  

A RDC 306/04 foi publicada há mais de dez anos e por isso foi aberta a Consulta Pública 

nº 20 (ANVISA, 2015) em 26 de março de 2015 que visou receber contribuições para a proposta 

de revisão do regulamento sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. O que 

motivou foi a entrada da Lei nº 12.305/10 (BRASIL, 2010) que institui a Política Nacional de 

Resíduos (PNR). 

Em conjunto tem a Resolução nº 358/05 do CONAMA (BRASIL, 2005) que revogou 

as disposições que tratam dos resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde da Resolução nº 

05/93 (BRASIL, 1993) e a Resolução nº 283/01 (Brasil, 2001) do CONAMA.  

A RDC 306/04 trouxe a classificação dos resíduos em cinco grupos e a Resolução 

358/05manteve essa classificação com as seguintes características: A (biológico) B (químico), 

C (radioativo), D (semelhante aos domiciliares e recicláveis) e E (perfurantes, cortantes e 

abrasivos) descritas as características na Tabela 1: 

Foi criada também a Portaria nº485/2005 (BRASIL, 2005), a qual aprova a Norma 

Regulamentadora nº 32 que estabelece diretrizes para implementação de medidas de proteção 

à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, ou seja, qualquer edificação destinada à 

prestação de assistência à saúde da população. O que traz procedimentos que ajudam a elaborar 

de maneira correta o descarte desses resíduos pelos trabalhadores de estabelecimentos como 

hospitais e postos de saúde. Estes estabelecimentos de Assistência à Saúde são obrigados a 

elaborar o PGRSS e se adequarem à NR nº 32. 

 

3. Plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (PGRSS) 

 

O PGRSS trata-se de um conjunto de procedimentos de gestão, implantados a partir de 

conhecimento cientifico, técnico e legal com o objetivo de minimizar e tratar os resíduos 

gerados pelos serviços de saúde. Como resultado, descarta-se com segurança e protege os 

trabalhadores envolvidos, preserva a saúde pública e o meio ambiente. O gerenciamento 

estabelece todas as etapas englobando desde a geração do RSS até sua disposição final 

(TRAMONTINI, 2011). O que trouxe uma maior conscientização ambiental de uma maneira 

mais ampla dos geradores de resíduos. 

O Plano deve ser elaborado e implantado pela própria empresa responsável com 

conhecimento. Gerenciar é avaliar, planejar, prevenir. A implantação do Plano depende da 

conscientização de todos os colaboradores, do levantamento dos riscos e adequação dos 

processos (GONÇALVES, 2011). 
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4. Procedimentos metodológicos 

Para atingir o objetivo proposto, foi realizado um estudo de caso em uma distribuidora 

de medicamentos de Catalão, GO, visto que a empesa enquadra na legislação pertinente de 

resíduos de saúde, pois armazena, transporta e distribui medicamentos que apresentam riscos à 

saúde pública e ao meio ambiente se não forem descartados de maneira correta.Ou seja, a 

distribuidora de medicamentos também gera resíduos contaminantes. 

 A pesquisa foi dividida em entrevista e visita técnica para conhecer o local e como é 

aplicado o PGRSS. Foi feita uma entrevista com a farmacêutica responsável da distribuidora, 

que está diretamente ligada à geração de resíduos da empresa e que elaborou o PGRSS.A 

entrevista foi feita em diálogo com questões abertas para obter o máximo de detalhes. As 

perguntas foram feitas a partir da revisão de literatura a respeito do tema e legislações 

pertinentes. Posteriormente, foi feita uma análise das respostas se o PGRSS da empresa atendia 

a tudo que era exigido pela legislação e se era satisfatório, ou seja, se conseguia realmente 

gerenciar os resíduos, descartá-los de forma correta e se  mantinham a segurança dos 

trabalhadores envolvidos. E a visita técnica para confirmar as informações dada na entrevista 

condiziam com a realidade. 

A distribuidora selecionada tem sua matriz em São Paulo e possui filiais em Goiás, 

Espírito Santo e Ceará. Foi escolhida a filial de Catalão–GO, por tem um grande volume de 

medicamentos comercializados e encontra-se em uma cidade de pequeno porte e que pode 

enfrentar mais problemas no gerenciamento de resíduos do que capitais. 

5. Resultados e Discussões 

O PRGSS foi elaborado pela farmacêutica responsável da Distribuidora Alfa, que fez 

levantamento completo de todos os resíduos possíveis de serem gerados pela distribuidora. Este 

foi elaborado de acordo com o Manual de Gerenciamento (BRASIL, 2006) e em comum acordo 

com a gerência e posteriormente aprovado pela mesma. Primeiramente foi pesquisada toda a 

legislação relacionada ao PGRSS. Em seguida, fez-se um levantamento de todos os 

colaboradores envolvidos em cada etapa do processo e também uma pesquisa das empresas 

responsáveis por coleta e descarte de resíduos de saúde na cidade. 

No levantamento dos resíduos foram identificado materiais dos grupos B, D e E. 

Posteriormente, foi instaurado como seriam armazenados os resíduos de acordo com a RDC nº 

306 (2004) e a Resolução nº 358 (2005).Ou seja, cada resíduo foi separado de acordo com sua 

classificação, armazenados em recipientes específicos e identificados.Logo após, foram 

armazenados em um depósito temporário. 

Para o destino final dos resíduos, foi identificada uma empresa terceirizada da prefeitura 

que realiza a coleta de todos os grupos de resíduos produzidos pela distribuidora. O PGRSS foi 

feito em conjunto com o Procedimentos Operacional Padrão (POP) contendo todas as etapas 

que os colaboradores envolvidos deveriam realizar no manejo dos resíduos e os Equipamentos 

de Proteção Individual que devem ser usados por eles. 

Após a elaboração dos mesmos foi enviado à Vigilância Sanitária do município e depois 

de aprovado foi feita a apresentação destes documentos aos colaboradores da instituição com o 

intuito de sensibilizá-los da importância destes documentos e para uma efetiva educação 

ambiental e procedimentos a fim de garantir sua saúde e segurança. 
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A partir de todas as informações coletadas e observadas, foi possível criar um modelo 

de roteiro a ser seguido por outras distribuidoras e até outro tipo de estabelecimentos de 

Serviços de Saúde que precisam elaborar e implantar o PGRSS. Foi criado levando em 

consideração o planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos 

recursos humanos, o que está em vigor nas legislações pertinentes, a proteção ao meio ambiente 

e a saúde e segurança dos colaboradores das empresas. 

 O modelo se compõe em oito etapas com as respectivas definições, sendo elas: revisão 

das legislações referentes aos resíduos (leis, resoluções, portarias, etc); identificação dos 

resíduos gerados (A, B, C, D e E); definição de acondicionamento (tipos de sacos ou caixas, 

etiquetas, identificação a serem usadas); definição do armazenamento dos resíduos para coleta 

(ambiente que ficará armazenado aguardando coleta); identificação dos colaboradores 

envolvidos (quais colaboradores manusearão os resíduos gerados); definição da empresa que 

faz a coleta e destino final (solicitar os dados e Licença ambiental da empresa e cadastrá-la); 

aprovação do documento pelo órgão fiscalizador municipal (levar o PGRSS ao órgão 

fiscalizador da Vigilância Sanitária municipal) e por fim; orientações aos colaboradores sobre 

manuseio (treinar os colaboradores da empresa para manusearem os resíduos e quais EPI´s 

deverão usar). 

A partir de todas estas etapas, uma distribuidora de medicamentos e até outros tipos de 

empresa, conseguem elaborar e implantar o PGRSS em suas instalações e gerenciar de maneira 

correta os resíduos, dando um destino final correto para eles. Desta forma, o modelo criado 

otimizará o tempo do responsável por este documento, servirá como padrão e direcionamento 

para a implantação e atenderá as normas da Vigilância Sanitária. 

 

6. Considerações finais 

Apesar da obrigatoriedade do PGRSS, ele traz uma importância fundamental para 

garantir a saúde pública e dos trabalhadores envolvidos no processo e principalmente ao meio 

ambiente, com a finalidade de minimizar seus impactos. O fato de apresentar o PRGSS aos 

colaboradores da empresa contribui para que estas pessoas se tornem multiplicadores de 

conhecimento adequado à destinação de resíduos. Levando em consideração que os materiais 

perfurocortantes são os que mais causam acidentes, todas essas informações também 

contribuem e muito para a diminuição de acidentes de trabalho. A aplicação de sustentabilidade 

só tem sucesso por meio de informação, comprometimento e procedimentos corretos, que 

através do PGRSS é uma porta para o êxito. 

O presente artigo contribui para que outras distribuidoras utilizem as informações do 

Modelo de Roteiro como diretrizes e implantem todos estes procedimentos, pois é muito 

escasso material disponível aplicado em distribuidoras de medicamentos.Poderá a partir do 

presente estudo, desenvolver um Modelo de Avaliação desses PGRSS de distribuidoras. 

Abre para futuras revisões assim que a Consulta Pública n º 20 se findar em uma nova 

Resolução. E também portas para novas publicações ado tema e principalmente direcionadas 

às distribuidoras de medicamentos. 
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Serigne Ababacar Cissé Ba 

 

Resumo 

O mercado de eletro e eletroeletrônicos conta com um acelerado avanço, onde 

constantemente surgem novos e mais modernos produtos a serem consumidos. Desse 

modo, associada à expectativa em relação à modernidade, que torna os equipamentos 

mais atrativos, tem-se, também, as maiores facilidades de aquisição assim comoo 

aumento acelerado do lixo eletrônico, que, em muitas situações, é descartado de forma 

indevida, ou, apenas abandonado em um canto. Este descarte pode gerar graves 

problemas ambientais. Como uma das soluções para resolver essa questão é a adoção da 

logística reversa, que seria uma maneira inteligente de descartar e reutilizar esses 

equipamentos, uma estratégia administrativa, econômica e ambiental. Este trabalho visa 

estudar, conhecer e apresentar as soluções adotadas para tratar o lixo eletrônico na 

cidade de Catalão, Estado de Goiás. Para tal, foi realizada, num primeiro momento, uma 

pesquisa de cunho bibliográfico e, posteriormente, uma pesquisa de campo, realizada 

através de entrevistas semiestruturadas junto à Secretaria de Meio Ambiente de Catalão, 

à empresa responsável pela coleta e tratamento do lixo eletrônico e junto à população, 

observando a conscientização dela com relação a esse tema e, para concluir, foi 

realizada uma visita técnica ao aterro sanitário, em que foi possível, além de conhecer a 

realidade, conversar com as pessoas responsáveis, que lidam diretamente com o lixo 

eletrônico e seu descarte. Ficou evidente que há, na cidade um tratamento de coleta 

seletiva que é realizado diariamente, bem como dois ecopontos instalados na cidade, 

porém, o que se nota é que a conscientização das pessoas ainda é insuficiente, o que 

atenta para a necessidade de que sejam realizados programas educativos em parceria 

com as empresas da cidade, as empresas responsáveis pela coleta seletiva e pela 

Secretaria supracitada, de modo a melhor informar as pessoas a respeito sobre a real 

aplicação do processo de logística reversa no município. 

 

Palavras-chave: Coleta Seletiva; Lixo Eletrônico; Logística Reversa, Catalão.  

Área/Subárea: ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE 

 

 

Introdução 

 

Atualmente vive-se em uma era de constante avanço e evolução tecnológico, 

principalmente, no que diz respeito a novos aparelhos e equipamentos que possuem as 

mais variadas funções e aplicações, que são utilizadas por pessoas e empresas. A venda 

de tais aparelhos e equipamentos tem crescido de forma acentuada ano após ano, 

ajudada pela grande diversificação de propagandas, políticas de incentivo do governo, 
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aumento do poder aquisitivo das famílias, diminuição de impostos incidente sobre 

alguns produtos, facilidade de acesso ao crédito, e dentre outros fatores, e 

consequentemente surgem impactos sociais, econômicos, geográficos e ambientais, 

visto que, grande parte desses produtos é de natureza eletrônica e que estarão em desuso 

em um prazo curto, e que influenciará diretamente o problema do lixo eletrônico. O 

volume do lixo eletrônico já existente, somado ás que surgem diariamente nas cidades, é 

grandiosa e preocupante, por isso cresce a preocupação e conscientização ambiental em 

relação ao descarte e gerenciamento do lixo eletrônico, uma vez que os aparelhos e 

equipamentos podem liberar substâncias tóxicas, contaminando o meio ambiente e 

provocando uma série de problema de saúde na população e nos animais.   

Quando se associa os fatores de produção e consumo, percebe-se que o problema 

do lixo eletrônico começa a partir de ambos, por parte da população, falta uma maior 

conscientização em relação ao um consumo mais consciente, e por parte das fábricas, 

devem buscar ferramentas para tornarem seus processos mais produtivos e sustentáveis, 

reduzindo a carga de substâncias nocivas ao meio ambiente e a saúde do homem. 

Ter o conhecimento que produtos eletrônicos contém um mix de substâncias 

prejudiciais ao homem e ao meio ambiente, e que há necessidade de gerenciamento 

especifico para esse tipo de lixo nem sempre faz parte dos conhecimentos das pessoas 

na atualidade, mesmo assim aos poucos tem surgido uma nova cadeia econômica e 

produtiva que gera inúmeros empregos , contribuindo de forma positiva com a 

economia e preservação  dos recursos naturais, de energia, facilitando o processo de 

descontaminação de produtos antes que retornem ao meio ambiente. Tudo isso, é 

possível com o processo denominado logística reversa, termo esse que está se 

popularizando entre os empresários, que cada vez mais buscam por soluções 

ambientalmente corretas para o gerenciamento e o descarte do lixo eletrônico. 

A logística reversa é responsável por tornar possível o retorno de materiais e 

produtos, após sua venda e/ou após o seu consumo, aos centros produtivos e de 

negócios, por meio dos canais reversos de distribuição agregando valor aos mesmos. 

Diante do exposto, o problema da pesquisa em questão é o descarte dos lixos 

eletrônicos de Catalão, Estado de Goiás. Em que buscamos responder à seguinte 

questão: De que forma é feito o reaproveitamento no município de Catalão, Goiás? O 

município faz uso da logística reversa? Como os atores em Catalão, Goiás, percebem a 

coleta seletiva e o descarte do lixo eletrônico no município? 

A escolha desse tema surge a partir do grande avanço da indústria de eletrônicos 

e do acesso cada vez mais acentuado da população a esses materiais, bem como ao seu 

descarte inconsciente (ou não?). 

Desse modo, o objetivo deste trabalho é estudar, conhecer e apresentar as 

soluções adotadas para tratar o lixo eletrônico na cidade de Catalão, Goiás, observando 

se há um conhecimento da população quanto à maneira correta de descarte, bem como 

se existem no município políticas públicas que façam o correto uso da logística reversa 

para a reutilização desses materiais, preservando, assim, o meio ambiente.  

Os objetivos específicos são: analisar a questão dos lixos eletrônicos, enfatizar o 

impacto do lixo eletrônico ao meio ambiente; conhecer o que vem a ser a logística 

reversa; refletir sobre a importância da logística reversa; descrição do conceito de 

logística reversa com ênfase nos eletrônicos; analisar as legislações ambientais 
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existentes referentes ao descarte do lixo eletrônico; observar a atitude da população 

quanto ao descarte e à coleta dos lixos eletrônicos; observar e discutir como é o 

processo de coleta feito pela empresa responsável do município de Catalão; conhecer o 

processo reverso de alguns produtos eletrônicos no município, além de recomendar 

ações de estímulo à coleta de lixo eletrônico. 

Assim, por meio desse trabalho, visa-se contribuir para uma maior 

conscientização da população, de um modo geral, quanto à importância do descarte 

correto e uso consciente dos materiais eletrônicos, bem como será demonstrado como se 

dá o processo de logística reversa no município, onde será observada a questão dos 

processos de separação, descarte, a logística reversa e o como se dá o reaproveitamento 

desses produtos. 

Resultados e Discussões 

 

A partir das pesquisas realizadas, é possível concluir que existe, por parte da 

empresa Seleta Ambiental e dos gestores do aterro sanitário, a consciência da 

importância da prática da logística reversa para a preservação ambiental no município 

de Catalão, bem como ficou evidente que existe uma estrutura adequada, com pessoas 

preparadas para a prática da mesma. No entanto, existe falta de incentivo dos gestores 

públicos, o que desmotiva a cooperativa em buscar parcerias com empresas de 

reciclagem e/ou reaproveitamento dos equipamentos eletrônicos e, desse modo, o que 

ficou evidente é que, a logística reversa no município não tem sido praticada com a 

frequência necessária e a justificativa para tal se encontra na falta de conscientização da 

população, que não faz o descarte da maneira adequada, uma vez que se fizesse, o 

volume de lixos eletrônicos seria maior, o que representaria maior poder de negociação.  

Contudo, a partir das respostas obtidas no contato com a população, ficou 

evidente que a falta de conscientização, em grande parte, está relacionada à falta de 

orientação, uma vez que se mostram desinformados com relação à coleta seletiva de 

lixos eletrônicos e, também, sobre a maneira correta de descartá-los. 

Assim sendo, considerando a porcentagem de pessoas que demonstraram 

descartar lixos eletrônicos com frequência, torna-se totalmente necessário o 

investimento dos gestores públicos em campanhas educativas, com objetivo de preparar 

e conscientizar os munícipes a respeito da importância da coleta seletiva e da 

necessidade de se fazer um descarte de acordo com os princípios da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

Outro ponto se refere à legislação, onde a gestão pública deve adaptar a mesma 

de acordo com a realidade do município e, além de exigir que seja praticada, deve ser 

constantemente cobrada, gerando, inclusive, multas, no caso de desrespeito 

comprovado. 

Desse modo, o que ficou claro é que, para um eficiente processo de logística 

reversa, é necessário que haja compromisso da gestão pública, das empresas e da 

população, que, em conjunto, beneficiarão ao município, com sua preservação 

ambiental, mas serão bastante beneficiados, especialmente no que se refere ao volume 

de lixos sem destinação adequada.  
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Xavier & Corrêa (2013) enfatizam que para que os envolvidos no processo 

(fabricantes, transportadores, consumidores...) pratiquem verdadeiramente o 

gerencialmente de resíduos sólidos, especialmente no caso de lixos eletrônicos, o poder 

público deve se utilizar de mecanismos que deem essa garantia, com elaboração de leis 

e normas ambientais específicas, que enfatizam a preocupação da sociedade com a 

gestão de resíduos que possam causar danos ao meio ambiente, devendo receber atenção 

especial para que sua destinação final seja feita corretamente. Portanto, as leis só podem 

ser aplicadas a partir do momento em que forem realizadas campanhas educativas de 

conscientização da necessidade do descarte correto desses materiais, incentivando a 

aplicação da logística reversa no município.  

Vale ressaltar, também, que, além das atitudes de limpar, há também a 

necessidade de prevenção, de modo a conscientizar os envolvidos para diminuição da 

geração de resíduos e/ou de modo a buscar a menor presença de componentes químicos 

nesses equipamentos.  

Considerações finais 

 

O setor de eletro-eletrônicos tem se desenvolvido acentuadamente o que, 

associado ao consumismo exacerbado, faz com que as pessoas se interessem cada dia 

mais por produtos modernos, além do que, são produtos com ciclos de vida cada vez 

menor, necessitando, em pouco tempo de ser descartados. Com isso, visualiza-se o 

aumento cada vez maior de geração de lixos eletrônicos que contém em sua 

composição, elementos químicos altamente prejudiciais à saúde humana e ao meio 

ambiente.  

A fim de minimizar essa questão do volume de lixos eletrônicos, foi criada a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o intuito de tratar corretamente os resíduos 

sólidos, dando aos mesmos o descarte correto, e nessa política está incluído o 

tratamento e o descarte adequado do lixo eletrônico. A partir dessa política fica 

implementado que há a necessidade das indústrias e empresas revendedoras darem a 

destinação final para os produtos, de modo a implantar e praticar o sistema de logística 

reversa, que tem por intuito coletar o produto pós-consumo e levar de volta à fábrica, 

para reaproveitamento de peças ou reciclagem. Desse modo, a logística reversa é de 

fundamental importância para que esse processo aconteça, mas, o que ficou evidente é 

que, além das empresas, gestão pública e indústrias, torna-se necessária também a 

participação e conscientização da população, fazendo o descarte da maneira correta, 

uma vez que ficou claro que a maioria das pessoas descartam esses equipamentos junto 

ao lixo comum. 

Diante dessa realidade que se apresenta é que esse trabalho buscou conhecer a 

realidade da logística reversa em Catalão – GO, e foi possível perceber através das 

entrevistas com o Responsável pela Secretaria do Meio Ambiente e o responsável pela 

empresa responsável pela coleta seletiva, e, também, através da visualização do espaço, 

que existe uma estrutura para a logística reversa dentro do aterro sanitário do município, 

o que coloca Catalão numa posição de destaque diante de outros municípios, porém 
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existe a falta de interesse e de incentivo para que o mesmo venha funcionar de maneira 

eficiente.  

Em contato com a população, e com base nos dados obtidos e visualizados, 

existe uma falta de conhecimento dos munícipes no que se refere à necessidade de fazer 

o descarte correto dos lixos eletrônicos e a maneira correta para fazê-lo. Para tanto, 

torna-se fundamental o desenvolvimento de programas para a divulgação desses 

serviços, bem como é preciso que a população esteja consciente dos malefícios 

causados ao meio ambiente e ao homem, quando ocorre o descarte incorreto desses 

materiais, os quais necessitam de um tratamento especial.  
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Resumo: O conceito de sustentabilidade é um tema importante e oferece grande contribuição para a sociedade: 

baseia-se em buscar o lucro com um jeito certo de trabalhar, oportunizando, assim, um mundo melhor para as 

gerações presentes e futuras. As organizações em geral devem promover uma gestão sólida e inovadora, guiadas 

pela transparência e ética considerando-se todos os aspectos econômicos, sociais e naturais em suas decisões de 

negócio. Neste âmbito, as instituições do setor bancário e financeiro devem promover o desenvolvimento 

sustentável em seus negócios para alcançar resultados que beneficiam as pessoas, o meio ambiente e a própria 

empresa. Os bancos devem ser protagonistas em atividades que envolva a satisfação de toda a sociedade e que 

diminua os impactos ambientais, mesmo que indiretamente. A partir de pesquisas bibliográficas e descritivas, o 

presente estudo possui o objetivo de analisar como a sustentabilidade pode se tornar um diferencial competitivo 

e uma estratégia de negócio no setor de serviços, especificamente para o setor bancário. Os resultados indicam 

que a sustentabilidade apresenta-se como uma estratégia nesse setor ao possui impacto em atividades de 

financiamento, análises de riscos, no cumprimento de metas e no desenvolvimento dos colaboradores. Também, 

verifica-se que a sustentabilidade pode promover melhorias no relacionamento das instituições bancárias com os 

stakeholders.  
Palavras-chave: Sustentabilidade; Concorrência; Estratégia.  

 

Área/Subárea: Engenharia de Sustentabilidade/Desenvolvimento Sustentável. 

 

1. Introdução 

Os últimos anos caracterizam-se por uma grande concorrência no setor bancário 

brasileiro. Instituições estão se incorporando umas as outras e buscam manter uma posição de 

disputa no mercado, visando, cada vez mais, lucros exorbitantes. Nesse contexto, as 

organizações objetivam oferecer um diferencial em relação aos seus concorrentes (MARCON, 

2010). Um exemplo disso é a preocupação das empresas com a sustentabilidade, cujas 

discussões e aplicações em relação a este assunto vêm aumentando de maneira significativa e 

se apresenta atualmente como um diferencial competitivo de negócio (ALMEIDA, 2007).  

Avaliar a competitividade no setor bancário atual, e como as instituições podem se 

diferenciar umas das outras por serem sustentáveis é o tema base do presente estudo. É 

importante a análise da relação da promoção da sustentabilidade como um dos focos do 

negócio para a geração de lucro, prestação de serviço à sociedade e contribuição com o 

desenvolvimento desta.  

Assim, surge a seguinte pergunta de pesquisa: como os bancos, enquanto instituições 

financeiras, podem elevar os lucros por meio da promoção da sustentabilidade, garantindo 

uma posição sólida e competitiva no mercado? 
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O presente trabalho possui como objetivo analisar como a sustentabilidade pode se 

tornar um diferencial competitivo como estratégia de negócio e promover melhorias no 

relacionamento do setor bancário com os stakeholders
1
.  

A relevância deste estudo está associada a apresentar como o setor bancário pode 

interagir com o meio ambiente, ao mesmo tempo em que busca o desenvolvimento de 

processos, novos produtos e serviços para o benefício de seus envolvidos, como clientes e 

funcionários.  

 Para o delineamento do presente trabalho, realizaram-se pesquisas bibliográficas a 

partir de um estudo sistematizado com base em publicações, como livros, relatórios e artigos, 

que envolvem o conceito e práticas de sustentabilidade aliada ao setor bancário e de finanças. 

Além disso, é uma pesquisa de natureza descritiva, pois são analisadas informações 

qualitativas e descritivas que identificam e avaliam os significados necessários para a 

compreensão do assunto em questão.  

 Os esforços da pesquisa estão concentrados em examinar o protagonismo dos bancos 

em serem instituições sustentáveis, como uma forma de gerar lucro, prestar serviço à 

sociedade e auxiliar no seu desenvolvimento. 

2. Concorrência no setor bancário 

De acordo com Brasil Escola (2016), os bancos são entidades financeiras essenciais à 

manutenção de atividades comerciais, pois fornecem serviços financeiros a sociedade, como 

depósitos, pagamentos, empréstimos, troca de moeda estrangeira e investimentos, auxiliando 

no desenvolvimento do comercio nacional e internacional. A concorrência é a disputa ou 

competição de várias empresas que atuam no mesmo segmento ou setor para poder chamar a 

atenção do cliente e assim conseguir o prêmio: lucro (FERREIRA, 2016) 

Para Maia (2016), as variáveis que orientam as empresas em relação à concorrência 

são: preço, qualidade do produto ou serviço, disponibilidade de pontos de vendas e imagem 

dos produtos e serviços diante os clientes ou consumidores.  

No setor bancário, a aquisições e fusões entre os grandes bancos mostram a visão 

destas organizações de manterem uma posição de disputa no mercado. No Brasil, um aspecto 

específico de relevante importância é que a disputa pelo mercado no setor bancário não ocorre 

apenas em bancos do setor privado, mas, também em bancos do setor público (MARCON, 

2010). 

As estratégias delineadas pelas empresas devem estar em consonância com os 

produtos, mercados, clientes e dentro do contexto dos negócios da organização. Como 

apresentado na Figura 1, a interação entre elementos e recursos valiosos, raros, difíceis de se 

imitar e insubstituíveis permite que uma empresa seja competitiva e se destaque frente aos 

concorrentes e clientes. Caso contrário, a falta de visão clara da estratégia e orientações de 

negócio inconsistentes podem conduzir à perda de vantagens competitivas fundamentais.  

                                                 
1
 Segundo Lyra et al. (2009), stakeholders são os indivíduos ou grupos que influenciam o contexto 

organizacional, ou seja, podem afetar um negócio no cenário em que atuam, por meio de suas opiniões e ações, 

ou ser por ele afetado.  Em relação às instituições bancárias, os stakeholders referem-se aos clientes, 

funcionários, acionistas, fornecedores, governo, e a sociedade civil. 



  

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de  

Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016  

Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia 
– Campus Aparecida de Goiânia  

“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 
 

3 

 

 

Figura 1. Determinantes de competitividade baseada nas forças de Porter. 

Fonte: (TAVARES, 2007 apud SERRANO, 2011). 

De acordo com Porter (1980), existem cinco forças que determinam a concorrência de 

um determinado setor, que são: rivalidade entre os concorrentes, o poder de negociação dos 

clientes, o poder de negociação dos fornecedores, a ameaça de novos entrantes, e a ameaça de 

produtos substitutos. Para entender a sustentabilidade do setor bancário no contexto da 

competitividade, é necessário analisar as cinco forças de Porter quanto a esse setor.  

Rivalidade entre concorrentes: Pelo fato de existirem diferentes bancos no mercado 

bancário brasileiro, as comparações entre preços e taxas surgem espontaneamente. Clientes 

buscam taxas mais atrativas. Os concorrentes que atuam no setor diferem-se quanto às 

estratégias, origens e possuem modos distintos de concorrer. Uma das estratégias neste caso 

seria o investimento em publicidade e diferenciação de taxas diante da aquisição de alguns 

serviços que disponibilizassem fundos para ações sustentáveis.  

 Poder de negociação dos clientes: o quanto os clientes do banco exigem qualidade no 

atendimento, bons preços e boa performance na sociedade? Para Tavares (2007), cliente e 

consumidores são considerados fortes influenciadores quando: a Rentabilidade de 

determinado investimento é baixa; se a qualidade de estrutura, tecnologia e atendimento não 

for um fator importante no momento da adesão aos produtos do banco; se os clientes possuem 

informações detalhadas sobre os preços e custos, e se os produtos não oferecem diferencial 

entre si. 

 Poder de negociação dos fornecedores: os fornecedores exercem um poder sobre um 

setor ou segmento de mercado, ameaçando aumentar preços ou reduzir a qualidade de seus 

produtos ou serviços. Nos bancos a escolha de fornecedores pode determinar lucros ou 

prejuízos futuros. Aumentando o poder de negociação em relação aos fornecedores, os bancos 

garantirão agilidade nas atividades, redução de custos, melhor performance diante a 

comunidade, garantindo a sustentabilidade e responsabilidade social. Assim permitirá o ganho 

da concorrência e, conseqüentemente, a maiores lucros. 

  Ameaça de entrada de novos concorrentes: no setor bancário brasileiro, as aquisições 

e fusões mostram o interesse dos bancos em manterem uma posição de disputa no mercado. 

Dessa forma, a ameaça de entrada de novos concorrentes é sempre considerada com bastante 

relevância neste setor. Novas aquisições ou fusões podem aumentar a concentração e acirrar a 
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competição entre os bancos, fazendo com que estes diferenciem ainda mais uns dos outros 

para garantirem a sobrevivência no mercado. 

  Ameaça de produtos substitutos: de acordo com Tavares (2007), os produtos 

substitutos são aqueles que mesmo que sejam diferentes, desempenham funções similares ou 

equivalentes, podendo fazer com que o comprador consuma o produto substituto e não o 

atual. É importante ressaltar que quanto aos serviços oferecidos pelo setor bancário, não há 

substitutos diretos. Uma condição existente é o pagamento à vista com dinheiro, o que 

acarreta na eliminação de produtos bancários, como cheques e cartões de crédito. 

É o conjunto destas forças que define o lucro e o diferencial da concorrência final em 

uma organização. 

3. Sustentabilidade no setor de serviços bancários 

 Embora não possua nenhuma atividade extrativista ou manufatureira, o setor bancário 

promove um impacto indireto, por meio de seus financiamentos e seu papel como estimulador 

da sustentabilidade para com a sociedade. Além do engajamento de funcionários e 

fornecedores, estas organizações envolvem, também, seu público de interesse e 

principalmente, a sociedade como um todo.  

 A sustentabilidade está presente nas organizações do setor financeiro de diversas 

formas. Ela pode se fazer presente na criação de produtos e serviços com características 

ligadas a preservação ambiental ou inclusão social, por exemplo. Outra forma é a análise da 

liberação de crédito, apenas àquelas pessoas ou empresas que tem um comportamento 

socialmente sustentável. Salienta-se que existem empresas que estão inseridas nas duas 

características.  

 Segundo Almeida (2007), no Brasil, o ponto de partida do processo de práticas de 

sustentabilidade foi a publicação em 1981 da Lei nº 6938, que definia algumas 

responsabilidades das instituições financeiras. A partir dessa lei, empresas do setor financeiro, 

como bancos e seguradoras, passaram a criar mecanismos para liberar créditos e 

financiamentos depois de uma avaliação, para evitar problemas caso o empreendedor, com o 

dinheiro disponibilizado, de alguma forma provocasse algum dano ambiental. Instituições 

financeiras devem avaliar bem seus clientes e suas práticas antes de emprestarem dinheiro a 

eles. Clientes devem fazer um bom uso desse crédito que lhe é dado. 

  De acordo com Lins e Wajinberg (2007), as atividades de financiamento dos bancos 

são os principais canais de geração de impacto no meio ambiente e nas comunidades da 

atuação do setor financeiro. Na concessão de crédito para empresas de petróleo, por exemplo, 

onde há um risco de derramamento de óleo, é necessário lidar com passivos ambientais, que 

influem na responsabilidade de honrar com o compromisso de crédito. Assim, a instituição 

financeira pode atuar de forma a garantir que a empresa cliente gerencie riscos. Mas caso a 

organização não previna ações de impactos negativos, o financiamento é negado. Fazendo 

uma análise de riscos, um banco ou uma seguradora são os responsáveis por uma gestão 

eficiente e correta da sua carteira de crédito. 

 Pelo grande número de fornecedores que atendem as instituições financeiras, as 

práticas de sustentabilidade destes se tornaram um fato importante. Um exemplo é a compra 
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de papel advindo de madeiras de reservas florestais, causando danos a natureza e a imagem da 

organização.  A responsabilidade de fornecedores deve ser tratada através de contratos ou 

treinamentos para garantir uma educação ambiental e humana digna aos trabalhadores, 

comunidade e meio ambiente. O relacionamento deve ser recíproco, já que além dos 

fornecedores estarem trabalhando com responsabilidade, os bancos devem atuar de maneira 

sustentável com essas companhias.  

 A questão da diversidade também é uma questão atuante nas empresas, pelo fato se 

relacionar com o cumprimento de metas legais e conscientização contra a discriminação sob 

aspectos de idade, sexo, religião, preferência sexual e etnia. 

 Ser sustentável é também educar funcionários e demais pessoas que estão envolvidas 

com o negócio para atentar para a privacidade de informações e padrões éticos de informação. 

Executivos do setor bancário alertam que o principal motivador para a sustentabilidade nos 

bancos são os valores internos e a ética entre funcionários da organização. Quanto aos fatores 

motivadores externos, pode-se concluir que o fortalecimento da marca e a reputação são os 

principais vetores de valor, seguidos de inovação de produtos e serviços. 

 Entre os motivadores das práticas de sustentabilidade no setor, percebe-se a pressão 

exercida pela maior parte de stakeholders, que querem que as instituições financeiras adotem 

práticas sustentáveis e as divulguem de forma a serem conhecida por todo público interno e 

externo. Não pode-se esquecer, também, da pressão exercida pelos concorrentes.  

 Além dos colaboradores, é necessário desenvolver ferramentas não apenas 

qualitativas, mas também quantitativas utilizadas atualmente por estas instituições. Os 

critérios socioambientais de gestão como a avaliação de crédito de empresas devem ser 

estudados com o desenvolvimento de novas ferramentas de gestão. Créditos devem ser 

liberados para aqueles que fazem do jeito certo. 

 Outro aspecto são as formas de divulgação de suas práticas sustentáveis. Mas, muitas 

vezes há a carência de indicadores que avaliam o desempenho na esfera ambiental e social. 

Existem muitas iniciativas do setor que não ganham destaque de divulgação, deixando de ser 

reconhecido pelo público de interesse. É preciso que o setor preste contas a toda a sociedade 

sobre tudo aquilo que as organizações atualmente fazem para promover o desenvolvimento 

sustentável e o que ainda desejam fazer. O nível de transparência demonstrará o 

comprometimento que a instituição tem em praticar ações para o bem da social e ambiental. 

 Pode-se ressaltar que o tocante do tema sustentabilidade ainda não é inserido na 

estratégia de alguns bancos brasileiros. O importante nos dias atuais é fazer questão que o 

conceito esteja inserido em todas as áreas da organização, bem como na cultura, nos valores, 

missão e visão da instituição. Identifica-se que existem pontos de melhoria, como uma maior 

conscientização dos colaboradores, mais e melhores ferramentas para a aplicação do tema e 

maior divulgação de práticas e informações sobre a sustentabilidade. Em algumas 

organizações, existem metas de gestão socioambiental, mas ainda é uma questão que merece 

ser desenvolvida e repensada pelas instituições. Deste modo, ainda há muito que se fazer no 

intuito de estimular as práticas de sustentabilidade na gestão e avaliação dos negócios.  

3. Considerações finais 
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 As instituições financeiras, como os bancos, devem buscar o protagonismo de todos os 

funcionários, fornecedores e acionistas em relação ao tema. É importante serem agentes de 

mudança da realidade e da construção de um modelo de negócio em que todos ganham.  

 Os bancos devem contar com um comportamento proativo, inovador e diferente, 

guiados pela transparência e ética, considerando os aspectos econômicos, sociais e ambientais 

em todas as decisões de negócio para a geração de resultados no curto e longo prazo, 

viabilizando o futuro dos negócios, da sociedade e do planeta. Agindo assim os bancos podem 

elevar seus lucros e diferenciar-se um dos outros pelo reconhecimento da sociedade, que ao 

adquirir seus produtos e serviços, realmente estarão agindo a favor da sustentabilidade, 

contribuindo com a sobrevivência do planeta e de todos que nele vivem. 

 Portanto, é fundamental buscar a satisfação dos stakeholders e seu engajamento na 

construção de sonhos. Dessa forma as instituições financeiras obterão resultados sustentáveis, 

melhorando seus negócios, criando novas referências para o mercado, garantindo uma posição 

estratégica frente a concorrência e elevando assim seus lucros. 
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Resumo: Este estudo apresenta as principais características e objetivos da Engenharia de Produção e da 

Logística Reversa integradas à Gestão Ambiental, bem como as características das mesmas, que empresas dentro 

de um setor industrial carecem como estratégia empresarial, adquirindo benefícios econômicos a partir delas. 

São abordadas as principais tendências do setor da Logística Reversa com ênfase em estudos e experiências 

desenvolvidas no setor ambiental, juntamente com a Engenharia de Produção, e a aplicação do Ciclo PDCA 

como método de melhoria contínua aos canais reversos. O foco do estudo está voltado à Logística Reversa de 

Metais, já que este ramo possui um processo onde há grande benefício para as empresas que seguem o mesmo, 

enquanto outros canais reversos têm suas diversidades de acordo com a atuação de cada um deles. A teoria a ser 

apresentada neste estudo é a de que a Logística Reversa se torna um diferencial para as empresas. Apesar da 

implantação dessa medida ter como iniciativa às leis ambientais, as organizações descobrem que seu uso passa a 

ser de grande influência para uma fonte de benefícios econômicos e ambientais, como a redução de custos, 

aumento da competitividade e sustentabilidade. É possível visualizar ações que podem ser tomadas por empresas 

visando auxiliar no desenvolvimento de uma campanha sobre a prática da Logística Reversa e da Engenharia de 

Produção, considerando os fatores competitivos e fatores condicionantes sobre processo de atuação das mesmas 

no âmbito empresarial. A Logística Reversa tem consagrado grandes esforços em estudos e aperfeiçoamentos 

dentro de diversas áreas e setores, sendo uma delas a Engenharia de Produção, a qual se dedica à concepção, 

melhoria e implementação de sistemas que envolvem pessoas, materiais, informações, equipamentos, energia e o 

ambiente.  
Palavras chave: Engenharia de Produção. Logística Reversa. Gestão Ambiental. Ciclo PDCA. Metais. 

  

Área/Subárea: ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE/GESTÃO AMBIENTAL 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Lei Federal Nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), estabeleceu a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS), e em 23 de dezembro de 2010 foi publicado o Decreto Federal Nº 

7.404/2010 (BRASIL, 2010), que regulamenta a lei por meio da instituição de normas, com a 

finalidade de viabilizar a aplicação da Logística Reversa (LR) e de seus instrumentos. Temos 

em mente que a intenção de fazer um elo entre as práticas da Engenharia de Produção, LR e 

Gestão Ambiental, torna-se uma importante estratégia empresarial, gerando benefícios, além 

de contribuir inteiramente com o desenvolvimento sustentável, não somente da própria 

organização, mas sim de toda a sociedade. 

A Engenharia de Produção pode atuar em grandes áreas como estudos de altos níveis 

para padrões internacionais podendo, desta forma, garantir a qualidade dos produtos e a 

sustentabilidade. Devido à complexidade em se operar e gerenciar processos reversos, propõe-

se um estudo em que possamos entender o que é a LR e como ela se aplica a resíduos sólidos 

procedentes dos metais, fomentando a sua integração a Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) 

e seus benefícios econômicos.  

Objetivou-se com essa pesquisa analisar a situação atual da LR de metais e a 

importância da Engenharia de Produção em seu meio, além de identificar a LR de metais e a 

Gestão Ambiental de forma integrada em uma política empresarial, caracterizando a PNRS 

mailto:raquelbiz@yahoo.com.br
mailto:vieira@unisep.edu.br
mailto:caroline.maschio@hotmail.com
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como marco inicial da LR no Brasil e mostrar o Ciclo PDCA, como método de solução de 

problemas, verificando os benefícios econômicos e ambientais que a prática desta ferramenta 

traz a LR e aos SGA. 

 

2 A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E A LOGÍSTICA REVERSA DE METAIS 

 

Historicamente, a origem da Engenharia de Produção acorre nos Estados Unidos, na 

virada do século XIX para o século XX, inserida em um processo de avanço da 

industrialização e crescimento econômico. Neste período, em decorrência do desenvolvimento 

tecnológico, surgem as primeiras grandes corporações, impulsionando a produção em larga 

escala e o surgimento de um forte mercado interno de consumo (CHIAVENATO, 2005). 

No Brasil, várias instituições de ensino superior oferecem cursos de Engenharia de 

Produção, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Segundo Netto e Tavares (2006, p. 

9), “(...) no Brasil, a Engenharia de Produção foi introduzida em 1959 pela escola politécnica 

da USP, tendo como cenário o forte processo de industrialização vivido pelo país na época”. 

A Engenharia de Produção está associada às engenharias tradicionais e vem, gradativamente, 

conquistando o seu espaço no mercado de trabalho.  

A lei que estabelece a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) foi promulgada 

no dia 2 de agosto de 2010. A PNRS estabelece diretrizes modernas e inovadoras de gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos as quais abrem espaço para a construção de soluções com 

potencial para a geração de negócios e renda. Para Felizardo (2005), a LR é uma nova área da 

logística empresarial, que se preocupa em equacionar a multiplicidade de aspectos logísticos 

de retorno ao ciclo produtivo de diferentes tipos de bens industriais, dos materiais, 

constituintes dos mesmos, bem como dos resíduos industriais através de reutilização 

controlada do bem e de seus componentes ou da reciclagem dos materiais constituintes, dando 

origem a matérias-primas secundárias que serão reintroduzidas ao processo produtivo.  

A comparação entre os fluxos reversos e a medida de sua intensidade, dada a grande 

variedade de produtos e materiais constituintes e a duração de sua vida útil, devem levar em 

conta o período analisado. Normalmene essa comparação é realizada estabelecendo-se uma 

relação entre os fluxos reversos dos produtos (LEITE, 2003). Sob perspectiva dos fluxos 

logísticos, os produtos podem seguir três caminhos distintos: da fábrica até o armazém ou 

centro de distribuição; do centro de distribuição até o autoserviço ou varejo e do autoserviço, 

ou varejo até o consumidor. Além disso, o grande desafio é considerar um quarto caminho, ou 

fluxo: o da LR, pois depois da sua venda ou consumo, os produtos podem precisar fazer o 

caminho inverso (reverso) no sentido consumidor-varejo-indústria, por qualquer motivo 

(RAZZOLINI FILHO; BERTÉ, 2008). 

Se a organização conseguir planejar, implementar e controlar os recursos disponíveis. 

No caso dos canais reversos de pós-consumo, os bens podem seguir para novos ciclos de 

negócios através dos mercados secundários ou, por fim, para sua destinação final em aterros 

sanitários conforme sua coleta seja efetuada. 

O consumidor realiza devoluções ao varejo, por qualquer motivo, e o varejista, por sua 

vez, repassa muitas dessas devoluções ao fabricante ou encaminha para mercados 

secundários. A indústria também devolve aos fornecedores ou coloca produtos retornados nos 

mercados secundários, que iniciam uma nova cadeia de valor.  
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2.1 A reciclagem e termo de compromisso para execução do plano de Logística Reversa 

para a Gestão Ambiental 

 

A recilagem pode ser definida como a atividade de recuperação de materiais 

descartados que possam ser transformados novamente em matéria-prima para a fabricação de 

novos produtos. Um sistema logístico reverso para a reciclagem implica várias questões de 

ordem econômico-financeira e deve ser realizado após criteriosas análises da relação custo 

benefício.  

 Dentre os vários conceitos introduzidos em nossa legislação ambiental pela PNRS 

está a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a LR e o acordo 

setorial. A Lei Nº 12.305/2010 dedicou especial atenção à LR e definiu três diferentes 

instrumentos que poderão ser usados para a sua implantação: regulamento, acordo setorial e 

termo de compromisso. O acordo setorial vem a ser um "ato de natureza contratual firmado 

entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em 

vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos" 

(BRASIL, 2010). 

No estado do Paraná a Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA), lançou um 

edital convocando a indústria do Estado a se comprometer com esta prática, que envolve 

também o comércio, importadores e os consumidores. A convocação tem como objetivo 

construir a proposta para LR de forma conjunta, pelo governo e pela indústria do Estado 

(FIEP, 2012). 

As preocupações com o meio ambiente assumem proporções cada vez maiores, em 

virtude dos efeitos visíveis de desequilíbrio provocado pelo homem na natureza. Para Dias 

(2008, p. 5) “Essas consequências econômicas, políticas e sociais dos problemas ambientais já 

estão se manifestando em diversos graus de complexidade e tenderão a se tornar cada vez 

mais cruciais”. A atuação ambiental da maioria das empresas, salvo honrosas exceções, na 

maioria dos casos centra-se na diminuição de custos e riscos associados a sanções e na 

reparação econômica de danos ambientais. Sãos poucas que investem na adoção de Sistemas 

de Gestão Ambiental - SGA, em sua maioria grandes empresas em função do custo associado 

a sua implantação. 

A adoção de um SGA implica uma mudança da mentalidade de toda a organização, 

desde os altos escalões ate os níveis inferiores.  

 

2.2 Resíduos metálicos 

 

A metalurgia e a reciclagem se confundem ao longo da história, pois as sucatas são, 

geralmente, as matérias-primas mais convenientes na fundição, não havendo também perdas 

de qualidade no processo. Os metais são muito utilizados em equipamentos, estruturas, 

embalagens, etc., devido à sua elevada durabilidade, resistência e facilidade de conformação 

(AMBIENTE BRASIL, 2015). 

A sucata metálica é viável por ser totalmente reciclada, sem perder suas qualidades. 

Em contrapartida, a extração incessante do minério de ferro nas jazidas causa perdas no teor 

de ferro e como consequência, os minérios de alta qualidade têm se tornado cada vez mais 

raros. O reaproveitamento da sucata metálica nas aciarias brasileiras atingiu 24% da 
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produção, sendo que a média mundial de consumo é de 28%. O papel da LR nesse processo 

seria, então, operacionalizar o retorno dos resíduos de pós-consumo ao ambiente produtivo, 

processo que agrega valor ambiental, logístico, financeiro e legal às empresas que a adotam. 

As formas de operacionalizar o retorno dos resíduos dependem da viabilidade econômica e do 

objetivo da empresa (GUIMARÃES et al., 2014). 

Segundo o site Ambiente Brasil (2015) os metais são 100% recicláveis, por exemplo, 

para fabricação de uma tonelada de alumínio são necessárias 5 toneladas de bauxita, a 

reciclagem de uma tonelada de sucata de alumínio economiza 5 toneladas de bauxita, um 

recurso natural não-renovável. Cada tonelada de aço reciclado representa uma economia de 

1.140 kg de minério de ferro e 154 kg de carvão e 18 kg. Já na reciclagem do alumínio, a 

economia de energia é de 95% em relação ao processo primário, economizando a extração de 

5 toneladas de bauxita por tonelada reciclada, sem contar toda a lama vermelha que é evitada. 

O Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço (INESFA),  acredita que 

o setor pode contribuir com a sua experiência, ajudando os órgãos públicos nos planos 

adequados e fechando acordos setoriais com os segmentos interessados. É importante lembrar 

que a PNRS prevê que algumas empresas, independente das ações de estado e municípios, 

devem se responsabilizar pelo descarte adequado dos seus produtos. 

O material ferro/aço, possivelmente pela sua longa história como material de alta 

reciclabilidade, possui sua sucata normatizada pela ABNT. Essas normas relativas às sucatas 

de ferro permitem inferir uma série de aspectos importantes do canal reverso, como tipos ou 

procedências, o conteúdo, a qualidade, os sistemas de embalagem, a limpeza, o modo de 

preparação, as características físicas, além de normatizar as formas de comércio do setor 

(LEITE, 2003).  

 

2.3 Procedimentos para pensar a Logística Reversa no ramo de metais  

 

Buscamos no decorrer do trabalho, gerar conhecimentos e sugestões para melhoria nos 

processos de LR de metais, referentes à Lei nº 12.305/2010. A abordagem do tema é feita de 

maneira qualitativa envolvendo o estudo da LR de metais integrados à Gestão Ambiental.  

A PNRS determina a LR como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e 

social qualificado por um conjunto de ações, métodos e meios propostos a viabilizar a LR dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento do ciclo produtivo ou a 

destinação final adequada. Perante à instituição da PNRS e do impacto que os metais causam 

ao meio ambiente, em razão de suas propriedades, entende-se que o tema representa uma 

oportunidade para a pesquisa científica. O desenvolvimento e a melhoria necessitam de 

orientações consistentes para que sejam levados a bom termo. As orientações ou diretrizes 

estabelecidas pela ISO 14000 apresenta uma concepção embasada no Ciclo PDCA, orientado 

para a solução de problemas apresenta importantes interfaces com outro método, que por sua 

vez, o desdobra com um enfoque extremamente prático instrumental, ou seja, o MASP. 

A lógica do PDCA permite o direcionamento de um processo de melhoria continua, 

apresentando uma visão sistêmica, visando a compreensão e proposição de soluções para 

problemas complexos. Com base na observação dos problemas, são formulados os objetivos 

e, a partir da análise da situação, realiza-se a síntese de soluções, por meio da proposição de 

um rol de soluções viáveis dentro do contexto vivenciado. 
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Um plano de implantação de um Sistema de Gestão Ambiental também necessita ser 

estruturado com base em uma abordagem diferenciada para empresas de pequeno e médio 

porte.  É necessário estabelecer um plano de implantação em um período não muito longo, de 

modo que a empresa não perca uma noção de horizonte, nem muito curto, impossibilitando 

que o sistema em implantação tenha tempo hábil para consolidar a integração de seus 

subsistemas.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os resíduos 

e reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram ou em um ciclo de produção paralelo. Esta 

pesquisa teve como foco à LR de metais, onde os metais, são resíduos de grande valor 

agregado ao seu final de ciclo de vida por retornar ao seu processo produtivo, e por este fato o 

ramo possuiu processos que traz grandes benefícios para empresas que a adotam, enquanto 

outros canais reversos têm suas características e processos diferenciadas de acordo com a 

atuação de cada um deles.  

Com a apresentação de um modelo de atuação para as empresas do setor de metais, em 

matéria de desenvolvimento sustentável, espera-se justificar, em escala global, que existem 

motivos claros para investimentos das organizações neste sentido. Estes motivos substanciam, 

desde diretrizes, a modelos ou guias de atuação e práticas de sustentabilidade para 

implantação de um SGA, voltado à ferramenta PDCA como método de melhoria contínua do 

setor e das organizações. 

Os casos de gestão ambiental no setor de metais encontrados no mundo e no Brasil 

constituem, na maioria das vezes, práticas da Logística Reversa, sendo um dos primeiros 

setores a adquirir a prática desta. Esta prática revela a preocupação crescente de adaptação das 

organizações em busca de um desenvolvimento sustentável, não só no aspecto economia, mas 

de práticas de funcionamento ambientalmente corretas. Como principal resultado da pesquisa 

ressalta-se que o planejamento correto e eficiente da ferramenta PDCA contribuiu de forma 

significativa para o eficaz resultado da ferramenta e consequentemente, para todas as 

vantagens proporcionadas. Em relação às organizações, se obtêm vantagens de abordagens 

estratégicas e econômicas onde, economicamente, as principais vantagens resultam na 

redução de custos devido à diminuição do consumo dos recursos naturais e o 

reaproveitamento das matérias primas. A introdução da Engenharia de Produção em meio a 

LR é de grande importância, onde um profissional com essas habilidades e conhecimentos 

qualificados na área, são capazes de projetar e gerenciar CDR, utilizando ferramentas e meios 

técnicos científicos para agilizar e propor melhorias no processo, garantindo a qualidade 

ambiental, para a sociedade e futuras gerações. A busca por melhor qualidade de vida reflete o 

crescimento das preocupações ambientais, que constitui hoje um aspecto importante a ser 

levado em consideração na construção da imagem da produção. A responsabilidade ambiental 

é mais que uma obrigação, se constitui de ações, participação em comunidades, iniciativas, 

programas, e propostas que visem manter o meio ambiente natural livre de contaminação e 

saudável para ser usado pelas futuras gerações. 
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Resumo 

Hoje em dia muito se fala em reaproveitamento e reciclagem, com a finalidade de proteger recursos não 

renováveis. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 500 milhões de pessoas correm risco do 

estresse hídrico (escassez de água) em curto prazo. Com objetivo de reaproveitar os recursos hídricos gerados 

pelas chuvas, foi desenvolvido um sistema a base de filtros, tubos de PVC e caixas coletoras visando 

armazenagem desta água para fins não potáveis, dentro da estrutura das Faculdades Integradas de Cataguases 

(FIC). O sistema criado comportou-se dentro do esperado, sendo capaz de armazenar de forma satisfatória, os 

recursos hídricos da chuva. Como também, proporcionar através dos filtros primário e secundário água de boa 

qualidade para usos não potáveis como limpeza de pisos e paredes, limpeza de automóveis, janelas, regagem de 

jardins, entre outros. O reaproveitamento da água da chuva, para diversos fins, tem se mostrado uma tendência 

mundial. Esse modelo pode se tornar soluções modernas de gestão e, sobretudo, pode fazer emergir uma 

proposta de multiplicadores na sociedade. Todos esses estudos e prognósticos ruins fazem com que cada cidadão 

passe a pensar de forma consciente e, geralmente, fazem com que cada pessoa modifique seu comportamento em 

relação ao meio ambiente. 

 
Palavras-chave: Escassez de água; Reaproveitamento da água da chuva; Recursos hídricos da chuva. 

 

Área/Subárea: ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE. Desenvolvimento Sustentável. 

 

1. Introdução 

O crescimento populacional, os grandes aglomerados urbanos, a industrialização, a 

falta de consciência ambiental, a poluição de mananciais, a crescente demanda por recursos 

hídricos, tanto em quantidade como em qualidade, faz com que a água se torne a cada dia um 

bem mais escasso e conseqüentemente mais precioso, isso aumenta a disputa dos usuários 

pela sua utilização. A percepção da escassez faz com que a água passe a ser considerada um 

recurso natural, com valor econômico, estratégico e social.  Essa preocupação com a escassez 

tem levado governos do mundo todo a se reorganizarem dentro do cenário atual estimulando e 

conscientizando empresas e cidadãos ao uso consciente, sustentável e racional desse recurso. 

Contudo, esse processo não é homogêneo nem simultâneo, o grau de complexidade 

climatológica, social e cultural de cada região varia muito e dificulta a solução desse 

problema. Diante da necessidade de solução que visa à garantia de um abastecimento com 

qualidade e quantidade suficiente à população de um determinado ambiente, a captação da 

água da chuva surge como alternativa economicamente viável e inteligente, pois sua 

implantação traz benefícios ambientais e econômicos. Conforme Tomaz (2003) “a utilização 

da água de chuva advém de mais de 2.000 anos, onde a população captava a água para 

utilização na agricultura, para seus animais e para fins domésticos”. 

Segundo Carvalho Junior (2009) “os sistemas de captação de água pluvial podem ser 

feitos de diversas formas. Através de calhas localizadas nos telhados das edificações, 
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construções verticais e grelhas de piso que posteriormente levam a água a um local de 

armazenamento (cisternas e/ou reservatórios pluviais)”.  

De acordo com Gabrielly Oliveira (2010) “o franco desenvolvimento da captação e 

utilização das águas pluviais possibilitou inclusive a criação da Associação Brasileira de 

Manejo e Captação da Água de Chuva (ABMAC), que reúne equipamentos, instrumentos e 

serviços sobre o assunto. Portanto, o uso racional dos recursos hídricos com procedimentos 

como reutilização ou reuso da água, assim como a captação das águas de chuva é importante e 

representa um passo fundamental para evitar o caos hídrico que se anuncia”. 

A utilização da água da chuva traz diversas vantagens, afirma Santos (2007), como por 

exemplo: Redução do consumo de água da rede pública e do custo de fornecimento da 

mesma; Evita a utilização de água potável onde a mesma não é necessária. Os investimentos 

de tempo, atenção e dinheiro são mínimos para adotar a captação de água pluvial na grande 

maioria dos telhados, e o retorno do investimento é certo e pode ser calculado a partir da 

coleta dos dados e resultados do sistema de coleta. 

De qualquer forma, o aproveitamento de água da chuva precipitada é uma solução que 

deve ser cuidadosamente pensada e utilizada, pois é chegada a época em que os recursos 

naturais, estão cada vez mais escassos, e sendo assim, devem ser tratados com maior respeito 

e atenção, afirma Silva (2008). 

O objetivo desse projeto implantado é armazenar e reutilizar água da chuva através de 

um projeto piloto de coleta de água da chuva em uma pequena seção de telhado das 

Faculdades Integradas de Cataguases, visando seu aproveitamento em usos não potáveis na 

edificação, tendo como objetivo específico: 

 Montar um sistema simplificado de água da chuva; 

 Analisar a eficácia dos processos de filtragem e armazenamento através de testes; 

 Utilizar da água coletada para meios não potáveis; 

 Conscientização do meio acadêmico visando atingir a população. 

 Ser uma base para futuras ampliações abrangendo toda a área do telhado. 

2. Materiais e métodos 

Para a realização do sistema de captação da água da chuva, usamos a estrutura do 

telhado das Faculdades Integradas de Cataguases. 

O telhado da faculdade divide-se em duas águas voltadas para vigas calha que 

“separam” a água entre duas descidas onde a água escoa até o chão através de tubos PVC de 

100 mm de diâmetro. 

Com o objetivo de reduzir custos de montagem de estruturas e bombeamento de água, 

optou-se pela parte posterior da faculdade, onde já existe um talude que serviu de base 

estrutural para montagem do sistema de filtragem e armazenamento, além de proporcionar a 

movimentação da água pelo sistema apenas por gravidade. 

O sistema consiste dos seguintes elementos em seqüência, um filtro primário feito de 

tubo PVC de 100 mm juntamente com outro tubo, também de 100 mm utilizado para descarte 

da primeira água da chuva, uma caixa para coleta primaria, um filtro secundário à base de 

camadas de areia com granulometrias distintas, britas, manta sintética e uma caixa de 

armazenamento final, onde a água estará disponível para uso. 
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2.1 Montagens do sistema 

  

  Filtro primário feito com tubo PVC de 100 mm de diâmetro, apresenta um corte e uma 

tela de aço inox com crivo de 2 mm fixada em um ângulo de 45° no seu interior conforme 

figura 1, de forma que a própria força da água ao descer pelo cano elimine sujeiras como 

folhas, plásticos, papéis ou outros sólidos presentes no telhado. Abaixo do filtro primário 

existe um Tê de PVC de 100 mm, ele direcionará a água para a caixa de armazenamento 

primária após a água completar o volume do tubo de descarte da primeira água de chuva ou 

“chuva fraca”. Conforme anexo 1. 

No segundo estágio do sistema de filtragem da água temos o dispensador da primeira 

água da chuva, que é um importante sistema ao qual separa os detritos e sujeiras que o 

primeiro sistema de filtragem não consegue filtrar. Esses detritos e sujeiras são de um modo 

geral, partículas menores como lama, pedras pequenas, pedaços pequenos de folhas, pequenos 

galhos, etc. 

Esse sistema é dividido em três partes: 

 Reservatório temporário para descarte da primeira água da chuva; 

 Saída para água armazenada; 

 Desvio da água para o reservatório primário. 

O funcionamento é bem simples, onde de início, o tubo reservatório temporário estará 

vazio, e, quando começar a chover em pouco volume, a água vai sair por um pequeno furo (3 

mm de diâmetro) feito no centro do tampão rosqueável de ½” na extremidade inferior do tubo. 

Depois, nas chuvas fortes, o furo não dará vazão para o excesso de água, assim o tubo se 

encherá (agora com uma água mais limpa) até a água atingir a parte da conexão do Tê que a 

direcionará para o primeiro reservatório através de um tubo PVC de 75 mm. 

O cálculo para o dimensionamento do reservatório dispensador de primeira água leva em 

consideração a recomendação da ABCMAC (Associação Brasileira de Captação e Manejo de 

Água de Chuva) que indica o descarte de 1 a 2 litros por metro quadrado de telhado.  

D=At.1 

Onde, 

D= Descarte (l), 

At= Área do Telhado (m²); 

1= constante indicada pela ABMAC (l). 

 

Levando em conta que a área do telhado no qual a água será coletada é de 36 m² e 

considerando a constante indicada pela ABMAC no valor de 1 litro por metro quadrado, 

necessita-se de um reservatório de 54 litros, utilizando tubo de PVC de 100 mm de diâmetro, 

o mesmo teria que ter o comprimento de 6,44 metros de comprimido para se atingir o volume 

de água necessário, porém esses tubos possuem como padrão 6 metros de comprimento.  

Evitando emendas, utilizou-se um tubo PVC de 6 metros de comprimento e 100 mm de 

diâmetro, proporcionando um volume para reserva de 51.954 litros de água, valor satisfatório. 

Conforme anexo 2. 

A montagem do sistema foi feita utilizando um tubo PVC de 100 mm de diâmetro e 

6m de comprimento, um flange ¾”, um tampão de ½” rosqueável e cola adesiva para tubos 
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PVC. O tampão rosqueável permite sua retirada em caso de entupimento do furo de vazão, 

permitindo a manutenção do funcionamento do sistema.Conforme anexo 3. 

     Dando seqüência ao sistema, comentaremos a montagem do reservatório primário. 

Tomaz (2003) menciona que o reservatório pode estar apoiado, semi-apoiados, enterrado ou 

elevado. Podem ser de concreto armado, alvenaria de tijolos comum, alvenaria de bloco 

armado, plástico, poliéster, etc. Optamos por utilizar uma caixa de polietileno de 500 litros de 

capacidade, figura 4, pelo seu baixo custo e por se tratar de um projeto piloto. O reservatório 

primário recebe a água proveniente da saída do Tê após encher o cano de descarte. A caixa foi 

furada na parte superior com uma serra copo acoplada à furadeira, furo feito para acoplar o 

tubo que vem do Tê após o dispensador da primeira água se encher, uma flange de ¾” foi 

colocada  na parte superior para fixação do tubo de PVC ¾” para saída de água para o filtro, 

outra flange de ¾” foi instalada no topo da caixa, acima do nível de entrada e saída de água, e 

nela colocado um tubo PVC de ¾” para servir de sistema de escape de água quando o sistema 

estiver completo e as bóias travarem o fluxo de água, evitando o transbordo  de água no 

sistema, essa água é descartada no ambiente. Conforme anexo 4. 

Dando continuidade ao sistema, a caixa ao completar seu nível de água, a mesma 

escoa por gravidade através do tubo de PVC de ¾” até o próximo filtro, que tem como 

principal função eliminar o restante de partículas sólidas de menor densidade encontradas na 

água. Como o objetivo de utilização da água é para fins não potáveis, o filtro foi desenvolvido 

apenas para limpeza de partículas solidas e não eliminação de bactérias ou adjacentes. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) os filtros de construção 

caseira, geralmente são constituídos de recipientes (em alvenaria, PVC ou fibra de vidro) 

dotados de elementos pétreos inertes, de diferentes granulometrias, colocados em camadas 

sucessivas, desde o mais fino até o mais grosso. 

Para construção do filtro foi utilizada uma bombona de 60 litros, contendo seis 

camadas de elementos filtrantes. Para o fluxo de água no filtro foram instalados duas flanges, 

uma na parte superior para a entrada da água proveniente da caixa de armazenamento 

primário, nessa entrada de água foi instalada uma bóia para controlar o fluxo de água e a outra 

na parte inferior, como saída para caixa de armazenamento final. Em seguida utilizou-se como 

base para as camadas de materiais filtrantes uma tela de aço inoxidável (do tipo moeda), 

cortada em formato circular, contornada por um suporte feito com o lacre da tampa da própria 

bombona, visando apoiar a tela e as camadas filtrantes superiores. Para o apoio inferior, 

utilizamos tubos de 100 mm cortados em formato triangular em sua base, de modo a facilitar 

o fluxo de água, sendo instalados a 10 cm do fundo da bombona. Conforme anexo 5.  

Sobre a tela foi colocada a primeira camada, que consiste em uma lã de silicone que, 

além de auxiliar a filtragem serve de contenção para as camadas superiores. A segunda, 

terceira e quarta camadas, são compostas por areia peneirada subdividindo-se em três 

granulometrias diferentes: 1,18mm, 2,08 mm e 2,75 mm. A quinta e sexta camadas são 

compostas por brita zero e brita um de granulometria 12 mm e 24 mm respectivamente. Cada 

camada foi colocada com espessura de 10 cm uma sobre a outra. Conforme anexo 6.  

 Após a água passar pelo filtro, ela escoa por gravidade através de um tubo PVC de ¾” 

até a caixa de armazenamento final, que consiste em uma caixa de polietileno de 500 litros de 

capacidade, que terá a função de armazenar a água que já circulou por todo sistema anterior, 

possibilitando a sua utilização por meio de uma torneira simples. Foram instaladas nessa caixa 

uma flange de ¾” na parte superior para o acoplamento do tubo que trás a água proveniente 
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do filtro e outra bóia para controlar o fluxo de água do sistema. Na parte inferior da caixa, foi 

instalado outra flange de ¾” para acoplar outro tubo PVC de ¾”, esse tubo possui uma 

torneira na outra extremidade que possibilitará a utilização da água. Conforme anexo 7. 

O sistema completo funcionará da seguinte forma resumidamente: a chuva cairá no 

telhado, escoará para a calha, da calha para o pré-filtro, de acordo com o aumento da chuva, o 

tubo de descarte vai completar seu nível até a água alcançar o tê e escoar para a caixa de 

armazenamento primário, que encherá até que a água alcance a altura do tubo da saída para o 

filtro, à água chega ao filtro pela parte superior, desce passando pelas camadas filtrantes do 

filtro até a saída situada no fundo da bombona e segue para a caixa de armazenamento final, 

essa por sua vez, ao atingir o nível máximo de água, a própria água aciona o travamento da 

bóia, impedindo o fluxo da água, por conseguinte, o nível de água do filtro também vai subir e 

atingir a bóia que também travará o fluxo de água proveniente da caixa primária, a caixa 

primária ao encher, terá a água em excesso dispensada para o ambiente.   

 

3. Considerações finais 

 

Através do projeto desenvolvido, foi possível captar de forma eficaz as águas advindas 

das chuvas. O sistema foi capaz de filtrar e armazenar as águas coletadas, de modo ser 

possível a sua utilização para usos não potáveis na estrutura da faculdade. Apesar de ser um 

projeto piloto, obteve-se a proporção do que um sistema em maior escala poderia 

proporcionar no processo de reutilização dos recursos hídricos. 

Para o desenvolvimento desta estrutura foi desembolsado um valor relativamente 

baixo, podendo-se reduzir ainda mais seus valores utilizando-se de materiais reaproveitados. 

Ao longo do processo de montagem foi comprovado que qualquer pessoa com conhecimentos 

básicos de hidráulica e algumas ferramentas poderiam montá-lo. 

Diante de um cenário em que a escassez dos recursos naturais é cada vez mais 

evidente o desenvolvimento de sistemas de reaproveitamentos dos recursos hídricos vem se 

apresentando como uma solução viável e eficaz. 
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5. Anexos 

Anexo1. Sistema de primeiro estágio de filtragem 

 
Fonte: Próprios autores 

 

Anexo 2. Cálculo para o dimensionamento do reservatório de descarte da primeira água de 

chuva. 

 
Fonte: ABCMAC (Associação Brasileira de Captação e Manejo de Água de Chuva) 
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Anexo 3. Sistema para dispensar a primeira água de chuva ou “chuva fraca”. 

 
Fonte: Próprios autores 

 

Anexo 4. Reservatório primário 

 
Fonte: Próprios autores 
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Anexo 5. Tela de apoio das camadas filtrantes 

 
Fonte: Próprios autores 

 

Anexo 6. Camadas filtrantes 

 
Fonte: Próprios autores 

 

Anexo 7. Caixa de armazenamento final e layout do sistema 

 
Fonte: Próprios autores 
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A teoria aplicada à prática em gestão de projetos 

  Karihelen Polesso Cerutti1 (FACULDADE ANHANGUERA DE RONDONÓPOLIS) – 

karihelen.cerutti@gmail.com 

Me. Leandro Genoíno Cerutti2 (FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIA) – 

leandro.cerutti@anhanguera.com 

Resumo: Este artigo objetiva apresentar uma experiência de como a teoria foi aplicada na prática em uma turma de 

Engenharia de Produção, com base nos conceitos desenvolvidos pela disciplina de gestão de projetos. Visa mostrar, 

também, uma análise feita através de entrevistas com alunos sobre os benefícios que esta disciplina proporcionou. Os 

resultados obtidos permitem dizer que devido às iniciativas práticas inseridas aos alunos, houve aprendizagem, 

mostrando que a melhor maneira de trabalhar gestão de projetos é, de fato, construir projetos na prática. 

Palavras-chave: Projetos; Gestão de projetos; PMBOK; Aprender fazendo.   

 

Área/Subárea: Educação em Engenharia de Produção / Práticas Pedagógicas e Avaliação do Processo de Ensino-

Aprendizagem em Engenharia de Produção. 

1. Introdução 

 Estamos cercados de resultados de projetos: nossa casa, o que a compõe (geladeira, 

fogão, computador etc.), prédios, pontes, rodovias. Tudo o que utilizamos atualmente são 

provenientes de projetos. É por isso que todas as mudanças nas sociedades e nas organizações, 

sejam elas quais forem dependem de projetos.  

 Para que haja sucesso em um projeto é preciso que haja um bom planejamento. Para tal, 

existe o ramo da gestão de projetos. A gestão de projetos pode ser definida, segundo Kerzner 

(2006), “como o planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas 

de forma a atingir seus objetivos com êxito” (2006, p. 15). Pensando nessa razão, fez-se 

necessário estudar no curso de Engenharia de Produção a disciplina de gestão de projetos. 

Segundo uma entrevista de Perrenoud à Revista Escola Nova (2000), “as competências 

não dão as costas para os saberes, mas não se pode pretender desenvolvê-las sem dedicar o 

tempo necessário para colocá-las em prática.” Duarte (2001) defende a ideia do “aprender a 

aprender” sendo, portanto, um aprender fazendo (learning by doing). 

 [...] é mais importante o aluno desenvolver um método de aquisição, elaboração, 

descoberta, construção de conhecimentos, do que esse aluno aprender os 

conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras pessoas. É mais 

importante adquirir o método científico do que o conhecimento científico já existente. 

(DUARTE, 2001, p.36)  

Pensando nesta direção de aprender fazendo, o presente artigo visa apresentar uma 

experiência prática de realização de um projeto realizada durante a disciplina de gestão de 

projetos em uma sala de aula do oitavo semestre de uma turma de Engenharia de Produção. 

Pretendemos demonstrar com este trabalho que, assim como Perrenoud, “para desenvolver 

competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e por projetos, propor tarefas 

                                                           
1 Acadêmica do 9º semestre do Curso de Engenharia de Produção. 
2 Orientador. 

mailto:karihelen.cerutti@gmail.com
mailto:leandro.cerutti@anhanguera.com
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complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, 

completá-los.” (idem, 2000). As análises, que aqui serão mostradas, tiveram como base os 

depoimentos fornecidos por estes alunos por meio de uma entrevista. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas. 

As fundamentações utilizadas a respeito da disciplina baseiam-se, também, no guia 

PMBOK o qual contém as ideias mais recentes no campo de gerenciamento de projetos, e nas 

concepções de Maximiano, Valeriano e Woiler e Mathias no que diz respeito às definições de 

projetos.  

 Este trabalho tem por opção metodológica a pesquisa interpretativo-qualitativa e optou-

se, como objetivo deste estudo, mostrar como foi compreendida a atividade prática avaliativa 

realizada nesta turma em questão. A pesquisa interpretativa foi considerada a mais adequada 

para compreender as percepções dos estudantes da disciplina referida, uma vez que os dados 

foram obtidos através de depoimentos fornecidos pelos alunos ao final da disciplina. 

 Ao desenvolver essa pesquisa, assumo dois papéis distintos que, de certo modo, se 

entrecruzam: o da pesquisadora e o da aluna que também participa das aulas de gestão de 

projetos e responde à entrevista.  

 2. Fundamentação teórica 

2.1. O aprender fazendo 

Vivemos em uma sociedade que passa por constantes mudanças. Fatores que estão 

relacionados a essas mudanças são a globalização e as diferentes formas de que a população 

passa a ver o mundo. Souza coloca-nos que “tais mudanças lançam novos desafios e ampliam 

os objetivos da educação exigindo que a escola repense algumas questões” (2015, p. 115). As 

transformações nessas sociedades dinâmicas ocorrem em ritmo acelerado e fazem com que os 

conhecimentos tornem-se provisórios, pois um conhecimento que hoje é tido como verdadeiro 

pode ser superado em poucos anos ou mesmo em alguns meses (DUARTE, 2001). 

Portanto, Duarte defende a ideia de que é preciso “aprender a aprender”, o qual “trata-

se de um lema que sintetiza uma concepção educacional voltada para a formação da capacidade 

adaptativa dos indivíduos.” (2001, p. 38). Para desenvolver estas capacidades adaptativas, ou 

seja, as competências necessárias para tornar-se alguém com habilidades adaptativas para 

diferentes cenários, voltamos ao que Perrenoud menciona em sua entrevista quando diz: 

Para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e por 

projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus 

conhecimentos e, em certa medida, completá-los. Isso pressupõe uma pedagogia ativa, 

cooperativa, aberta para a cidade ou para o bairro, seja na zona urbana ou rural. Os 

professores devem parar de pensar que dar o curso é o cerne da profissão. Ensinar, 

hoje, deveria consistir em conceber, encaixar e regular situações de aprendizagem. 

(PERRENOUD, 2000) 

Ainda segundo Duarte, o autor coloca-nos que “o indivíduo só poderia adquirir o método 

de investigação, só poderia “aprender a aprender” através de uma atividade autônoma” (2001, 

p. 37), mencionando ainda que “aprender sozinho situa-se num nível mais elevado do que a 

aprendizagem resultante da transmissão de conhecimentos por alguém.” (idem, p. 36) 
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Analisando as fundamentações feitas, percebemos que ainda é distante o 

desenvolvimento das competências práticas necessárias em cursos como o de Engenharia de 

Produção, porém podemos perceber que esta realidade está aos poucos mudando devido a 

iniciativas de inserir práticas autônomas aos alunos. O que nos remete ao objetivo inicial deste 

artigo, que é mostrar como a realização de atividades práticas, desenvolvida por alunos em 

formação, contribui para o resultado final, a aprendizagem. 

2.2. Uma abordagem de projetos 

 Como sabemos, existe um Instituto de gerenciamento de Projetos (Project Management 

Institute PMI) que é referência mundial e dá apoio, através do PMBOK, para gestores de 

projetos do mundo todo. O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é um guia que 

contém as melhores práticas para a gestão de projetos, abrangendo uma série de conhecimentos 

e experiências nesta área.   

Segundo o PMBOK (2008) um projeto pode ser definido como um “esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária 

indica um início e um término definidos.” Portanto, um projeto é uma “sequência de atividades 

finitas, com começo meio e fim programados. Atividade repetitiva, ou que tem duração 

contínua, não é projeto.” (MAXIMIANO, 2010, p. 05). 

É importante ressaltar que existem projetos que duram séculos para serem concluídos, 

como é o caso de catedrais (a construção da Notre Dame de Paris durou aproximadamente 150 

anos para ser construída). Dessa forma, quando menciona-se no PMBOK que um projeto deve 

ser temporário, não significa que este deve ter curta duração. Projeto, portanto, “às vezes é um 

empreendimento com começo e fim predefinidos.” (MAXIMIANO, 2010, p. 08). Uma razão 

plausível para a longa duração de alguns projetos pode ser a falta de dinheiro. É por isso que 

Woiler e Mathias definem projeto “como um conjunto de informações coletadas e processadas, 

de modo que simulem uma dada alternativa de investimento para testar sua viabilidade” (2008, 

p. 14). 

O projeto comporta uma grande quantidade de planejamentos, ou seja, tudo o que for 

ser executado terá sido planejado antes. O planejamento é o processo que objetiva estabelecer, 

com antecedência, as decisões e ações a serem executadas em um dado futuro, de formas a 

atingir um objetivo definido. Gerenciar, por sua vez, possui uma definição semelhante, pois 

consiste em planejar, decidir, pôr em prática as ações consequentes e utilizar os meios para 

alcançar os objetivos (VALERIANO, 1998). Dessa forma, o guia PMBOK coloca-nos que:  

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. O 

gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas 

dos 42 processos agrupados logicamente abrangendo os 5 grupos. Os 5 grupos de 

processos são: Iniciação; Planejamento; Execução; Monitoramento e Controle e; 

Encerramento. Gerenciar um projeto inclui: [...] Escopo; Qualidade; Cronograma; 

Orçamento; Recursos e; Risco. (PMBOK, 2008, p. 3)  

Os processos gerenciais que são abrangidos pelo órgão PMI tem como base conceitual 

as clássicas funções administrativas de Fayol (planejamento, organização, comando, 
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coordenação e controle – POC³) e no ciclo de Deming (planejar, fazer, controlar e agir – PDCA) 

(MAXIMIANO, 2010).  

3. Análise  

 Partindo das concepções de Valeriano de que um projeto de engenharia consiste na 

“elaboração e consolidação de informações destinadas à: execução de uma obra ou à fabricação 

de um produto ou ao fornecimento de um serviço ou execução de um processo” (1998, p. 35), 

a disciplina de Gestão de Projetos de Engenharia teve como proposta para a avaliação final a 

elaboração de um projeto inovador, sendo que os alunos deveriam seguir a metodologia 

proposta pelo PMI e apresentá-lo, ao final, para o professor imaginando que este fosse um 

comprador daquele projeto.  

 A metodologia que foi utilizada está presente nas áreas de conhecimento do PMBOK, 

que são caracterizadas por conter processos que irão atuar durante o projeto. Essas áreas são: 

gerenciamento de Integração, Escopo, Tempo, Custo, Riscos, Recursos Humanos, Qualidade, 

Comunicação e Aquisições do projeto. Portanto, o aluno aplicaria os conteúdos teóricos vistos 

no início da disciplina aos práticos.  

 O gerenciamento da integração do projeto inclui, segundo o guia PMBOK, processos e 

atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento. Dentre estes processos estão 

o desenvolvimento do termo de abertura do projeto, o desenvolvimento do plano de 

gerenciamento do projeto, a execução, a monitoria e o controle, solicitações de mudanças, bem 

como o termo de encerramento do projeto. 

De início, o professor disponibilizou modelos de gerenciamento do projeto 

exemplificando como poderiam ser realizadas as etapas e delimitou um prazo de entrega para 

cada uma. Estes modelos são documentos formais que mostram resumidamente como elaborar 

cada etapa que compõe as delimitações presentes em quaisquer projetos, como por exemplo o 

objetivo, os interessados, os custos etc.  

Após isso, a turma começou a formar equipes e pensar em um projeto que poderia 

atender às exigências da avaliação. Ainda nesta etapa, os alunos já começaram, sem perceber, 

a interagir com o termo de abertura do projeto, que possui, dentre outras coisas, a definição dos 

interessados e a distribuição dos cargos e responsabilidades. Logo em seguida, veio o desafio 

de se definir o escopo do projeto. O escopo do projeto é “o produto ou o conjunto de produtos 

que o projeto deve entregar – a um cliente, patrocinador ou usuário.” (MAXIMIANO, 2010, p. 

44) Ou ainda, está relacionado com a definição exata do que está ou não está incluso no projeto 

(PMBOK, 2008).  

   Para tal, era preciso que os alunos desenvolvessem uma descrição detalhada do projeto 

que fossem realizar, bem como criar uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto), que nada mais 

é do que subdividir as partes do trabalho com os membros da equipe, atendendo às datas de 

entregas e ficando, dessa forma, mais fácil de se gerenciar.  

 Para escrever o plano de gerenciamento do projeto, além do escopo era preciso 

descrever os itens que precisariam ser providenciados e/ou adquiridos e/ou contratados para a 
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implementação do projeto e prever um custo estimado, além de descrever quais seriam os 

possíveis riscos que pudessem impactar na realização do projeto. Vale lembrar que risco é um 

evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos 

objetivos já definidos do projeto (PMBOK, 2008). É preciso, também, definir estratégias para 

enfrentá-los. 

 Conforme os alunos iam documentando as etapas e mostrando-as ao professor, este iria 

atribuindo pontos e sanando dúvidas que surgiram. Ao final, os projetos foram apresentados e 

com isso as críticas e elogios à metodologia.  

 Após o término da disciplina, era possível que os alunos tivessem um conhecimento 

mais abrangente em relação à gestão de projetos. Com isso, não apresentaram dificuldades nas 

respostas ao questioná-los sobre a disciplina.  

 Na primeira questão, a pesquisadora perguntou se para eles(as) a disciplina de gestão de 

projetos é importante, tanto no ambiente de trabalho quanto em outros ambientes, e se deveria 

ter sido melhorada em algum ponto3.  

 [...] pelo menos a minha opinião, a pessoa fazer um projeto foi bacana, porque na 

verdade é o que a gente vai ter que fazer no dia a dia né, então ele pegou lá um 

projeto, cada um fez um projeto e ele foi passando a sequência de como que você teria 

que fazer e realmente é o que a gente usa, pelo menos na minha vivência de trabalho 

eu observei que eles fazem muitos projetos de engenharia de produção, engenharia 

mecânica. 

Analisando a fala do entrevistado percebe-se que o mesmo destacou que construir um 

projeto o envolveu mais na aula e o proporcionou aprendizagem. E, que essa aprendizagem 

pode contribuir com seu cotidiano de profissional. A ideia do significado de construir o projeto 

na prática também se fez presente na fala do segundo entrevistado para esta mesma pergunta, 

quando o mesmo aponta: “eu achei bem interessante, mas assim, a parte de insumos, de 

materiais de cotação, dessas coisas, ele [outro colega] que correu atrás, mas é bem legal, acho 

que a partir do teórico que conseguimos realizar o prático.” 

A importância para aprendizagem da utilização de uma metodologia que ao invés de 

ensinar pela teoria se baseia na aplicação desta teoria no desenvolvimento prático de projetos 

também pode ser percebida nas respostas a seguinte questão:  Você aplicaria os conceitos 

teóricos no seu ambiente de trabalho?4 

Nossa, eu apliquei na verdade. Lá no meu trabalho. Aquele projeto que eu apresentei 

eu fiz o mesmo, não apresentei pro gestor, mas lá a gente tem um banco de ideias né, 

que a pessoa vai e faz, então a gente faz o lançamento no banco de ideias e eu mandei 

aquele projeto completo, aí eu estou esperando agora eles apurarem, avaliarem, ver 

se é viável. 

Sim, até mesmo por que o gerente ou o gestor iria pedir né, teria que ter algo escrito, 

algo programado para atender o gosto, o que viabilizaria né, com certeza aplicaria 

sim. 

No mesmo viés das respostas apresentadas até aqui e reforçando o quão significativa é 

a metodologia que para ensinar projetos precisa-se desenvolver na prática com alunos ao invés 

                                                           
3 Primeira pergunta; 
4 Segunda pergunta; 
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de apenas explicar como eles devem ser feitos na teoria, ainda pode ser percebido nas respostas 

à seguinte questão: Você considera que a experiência prática foi mais importante que a teórica? 

Porquê?5 

Sim, como ele fez as pessoas fazerem o projeto, eu acho que isso faz parte do 

fundamento. Seria muito mais interessante do que pegar uma aula e ficar falando, 

falando e você não ter prática, então aquilo foi a prática. Então a pessoa pegou e 

escolheu um projeto né e aí foi correr atrás, foi pegar os manuais, que é o PMBOK 

né, essas coisas e realmente fazer acontecer. 

Percebe-se na fala deste aluno que a fundamentação teórica está presente, quando o 

mesmo cita o guia PMBOK. Fala que nos remete que a prática foi permeada pela teoria e que 

esta ficou presente na aprendizagem do aluno. Ou seja, sabemos, segundo PMI, que o guia 

citado pelo aluno é o melhor para a construção de um bom projeto. Desta forma, o aluno não 

apenas aprendeu a construção do projeto, mas o caminho a se basear em outras construções. 

4. Considerações finais 

As respostas às perguntas apresentadas permitem dizer que, além do aprendizado, 

derivado da experiência prática realizando um projeto, os alunos beneficiaram não só a si 

mesmos como também algumas comunidades envolvidas. Alguns alunos responderam, ainda, 

que pretendem utilizar o projeto realizado para escrever o trabalho de conclusão de curso e 

outros que pretendem continuar com o projeto depois do término da faculdade. Tais respostas 

e experiências nos levam a acreditar que a melhor maneira de trabalhar gestão de projetos é, de 

fato, construir projetos na prática. 
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RESUMO 

O trabalho desenvolveu uma avaliação do nível de satisfação dos egressos dos anos de 2013 e 2014 do curso de 

Bacharelado de Engenharia de Produção das Faculdades Integradas de Cataguases (FIC-UNIS). A Engenharia de 

Produção dentre todas as outras engenharias é mais abrangente e genérica, englobando um conjunto maior de 

conhecimentos e habilidades. O aluno de engenharia de produção capacita-se em matérias relacionadas à 

economia, meio ambiente, finanças, entre outros, além dos conhecimentos tecnológicos básicos da engenharia. 

 A pesquisa sobre os Egressos do Curso de Engenharia de Produção foi desenvolvida como sendo uma pesquisa 

científica aplicada de campo e foi realizada por meio da aplicação de um questionário, aos ex-alunos do curso, 

no período de Agosto a Outubro referente ao ano de 2015. Através das respostas foram confeccionados gráficos 

a fim de revelar o grau de satisfação dos egressos. O trabalho procurou avaliar a instituição em vários quesitos e 

obteve alguns resultados positivos para a instituição. A pesquisa procurou avaliar a instituição pontuando os 

seguintes critérios: Estrutura, Ensino, Professores, Coordenação do Curso, Métodos de Avaliação e Metodologia 

de Ensino. Também demonstrou resultados estáticos como o número de ex-alunos empregados, tempo para 

inserção no mercado de trabalho e recomendação do curso de Engenharia de Produção. 

 

Palavras-chave: Egresso, Engenharia de Produção, Instituição, Pesquisa, Satisfação. 

 

Área/Subárea: EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: Práticas Pedagógicas e Avaliação do 

Processo de Ensino-Aprendizagem em Engenharia de Produção 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) a 

Engenharia de Produção se dedica ao projeto e gerência de sistemas que envolvem pessoas, 

materiais, equipamentos e o ambiente. Ela é uma engenharia que está associada às 

engenharias tradicionais e vem ultimamente ganhando a preferência na escolha dos candidatos 

à engenharia. Segundo a ABEPRO, a Engenharia de Produção dentre todas as outras 

engenharias é mais abrangente e genérica, englobando um conjunto maior de conhecimentos e 
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habilidades. O aluno de engenharia de produção capacita-se em matérias relacionadas à 

economia, meio ambiente, finanças, entre outros, além dos conhecimentos tecnológicos 

básicos da engenharia. 

O objetivo do trabalho é avaliar o nível de satisfação do egresso do curso de 

Bacharelado de Engenharia de Produção das Faculdades Integradas de Cataguases (FIC-

UNIS). De acordo com Souza (1999), o objetivo principal da avaliação das Instituições de 

Ensino Superior é promover a melhoria do ensino e da aprendizagem. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Metodologia 

 A pesquisa sobre os Egressos do Curso de Engenharia de Produção foi desenvolvida 

como sendo uma pesquisa científica aplicada de campo. A pesquisa foi realizada no período 

entre os meses de Agosto e Outubro de 2015. A pesquisa de campo conforme Ruiz (2013) 

fundamenta-se na observação dos fatos, na coleta de dados e no registro de fatos. Isso permite 

o estabelecimento de relações constante em determinadas condições. 

 Intervalo de confiança segundo Triola (2008) é um intervalo de valores que tem 

probabilidade de conter o verdadeiro valor da população. Um intervalo de confiança esta 

ligado a um grau de confiança que é uma medida da nossa certeza de que o intervalo pode 

conter o parâmetro populacional. Triola (2008) cita que são comuns escolhas para o grau de 

confiança de 90%, 95% e 99%. Para este trabalho foi escolhido 90% de grau de confiança 

para determinar o tamanho da amostra e um erro amostral de 10%, conforme critérios 

estatísticos de Triola (2008). 

 Resolvendo a Equação (1), obtém-se o tamanho da amostra a ser estudada. 

 

 

(1) 



 

 

IV Encontro do Centro-Oeste Brasileiro de 
Engenharia de Produção – ENCOBEP 2016 

30 de março a 02 de abril de 2016 
Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Goiânia – Campus 

Aparecida de Goiânia 
“Desafios da Engenharia de Produção em ambientes de crise” 

 

3 

 

 

Sendo:  

n = tamanho da amostra; 

N = tamanho da população; 

Z = grau de confiança de 90 % definido em tabela como 1,64; 

p = verdadeira probabilidade do evento usando 0,5 como critérios estatísticos de Triola 

(2008); 

e = erro amostral de 10%. 

Resolvendo a Equação (1): 

 

 

 

 

Assim, depois de aplicado o questionário aos ex-alunos, o retorno precisa ser de no 

mínimo de 27 respostas. Essas 27 respostas serão usadas para desenvolvimento do estudo.

  

2.2 Indicador de desempenho 

 De acordo com Bittar (2008), indicadores são medidas de desempenho, isto é, 

instrumentos com foco no resultado esperado e processo essencial para a obtenção de 

resultados relacionados à eficácia do serviço. Os indicadores alertam quando ocorre 

desigualdade de uma situação considerada normal ou esperada apontando para que o 

procedimento em questão possa ser revisado, impedindo a instalação do problema. 
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2.3 Egresso 

Segundo Froncillo (2008), a definição de egresso, no campo educacional, é o 

indivíduo que terminou um curso de graduação ou pós-graduação cumprindo sua grade 

curricular e obteve uma qualificação em determinada área do conhecimento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Nos dados coletados identificou-se que a amostra é composta por 85% de pessoas do 

sexo masculino e 15% de pessoas do sexo feminino. Cujas idades então na média de 29 anos. 

Com relação às perguntas 4 e 5 do questionário, que correspondem à inserção dos 

egressos no mercado de trabalho, observa-se que atualmente 96% deles estão trabalhando, 

sendo que apenas 37% trabalham em alguma área da engenharia, como demonstrado nos 

Gráficos 1 e 2. 

  

 A respeito do curso de engenharia de produção da instituição observa-se que o curso 

está com alto índice de recomendação, Gráficos 5, sendo que 93% dos egressos recomendam 

o curso.  

Gráficos 2: Tempo entre formatura e primeiro emprego na 

área de formação. Gráficos 1: Ex-alunos empregados. 

Fonte: Elaborado pelos autores. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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                                    Gráfico 5: Recomendação do curso de Engenharia. 

                                    Fonte: Elaborado pelos autores. 

 A pesquisa procurou a avaliar a instituição pontuando os seguintes critérios: Estrutura, 

Ensino, Professores, Coordenação do Curso, Métodos de Avaliação e Metodologia de Ensino. 

Conforme o Gráficos 7 os pesquisados deram nota de 1 a 5 sendo que na média geral a 

faculdade obteve nota de 3,3. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Gráfico 7: Avaliação da Instituição. 
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 A pesquisa realizada por meio da aplicação de questionários aos egressos do curso de 

Engenharia de produção nos meses de Agosto a Outubro de 2015 obteve como resultados que 

a maior parte dos egressos do curso não exerce o papel de engenheiro no mercado de trabalho. 

Mas que eles avaliam de forma positiva o curso que realizaram na instituição FIC-UNIS.

 Além disso, foi constatado que a maioria não se interessou em aperfeiçoar os estudos 

fazendo cursos técnicos, pós-graduações, MBA’s entre outros. Outro ponto constatado nas 

sugestões dos ex-alunos é que a Faculdade não dá muitas opções de pós-graduações. Que 

pode ser um ponto que levou ao baixo índice de alunos que não aperfeiçoaram os estudos 

após a graduação. 

 Portanto, em um modo geral, a satisfação dos egressos com a faculdade pode ser 

considerada boa, visto que 93% dos egressos recomendam o curso de Engenharia de 

Produção. 
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Resumo: O  em Através de uma análise, os integrantes da equipe executora chegaram à percepção de que 

sua nota na Avaliação Institucional estaria abaixo da média determinada pela faculdade. Diante disto, 

surgiu a necessidade de determinar o desempenho de todos os alunos do curso de Engenharia de Produção 

para isso utilizou-se o Indicador de Desempenho. Foi realizado um brainstorming entre o grupo e, então, 

partiu-se da hipótese de que os alunos possuíam uma nota média menor que o mínimo exigido pelo Grupo 

Unis que é de 60%. Para comprovar tal teoria foi usado o Teste de Hipótese, uma ferramenta estatística 

utilizada para tal comprovação. A mesma comprovou a hipótese alternativa (H1) como verdadeira, 

validando a realização do estudo.  

Palavras-chave: Prova Institucional, Brainstorming, Desempenho, Engenharia de Produção. 

Área/Subárea: Educação em Engenharia de Produção/ Práticas Pedagógicas e Avaliação do Processo de 

Ensino-Aprendizagem em Engenharia de Produção 

 

 

1. Introdução 

Uma ferramenta muito praticada no mundo de hoje, que envolve a associação de 

ideias e muitas outras é o “Brainstorming” ou “Tempestade de Ideias”. Criada pelo 

diretor de um banco comercial, colaborador de várias revistas e sócio de uma agência de 

publicidade, Alex Osborn, foi aplicada pela primeira vez em 1938 e em 1950 foi 

adotada por universidades americanas em cursos de exatas, humanas e biomédicas, nas 

forças armadas e divisões das repartições públicas federais, nas indústrias e empresas 

comerciais e onde novas ideias estivessem sendo requisitadas. 

Segundo Kurztberg (2005) 

“Embora a informação obtida pela forma do brainstorming não obedeça a um 

processo racional e planificado de procura e pesquisa de conceitos, a sua 

utilização poderá proporcionar um conjunto de ideias e de questões que 

possam constituir o ponto de partida para uma atividade de pesquisa mais 

elaborada e exigente”.  
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Em um brainstorming, começaram a surgir ideias associadas à percepção do 

grupo de que o rendimento dos alunos de engenharia na avaliação interdisciplinar seria 

inferior à média exigida pela instituição e, portanto, insatisfatória do ponto de vista dos 

mesmos. Após compilação das ideias inicialmente expostas, um questionário 

direcionado aos alunos atualmente matriculados no curso de engenharia de produção foi 

elaborado visando identificar a opinião dos demais em relação aos pontos levantados 

pelo grupo. Para garantir a aleatoriedade, representatividade e a imparcialidade da 

amostra, aplicou-se o questionário a todos os alunos de engenharia presentes da FIC em 

uma determinada data aleatoriamente escolhida. 

 Ao analisar qualitativamente as respostas dos questionários aplicados aos 

entrevistados e assim confirmar a afinidade de ideias com os demais alunos de 

engenharia, o grupo partiu para a análise estatística das notas dos alunos objetivando 

confirmar matematicamente a hipótese de que o rendimento dos alunos na avaliação 

interdisciplinar está abaixo do exigido pela instituição. 

Após todas as análises, o grupo realizou novo “brainstorming” para elaboração 

de um diagrama de causa e efeito que foi usado como ferramenta de análise e base para 

a conclusão do trabalho. 

2. Desenvolvimento 

 2.1 Materiais  

2.1.1 Notas dos Alunos 

A instituição de ensino em que o estudo foi feito, disponibilizou as notas dos 

alunos de engenharia de produção dos três semestres imediatamente anteriores ao 

período do estudo totalizando uma amostra de 519 elementos para elaboração das 

análises estatísticas. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Índice de Desempenho 
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O desempenho pode ser caracterizado como o nível de realização que otimiza o 

valor agregado de uma organização para seus stakeholders. O desempenho é totalmente 

mensurável e pode ser capaz de atingir níveis bem específicos de acordo com as 

estratégias utilizadas e/ou quanto maior for o grau de conhecimento das variáveis 

associadas ao estudo. 

 Porém, “As medidas sozinhas não mostram absolutamente nada, elas precisam 

estar agrupadas estrategicamente em um sistema de indicadores de desempenho” 

(Rummler,1994 p.168). A definição e utilização desses indicadores podem ser bastante 

relevantes para o sucesso da instituição. Para que esses indicadores de desempenho 

tenham essa contribuição no controle da organização, primeiro é necessário entender o 

planejamento estratégico e ter objetivos claros na hora da definição das metas que 

devem ser alcançadas. Dentro do contexto do presente artigo, o principal objetivo 

para o sucesso de desempenho são os alunos atingirem rendimento superior a 60% na 

Prova Interdisciplinar. Assim o indicador de desempenho monitora o desempenho 

levando em conta que sua nota final recebe estímulos internos e externos. 

 

 Após entender bem o seu processo avaliativo, é necessário avalia-lo 

quantitativamente, uma vez que o Indicador é definido como um valor quantitativo 

realizado ao longo de um tempo, por exemplo, uma função estatística. No artigo o 

argumento é que o desempenho dos alunos é baixo, e para tal confirmação usou-se o 

modelo estatístico de Teste de Hipótese. Validada a hipótese a próxima etapa seria 

envolver os alunos e corpo docente no seu próprio desenvolvimento, onde essa 

avaliação serve como um feedback que permite aos alunos reconhecer o baixo 

rendimento e procurar maneiras de melhorar o índice de notas da faculdade na Prova 

Institucional. 

2.2.2 Teste de Hipótese 

          Em termos gerais, hipótese é uma afirmação sobre algum fato ou fenômeno. Na 

estatística inferencial o termo hipótese tem um significado mais específico, pois se trata 

de uma afirmação sobre parâmetros populacionais. O teste de hipótese é um teste 

estatístico usado para determinar se existe evidência suficiente em uma amostra de 
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dados para se concluir que uma determinada condição seja verdadeira para toda a 

população. 

O teste de hipóteses paramétrico envolve fazer conclusões sobre a natureza de 

população com base nas observações de uma amostra extraída desta população.“ Os 

testes paramétricos são aplicados se os dados amostrais, por premissa tiverem sido 

extraídos de uma população normal ou de qualquer outra população, cujo modelo 

distributivo é conhecido ou previamente especificado” Naghettini, 2007) 

 Um teste de hipótese é um teste estatístico usado para determinar se existe 

evidência suficiente em uma amostra de dados para se concluir que uma determinada 

condição seja verdadeira para toda a população. 

Um teste de hipótese examina duas hipóteses opostas sobre uma população: a 

hipótese nula (H0) e a hipótese alternativa (H1). A hipótese nula é a declaração que está 

sendo testada. Normalmente, a hipótese nula é uma declaração de "nenhum efeito" ou 

"nenhuma diferença". A hipótese alternativa é de que a declaração que você quer ser 

capaz de concluir é verdadeira. 

Com base nos dados amostrais, o teste determina se devemos rejeitar a hipótese 

nula. Você usa um valor-p para fazer a determinação. Se o valor-p for menor que ou 

igual ao nível de significância, que é um ponto cortado que você define, então, pode 

rejeitar a hipótese nula. 

Utilizou-se o software Minitab® por ser uma incrível ferramenta de execução 

das análises estatísticas. Inicialmente a amostra foi submetida a uma análise estatística 

descritiva. 

2.3. Resultados  

No exemplo proposto, a hipótese nula H0: µ=60 foi estabelecida baseada no 

índice mínimo de desempenho estabelecido pela faculdade para aprovação dos alunos. 

A hipótese alternativa H1: µ<60 foi estabelecida complementarmente a hipótese H0 

baseada no que se pretende provar, ou seja, a percepção inicial do grupo de que o 

rendimento é inferior ao exigido. Determinou-se o intervalo de confiança de 95%, desta 
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forma, podemos afirmar que em 95 de 100 amostras hipotéticas, o resultado estará 

dentro deste intervalo. Podemos verificar no relatório do minitab, verificar apêndice , os 

valores de média amostral igual 8,33; desvio padrão: 2,61 e p-value > 0,05, ou seja, a 

hipótese nula H0 foi rejeitada e a hipótese alternativa H1 aceita, confirmando a hipótese 

de baixo rendimento levantada pelo grupo e validando assim o objetivo do presente 

artigo para se determinar o desvio padrão amostral.  

O apêndice 1 mostra um provável comportamento normal da amostra além de 

determinar a média igual a 8,632; o número de elementos amostrais igual a 519 e o 

desvio padrão amostral igual a 2,611. 

 “Uma população é normal quando a distribuição da frequência de seus valores 

segue uma curva em formato de sino que é simétrica sobre sua média” (Caire, 2013). 

O teste de normalidade do apêndice 2 evidencia a suspeita de comportamento 

normal da amostra ao apresentar P-Value igual a 0,123, portanto superior a 0,05.  

Ao comprovar o comportamento normal da amostra e haver determinado o 

desvio padrão amostral, é possível executar o teste Z para a amostra. Usa-se o teste Z 

com 1 amostra para estimar a média de uma população e compará-la a um valor alvo ou 

de referência quando o desvio padrão da população não é conhecido. Este teste permite: 

determinar se a média de um grupo é diferente de um valor especificado e calcular um 

intervalo de valores que provavelmente inclui a média de uma população. 

Um teste Z é um teste de hipótese baseado na estatística Z, que segue a 

distribuição normal padrão sob a hipótese nula. O teste Z mais simples é o teste Z com 1 

amostra, que testa a média de uma população normalmente distribuída com variância 

conhecida. 

O teste de hipótese do apêndice 3 apresenta P-value igual a “0”, rejeitando assim 

a hipótese nula H0 e aceitando a hipótese alternativa H1, ou seja, conclui-se baseado na 

análise amostral que a população apresenta rendimento inferior aos 60% necessários 

para se atingir média na avaliação interdisciplinar. 
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Após realização de Brainstorming, o grupo traçou as prováveis principais causas 

responsáveis pelo mau rendimento dos alunos na avaliação e as colocou em um gráfico 

causa-efeito, também conhecido como diagrama de espinha de peixe (por seu formato 

gráfico) que foi desenvolvido pelo engenheiro japonês Kaoru Ishikawa, vide apêndice 4. 

3. Considerações Finais 

 Através dos métodos usados para comprovação da hipótese, podemos concluir 

que existe uma deficiência no processo que parte desde a aplicação da prova até o 

comprometimento dos mais interessados, os alunos. Por fim, vale ressaltar que para 

melhorar o desempenho na avaliação, é necessário maior empenho dos graduandos, um 

maior diálogo entre estes e a direção da faculdade e coordenação do curso e assim 

podendo solicitar tabelas, fórmulas, uso de calculadora científica e outros métodos que 

ajudem na realização da prova e ao mesmo tempo se enquadre nos padrões 

estabelecidos pelo MEC e pelos professores. 
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Apêndice 1 – Gráfico Histograma 

 

 
Apêndice 2 – Teste de Normalidade 
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Apêndice 3 – Teste de Hipótese em forma de Histograma 
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Apêndice 4 – Diagrama de Causa e Efeito 
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