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OBJETIVOS 
O objetivo geral do estudo é avaliar da satisfação dos alunos dos cursos de Engenharia de 
Produção de Instituições de Ensino Superior Privadas no Brasil por meio do desenvolvimento 
e validação de um modelo matemático. 
 

MÉTODOS 
Os dados foram coletados a partir de planilha eletrônica disponível no site do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas (INEP) na seção Microdados Enade. Essa planilha eletrônica, dentre 
outras questões, contemplava o Questionário do Estudante que continha perguntas direcionadas 
à satisfação do aluno com seu curso. O questionário foi respondido voluntariamente pelos 
alunos de graduação dos cursos de Engenharia de Produção no ano de 2011, totalizando uma 
população de 2096 estudantes. 
A análise fatorial e análise de regressão múltipla são métodos multivariados, que combinados, 
dão origem a Modelagem de Equações Estruturais. Segundo Hair et al. (2005), a MEE deve 
seguir seis etapas para ser estruturada:  
 
1. Definir os construtos individuais;  
2. Desenvolver e especificar o modelo de mensuração;  
3. Planejar um estudo para produzir resultados empíricos;  
4. Avaliar a validade do modelo de mensuração;  
5. Especificar o modelo estrutural;  
6. Avaliar a validade do modelo estrutural. 
 
 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
O construto Demandas do Curso é um dos construtos utilizados para avaliar a Satisfação Geral dos 
estudantes de Engenharia de Produção, é composto por 5 questões que se referem à maneira como o 
professor repassa o conteúdo para seus alunos e à forma como as atividades são cobradas. Esse construto 
tem seu modelo inicial representado pela Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama do construto Demandas do Curso – modelo inicial 
 

O Quadro 1 avalia de maneira conjunta os índices de ajustes para confirmar uma possível não 
adequação do modelo aos padrões estabelecidos. 

 
Quadro 1. Índices de ajuste do construto Demandas do Curso – modelo inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabendo que cargas estimadas abaixo de 0,5 afetam o desempenho do modelo, decidiu-se por 
eliminá-las. A Questão 40 foi indicada para ser removida, uma vez que apresenta o menor 
coeficiente do modelo inicial, 0,421. No entanto, ao retirar a Questão 40, percebe-se uma piora 
no ajuste do modelo, dessa forma optou-se por retorná-la. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que os alunos de Engenharia de Produção ou de qualquer outro curso alcance a motivação 
para permanecer até o fim da formação acadêmica, é necessário considerar a sua satisfação 
como um fator-chave. As Instituições de Ensino Superior devem fornecer um serviço de 
qualidade, a fim de divulgar o conhecimento adequado e colocar no mercado de trabalho 
profissionais qualificados para atender às necessidades da sociedade.  
 

REFERÊNCIAS 
HAIR, J. F.; TATHAM, R. L.; ANDERSON, R. E.; BLACK, W. C. Análise multivariada de 
dados. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  
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OBJETIVOS 
A realização do presente estudo foi motivada pela necessidade de otimizar os processos de uma 
empresa, bem como avaliar os equipamentos e técnicas aplicadas. O mesmo foi executado na 
forma de estudo de caso em uma indústria automobilística, mais especificamente dentro do 
processo de soldagem do chassi. O objetivo é estudar sob o ponto de vista técnico e econômico 
alguns aspectos operacionais do processo de soldagem MIG/MAG. 

 
MÉTODOS 

A pesquisa caracteriza-se por um estudo de caso de natureza experimental. Conforme Barros e 
Lehfeld (2007), a pesquisa experimental elabora critérios de manipulação para uma ou mais 
variáveis independentes, com a finalidade de observar e analisar as reações e alterações que 
ocorrem com o objeto de estudo. Assim, neste estudo, serão comparadas as atuações de duas 
máquinas de solda, uma tiristorizada e uma inversora, trabalhando nas mesmas circunstâncias 
para avaliar possíveis melhorias no processo. Também foram avaliados os tempos de trocas de 
arames para diferentes tipos de embalagens (bobinas e barricas). 
Para realização deste estudo, será utilizada a abordagem quantitativa. Desse modo, nesta 
pesquisa, utilizou-se esta abordagem devido à necessidade de utilizar fórmulas matemáticas 
para o cálculo da potência e tempo da troca de arame com diferentes tipos de embalagens. 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

A máquina tiristorizada, de acordo com o estudo, trabalha com uma média de 82% de eficiência. 
Já a máquina inversora demonstrou uma melhor eficiência, trabalhando com 95%. Assim, 
constata-se que, do ponto de vista de consumo de energia, as fontes inversoras são mais 
econômicas. Notou-se uma economia de 23% na energia elétrica com a utilização da máquina 
inversora. 
Portanto a máquina tiristorizada possui menor valor presente líquido anual comparado com a 
máquina inversora, ou seja, mesmo com a economia de energia obtida com uma fonte mais 
moderna, não justificou a troca do maquinário, devido à máquina tiristorizada conseguir atender 
o processo com menor custo ao longo de sua vida útil (14 anos frente a 10 anos da inversora). 
Para as situações avaliadas, ambas as fontes se apresentaram viáveis do ponto de vista técnico, 
e, as fontes tiristorizadas, já utilizadas pela empresa, se apresentaram como a alternativa mais 
viável do ponto de vista econômico. 

mailto:amandamendonca61@gmail.com
mailto:luannamsp@gmail.com
mailto:falcaoamanda2@gmail.com
mailto:j-cvs@hotmail.com
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Em relação às embalagens, as bobinas apresentam alto nível de desperdício de material e mão 
de obra. Então escolheu-se a barrica de 275 kg por ser a quantidade ideal, por proporcionar o 
menor tempo de setup e redução de desperdício dentro às opções. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o resultado desse estudo de caso, pode-se observar que, mesmo com novas tecnologias 
para reduzir os custos de produção no processo de soldagem, a empresa, atualmente trabalha 
com o maquinário ideal, que consegue atender suas necessidades com o menor custo e com 
cordões de solda satisfatórios para o processo de soldagem do chassi. 
Outro ponto importante é a mão de obra que conseguiu otimizar para realização de outras 
funções além dos seus deveres, sendo que o colaborador era dedicado para troca de arame, 
manutenção das tochas e troca de cilindro de gás de proteção. Porém durante o estudo a troca 
do cilindro, já havia sido otimizada, onde foram colocadas tubulações de gás de proteção para 
abastecer as linhas, eliminando o serviço com o setup dos cilindros de gás. Com a otimização 
da mão de obra haverá melhoras no processo como um todo. 

 

REFERÊNCIAS 
BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica. 3 ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
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OBJETIVOS 
O principal objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma revisão sistemática para a 
identificação de trabalhos que abordam o tema “Inovação e Pequenas Empresas” a fim de 
verificar como o tema inovação vem sendo abordado pelas pesquisas recentes em pequenas e 
médias empresas.  Além disso, a revisão também buscou verificar metodologias de pesquisa 
na pequena e média empresa quanto se trata do tema inovação. 

MÉTODOS 
O método de pesquisa foi a revisão sistemática proposta por Kitchenham (2004). A revisão 
envolveu a definição de objetivos da revisão e o desenvolvimento de um protocolo conforme 
estabelecidos por Kitchenham (2004). Como critérios de qualidade foi estabelecido a busca na 
base de dados eletrônica Web of Science, por se tratar de uma base possível de criar diferentes 
strings e que utilizada critérios de qualidade para inclusão de importantes periódicos da área 
de engenharia de produção e administração possuindo um sistema de avaliação chamado de 
JCR. Foi criada uma string de busca utilizando-se as palavras chave “small bussines” and 
“inovation”. A string foi calibrada considerando-se os diversos sinônimos das palavras chave 
incialmente utilizadas, e após alguns testes e filtragem chegou-se a string Título:("Small* 
business*" OR "small* firm*" OR "small* enterpri?e*" OR "startup*" OR "small venture*" 
OR "small company*" OR "small companies" OR "SME?") AND Título: ("innovation*" OR 
"innovative*"). Como critérios de inclusão e exclusão de artigos foi estabelecido que seriam 
incluídos apenas artigos de estado da arte, ou seja, apenas artigos publicados  nos últimos 10 
anos. Além disso, apenas os 10 artigos mais citados de cada ano desse intervalo foi escolhido 
para entrar na pesquisa. 
 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
Após a realização da busca utilizando-se a string já calibrada e após  aplicado os critérios de 
inclusão e exclusão de artigos, foi obtido um total de 108 estudos que tratavam do tema 
inovação em pequenas empresas. Com bases nas teorias de Tidd (2015) esses estudos foram 
classificados quanto ao tipo de inovação adotada nas pesquisas.. Tidd (2015) classifica a 
inovação em 4 categorias inovação de produto, inovação de processo, inovação de posição e 
inovação de paradigma. Também classificamos os trabalhos segundo suas metodologias de 
pesquisa segundo Miguel (2012), classificando-os em survey, conceitual teórico, modelagem, 
estudo de caso e entrevista. Na figura 1 podemos observar que o tipo de inovação mais 
adotada nas pesquisas em  pequenas empresas é a inovação de processo que segundo Tidd 
(2015) é uma mudança na forma como os produtos são criados ou/e entregues ao cliente. 
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Figura 1: Gráfico tipo de inovação  

 
Na figura 2 podemos observar que em sua grande maioria a metodologia utilizada para 
estudar a pequena empresa é a metodologia survey. A metodologia survey é caraterizada por 
ser uma pesquisa que abrange uma grande amostra de forma quantitativa o que permite 
avaliar de forma mais ágil o processo de inovação na pequena empresa ao olhar para um 
conjunto de empresas de mesmas características ao em vez de olhar para cada uma 
separadamente (FREITAS, 2000).  
 

 
Figura 2: Gráfico tipo de metodologia de pesquisa 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É notória a tendência da pesquisa em pequena empresa ser realizada através do método 
survey, isso se justificaria devido as especificidades apresentadas pelas pequenas empresas 
que é bem contornado por essa metodologia por seu caráter quantitativo. Também podemos 
observar através dessa revisão sistemática que as pequenas empresas voltam seus esforços em 
inovação para a inovação em processos. Devido aos menores fundos de capital investir em 
inovação de processo para buscar a máxima eficiência vem se mostrando o melhor caminha a 
ser seguido pesa pequenas empresas de acordo com as pesquisas mais recentes. 
 

REFERÊNCIAS 
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n. 2004, p. 1-26, 2004. 
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TIDD, Joe; BESSANT, Joe. Gestão da inovação. Porto Alegre, Bookman Editora, 2015, p. 1-615. 
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OBJETIVOS 
 Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle - “APPCC é um método de análise de 
processos que identifica perigos específicos e estabelece medidas que previnem, impedem ou 
mantêm abaixo dos limites críticos o risco de ocorrência desses perigos, possibilitando por meio 
de procedimentos de monitoração em matérias consideradas pontos críticos, a adoção de ações 
corretivas, garantindo a segurança a qualidade e a integridade econômica do alimento.” 
(SANTOS JUNIOR, 2014). A partir desse conceito objetivou-se a aplicação e verificação da 
cartilha elaborada pelos autores sobre o tema Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle 
(APPCC) em uma empresa de panificação, além da verificação da aplicação da metodologia 
por parte do estabelecimento. Ademais, observar quais eram os perigos, pontos críticos de 
controle e melhorias que o estabelecimento poderia vir a realizar para uma produção mais 
saudável e livre de perigos, se adequando cada vez mais nas normas exigidas pelos órgãos 
reguladores. 
 

MÉTODOS 
 
Nesta pesquisa foi utilizado o estudo de caso que segundo Araújo et al. (2008), trata-se de uma 
abordagem metodológica de investigação, especialmente adequada quando procuramos 
compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão 
simultaneamente envolvidos diversos fatores. 
A cartilha foi desenvolvida através de uma pesquisa bibliográfica acerca do tema APPCC. Com 
base nos conhecimentos adquiridos em artigos científicos e livros encontrados nesta pesquisa, 
ela foi escrita buscando utilizar uma linguagem de fácil entendimento, para que pessoas com 
baixa escolaridade possam utiliza-la para aplicar a metodologia descrita na cartilha. 
Assim sendo, foram observados todos os processos da fabricação de um produto específico, a 
fim de identificar possíveis pontos críticos conforme a cartilha redigida. Além disso, foram 
preenchidos os dados exigidos e descritos na cartilha, fazendo posteriormente com esses dados 
à análise orientada ao longo do texto elaborado. Por fim, foi feita uma avaliação da cartilha 
elaborada e dos procedimentos adotados pela panificadora. 

 
RESULTADOS OBTIDOS 

 
Obteve-se como resultado a funcionalidade e didática da cartilha elaborada, sendo ela de fácil 
entendimento e aplicação permitindo que qualquer funcionário pudesse aplicá-la. Ademais, 
pretende-se melhorar algumas partes da mesma, como a inclusão de alguns campos para 
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inserção de dados, melhor orientação em algumas etapas e incluir a exigência de um 
profissional voltado para área de química e/ou microbiologia para realização de análises e 
classificação dos perigos observados. Além disso, a cartilha possibilitou a identificação dos 
pontos críticos da produção e desse modo pôde-se desenvolver medidas corretivas para uma 
melhora na qualidade do alimento mantendo este livre de perigos e riscos que poderiam gerar 
danos ao consumidor e/ou ao funcionário. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Assim sendo, toda indústria do ramo alimentício deve se preocupar com os riscos ao qual o 
alimento é submetido ao longo do processo de fabricação a fim de evitar possíveis 
contaminações e futuros danos ao consumidor. De certo, o método APPCC é o ideal para isso 
e a cartilha elaborada permite essa aplicação de forma prática e fácil. Entretanto, torna-se 
necessário serem feitas as alterações na cartilha conforme foi proposto acima para obter tal 
resultado. 
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OBJETIVOS 
Este artigo tem como objetivo a aplicação das ferramentas do Controle Estatístico de Processo 
(CEP) e a verificação do processo de fornecimento do produto, se esse está conforme ao que a 
empresa estabeleceu como padrão. Além disso, também é objetivo a comparação entre os 
processos das duas lojas. Para obter as respostas de tais indagações, serão utilizadas as cartas 
de controle, em relação à média e amplitude de cada uma das unidades a serem comparadas, 
que são ferramentas eficazes na identificação das características do processo, e se este se 
encontra sob efeito de causas especiais. 
 

MÉTODOS 
Em relação à tipologia do procedimento utilizado na pesquisa, a abordagem será metodológica 
intitulada teórico-empírica. Quanto aos aspectos teóricos, explorar-se-á o uso de pesquisas 
bibliográficas, desenvolvendo a revisão sistemática da literatura relacionada ao tema em 
questão, uma vez que, conforme Lakatos e Marconi (1985) e Gil (2009), a pesquisa 
bibliográfica tem como principal vantagem permitir ao pesquisador a cobertura, de uma gama 
de fenômenos mais ampla em relação àquela que poderia pesquisar diretamente. 
Quanto aos aspectos empíricos, buscar-se-á informações verificadas na realidade, uma vez que 
essa é a principal característica deste tipo de pesquisa, por meio de uma amostragem 
determinada, tendo como referência uma base teórica como suporte para análise dos dados 
obtidos. 
O estudo foi realizado em duas lojas de açaí, pertencentes ao mesmo grupo empresarial, 
considerado de pequeno porte e localizadas em diferentes bairros da cidade de Senador 
Canedo/Goiás. Observou-se a relação entre peso (em gramas) e prováveis perdas financeiras 
(em reais) de acordo com os tamanhos oferecidos pelas lojas (pequeno, médio ou grande).  
De forma aleatória, em dias e horários diferentes, foram coletadas, 12 amostras de tamanho 3, 
de acordo com cada subgrupo ou tamanho oferecido. Na coleta destes dados, utilizou-se uma 
mini balança de precisão digital modelo Sf-400, com escala de cinco dígitos, pesando até 2000g, 
no intuito de realizar a pesagem dos recipientes preenchidos com açaí. 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Com base nos dados coletados, foram construídos 6 gráficos de controle (média e amplitude) 
para cada unidade, totalizando 12 cartas de controles. Na unidade 1, o processo de envase do 
açaí do tipo médio, o processo está fora de controle estatístico, em função da amostra 8 está 
fora dos limites de controle. Na unidade 2, o processo de envase do açaí tipo médio, também 
apresentou pontos fora dos limites de controle, indicando que o processo está fora de controle. 
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As diferenças entre os pesos médios, entre a unidade 1 e unidade 2, aferidos para os tamanhos 
pequeno, médio e grande foram de aproximadamente 4,8%, 5,0% e 6,4%, respectivamente. 
Levando em consideração que não existe diferença nos preços e na distribuição dos produtos 
nas duas unidades, essas discrepâncias são significativas. Nota-se ainda, que em todos os 
tamanhos a unidade 1 distribui, em média, mais massa por unidade vendida, o que claramente 
esboça a falta de controle no processo, uma vez que, em ambas as unidades os procedimentos 
desde a formulação do pedido até a entrega do produto, são realizados da mesma forma.  
Ao dividir o valor do pote pela quantidade média da unidade dois, teremos como base o valor 
de venda de cada unidade de massa, e ao multiplicarmos pela quantidade em excesso presente 
nos produtos da unidade 1 podemos aferir a divergência levantada. Para isso montou-se a 
Tabela 1. 

Tabela 1. Estimativa de perdas na Unidade 1. 

 
Fonte: Autores (2018) 

Portanto, é notória a divergência entre o faturamento nas duas unidades. Estimando um valor 
médio de 500 unidades vendidas para cada produto, em apenas um mês a unidade 1 deixaria de 
ganhar 877,66 reais em relação a unidade 2, considerando esse valor mensalmente, no período 
de um ano, a perda seria por volta de 10531,92 reais. 
Essa diferença nos pesos se dá pelo modo como o açaí é preenchido nos recipientes para serem 
vendidos. Um funcionário preenche manualmente, a nível de experiência, os vasilhames, isto 
nas duas unidades. Pensando nisso, foi levantado a padronização dos produtos vendidos por 
meio da aquisição de uma máquina de ensaio do açaí, para isso, é realizado a análise de 
viabilidade da aquisição.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em relação aos pesos médios apresentadas, nota-se que a unidade 1 tem fornecido produtos 
mais vultuosos em relação aos fornecidos pela unidade 2, que, além de interferir na preferência 
dos clientes, influencia na quantidade de recursos necessárias e nos lucros. 
Além disso, percebeu-se durante a coleta de dados, que a maneira em que o açaí está 
armazenado exige um esforço maior dos funcionários. Levando em consideração essa questão 
e a visível necessidade de um fornecimento de produtos mais padronizados. Assim, foi proposto 
à empresa a compra de duas máquinas de envase, uma para cada unidade. 
Em relação à uniformidade do processo, a referência no oferecimento do produto não seria só 
o tamanho do copo onde o açaí é colocado. Mas também existiria um peso fixo e limites 
inferiores e superiores para garantir que em qualquer unidade o cliente tenha um produto da 
maneira mais próxima possível em relação ao que foi estabelecido. 
Portanto, é válido ressaltar que a ausência de padronização e a provável existência de 
variabilidade no processo impactam diretamente a rentabilidade da empresa, visto que as perdas 
possuem um valor financeiro significativo e este, por sua vez, poderia ser utilizado como base 
para investimentos em maquinários, treinamentos aos funcionários ou, até mesmo, instalação 
de novas unidades. 
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Tamanho Preço 
(R$)

Massa 
ideal (g)

Massa 
real (g)

Perda 
(R$)

 Mensal  
(R$)

P 8 210.39 221.08 0.41 205 1 mês 877.66R$         
M 10 284.64 299.56 0.52 260 3 meses 2,632.98R$     
G 12 375.42 401.22 0.82 410 1 ano 10,531.92R$   

Projeção de perdas 
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OBJETIVOS 
A pesquisa tem como objetivo realizar um estudo aprofundado dos métodos e ferramentas da 
filosofia lean aplicados à logística e também fazer um levantamento do atual estado dos estudos 
práticos de aplicação da logística lean. 
 

MÉTODOS 
Para tanto, a metodologia deste trabalho consistiu em uma pesquisa teórico-conceitual. Segundo 
Berto e Nakano (1998; 2000) esse modelo de pesquisa é consequência de uma série de reflexões 
estabelecidas em um fato investigado ou exposto pela literatura, encontro de opiniões e 
convicções de diversos autores ou mesmo pela simulação e modelagem teórica. 
  

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
Foram analisados artigos científicos, que fizeram estudos de caso aplicando a logística lean, em 
diferentes ramos e a seguir apresenta-se o local de aplicação, as melhorias, as dificuldades e 
problemas na implantação e sugestões para as próximas pesquisas. 
Boisson (2007) aborda como o conceito de logística lean pode ser aplicado nos serviços de um 
operador logístico em uma empresa de cosméticos. Por meio de mapeamento foram 
encontrados efeitos, associados a um dos quatro desperdícios clássicos (movimentação, espera, 
estoque e transporte). A solução encontrada foi diminuir o lead time de entrega para o cliente 
final e o deslocamento de empilhadeiras e aumentar a produtividade dos separadores no 
estoque. 
Neves (2011) apresenta um estudo em uma empresa de vendas de bijuterias e acessórios, que 
havia a necessidade de implementar melhorias no fluxo de processos, pois existia 
desorganização na logística, layout indefinido, excesso de movimentação, processamento de 
pedidos lento e ineficaz. Como solução foi feito um rearranjo físico e implantaram o 5S e o 
kaizen. Encontraram dificuldades para obter os dados para análise e fazer o diagnóstico da 
situação atual devido a empresa não possuir nenhuma estrutura ou trabalho padronizado. 
O estudo de Marodin, De Eckert e Saurin (2012) foi feito em uma empresa que já utilizava 
princípios de produção enxuta. Assim, o foco foi a melhoria de rotas de abastecimento nas quais 
identificaram-se problemas na troca de baterias de rebocadores, tamanhos inadequados das 
embalagens de algumas peças e atrasos nas rotas. Como resultado, houve melhora na rapidez e 
flexibilidade das entregas através da organização das rotas, organização do mercado de peças 
compradas, maior confiabilidade através da equiparação dos níveis de trabalho para cada rota e 
redução no número de empilhadeiras. 
Pinto et.al (2013) faz uma análise da implantação dos conceitos lean na gestão de estoques de 
uma empresa metalúrgica e compara com o modelo de gestão que era implantado 
anteriormente. Com a filosofia lean resultou na eliminação dos grandes estoques de segurança 
sem comprometimento do nível de serviço oferecido ao cliente. Porém, a empresa ainda não 
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alcançou todos os benefícios teóricos da aplicação dessa filosofia, pois as outras empresas da 
cadeia de suprimento ainda não utilizam o mesmo modelo. 
Sgarbi (2011) apresenta uma aplicação do Lean Six Sigma na logística de uma empresa de 
autopeças. O objetivo é reduzir o nível do inventário por meio da eliminação dos desperdícios 
e redução da variabilidade nos processos de gestão de estoque. Utilizando o método DMAIC, 
foi possível melhorar a produtividade, reduzir valores de estoque, melhorar a qualidade dos 
serviços prestados pela área de logística e gestão dos estoques entre outros resultados. 
Quintaneiro (2014) traz uma aplicação em uma empresa de autopeças em Portugal com o 
objetivo de reduzir desperdícios no sistema produtivo e logístico. Foram usadas ferramentas 
como mapeamento de fluxo de valor, lean seis sigmas e order picking, systematic layout 
planning (SLP), entre outros. Obteve-se sucesso, porém algumas ferramentas não puderam ser 
usadas devido altos custos de implantação e características específicas do processo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Ao longo dos anos as empresas têm se preocupado em aprofundar os estudos na logística pois 
ela é responsável por grande parte dos desperdícios e custos. Porém, foram encontradas 
dificuldades para encontrar estudos de caso de aplicação da logística lean, pois grande parte 
dos trabalhos apenas propõe modelos, métodos de aplicação ou possíveis melhorias da 
implantação. De forma geral, constatou-se que uma das principais dificuldades é a coleta de 
dados para quantificação dos resultados, levando muitos estudos a apresentarem conclusões 
apenas qualitativas. 
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OBJETIVOS 

Este trabalho tem a finalidade de compreender como a literatura tem tratado o tema a respeito 
da orientação estratégica em pequenas empresas por meio de um mapeamento sistemático da 
literatura. 

MÉTODOS 

O método utilizado nesta pesquisa é o mapeamento sistemático da literatura. Este método 
consiste na decisão do sistema de busca, identificação e análise de dados relevantes à pesquisa, 
por meio de um procedimento cientifico confiável e replicável. Assim, as etapas do 
mapeamento sistemático podem ser descritas da seguinte forma: planejamento da revisão, 
condução da revisão, relato e disseminação dos resultados (TRANFIELD, DENYER, & 
SMART, 2003). Para esta pesquisa, foi utilizada a base de dados Web of Science, em razão da 
grande quantidade e qualidade das publicações sobre gestão estratégica. As palavras-chave 
(keywords) utilizadas para a busca dos artigos foram “orientação estratégica” e “pequenas 
empresas” mais as suas variações, conforme as strings apresentadas na tabela 1. Definidas as 
palavras-chave, o sistema de pesquisa foi configurado para buscar os dois termos no título. E 
na seleção dos artigos a serem examinados, consideram-se os seguintes parâmetros: 

I. Trabalhos publicados entre 2000 e 2017;  
II. Quantidade mínima de duas citações, no Web of Science. 

TABELA 1 – relação das strings utilizadas na pesquisa dos artigos. 

Termo Orientação Estratégica Pequenas Empresas 

 

 

String 

“SME*” OR “small 
business*” OR “small 

firm*” OR “small 
enterprise*” OR “small 

company” 

“STRATEGIC 
ORIENTATION*” OR 

“GENERIC STRATEG*” 
OR “STRATEGIC TYPE*” 
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Utilizando o parâmetro I, a busca resultou em 31 artigos. Após o refinamento, com o parâmetro 
II, restaram 14 artigos para exame posterior. Finalmente, os artigos selecionados foram lidos e 
os resultados agrupados em uma planilha eletrônica. Os principais resultados estão descritos na 
seção seguinte. 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Entre os autores consultados, 78,6% entendem que as pequenas empresas possuem 
características distintas das grandes organizações. Leone (1999), por exemplo, afirma que as 
pequenas empresas têm uma maior influência do proprietário na organização e são mais 
propensas a estratégias de especialização. Além disso, foram constatados 8 modelos para a 
orientação estratégica das pequenas e médias empresas (PME). Entre esses modelos, os mais 
frequentes são o de Miles e Snow (1978); Covin e Slevin (1989); e o de Narver e Slater (1990). 
Os demais modelos tiveram frequência de 7% cada um, como ilustrado na figura 1. 

 
FIGURA 1 – proporção dos modelos de orientação estratégica para PME utilizados nos artigos verificados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados, pode-se notar que há uma crescente percepção, entre os autores da 
área, de que as pequenas empresas possuem especificidades que as distinguem das grandes 
companhias. Também foi observado que, apesar do surgimento e desenvolvimento de outras 
tipologias, o modelo de orientação estratégica proposto por Miles e Snow (1978) continua sendo 
o mais utilizado para a compressão e estudo da gestão de PME. 
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Palavras-chave: Smart City. Cidade Inteligente. Aparecida de Goiânia. 

 
OBJETIVOS  

Projetos de Cidades Inteligentes têm sido implementados em várias cidades do mundo, em 
países como Coréia do Sul, Canadá, Holanda, Austrália, entre outros. No Brasil, há algumas 
experiências iniciais em cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, que estão 
buscando soluções que auxiliem esses municípios na adequação de políticas e planejamento 
urbano. De forma semelhante, pretende-se desenvolver uma Proposta de Cidade Inteligente 
para o município de Aparecida de Goiânia-GO, alicerçando-se em aspectos: mobilidade 
inteligente, ambiente inteligente e economia inteligente. 
 

MÉTODOS 
A proposta de Cidade Inteligente para o município de Aparecida de Goiânia será desenvolvida 
em três frentes de atuação: mobilidade inteligente; ambiente inteligente e economia inteligente. 
Para a construção da proposta baseando-se nos pilares já mencionados, pretende-se: 

● Etapa I: Compreender o conceito de Cidade Inteligente e identificar ações aplicáveis; 
● Etapa II: Coletar dados da rede de transporte e dos serviços públicos oferecidos pelo 

município para subsidiar as ações que serão propostas; 
● Etapa III: Construção de uma proposta preliminar e apresentá-la à Secretaria Municipal 

de Ciência, Tecnologia e Inovação de Aparecida de Goiânia - SCTI APGO; 
● Etapa IV: Identificar os ajustes necessários em colaboração com a SCTI APGO; 
● Etapa V: Validação da Proposta junto a SCTI APGO. 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

O conceito de Cidade Inteligente se baseia na ampla aplicação de tecnologias para tornar os 
municípios otimizados e permitir um crescimento planejado e sustentável (KON; SANTANA, 
2016). Nessas cidades, todos os sistemas podem estar interconectados, incluindo iluminação, 
tráfego, transporte público e o acesso a informações, para facilitar o monitoramento e atuação 
conjunta dos elementos da cidade, bem como tornar a população mais participativa. Essas 
cidades têm por premissa oferecer, ao cidadão, o atendimento de suas demandas básicas, por 
meio de serviços mais eficientes, o que resulta em melhor aproveitamento do tempo e outros 
recursos.  
Uma das soluções adotadas para diminuir as emissões de gases poluentes é a utilização de 
veículos elétricos tais como ônibus elétricos. Essa solução está sendo adotada na cidade de São 
Paulo mostrando resultados satisfatórios (EBC, 2018). O município de Aparecida Goiânia 
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destaca-se como uma das regiões metropolitanas que possui um dos maiores potenciais para 
geração de energia solar fotovoltaica (CPTEC, 2006). Diante desses fatos, o presente projeto 
pretende implementar uma planta de geração de energia fotovoltaica a qual seria utilizada para 
gerar a energia consumida inicialmente por um ônibus elétrico, tornando o funcionamento do 
ônibus 100% a partir de energia renovável.  
A proposta de uma cidade inteligente para a cidade de Aparecida de Goiânia tem por resultados 
esperados: 

● A construção de um plano de mobilidade utilizando dados dos cidadãos oriundos de 
sistemas da cidade inteligente. A elaboração deste plano é baseada primariamente nos 
dados de demanda das viagens de origem e de destino (OD) dos cidadãos. 
Tradicionalmente, a obtenção destes dados é lenta e cara, visto que é feita por 
pesquisadores domiciliares (METRÔ SÃO PAULO, 2017). Com intuito de agilizar e 
baratear esse processo, este projeto visa investigar técnicas para elaborar o plano de 
mobilidade a partir de dados extraídos de sistemas da cidade inteligente. Para ilustrar 
um possível exemplo desse conceito, considere o trabalho de BELLINI et al. (2017). 
Nesse trabalho, os autores exploraram o sinal dos smartphones em diversas zonas de 
Wi-Fi grátis espalhada pela cidade para estimar a origem e destino de passageiros 
automaticamente. 

● Otimização do sistema de transporte e redução dos congestionamentos; 
● Melhoria do transporte público; 
● Redução na emissão de gases poluentes; 
● Novos modelos de deslocamentos (uso de aplicativos e outras tecnologias); 
● Uso de modelos alternativos de transporte (bicicletas); 
● Incentivo ao uso de tecnologias mais limpas; 
● Ações de estímulo ao empreendedorismo e inovação. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Transformar Aparecida de Goiânia em uma cidade inteligente trará uma série de benefícios para 
a população, pois possibilitará melhor qualidade de vida ao cidadão, por meio do 
monitoramento e atuação nos recursos da cidade, da desburocratização, acesso a informação e 
conectividade (internet), fazendo com que as demandas sociais possam ser atendidas de forma 
mais ágil. 
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Palavras-chave: Revisão sistemática. Indústria 4.0. Quarta revolução industrial. 
 

OBJETIVOS 
O objetivo desse trabalho é expor os processos de elaboração e condução de uma revisão 
sistemática cujo a finalidade é identificar, analisar particularidades e tendências de conjuntos 
de produções científicas que apresentam um ou uma série de itens de interesse ligados ao 
tema “Industry 4.0”.  

MÉTODOS 
Para a elaboração dos procedimentos para realização da revisão sistemática foi utilizado como 
obra base o trabalho de Kitchenham (2004). Os passos estão detalhados a seguir. 
 

Planejamento e delimitação do campo de pesquisa 
A partir do planejamento inicial que foi realizado por um brainstorming, definiu-se os 3 
critérios centrais da pesquisa para delimitar em quais campos de exploração do tema a 
pesquisa irá se delinear.  
Critério 1: Identificar os avanços da implementação dos conceitos da indústria 4.0 nas 
empresas (pequena, média e grande). 
Critério 2: Identificar se há abordagem da implementação da indústria 4.0 está ligado a 
redução de custos. 
Critério 3: Verificar se há relação entre a indústria 4.0 e a manufatura enxuta (lean 
manufacturing). 

Formulação das questões da pesquisa: Escopo e Especificidades 
Com a delimitação dos critérios, foi necessário formular questões para a indagação de como o 
tema está sendo tratado nos diferentes campos de pesquisa. Assim, as perguntas foram 
baseadas em quatro itens que são conhecidos como PICO:  
- Population (Pequena, média e grandes empresas), Intervation (Implementação na empresa), 
Comparison (Comparação com as diferentes abordagens do tema), Outcome (Tendência a ser 
explorada futuramente). 
Com esses parâmetros obtidos originou-se as seguintes perguntas:  
01) Quais são os principais tópicos discutidos, na década atual, sobre a indústria 4.0 nas 
empresas? 
02) Existe uma diferenciação entre os assuntos tratados em uma pequena, média e grande 
empresa, com relação as abordagens da indústria 4.0? 
03) Existe relação entre a indústria 4.0 e a manufatura enxuta (lean manufacturing)? 
04) Existe uma tendência de assuntos a ser explorado no futuro com relação aos trabalhos 
científicos encontrados? 

Padronização - Banco de dados e estratégia de buscas para estudos primários 
Os princípios da abordagem da revisão sistemática se baseiam na identificação, separação, 
coleta de dados, análise e avaliação crítica de estudos sobre determinado assunto (Lima el al 
2016).  
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A partir da delimitação pelos objetivos centrais e pela formulação das questões da pesquisa 
foi fixado como parte da identificação de dados o portal de buscas e base de dados Web of 
Science (WoS) a fim de responder a seguinte dúvida norteadora: “O que a literatura científica 
mundial tem produzido de particularidade 
s a respeito do tema “Indústria 4.0” na década atual vigente?”. 
As estratégias de buscas utilizadas foram centradas em critérios para seleção das fontes, 
métodos de pesquisa e palavras-chave. Os critérios para seleção das fontes foram: periódicos 
publicados apenas no período entre 2010 a 2017. Os métodos de pesquisa foram procurar 
autores exclusivamente internacionais focando na literatura científica internacional e a 
palavras-chave centraram-se em “industry 4.0”, “Industrie 4.0”. 

Critérios e Procedimento para Seleção dos Estudos 
Com todas essas premissas definidas realizamos a busca no portal WoS e o resultado foram 
63 artigos e com o resumo dos mesmos em mãos foi realizado um processo de triagem 
focando em critérios de exclusão dos artigos que não correspondiam com as estratégias de 
buscas já definidas. 
 

RESULTADOS OBTIDOS  
Esboço da sumarização dos resultados encontrados 

O resultado da triagem foram a exclusão de 9 artigos resultando na inclusão de 54 periódicos 
que se encaixavam com o foco do trabalho. A tabela 1 mostra o esboço da sumarização do 
processo de triagem, na qual foi especificado os autores bem como o ano da publicação do 
periódico e o tamanho da empresa tratado pelos autores e se é citado alguma relação com a 
manufatura enxuta. 
 

Tabela 1 – Sumarização dos resultados  
Autores/Ano Atende ao tema Tamanho da empresa 

 
Relação com lean 

manufacturing 
Abdulmalek, FA; Rajgopal, J (2016) Ok 

 
Não especificado/Tamanho pode variar Não mencionado 

Rosen, R; von Wichert, G; Lo, G; 
Bettenhausen, KD (2015) 

Ok 
 

Não especificado/Tamanho pode variar Não mencionado 

Mosterman, PJ; Zander, J (2016) Ok 
 

Média empresa Não mencionado 

Tao, Q; Kang, JS; Sun, WL; Li, ZB; 
Huo, (2016) 

Não atende  X X 

Muller, U; Gust, P; Feller, N; 
Schiffmann, M (2015) 

Não atende X X 

Hsieh, LY; Huang, E; Chen, CH (2017) Não atende X X 

Fonte: Autores (2018) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho apresentou os processos de elaboração e condução de uma revisão sistemática 
com o intuito de mostrar as particularidades da produção cientifica mundial sobre o tema 
indústria 4.0. A principal tendência observada foi que os periódicos encontrados em sua 
maioria não citam o tamanho da empresa em que a indústria 4.0 se enquadra e se notou que o 
tema existe pouca relação com a filosofia lean. 
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Palavras-chave: Controle estatístico de processos (CEP), gráficos de controle, variabilidade 
dos processos. 

OBJETIVOS 
O controle de qualidade é um conjunto de técnicas e medidas utilizadas pelas organizações que 
visam monitorar e limitar uma padronização em produtos e processos produtivos a fim de 
reduzir erros e alcançar um elevado grau de satisfação desde o consumidor final até os 
acionistas e funcionários da organização (CAMPOS, 2004). 
Assim, o trabalho tem por objetivo aplicar ferramentas do controle estatístico de processos 
(CEP) em uma fábrica de pequeno porte de produção de rapaduras. Foram utilizados os gráficos 
de controle para a identificação de causas especiais ou não especiais, que resultam na variação 
de parâmetros que em consequência apontam a fuga dos produtos em relação as especificações. 
 

MÉTODOS 
A metodologia de pesquisa se trata de um estudo de caso. Inicialmente, foram realizadas 
pesquisas bibliográficas em relação aos assuntos tratados na pesquisa, em específico a 
qualidade e o controle estatístico de processos, e a partir desse embasamento teórico foram 
mensurados dados para verificar a qualidade dos produtos da empresa.  
Para a captação dos dados foi utilizado uma balança de precisão, fornecida pela própria 
empresa. Os dados foram coletados no período vespertino, antes do processo de entrega para 
os clientes. A empresa possuía dois produtos bases, cachaça e rapadura, porém o foco do estudo 
foram as rapaduras. 
Para a análise dos dados coletados, foi utilizado um software de planilhas eletrônicas para o 
tratamento de dados estatísticos. E a partir desse tratamento, foi construído os gráficos de 
controle com os dados das amostras mensuradas. 
 

RESULTADOS OBTIDOS  
A partir da pesquisa bibliográfica, foi certificado que segundo Galuch (2002), os gráficos de 
controle indagam a procedência e o comportamento do processo permitindo assim a atuação de 
forma preventiva sobre o mesmo e posteriormente efetuar ações corretivas quando se nota 
quaisquer desvios nos gráficos. 
Segundo Alves (2003), o uso rigoroso de gráficos de controle se torna uma excelente maneira 
de reduzir a variabilidade de todo o processo que está sendo controlado pelo CEP. 
A partir dessas premissas com o intuito de analisar o desvio do peso médio das rapaduras, foi 
plotado o gráfico de controle das médias (X̅) e o gráfico das amplitudes (R). 
Na Figura 1, o limite superior de controle alcançou um valor aproximado de 0,782 e o limite 
inferior de 0,682. Observa -se que todas as amostras estão dentro dos limites de controle e 
seguem uma tendência singular, logo estão sob o efeito de causas normais. Portanto, não há 
nenhuma amostra sob efeito de causas especiais. 
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Figura 1 – Gráfico de Controle das Médias 

 
Fonte: Autores (2016) 

Na Figura 2 o limite superior e inferior de controle assumiu os valores 0,157 e 0, 
respectivamente. Desta forma, verificou-se que nenhuma das amostras se apresentou fora dos 
limites de controle e se nota que os pontos não apresentam causas especiais, existe tendência. 

 

Figura 2 – Gráfico de Controle das Amplitudes 

 

Fonte: Autores (2016) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluímos que apesar das médias e as amplitudes dos pesos de todas as amostras de rapaduras 
estarem sob controle estatístico, todas as amostras analisadas foram produzidas sem nenhum 
controle de especificação, ou seja, foram pegas de um lote disponível apenas para vendas no 
bazar da fábrica, na qual não obedecem um padrão específico de peso, pois a embalagem não 
apresenta nenhuma etiqueta informante sobre o mesmo, contudo, observou-se que os pesos 
variavam na faixa de aproximadamente 0,700 kg.  
Assim, foi proposto como opção de padronização para um peso específico do produto a 
utilização desse valor, visando a melhora e minimização de perdas no processo. Logo, por 
referir-se à uma empresa de pequeno porte, a mesma não utiliza todos os tipos de máquinas e 
equipamentos de alta performance necessários para o processamento da rapadura, logo grande 
parte do processo é feito manualmente, consequentemente isso contribui para os grandes 
desvios observados no peso especificado para o produto acabado. Avaliou-se ainda, que há um 
baixo grau de padronização no processo, além de que o número de funcionários é insuficiente 
e que existe a falta de investimentos voltados ao treinamento destes. 
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Palavras-chave: Gestão da Inovação. Ferramentas de Gestão da Inovação. Práticas de Gestão 
da Inovação. 
Keywords: Innovation Management. Innovation Management Tools. Innovation 
Management Practices. 

OBJETIVOS 
Este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema Gestão da 
Inovação (GI), identificando estudos que apresentaram a maneira como a gestão da inovação 
foi implementada, ou seja, quais suas principais práticas, modelos e ferramentas. 

                                                                 MÉTODOS                 
Trata-se de um estudo exploratório e qualitativo. Para sua execução foram utilizadas as bases 
disponíveis na plataforma Web of Science (WoS). A expressão de busca continha os seguintes 
termos: “Innovation management” or “Technique* of Innovation Management” or 
“Innovation Management Practice*” or “Patterns of Innovation Industry” or “Innovative 
Industry Practice*” or “Models of Innovation Management” or “Innovation Management 
Tool*” or “Management of Technological Innovation”. Foram obtidos 1668 artigos 
publicados entre 2008 a 2017. A primeira seleção de artigos foi a partir do critério “artigos 
mais citados”, selecionados proporcionalmente por ano. Na segunda triagem escolheu-se os 
artigos que não estavam na lista dos mais citados, mas que foram considerados relevantes. As 
duas seleções resultaram em 113 trabalhos para uma análise mais aprofundada, dos quais 5 
foram selecionados para esta revisão bibliográfica. 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
Para que as inovações cheguem ao mercado há um longo caminho. Este caminho não depende 
apenas de epifanias ou de um processo criativo de desenvolvimento de novos produtos ou 
processos esporádicos. Inovações tecnológicas precisam de um processo formal de gestão 
para alcançarem sucesso, que inclui combinar o desenvolvimento de uma estratégia para 
inovação, a criação de uma estrutura adequada, a formação de equipe capacitada, recursos 
financeiros para alimentar todas as fases de desenvolvimento e um processo formal de gestão, 
que inclui o uso de modelos, práticas e ferramentas (SILVA et al, 2017). 
Este estudo se propôs a identificar e analisar artigos científicos que abordassem maneiras de 
se gerenciar a inovação, evidenciando justamente as principais práticas, modelos ou 
ferramentas utilizadas, como pode ser observado no Quadro 1. 
Deste modo, pôde-se observar que embora os estudos fossem realizados em locais distintos, 
incluindo países diferentes, algumas práticas e ferramentas se assemelhavam, tais como: 
colaborações entre os atores, uso de técnicas de exploração da criatividade e de novas ideias e 
gestão dos projetos. Por outro lado, há também práticas mais específicas como o uso do 
Método de Delphi (previsões de especialistas), workshops de criatividade e visitas aos 
consumidores. Observa-se ainda que há uma quantidade relevante de estudos de casos, 
indicando que os autores desses trabalhos buscaram aprofundar o estudo desse tema sob a 
perspectiva dos sujeitos participantes. 
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Quadro1: Comparação entre os estudos sobre Gestão da Inovação 
Estudo Objetivos Método Local Nº Empresas 

Participantes 
Processos, Práticas e 
Ferramentas de Inovação 

Tidd; Thuriaux-
Aleman (2016) 

Levantamento de 
práticas e ferramentas 
de inovação 

Survey e 
Estudo de 
Caso 

Diversos 
Países 

292 Processo realizado em etapas:  
gestão de ideias, gestão do 
portfólio de tecnologias; 
desenvolvimento, lançamento 
e pós-lançamento de 
tecnologias. 

Gerke; 
Dickson; 
Desbordes; 
Gates (2017) 

Identificação de  
práticas que permitem 
a inovação 

Estudo de 
caso 

Nova 
Zelândia 

27 Colaboração com parceiros, 
concorrentes e empresas 
públicas; integração com 
fornecedores; promoção de 
trabalhos colaborativos  

Hidalgo; Albors 
(2008) 

Apresentação de 
metodologias de gestão 
da inovação 

Survey União 
Européia 

426 Processo formal de 
acompanhamento de projetos 
de inovação; prática de gestão 
do conhecimento; gestão da 
equipe dos projetos; uso de 
técnicas de inteligência de 
mercado 

Igartua; 
Garrigós; 
Hervas-Oliver 
(2010) 

Identificação de 
práticas de gestão da 
inovação aberta 

Estudo de 
caso  

Espanha 1 Captação de recursos para 
projetos de P&D; workshops 
de criatividade; uso de técnicas 
de brainstorming 

Stefanovitz 
(2011) 

Análise do uso de 
práticas de gestão da 
inovação e as 
dificuldades 
encontradas 

Estudo de 
caso 

Brasil 4 Utilização de ferramentas: 
técnica Delphi; brainstorming; 
banco de dados de ideias. 
Além de visitas a 
consumidores, envolvimento 
da alta direção e captação de 
recursos 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com este estudo foi possível obter uma primeira impressão de como trabalhos na área de 
gestão da inovação têm sido desenvolvidos, bem como as principais práticas e ferramentas 
adotadas. Observa-se também singularidade em cada publicação, o que ressalta a necessidade 
de uma análise mais aprofundada, utilizando um conjunto maior de trabalhos, de forma a se 
identificar as práticas e ferramentas mais adequadas para cada região ou fase de 
amadurecimento da empresa. Este trabalho foi realizado com intuito de apresentar uma 
abordagem introdutória e não exaustiva ao tema e embasamento inicial para novos estudos, 
podendo ser complementado com outras análises e perspectivas para a geração de novos 
conhecimentos. 
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OBJETIVOS 
A inspeção de produtos permite detectar anormalidades nos produtos produzidos, com o 
intuito de atender às normas e às expectativas dos consumidores. Geralmente, ela é feita 
manualmente, acarretando em altos custos, falhas e dificuldades na padronização. Com a 
evolução das tecnologias, sistemas de visão têm possibilitado a realização de inspeções 
automatizadas. Eles repassam para máquinas a capacidade da visão, podendo extrair 
automaticamente características e anormalidades em produtos. Por isso, sistemas deste tipo 
são mais eficientes, seguros e rápidos, pois asseguram a qualidade do produto, uma vez que 
eles vão além da capacidade humana de detecção visual. Um sistema de visão pode ser 
dividido nas seguintes fases: aquisição da imagem, melhoramento da imagem, segmentação, 
extração de características e reconhecimento de padrões (BACKES; JUNIOR, 2016). A 
última fase é feita por algoritmos de classificação, que utilizam das características extraídas 
para a classificação segundo um padrão determinado. Atualmente, a maioria dos sistemas de 
visão reconhecem padrões de cores e poucos são capazes de reconhecer defeitos. Este artigo 
propõe uma metodologia de pré-processamento de imagens digitais para melhoramento, 
segmentação e extração de características de imagens de objetos defeituosos e objetos não 
defeituosos, permitindo a utilização destas características em algoritmos de classificação. 
Como estudo de caso, são tratadas imagens de objetos numa esteira transportadora.  
 

MÉTODOS 
A fim de realizar a inspeção automática de produtos na linha de produção, requer-se a 
obtenção de imagens em tempo real dos produtos. Para isso, a aquisição das imagens é feita 
pela câmera Logitech HD Webcam C270, com resolução máxima de 1280x960, utilizando o 
software MATLAB R2016a. A imagem capturada se encontra no sistema RGB (Red, Green e 
Blue), que é então convertida para o sistema HSV (Hue, Saturation e Value). O canal Hue 
(canal H) é a matiz da cor, o canal Saturation (canal S) é a profundidade ou pureza da cor e o 
canal Value (canal V) é o brilho da cor. A mudança no espaço de cores é necessária para 
extrair características referentes à luminância e à crominância (CAPIZZI et al, 2016). A 
próxima etapa, segmentação, é utilizada para extrair o objeto da porção considerada como 
fundo da imagem. Para isso, é utilizado o método Otsu’s que pode obter um limiar global a 
partir do canal S da imagem. Para a eliminação de ruídos, foi empregado filtro da mediana, 
em que cada pixel da imagem é substituído pela mediana da vizinhança 5x5. Em seguida, 
características do objeto são extraídas utilizando Matriz de Coocorrência de Níveis de Cinza 
(MCNC). Neste caso, a característica obtida é o contraste. Para cada canal, são determinadas 
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quatro matrizes de coocorrência utilizando distância igual a 1 e quatro direções 0°, 45°, 90° e 
135°. Em seguida, um valor de contraste é obtido utilizando cada matriz (12 características). 
Além disso, o valor médio de cada canal é calculado. As médias calculadas permitem saber os 
valores gerais da Matiz (Hue), da Saturação (Saturation) e do Valor (Value) da imagem 
segmentada. Portanto, utilizando uma imagem são obtidas 15 características, que poderão ser 
utilizadas como entradas em algoritmos de classificação para reconhecimento de padrões, em 
que estabelece a presença ou não de anormalidades (CAPIZZI et al, 2016).  
 

RESULTADOS OBTIDOS 
Para o teste da metodologia proposta, utilizou-se duas imagens, uma caixa sem defeito e uma 
caixa com defeito, ambas com dimensões 3,5x3,5x3,5cm. A caixa com defeito apresenta 
anormalidade na pintura em vermelho. As Figuras 1 e 2 apresentam os resultados obtidos. Os 
valores obtidos do contraste e o valor médio dos canais são exibidos na Tabela 1. 
 

 
Figura 1. Pré-processamento de imagem digital de uma caixa sem defeito. 

 

 
Figura 2. Pré-processamento de imagem digital de uma caixa com defeito. 

 
Tabela 1. Valores do contraste e do valor médio para cada canal HSV das imagens. 

 Canal H (Hue/Matiz) Canal S (Saturação) Canal V (Valor) 
0º 45º 90º 135º Média 0º 45º 90º 135º Média 0º 45º 90º 135º Média 

Figura 1 26,878 42,348 30,585 42,449 0,002 17,392 33,843 18,129 33,886 0,108 12,674 24,898 13,525 25,094 0,078 
Figura 2 0,1780 0,2400 0,1720 0,2020 0,003 18,485 37,104 20,698 36,077 0,099 12,696 23,024 12,195 23,183 0,070 

 
Observa-se que os valores de contraste do canal H apresentam divergências entre caixas, o 
que facilita a classificação de objetos defeituosos. Comparando as imagens processadas das 
caixas com trabalho de Capizzi et al (2016), verifica-se que há êxito na metodologia 
empregada, visto que as imagens das caixas foram segmentadas conforme a limitação das 
bordas e o filtro aplicado a elas permitiu melhorar a qualidade da foto.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização de imagens digitais de objetos para controlar a qualidade de produtos é 
indispensável em razão de evitar falhas da inspeção manual. Sendo assim, o método proposto 
de pré-processamento de imagens contribuiu para a extração de características relevantes que 
possibilitem a classificação do objeto como defeituoso ou não. 
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OBJETIVOS 
A evolução do consumo de energia elétrica, as dificuldades crescentes para atender à demanda, 
o elevado custo das alternativas de suprimento, o impacto de novas plantas geradoras ao meio 
ambiente e a necessidade de as empresas inserirem-se em um mundo globalizado e competitivo, 
requerem uso otimizado dos recursos. Muitas empresas, principalmente as pequenas e médias, 
têm dificuldade em conceber a gestão energética como uma prática gerencial com caráter 
decisivo para as diretrizes do planejamento estratégico. Os problemas enfrentados pelo sistema 
elétrico brasileiro podem ser minimizados por meio do uso eficiente dos recursos energéticos 
disponíveis. As universidades devem contribuir significativamente para esse objetivo, tanto 
com o ensino, quanto com medidas que permitam o uso eficiente de energia em suas próprias 
instalações e em indústrias por elas orientadas. Desta maneira, é importante compreender a 
forma como é cobrada a energia elétrica e como são calculados os valores apresentados nas 
contas de energia. Este artigo faz a análise e avaliação da demanda contratada e demanda 
registrada no Campus Aparecida de Goiânia (CAP), da UFG, buscando otimização na escolha 
de qual tarifação horo-sazonal a ser contratada junto à CELG-D, a fim da redução de custos 
relacionados à energia elétrica. 

MÉTODOS 
Para analisar o consumo energético e as demandas consumidas, foi desenvolvida uma matriz 
computacional para tal fim. Para se atingir estes objetivos, foram obtidas as contas de energia 
do campus, foi feito o levantamento dos parâmetros de consumo e demanda úteis para o cálculo 
da energia elétrica paga e a confecção da planilha supracitada, adequada para o levantamento 
dos custos de energia elétrica nas modalidades tarifárias verde, azul e convencional. O período 
analisado consiste entre janeiro e dezembro de 2017. As estruturas tarifárias vigentes seguem 
as seguintes equações, onde iremos abreviar as variáveis a seguir: Valor Total da Fatura (VTF), 
Tarifa de Consumo (TC), Consumo Medido (CM), Tarifa de Demanda (TD), Demanda 
Contratada (DC), Maior Demanda Registrada (MDR), Tarifa de Ultrapassagem (TU), Tarifa de 
Consumo na Ponta (TCP), Consumo Medido na Ponta (CMP), Tarifa de Consumo Fora de 
Ponta (TCFP), Consumo Medido Fora de Ponta(CMFP), Tarifa de Demanda na Ponta (TDP), 
Demanda Contratada na Ponta (DCP), Maior Demanda Registrada na Ponta (MDRP), Tarifa de 
Demanda na Ponta (TDFP), Demanda Contratada Fora de Ponta (DCFP), Maior Demanda 
Registrada Fora de Ponta (MDRFP), Tarifa de Ultrapassagem na Ponta (TUP) e Tarifa de 
Ultrapassagem Fora de Ponta (TUFP). 
Convencional: VTF = (TC x CM) + (TD x DC ou MDR) + [TU x (MDR – DC)]; (1) 
Tarifa Horo-sazonal Verde: VTF = (TCP x CMP + TCFP x CMFP) + (TD x DC ou 
MDR) + [TU x (MDR – DC)]; (2) 
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Tarifa Horo-sazonal Azul: VTF = (TCP x CMP + TCFP x CMFP) + (TDP x DCP ou 
MDRP + TDFP x DCFP ou MDRFP) + [TUP x (MDRP – DCP) + TUFP x (MDRFP 
– DCFP)]. 

(3) 

Nas Equações (1), (2) e (3) pode não haver demanda de ultrapassagem, isso ocorre somente se 
houver uma demanda registrada maior do que 5% da contratada. O ideal é que não tenha 
demanda de ultrapassagem, pois, a tarifa de demanda de ultrapassagem é o dobro da tarifa de 
demanda, além possibilidade de sobrecarregar transformadores, linhas de transmissão e 
distribuição. 
Para alinhar o melhor modo de tarifação, foram feitas tabelas comparativas entre as estruturas 
expostas nas Equações (1), (2) e (3) com os respectivos valores tarifários, no sentido de apontar 
aquela que é mais economicamente viável, diante dos valores obtidos nas faturas de janeiro de 
2017 a dezembro de 2017. 
Para ajustar a demanda contratada, de modo que não haja demanda ultrapassada, foi 
implementado um teste lógico, cujos os resultados são 2, 1 e 0. O resultado 2 implica que houve 
demanda de ultrapassagem, o resultado 1 indica que a demanda registrada foi menor do que a 
tolerância 5% superior a demanda contratada e o resultado 0 apresenta que a demanda registrada 
foi menor do que a contratada. Variando a demanda contratada chegou-se no valor ótimo, de 
modo que o resultado 2 e 1 ocorra com menor incidência no teste lógico. 
Na planilha de dados usamos o comando SE, e a implementação foi a seguinte: 
Teste lógico: =SE (DR > DC;(SE (DR > 1,05 x DC; 2; 1)); 0) (4) 
Valor da Demanda: =SE (DR < DC; TD x DC; DR x TD); (5) 
Valor da Demanda de Ultrapassagem: =SE (DR < 1,05 x DC; 0; (DR – DC) x TU); (6) 

Onde, Demanda Registrada (DR), Demanda do Contrato (DC), Tarifa de Demanda (TD), Tarifa de 
Ultrapassagem (TU). 

RESULTADOS OBTIDOS 
Aplicando os métodos expostos acima conclui-se que o melhor enquadramento tarifário, para as contas 
de energia obtidas, é o THS Verde, pois, no horário de ponta é quando a Universidade Estadual de Goiás 
está com a capacidade máxima de alunos e no THS Azul o consumo e a demanda de ponta são mais 
caros neste horário. 
Ajustando a demanda contratada de 75kW para 107 kW, houve uma economia de 3,23% que 
corresponde à R$ 2.920,00 aproximadamente, no período analisado. É válido destacar que este 
ajuste de demanda contratada é feito junto à concessionária de energia elétrica, sem custos. É 
importante ressaltar, também, que estas análises devem ser realizadas anualmente, a fim de 
verificar a necessidade de possíveis ajustes junto à CELG-D. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise correta da demanda e consumo em uma instalação elétrica é primordial para a 
conservação e economia da energia elétrica. Uma demanda contratada muito inferior ao que 
realmente é necessário, pode gerar uma demanda ultrapassada elevada ocasionando uma conta 
de energia dispendiosa. Do mesmo modo, trabalhando com uma THS imprópria resulta em uma 
fatura no final do mês que pode complicar o orçamento de uma instituição.  
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OBJETIVOS 
Este resumo tem como objetivo aferir como o tema green packaging tem se desenvolvido no               
âmbito da engenharia de produção no contexto do encontro nacional de Engenharia de             
Produção (ENEGEP). 

MÉTODOS . 
Para encontrar as informações necessárias para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado            
um levantamento bibliográfico a respeito da prática green packaging no principal banco de             
dados em termos de eventos na área da engenharia de produção do Brasil. Tal pesquisa foi                
realizada no dia 29 de janeiro de 2018 a partir da base de dados da Associação Brasileira de                  
Engenharia de Produção (ABEPRO). 
A bibliografia encontrada refere se apenas a artigos, sendo que o levantamento de tais se               
tornou possível a partir de três filtros, são eles: Green Packaging , embalagem ecológica e              
embalagem sustentável que são possíveis traduções para a língua portuguesa. A quantidade de             
artigos encontrados a partir do filtro green packaging foi de cinco publicações. A quantidade              
obtida a partir do filtro embalagem ecológica foi de apenas uma publicação e a quantidade de                
artigos encontrados a partir do filtro embalagem sustentável foi de duas publicações.            
Totalizando oito publicações. 
Após a seleção anterior dos artigos tornou se possível obter um banco de dados que               
representasse o tema no contexto do ENEGEP, tal que por meio das informações coletadas no               
próprio banco de dados, nos artigos e também por meio da utilização de softwares de               
planilhas eletrônicas, tornou se possível aferir diversas informações importantes sobre o tema            
em questão, possibilitando avaliar como se deu as publicações no decorrer dos anos, quais              
autores mais contribuíram para o assunto, como estão relacionados,         
qual a contribuição dos artigos para o tema e quais instituições são responsáveis por estes               
pesquisadores.  

RESULTADOS OBTIDOS  
 

Referente às publicações ao longo dos anos, foi observado que no ano de 2009 ocorreu a                
primeira e exclusiva publicação, de maneira que um hiato se manteve até o ano de 2012 onde                 
ocorreram duas publicações, decrescendo para uma no ano de 2013 e nenhuma em 2014,              
mantendo se com duas publicações de 2015 até o ano de 2016, não sendo encontrado outras                
publicações até então.  
Referente aos autores que mais contribuíram para o assunto, foi verificado que todos             
publicaram apenas uma ou duas vezes, de maneira que apenas quatro dos dezoito autores              
possuem contribuição em mais de um artigo, estando ambos os quatro relacionados com o              
próprio grupo de maiores contribuidores.  



A contribuição de cada um dos artigos para o desenvolvimento do tema não é uniforme, dos                
oito artigos cinco possuem contribuição limitada, tratando o tema junto com outros temas             
como Green Supply Chain Management (GSCM), Lean practices , Green practices e 7R’s, de             
maneira que a green packaging é abordada apenas como uma ferramenta de um processo              
maior.  
Das publicações que contribuem diretamente para o tema, destaca se apenas três artigos dos              
seguintes autores: DE FARIA (2009), MORENO e NAVEIRO ( 2015), KOHMANN, DE            
MEDEIROS e RIBEIRO (2013). 
A respeito das instituições responsáveis por tais trabalhos, foi notado que a maioria publicou              
apenas uma vez, dando destaque somente a Universidade Federal de Goiás (UFG) com duas              
publicações sobre o assunto. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Portanto é possível concluir que no contexto do ENEGEP o tema Green Packaging é recente e                
pouco disseminado, existindo apenas oito publicações que tratam do assunto no decorrer de             
nove anos, havendo em média menos de um artigo por ano. 
Apesar das publicações conterem informações a respeito da green packaging , a maioria não             
trata do assunto de maneira absoluta, evidenciando uma carência de conhecimento sobre o             
tema  ainda maior. 
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Palavras-chave: Indústria 4.0, Logística Lean. Lean Manufacturing. 
 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento dos estudos relacionados à Indústria 4.0 e 
identificar quais são os tópicos discutidos por meio de uma revisão sistemática. Além disso, 
identificar estudos que apresentem a relação da Logística Lean com a Indústria 4.0, 
apresentando as suas principais tendências e perspectivas futuras.  
 

MÉTODOS 
O método de pesquisa utilizado foi o de revisão ou mapeamento sistemático da literatura que, 
conforme Kitchenham (2004) é uma maneira de identificar, avaliar e interpretar todas as 
pesquisas disponíveis a cerca de uma questão de pesquisa, tópico ou um determinado 
fenômeno de interesse. Assim, para tornar o procedimento de pesquisa alinhado ao objetivo, 
foram determinadas as seguintes questões chaves: 

1 –Quais são os principais tópicos discutidos sobre o tema Indústria 4.0? 
2 – Quais são os tópicos discutidos sobre as implicações da Indústria 4.0 na logística? 
3 – O que é abordado nos artigos que relacionam Lean manufacturing e Indústria 4.0? 
4 – Há uma discussão sobre a integração da logística Lean na indústria 4.0? 

A base de dados escolhida foi a Web of Science. Os artigos foram obtidos através de uma 
busca realizada em 20/09/2017, utilizando as palavras-chave contidas no título: “Industr* 
(AND) 4.0”. Na base de dados, foram encontrados 307 artigos publicados entre os anos de 
2012 e 2017. Em seguida, foi realizada uma leitura e análise dos artigos com base no título e 
resumo, para classificar as áreas de aplicação. Não foi possível acessar os textos de 51 artigos, 
os quais não foram considerados na análise. Para selecionar os artigos relevantes para esse 
estudo, o critério de inclusão utilizado foi o de artigos relacionados à Engenharia de Produção 
e suas áreas. 
 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
Após os critérios de seleção foram obtidos 84 artigos, os quais focam na área de Engenharia 
de Produção e têm como objetivo aplicações e/ou pesquisas teóricas sobre Indústria 4.0. Os 
resultados da classificação dos artigos encontram-se na Figura 1. 
Foram identificados cinco artigos que abordavam a logística e a cadeia de suprimentos, 
relatando a importância de ambas para um bom desenvolvimento de uma empresa na Indústria 
4.0. Como requisito, o sistema logístico necessita estar digitalizado e integrado e, de acordo 
com Maslarić, Nikoličić e Mirčetić (2016), a Internet Física é capaz de integrar o 
planejamento, a organização, a realização e o gerenciamento de processos logísticos. 
Internet of Things (IoT) e Big Data foram outros temas abordados, pois através deles é 
possível fornecer dados de localização e monitoramento dos produtos. De acordo com 
Krzysztof (2017), cerca de 90% das empresas do setor de logística e transporte, já 
implementaram ou implementarão a IoT no próximo ano. 
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Figura 1- Classificação dos artigos  

 
Na análise, 6 artigos tratavam sobre a relação existente entre os princípios do Lean e os 
princípios da Indústria 4.0. Dos 6 trabalhos analisados, 5 deles, embora tenham diferentes 
abordagens, convergem para a conclusão de que as ideias do Lean e da Indústria 4.0 são 
complementares e, quando integradas, podem maximizar os resultados que teriam se aplicadas 
de maneira isolada. O artigo de Martinez, Jirsak e Lorenc (2016), apresenta uma análise de 
conteúdo sobre o corpo de conhecimento formal, a fim de determinar a relação entre os 
tópicos Indústria 4.0 e Lean management, e assim, conclui que os trabalhos relacionados ao 
tópico Indústria 4.0 têm pouca ou nenhuma relação com o tópico Lean. 
Não foram encontrados artigos que tratassem explicitamente a logística Lean. Foi identificado 
um artigo dentro dessa área, o trabalho de Jayaram (2016), o qual apresenta o Lean Six Sigma 
aliado às ferramentas da Indústria 4.0 na cadeia de suprimentos global e propõe um modelo de 
caminhão equipado com sensores e armazenamento de dados para tornar-se uma cadeia de 
suprimentos global autônoma e livre de defeitos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base nos resultados obtidos percebe-se que a Indústria 4.0 tem aplicação em diversas 
áreas relacionadas com a Engenharia de Produção. Entretanto, não foi encontrada nesta 
pesquisa a abordagem da Indústria 4.0 com a Logística Lean, apenas relacionando 
separadamente o Lean e a Logística, que na maioria das vezes está associada à Cadeia de 
Suprimentos. Isso pode ocorrer devido ao fato de Indústria 4.0 ser um tema novo. A tendência 
é que mais trabalhos discutam a Logística Lean dentro da Indústria 4.0, tanto de maneira 
teórica quanto em aplicações práticas. 
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Palavras-chave: Serviço, survey, importância. 
 

OBJETIVOS 
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 e identificar os atributos considerados mais importantes pelos respectivos 
clientes. 
 

MÉTODOS 
Como metodologia de pesquisa este trabalho utilizou o levantamento do tipo Survey por meio 
de questionário aplicado. Segundo Miguel e Ho (2012) um levantamento dessa natureza, 
também conhecido por pesquisa de avaliação, tem como objetivo geral colaborar com o 
conhecimento em uma área particular de interesse, através da coleta de dados/informações 
acerca de indivíduos ou sobre os ambientes dos quais esses indivíduos fazem parte.  
Em se tratando da construção deste trabalho, utilizou-se 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 principal parte do instrumento de pesquisa é constituída por 16 questões e, em cada uma 
delas ocorre a avaliação dos requisitos de acordo com o grau de satisfação e o grau de 
importância. 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. Para o nível de importância a escala varia de (1) Nada Importante a 
(5) Extremamente Importante. 
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 
publicada 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), usuários brasileiros e europeus. Dessa 
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maneira obteve-se 279 respostas válidas, sendo esta amostra não probabilística e por 
conveniência. Referente aos níveis de percepção/satisfação e importância foram calculadas as 
médias das respostas de cada questão. Com base nestes resultados foram realizadas análises 
descritivas específicas de cada um dos dois grupos pesquisados (brasileiros e europeus), além 
de análises comparativas entre estes dois grupos. 
 

RESULTADOS 
Com a aplicação do questionário online foram obtidas 279 respostas, das quais 95,7% dos 
entrevistados, que corresponde quase à totalidade, estão na faixa etária de 19 a 35 anos. No 
entanto, isso não representa a faixa etária dos usuários como um todo e sim de uma parcela 
com acesso à internet. Isso se deve ao fato do meio que foi utilizado para divulgar o 
questionário, como Facebook que foi o principal meio de divulgação da pesquisa. Com 
relação ao gênero observa-se que o maior número de respostas foi de homens, 163 do total de 
279 respostas obtidas, ou seja, 58% . 
Sobre a nacionalidade dos usuários, pode-se observar que a maior parte das repostas são de 
brasileiros, 59% do total, seguida pelos húngaros, 24% do total. As demais nacionalidades, 
que corresponde a 17% dos entrevistados, são de 21 países diferentes, tais como: Alemanha, 
Itália, Portugal, Romênia, França, Reino Unido, Grécia, Polônia, Bélgica, entre outros. 
De acordo com os resultados obtidos observa-se que a maioria dos entrevistados tem contato 
com outros sistemas de transporte público. Como síntese destas comparações pôde-se concluir 
que o transporte de Budapeste em relação com outros sistemas de transporte de outro países se 
mostra mais barato com relação ao preço, melhor considerando a pontualidade e informações 
dos horários/programações que se encontra disponível aos usuários, igual se comparada às 
condições dos veículos de transporte, locais de compra de passagem, casos de acidente e 
roubos nos veículos e integração entre as linhas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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. 
Constatou-se que, quanto ao nível de satisfação geral do transporte público de Budapeste, a 
amostra avaliou com notas altas se posicionando entre satisfeitos e totalmente satisfeitos. Ao 
ser comparado com outros sistemas de transporte, o transporte de Budapeste se mostrou mais 
barato com relação ao preço, melhor considerando a pontualidade e informações dos 
horários/programação que se encontra disponível aos usuários, igual se comparada às 
condições dos veículos de transporte, locais de compra de passagem, casos de acidentes e 
roubos nos veículos e integração entre as linhas, mostrando que há um relativo grau de 
semelhança entre as percepções de brasileiros e europeus. 
 

REFERÊNCIAS 
LEÃO, B. F. S. Percepção dos usuários do serviço de transporte público da cidade de 
Aparecida de Goiânia/GO - Um estudo exploratório e descritivo. Catalão, Monografia- 
Universidade Federal de Goiás. 2014. 
 
Miguel, P. A. C.; Ho, L. L. Levantamento Tipo Survey. In: MIGUEL, Paulo Augusto 
Cauchick (Org.). Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão de 
Operações. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 75-102. 2012. 



 
I ENCONTRO GOIANO DE ESTUDOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Como inovar em momentos de crise? Desafios do Estado de Goiás 
Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) 

Aparecida de Goiânia, GO, Brasil, 27 a 29 de março de 2018 

UMA FERRAMENTA PARA A CAPTURA AUTOMÁTICA DE IMAGENS DIGITAIS 
DE OBJETOS NUMA ESTEIRA TRANSPORTADORA 

 
Lorena Cândida Mendonça1; Ingrid Martins Valente Costa1; Symone G. Soares Alcalá2 

1Discentes do Curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Goiás/FCT; 
E-mails: lorena.candida12@gmail.com; ingridmvalente@gmail.com 

2Professora Doutora do Curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de 
Goiás/FCT; E-mail: symone@ufg.br 

 
Palavras-chave: Captura de Imagens. Arduino. Sistema de visão. 
 

OBJETIVOS 
O processo de inspeção e classificação de produtos por meio da detecção visual humana nem 
sempre se mostra eficiente, tendo em vista que fatores como o cansaço podem influenciar 
negativamente nesse processo, fazendo com que o operador não consiga inspecionar e 
classificar produtos. Sistemas de visão têm sido importantes no setor industrial, porque 
repassam para máquinas a capacidade da visão, podendo extrair automaticamente 
características e anormalidades em produtos (FELICIANO; SOUZA; LETA, 2005). Um 
sistema de visão pode ser dividido nas fases: aquisição da imagem, melhoramento da imagem, 
segmentação, extração de características e reconhecimento de padrões. Tais sistemas 
geralmente apresentam custo elevado e, portanto, desenvolvê-las a um baixo custo se torna 
um grande desafio. Microcontroladores, como Arduino, têm possibilitado a criação de 
aplicações computacionais de baixo custo. Ele é uma “espécie de computador” que pode ser 
programado para controlar circuitos e executar tarefas específicas utilizando uma 
programação previamente elaborada. Este artigo propõe uma ferramenta de baixo custo 
genérica para a aquisição de imagens em sistemas de visão. A ferramenta proposta é composta 
por Arduino, câmera e outros equipamentos, com o objetivo de capturar automaticamente 
imagens digitais de objetos numa esteira transportadora baseada na detecção destes. Além 
disso, ela cria um banco de dados de imagens digitais de todos os objetos da esteira 
transportadora, permitindo posteriormente, o processo de inspeção e classificação de produtos 
(CARVALHO et al, 2014).  

 
MÉTODOS 

A ferramenta proposta captura automaticamente uma imagem digital de um objeto que se 
move na esteira transportadora. A configuração da ferramenta é mostrada na Figura 1.  

 

 
Figura 1. Componentes da ferramenta proposta. 

 
O hardware é composto por uma câmera Logitech HD Webcam C270, Notebook HP com 
processador Intel Core i7 3.4GHz e 8GB RAM, microcontrolador Arduino Mega 2560 
conectado a uma protoboard, esteira transportadora e sensor infravermelho. Já o software foi 
desenvolvido em ambiente multi-plataforma MATLAB R2016a, utilizando a toolbox 
MATLAB Support Package for Arduino Hardware, que permite a integração e interação 
entre MATLAB e Arduino. O software desenvolvido pode ser descrito da seguinte forma: (i) 
a esteira é ativada; (ii) se o sensor infravermelho detecta um objeto na esteira, então uma 
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imagem digital é capturada e guardada no computador, caso contrário, nenhuma ação é 
tomada. A captura de imagens foi feita utilizando o comando snapshot, presente na toolbox 
MATLAB Support Package for USB Webcams. O nome de cada imagem guardada contém o 
ano, mês, dia, hora, minutos e segundos – o que permite o controle temporal dos objetos que 
passam pela esteira. Cumpre destacar que a voltagem do motor da esteira pode ser controlada 
tanto manualmente com um potenciômetro na protoboard, quanto pelo software. 

 
RESULTADOS OBTIDOS 

O protótipo pode ser visto na Figura 2(a). Para simular um objeto, um cubo em MDF de 
dimensão 3,5cm foi construído. O teste consistiu em dispor manualmente o cubo na esteira 
em movimento e, com base na detecção do mesmo pelo sensor infravermelho, é feita a 
captura da imagem do objeto. O cubo foi disposto manualmente 45 vezes, produzindo 45 
imagens com resolução 1280x960. Um total de 10 imagens (22%) não capturou toda a 
superfície superior do cubo. A Figura 2(b) exibe uma imagem capturada com toda a superfície 
do cubo; e a Figura 2(c) exibe uma imagem capturada com a superfície parcial do cubo.  

 
 

 

 

 
 
                                    (a)                                                           (b)                                                 (c) 
Figura 2. (a) Protótipo da ferramenta proposta; (b) Imagem capturada com toda a superfície superior do cubo; (c) 

Imagem capturada com toda a superfície superior parcial do cubo. 
 

O custo de desenvolvimento do projeto foi baixo, já que os componentes utilizados são de 
custo acessível. Puderam ser constatadas algumas limitações como: o fato de o sensor 
infravermelho utilizado não detectar objetos de cor muito escura; a baixa qualidade das 
imagens capturadas pela câmera Logitech; e algumas imagens foram adquiridas com a 
superfície superior parcial do cubo. Entretanto, a ferramenta desenvolvida se mostrou muito 
eficiente e relevante, visto que o tempo e a chance de erros no processo de captura de imagens 
é significativamente menor comparada à captura manual. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ferramenta de baixo custo proposta se mostrou eficiente para a aquisição automática de 
imagens de produtos numa esteira. Cumpre destacar que o sistema pode ser utilizado em 
aplicações para a classificação de produtos por meio de métodos de inteligência artificial. É 
importante ressaltar que ainda serão realizadas algumas melhorias na ferramenta proposta, 
como a implantação de um RFID (Radio-Frequency IDentification) e de um módulo de 
comunicação sem fio WIFI, para que assim a ferramenta seja ainda mais eficiente. 
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Palavras-chave: Máquina única, atraso ponderado, solução exata. 
 

OBJETIVOS 
Este trabalho tem a finalidade de apresentar os resultados e avaliar o desempenho operacional 
de uma experimentação computacional de diferentes modelos de programação linear inteira 
mista (PLIM) para um problema de máquina única com medida de desempenho: a soma do 
atraso ponderado. A aplicabilidade do problema está relacionada a influência da dimensão do 
problema, bem como parâmetros, número de restrições e variáveis utilizadas em cada modelo, 
na busca por soluções ótimas. 

MÉTODOS 
Como base para os estudos, utilizou-se da experimentação computacional em linguagem Julia, 
para implementação de 4 modelos matemáticos consagrados na literatura (Baker e Keller, 
2010), sendo cada um deles adaptado e testado para número n de tarefas, sendo n = 5,6,8 e 10. 
Para o conjunto de dados com 5 e 6 tarefas avaliou-se o desempenho através do parâmetro 
“tempo computacional”, ou seja, o tempo necessário para execução do modelo. E para os 
problemas com 8 e 10 tarefas, uma vez que o tempo para estes foi consideravelmente elevado, 
considerando oportuno fixar o limitante superior de tempo de processamento para 120 
segundos, e avaliando apenas o “GAP” de otimalidade. Os dados foram exportados para um 
software de planilhas eletrônicas, onde foi possível chegar a alguns resultados através das 
médias e o número de variáveis e restrições para cada um dos problemas. 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
O modelo 1 apresenta uma formulação baseada em variáveis de precedência. O modelo 2 
baseado em variáveis de posição. O modelo 3 baseado em ordenação linear. E por fim o modelo 
4 baseado em uma formulação híbrida (precedência e posição). A média dos tempos 
computacionais (TC) encontrados para cada modelo com o número de 5 e 6 tarefas pode ser 
observado na figura 1 e para os modelos com 8 e 10 tarefas na figura 2. 
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Figura 1: Média dos tempos computacionais 

 

 
Figura 2: Média dos GAPs 

Pela figura 1 pode-se perceber que o tempo computacional foi menor para o terceiro modelo 
tanto no caso de 5 tarefas quanto no caso com 6 tarefas. Segundo a figura 2 o maior GAP é para 
o modelo 4 no caso de 10 tarefas.  

A tabela 1 apresentará as dimensões encontradas em cada modelo. Por exemplo para um 
conjunto de 10 tarefas o modelo 3, considerado o modelo de tempo de execução mais rápida 
terá 10 variáveis contínuas, 100 variáveis inteiras e 800 restrições. Já o modelo 4, considerado 
o modelo com tempo de execução mais lento apresenta 10 variáveis contínuas, 190 variáveis 
inteiras e 1930 restrições.  

Tabela 1: Número de variáveis e restrições 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Número de variáveis continuas 2n 2n n  n 

Número de variáveis inteiras n  n  n  2n -n 

Número restrições 2n -n n +3n n -2n  n -n +3n 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscando mensurar o desempenho de modelos PLIM, realizou-se uma experimentação 
computacional e uma análise de dados através das médias dos resultados obtidos. De modo 
geral, o terceiro modelo apresenta menor tempo computacional e o modelo 4 em 120 segundos, 
em média, está mais distante da solução ótima. Por fim, os resultados fornecem indícios que a 
dimensão do problema, ou seja, o número de variáveis e restrições influenciam diretamente na 
busca por soluções ótimas. Como sugestões para trabalhos futuros, considera-se realizar um 
maior número de testes para os mesmos problemas, além de continuar a adaptação de outros 
modelos (Baker e Keller, 2010) para o novo problema com os atrasos ponderados. 

REFERÊNCIAS 
Baker, K. R., & Keller, B. (2010). Solving the single-machine sequencing problem using 
integer programming. Computers & Industrial Engineering, 59(4), 730-735. 
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Palavras-chave: Modais. Transporte. Hidroviário. Simulação. Computacional.. 
 

OBJETIVOS 
O estado de Goiás é privilegiado por estar situado no centro geográfico do país. Isso faz com 
que o estado seja um elo fundamental para a integração regional e um ponto estratégico de 
instalação de várias empresas. De acordo com a Secretaria de Planejamento do Estado de 
Goiás, o estado é a nona economia brasileira com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 97,6 
bilhões que representa 2,6% do PIB nacional (SEPLAN, 2010). 
Atualmente, o agronegócio é a principal atividade no estado, mesmo com o crescimento 
industrial. Segundo a SEPLAN (2010), o estado é quarto maior produtor de grãos do país, 
sendo um dos líderes no ranking da produção de commodities. 
O principal grão produzido no estado é a soja, fazendo com que a região do Centro – Oeste 
seja a maior produtora do país, superando os 10 milhões de toneladas anuais segundo a 
SEPLAN (2010). Essa alta produção, coloca o Brasil em 2º lugar do ranking mundial de 
produtor de soja, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. 
De outra parte, Goiás está distante dos principais portos de escoamento do país e possui uma 
estrutura rodoferroviária e portuária extremamente precária ou até mesmo inexistente. São 
inúmeras rodovias em estado de calamidade, e o prejuízo se torna maior nos períodos das 
safras. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar o potencial do uso do modal 
hidroviário para o escoamento da produção do estado de Goiás. 
 

MÉTODOS 
Para a realização da parte teórica foi realizada revisão bibliográfica, em que foram 
consultados diversos sites, documentários, documentos e revistas que apresentam dados 
pertinentes relacionados ao tema do trabalho. Especificamente, para a revisão da literatura 
sobre modais de transporte e escoamento da produção, foram consultados livros e artigos 
contemporâneos, que foram extremamente relevantes para aprofundamento da análise. 
O trabalho também utiliza a simulação computacional como uma ferramenta. A simulação 
que é realizada e do tipo de eventos discretos, visando avaliar um caso ilustrativo do uso do 
modal hidroviário através do software de simulação ProModel.. 
Na simulação computacional, são analisadas as possibilidades da utilização do modal 
hidroviário no país para o transporte de um específico produto, buscando demonstrar 
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visualmente e através de relatórios do software as vantagens que o modal pode proporcionar 
para uma determinada empresa. 
Para isso, foi utilizado como ferramenta o software Promodel 7.5 versão Student para a 
construção de 2 cenários distintos. Através do primeiro foi caracterizada a atual situação da 
empresa, no caso a utilização do modal rodoviário para abastecimento dos motores das 
máquinas agrícolas. No cenário 2 foi caracterizado uma possível maneira para esse 
abastecimento através da integração dos modais hidroviário e rodoviário. 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

O estudo realizado focou em duas unidades, sendo uma localizada na cidade de Catalão-GO e 
a outra localizada em Rosário na Argentina. A unidade brasileira produz dois tipos de 
produtos e recebe componentes dos mesmos pela unidade da Argentina. 
Atualmente a fábrica localizada em Catalão-GO produz aproximadamente seis colheitadeiras 
por dia, sendo dois turnos de trabalho nos processos de montagem, solda, pintura e 
montagem. Já para os pulverizadores são montados aproximadamente quatro por dia, sendo 
em apenas um turno de trabalho. Por serem transportados por 2.628 km de rodovias, levando 
aproximadamente 10 dias para os motores chegarem a Catalão, os riscos que a empresa possui 
de não ter a carga em mãos no momento necessário são diversos. 
Como já mencionado anteriormente o modal rodoviário é inviável para longas distâncias, já 
que, nesse caso, o transporte apresenta altos custos além de ser um modal com baixa 
capacidade de carga com limitação de volume e peso. Logo, percebe-se que teoricamente as 
características do modal rodoviário não são compatíveis para o transporte dos motores de 
Rosário para Catalão. 
Com a análise dos resultados e de acordo com as perspectivas apresentadas pela revisão 
bibliográfica e no estudo de caso juntamente com as simulações, verificou-se que com uma 
possível utilização do modal hidroviário no sistema de abastecimento, seria reduzido um alto 
valor de custos que atualmente a empresa possui. Assim, de acordo com a comparação entre 
os dois cenários apresentados, o segundo seria extremamente rentável 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dentre as principais contribuições deste trabalho, destaca-se a elaboração de um material que 
apresenta detalhamento sobre especificidades do modal hidroviário no mundo, Brasil e, de 
modo especial, Goiás, tema com escassos relatos na literatura. 
Por fim é importante destacar a importância desse trabalho para o conhecimento das diversas 
maneiras de transporte de carga no país e suas potencialidades, e também como a utilização 
de uma ferramenta de simulação computacional auxilia na gestão das redes logísticas das 
empresas. 
 

REFERÊNCIAS 
Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento; Superintendência de Estatística, Pesquisa e 
Informação – SEPLAN. Estado de Goiás: Logística de Transporte. In: Goiás em Dados, 2010. 
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Palavras-chave: Transporte. Público. Gap. 
 
 

OBJETIVOS 
O serviço de transporte público é elemento fundamental para a dinâmica das cidades, uma vez 
que a sociedade necessita desses transportes para deslocamentos rotineiros, tendo impacto 
direto na qualidade de vida da população. Os serviços de transporte público apresentam um 
caráter social importante, ao mesmo tempo que a qualidade dos mesmos é regida por atributos 
e dimensões que devem ser avaliadas. 
Para identificar o que realmente os usuários de transporte público entendem como qualidade, 
foi utilizada uma adaptação do método SERVQUAL, proposta por por Parasuraman, Zeithaml 
e Berry (1985), e o trabalho da Leão (2014) e Ferraz e Torres (2004), levando em consideração 
as expectativas e percepções dos consumidores. Sob esse aspecto, este estudo objetiva 
identificar e analisar os gap’s (expectativa - percepção) a partir da ótica de usuários do serviço 
de transporte público de Aparecida de Goiânia (GO) em relação a estes serviços.  
 

MÉTODOS 
A coleta de dados para desenvolvimento do estudo foi realizada com a aplicação de 
questionários estruturados baseados no SERVQUAL. O modelo deste estudo apresenta 37 itens, 
distribuídos em 3 blocos ou seções, sendo a primeira seção do questionário referente ao perfil 
do consumidor do serviço, a segunda seção referente à expectativa e a terceira seção referente 
à percepção. Portanto, foi aplicado este questionário a 146 usuários de transporte público de 
Aparecida de Goiânia. 
Os dados coletados receberam tratamento estatístico a partir do software Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS). As análises efetuadas para a seção 2 e 3, as quais demandam 
informações referentes aos graus de expectativa e percepção, respectivamente, se deram no 
sentido de calcular os gaps entre estes graus (expectativa – percepção). 
Por fim, também foi realizado o cruzamento entre os dados obtidos referentes à percepção e 
grau de importância (expectativa), a fim de identificar o nível de percepção sobre os atributos 
considerados mais ou menos importantes, e que, em tese, devem dispender de maior ou menor 
atenção por parte das operadoras do serviço. 
Ferraz e Torres (2004) apontam doze fatores principais que influenciam na qualidade do 
transporte público, que são: i) Acessibilidade; ii) Frequência de atendimento; iii) Tempo de 
viagem; iv) Lotação; v) Confiabilidade; vi) Segurança; vii) Características dos veículos; viii) 
Características dos locais de parada; ix) Sistema de informação; x) Conectividade; xi) 
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Comportamento dos operadores e xii) Estado das vias. A partir desses constructos se 
desdobraram os atributos em questão. 
 
 

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Quadro 1 – Diferença entre expectativa, percepção e gap´s         Quadro 2 – Classificação  para cada questão 

                          
                                   Fonte: os autores                                                                 Fonte: os autores 

Avaliando os resultados do Quadros 1 nenhuma das questões apresentou percepções maiores 
que as expectativas, ou seja, os usuários de transporte público coletivo encontram-se 
“insatisfeitos” com o serviço prestado, considerando a dialética posta anteriormente. O maior 
GAP (3,096) refere-se aos níveis de segurança quanto a acidentes e assaltos oferecidos aos 
indivíduos que fazem uso do transporte. 
O Quadro 2 retrata uma visão geral das opiniões dos usuários de transporte público de 
Aparecida de Goiânia com relação aos resultados apresentados no Quadro 1. Percebe-se assim 
que todos os itens merecem atenção e indicam necessidade de melhorias, uma vez que a 
expectativa que prevalece é “Alta” e a percepção do serviço, em geral, é “Baixa” se comparada 
à expectativa. Porém os atributos que deveriam receber atenção especial em termos de 
priorizações do ponto de vista da gestão dos mesmos, são esses: “2.8 - O transporte deve 
oferecer segurança quanto aos acidentes e assaltos. ” e “2.9 - Os locais de parada devem ser 
seguros” 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os resultados encontrados e respectivas análises permitem inferir que há uma insatisfação 
generalizada por parte dos usuários em relação ao serviço analisado, considerando todos os 
atributos e respectivos constructos.  
Ao se contrapor a importância dos atributos a partir da ótica dos usuários com as respectivas 
performances percebe-se uma relativa inversão de valores do ponto de vista de priorizações, ou 
seja, os atributos mais importantes apresentam desempenhos relativamente baixos 
considerando o contexto dos demais atributos. Nenhuma das questões apresentou percepções 
maiores que as expectativas, ou seja, os usuários de transporte público coletivo encontram-se 
insatisfeitos com o serviço prestado. 
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Palavras-chave: Indústria de laticínios, Controle estatístico de processo, Gráficos de controle, 

Capabilidade. 

OBJETIVOS 
O Controle Estatístico de Processos (CEP) permite através de métodos estatísticos auxiliar as 
empresas no fornecimento de um produto em conformidade com os padrões exigidos por lei ou 
desenvolvidos para o consumidor, bem como na redução de custos associados às falhas 
ocorridas durante o processo produtivo (SILVA, 1999). Na indústria alimentícia o CEP é 
fundamental para garantir a qualidade e segurança dos produtos, visto que trabalha com 
produtos que podem afetar diretamente a saúde do consumidor (SANTOS; ANTONELLI, 
2011). Nesse sentido, sentiu-se a necessidade de averiguar o quão o Controle Estatístico de 
Processo pode contribuir para a verificação da qualidade, controle e conformidade do processo 
de acordo com as especificações estabelecidas pelos órgão reguladores e pela própria empresa 
através de um estudo de caso realizado em uma indústria de laticínio localizada no estado de 
Goiás. Como objetivo específico realizou-se uma análise do processo de envase do leite em pó, 
verificando se os dados estão dentro dos limites de controle, especificação e capacidade do 
processo. 

MÉTODOS 
Os métodos utilizados foram pesquisa bibliográfica e de campo. Para o levantamento de dados, 
realizou-se uma vista técnica à indústria, com o intuito de visualizar o processo de fabricação 
do leite em pó e principalmente o processo de envase. Foi solicitado para a empresa dados 
amostrais deste processo, nos quais foram fornecidas 30 amostras de tamanho 4 para 
embalagens de massa nominal 395 g. Com isso, foi realizado um tratamento estatístico, 
utilizando o programa Microsoft Excel 2013 (15.0.4420.1017) para a construção dos gráficos 
de controle e cálculo da capabilidade do processo (Cp e Cpk).  

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
O tratamento estatístico, através do cálculo da média e da amplitude e seus respectivos desvios 
padrões, resultaram na elaboração de cartas de controle representadas nos gráficos 1 e 2, sendo 
o primeiro controle das médias e o segundo controle das amplitudes. Analisando os gráficos 
segundo a teoria exposta por Slack et al (2002), obteve-se que o gráfico das médias encontra-
se sob controle, porém o gráfico das amplitudes tiveram os pontos 11 (1,51g) e 22 (1,51g) que 
coincidiram com o limite superior de controle (LSC = 1,51g), essa variação foi considerada 
uma causa especial e isolada. Ainda segundo a teoria, causas isoladas podem não caracterizar 
um processo fora de controle, qualificando o gráfico 2 como sob controle. Assim, concluímos 
que ambos os gráficos estão sob controle estatístico, logo é possível constatar que o processo 
está sob controle.  
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Gráfico 1: Gráfico de controle das médias amostrais 

 
Gráfico 2: Gráfico de controle das amplitudes amostrais 

Além de analisar se o processo está sobre controle é preciso saber se ele é capaz de atender as 
especificações exigidas pelos clientes ou órgãos reguladores. Para elaboração dessa 
investigação são aplicados os índices de capabilidade Cp e Cpk. Que após a realização dos 
cálculos obtiveram como resultado respectivamente 5,37 e 5,20, que em comparação com a 
teoria proposta por Palmer; Tsui (1999), o processo de envase em análise é capaz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Perante aos dados obtidos no processo de envase da indústria de laticínio e aos cálculos 
efetuados a partir deles, verificou-se a eficiência do CEP para a análise de controle de processo 
dentro de uma indústria alimentícia, visto que possibilitou diagnosticar possíveis problemas que 
o processo em questão poderia ter, visando a qualidade no processo e na entrega do produto ao 
consumidor. Desse modo, realizada a análise estatística proposta, verificou-se que o processo 
investigado estava sob controle estatístico de acordo com os gráficos de controle das médias e 
amplitudes amostrais. Ademais, a análise de capabilidade constatou que o processo além de 
estar sob controle é capaz de atender as especificações da empresa, e se mostrou bem 
centralizado em relação às especificações, exigências dos clientes e dos órgão reguladores. 

REFERÊNCIAS 
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SILVA, L. S. C. V. da et al. Aplicação do controle estatístico de processos na indústria de laticínios 
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de Oliveira, Fábio Alher; revisão técnica Henrique Luiz Corrêa. São Paulo: Atlas, 2ª Edição, 2002. 
 

392,00

394,00

396,00

398,00

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

M
as

sa
 (g

)

Médias LM LSC LIC
Amostras

0,00

1,00

2,00

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Am
pl

itu
de

 (g
)

Amplitudes LM LSC LIC

1,51 1,51 1,51

0,63

0,00

Amostras

393,18 

395,38 

397,59 



 I ENCONTRO GOIANO DE ESTUDOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Como inovar em momentos de crise? Desafios do Estado de Goiás 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) 
Aparecida de Goiânia, GO, Brasil, 27 a 29 de março de 2018 

Produção Mais Limpa: levantamento bibliométrico e análise de estudos de 
casos 

 
Eduarda Araújo Neves1; Maico Roris Severino2 

1 Discente do Curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Goiás;  
E-mail: eduarrda.an@gmail.com. 

2 Titulação Docente do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Goiás; 
E-mail: maicororis@gmail.com 

 
 
Palavras-chave: Produção Mais Limpa; Bibliometria; Meio Ambiente. 
 
 

OBJETIVOS 
Este trabalho faz um levantamento bibliométrico e dos estudos práticos de aplicação da 
Produção Mais Limpa publicados nos últimos cinco anos, no Encontro Nacional de Engenharia 
de Produção (ENEGEP), que é o maior evento nacional da área de Engenharia de Produção 
organizado pela ABEPRO, reúne todos os interessados na produção cientifica, técnica e em 
questões pertinentes a área, dessa forma juntando o setor acadêmico e produtivo, em que o tema 
Produção Mais Limpa tem sido discutido. 

 
MÉTODOS 

Para coleta dos artigos referente ao assunto abordado foi usada como base os anais do ENEGEP, 
que se tem acesso pelo site da Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO). 
A pesquisa foi feita no dia 19/01/2018, usando as palavras “produção mais limpa”, “produção 
+ limpa”, “P+L”, “produção limpa” e “PML” e foram encontrados 51 artigos, restringindo aos 
anos de 2013 a 2017. A partir da leitura dos títulos e resumos foram selecionados 39 que 
falavam especificamente sobre produção mais limpa em geral, os quais foi feita a análise 
bibliométrica. Destes, 20 artigos mostravam estudos de caso sobre a aplicação da Produção 
Mais Limpa (P+L) em alguma empresa em que foi feita a análise de seus conteúdos. 
 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
Para evitar o desperdício de matérias-primas, saber em quais etapas isso pode estar ocorrendo 
e verificar como é a produção, tudo isso é possível através da implantação da Produção Mais 
Limpa (CNTL, 2005). Que além de evitar desperdícios, pode impedir ou diminuir a formação 
de resíduos, tornando uma produção mais limpa e sustentável com efeitos economicamente 
positivos.                                                                                                                                           
Em todos os estudos de caso publicados no ENEGEP foi possível perceber que a implantação 
da Produção Mais Limpa para reduzir os resíduos gerava melhores práticas na produção que 
contribuía para redução do uso de matéria-prima e insumos gerando economia para empresa 
devido a diminuição dos custos de produção. Em 45% dos casos houve realização de todas as 
etapas da P+L que são, Etapa 1: Planejamento e organização; Etapa 2: Diagnóstico; Etapa 3: 
Avaliação; Etapa 4: Estudo de Viabilidade e Implementação; Etapa 5: Monitoramento e 
controle. 
Para o estudo bibliométrico analisou-se a quantidade de artigos por ano (Figura 1), obteve-se 
um número considerável de artigos em todos os anos, pincipalmente nos anos de 2015 e 2017, 
devido a maior preocupação das empresas com o meio ambiente. 
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Várias instituições pesquisam sobre a Produção Mais Limpa e 40 delas publicaram no ENEGEP 
(Figura 2), as instituições que mais publicaram foram UNINOVE e UFG e apenas um artigo 
tinha mais de uma instituição (UNESP e UNIFRAN). Não se pode observar nenhuma tendência 
em relação a região em que se encontram as instituições a quantidade de artigos publicados e a 
economia do país. 

Figura 1: Quantidade de artigos por ano

  
Fonte: Autores  

Figura 2: Artigos publicados por instituição 

Fonte: Autores

Em relação ao número de autores por artigo (Figura 3) encontrou-se apenas 1 artigo com um 
autor, foram 7 artigos para dois e cinco autores e com três e quatro autores foram 11 e 13 artigos 
respectivamente. Com mais de vinte temas relacionados, percebe-se que a Produção Mais 
Limpa pode ser implantada em diversos setores. Os temas que mais se relacionaram com a P+L 
(Figura 4), foi o Lean e empresas de laticínio. 

Figura 3: Quantidade de autores por artigo

 
Fonte: Autores 

Figura 4: Quantidade de artigos por tema

Fonte: Autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dentre as inúmeras áreas da Engenharia de Produção notou-se interesse em realizar pesquisas 
e desenvolver trabalhos na área de Produção Mais Limpa, pois teve uma quantidade 
considerável de artigos publicados. O que mostra a importância de se produzir levando em conta 
o meio ambiente, que quando aplicada, diminui os custos da produção e também reduz os 
impactos ambientais, com a gestão dos resíduos da produção, diminuição dos efluentes, entre 
outros. 
 

REFERÊNCIAS 
CNTL, Centro Nacional de Tecnologias Limpas. Disponível em <http//www.cntl.com.br/>. Acesso em 
27 de janeiro de 2016. 
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OBJETIVOS 
Diversos estudos têm destacado a importância do setor de serviços na economia nacional e 
estadual como gerador de emprego e renda. Dessa maneira o presente estudo tem por objetivo 
estruturar, testar e buscar validar escalas (instrumentos de pesquisa) voltadas a mensurar e 
avaliar a qualidade de serviços de saúde, assim como a satisfação de clientes (usuários) desse 
serviço, considerando as peculiaridades do contexto pesquisado. 
 

MÉTODOS 
Coleta de dados: 
Considerando o processo de desenvolvimento da escala (instrumento de pesquisa), inicialmente 
foi estruturada uma versão inicial da mesma, tomando como referência bibliografias sobre a 
temática em questão. Posteriormente esta primeira versão foi submetida a um focus group, a 
fim de refiná-la, sendo que esse grupo focal gerou elementos para uma segunda versão da escala 
em construção. 
De posse da segunda versão, a mesma foi submetida a um pré-teste junto a amostragens não 
probabilísticas e por conveniência de usuários dos serviços de saúde Aparecida de Goiânia e 
adjacências. Neste sentido, foram entrevistados 96 usuários do serviço supracitado. Em tal 
processo, buscou extrair informações em termos de feedback dos entrevistados quanto ao 
entendimento da escala (instrumento de pesquisa) utilizada no respectivo processo.  
Análises dos dados coletados: 
Num primeiro momento foram realizadas análises qualitativas nas informações extraídas da 
literatura, especificamente num exame de conteúdo de um conjunto de escalas resgatadas de 
publicações anteriores, de modo a gerar a primeira versão da escala objeto deste estudo. 
Na sequência, após um refinamento a segunda versão da escala foi submetida a um pré-teste, 
buscando extrair informações em termos de feedback dos entrevistados quanto ao entendimento 
das escalas. Neste sentido, se procurou processar as impressões dos entrevistadores (juízes da 
população alvo) acerca do processo de entrevistas (coleta dos dados), além das próprias análises 
qualitativas acerca dos feedbacks supracitados. 
Para o tratamento de dados quantitativos foram calculados parâmetros inerentes à estatística 
descritiva, em especial medidas de tendência central e de dispersão, tais como média, 
amplitude, desvio-padrão e coeficiente de variação. Em termos de análises, além das já citadas, 
pode-se fazer referência à verificação da fidedignidade da escala, por meio do alpha de 
Cronbach. Neste caso se buscou apreciar a escala quanto à validação da consistência interna da 
mesma. De acordo com Pasquali (2003), a confiabilidade pode ser verificada por meio de teste-
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reteste, quando se aplica o questionário à mesma pessoa com intervalo de alguns dias, ou do 
cálculo do alfa de Cronbach, também conhecido como teste de consistência interna, opção 
adotada para o caso deste trabalho. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 Resultados do pré-teste - análises qualitativas e quantitativas: 
Os valores obtidos das magnitudes da expectativa dos atributos, desvios-padrão e coeficientes 
de variação demonstram valores de expectativas relativamente altas, todas acima de 4, sendo 
que dos vinte atributos do serviço pesquisado dezessete ficaram acima de 4,5. Tal constatação 
parece apontar para uma exigência relativamente alta dos pesquisados em relação ao serviço de 
saúde, não obstante eventuais problemas com a escala ou com o processo de coleta dos dados.  
Outro valor que chama a atenção refere-se aos valores dos coeficientes de variação, todos 
abaixo de 30%. De um lado, esses valores podem estar indicando uma relativa homogeneidade 
de comportamento dos entrevistados em relação às suas expectativas. De outro, os valores das 
médias se constituem em valores que representam relativamente bem o conjunto das 
expectativas dos entrevistados.  
Por fim, calculou-se o alfa de Cronbach a fim de verificar a consistência interna desta parte da 
escala. O valor de 0,84 encontrado denota uma fidedignidade e consistência interna da escala 
adequada e válida, tomando como parâmetro as referências de Malhotra (2006), que sugere que 
o valor do corte para este parâmetro é 0,60, ou seja, abaixo desse valor a fidedignidade do 
instrumento é considerado insatisfatório. Hair Jr. et al. (2005) consideram baixo um valor 
inferior a 0,6 e, entre 0,6 e 0,7, moderado.  
Em relação ao coeficiente de variação, os valores se situam patamares relativamente altos, se 
comparados aos valores de expectativa. Neste caso, dezoito dos vinte itens mostram valores 
superiores a 40%. Dessa maneira, esses parâmetros podem estar indicando uma maior 
heterogeneidade de comportamento dos respondentes em relação às suas percepções acerca dos 
serviços de saúde. Referente ao alfa de Cronbach inerente a esta parte da escala, a magnitude 
encontrada foi de 0,97, valor que representa uma fidedignidade e consistência interna bastante 
satisfatória, tomando como parâmetros as referências citadas anteriormente que categorizam 
este parâmetro.  
Por fim, em se tratando da avaliação da satisfação dos entrevistados, constatou-se que os mesmo 
se mostram insatisfeitos em relação ao serviço pesquisado.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pôde-se constatar que os pesquisados, de uma forma geral, se mostram insatisfeitos em relação 
ao serviço pesquisado. Percebeu-se uma maior homogeneidade dos valores de expectativas em 
relação à percepção, constatação que merece novas verificações. Por fim, os valores referentes 
à consistência interna da escala mostraram-se satisfatórios. Evidentemente que o 
desenvolvimento da escala passará por outras etapas e ajustes, especialmente a partir da opinião 
de juízes especialistas (pesquisadores). E possivelmente será realizado outro pré-teste na 
perspectiva de buscar um refinamento ainda maior de escala em desenvolvimento.  
 

REFERÊNCIAS 
HAIR JR. J. F. et al. Multivariate data analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006.  
MALHOTRA. Pesquisa de marketing: uma orientação. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
PASQUALI, L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 
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OBJETIVOS 
O trabalho tem como objetivo uma revisão da literatura expondo os benefícios que a utilização 
de boas práticas e padronização de processos traz para uma melhor qualidade do rebanho 
leiteiro e, consequentemente mostrar seus impactos na diminuição de células bacterianas, 
resultando em aumento na qualidade do leite. 

MÉTODOS 
Para desenvolvimento do trabalho foi utilizado como metodologia de pesquisa uma revisão 
bibliográfica dos últimos 5 anos em relação aos pontos mais importantes de melhorias no 
processo produtivo de leite. Fatores que visem aumento de produtividade, gestão econômica e 
qualidade do leite em pequenas e médias propriedades produtoras de leite gerando melhoria do 
desempenho da cadeia de suprimentos.  
     RESULTADOS OBTIDOS  
Os princípios em Boas Práticas Agropecuárias (BPA) descritos pela IDF/FAO abrangem as 
seguintes áreas: saúde animal (aumento da resistência do rebanho às doenças com prevenção 
da ocorrência de resíduos químicos de medicamentos no leite), higiene na ordenha, nutrição 
(alimento e água), bem-estar animal, meio ambiente (limitar o impacto ambiental da produção 
de leite) e gestão sócio econômica (aumentar lucratividade com condições de trabalho 
adequadas) (IDF/FAO, 2013).  
Um dos fatores contemplados no BPA, o controle do CBT (Contagem de Células Bacterianas) 
no leite cru busca mensurar a qualidade microbiana do leite, sendo altamente correlacionado 
aos equipamentos de ordenha, a higiene de cada operador que participa do processo e seus 
equipamentos de proteção individual. Com relação a higiene dos operadores hábitos simples 
como: unhas e cabelos sempre aparados, lavar bem as mãos a cada ordenha e não comer, fumar 
e cuspir durante a ordenha, usar roupas sempre limpas e principalmente ordenhar sem 
interrupções são fatores primordiais para uma redução da contaminação do leite (MILKLEITE, 
2016). Para padronização do processo de ordenha, Tinoco, Bortolin e Mendonça (2017) 
utilizaram a metodologia 5S, reduzindo custos devido a melhoria na saúde do rebanho, gerando 
maior produtividade. Com a melhoria na limpeza e sua gestão atingiu-se a manutenção do CBT 
em níveis abaixo de 50 ufc/ml mesmo na época de chuvas (novembro/2015 a janeiro/2016), 
período de difícil manutenção da limpeza, enquanto a IN 62, que monitora a produção de leite 
no Brasil exige valores abaixo de 300 ufc/ml. 
Além da limpeza, o funcionamento inadequado do sistema ordenha pode gerar trinca nos tetos 
e sujeiras na parte interna da tubulação, o que pode ser explicado por falta de regulagem no 
vácuo (TAFFAREL, 2012), e por teteiras com maior tempo de utilização, que diminuem a 
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velocidade de ordenha (INSTITUTO BABCOCK, 2011), podendo aumentar o leite residual e 
dificultando processos de higienização.  
Ainda dentro das boas práticas na ordenha, recomenda-se o controle do processo de pré- e pós-
ordenha a realização da imersão dos tetos em solução desinfetante, e o teste da caneca, no intuito 
de prevenir a incidência de mastite e garantir melhor qualidade do leite, seguida da secagem 
dos tetos com toalha descartável, certificando-se que os testos estejam prontos para a ordenha 
(MARASSATTO, 2014). Após a ordenha, é primordial que as vacas permaneçam em pé, no 
mínimo, por 30 minutos para que aconteça o fechamento do esfíncter do teto, como uma forma 
de prevenção da mastite ambiental (ROSA, 2009). Nesse intervalo a disponibilização de água 
para vacas em lactação no pós-ordenha supre cerca de 50% a 60% da necessidade diária de 
água, sendo que aproximadamente 75% dos animais procuram os bebedouros até 2 horas após 
a ordenha (FARIA, 2017). 
Outro fator a ser considerado na ordenha, o conforto térmico, considerado por Marcelino (2017) 
é representado por zonas que propiciam o bem-estar e conforto do animal com temperaturas 
entre 4º e 24º C (ABS PECPLAN, 2013). Em casos de hipertermia, os animais podem sofrer 
por estresse calórico, ocorrendo o aumento do consumo de água e a diminuição do consumo de 
alimentos, fatores que provocam redução na produção e nos teores de proteína e gordura do 
leite, ou seja, um produto de menor qualidade (MARCELINO, 2017).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esse resumo tem a contribuição de unificar todos os levantamentos realizados de modo a criar 
um grupo de ações a serem aplicadas na padronização da produção de leite em pequenos e 
médios produtores. As boas práticas de processo de ordenha são necessárias, pois os custos de 
tratamento da mastite são elevados, estima-se que, há um custo de R$ 0,06 por litro e por dia, 
caso o leite com CCS esteja acima de 300 mil cél/ml. 
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OBJETIVOS 

Acompanhamento da implantação e sustentabilidade do Ecoponto (ponto de coleta de 
embalagens usadas de óleos lubrificantes); avaliação do comportamento dos estabelecimentos 
cadastrados referente ao descarte; análise da quantidade de embalagens descartadas; e 
problemas enfrentados pelos comerciantes para o descarte. 

MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em uma associação prestadora de serviços, Ecoponto, localizada em 
Ituiutaba (MG), a qual tem como objetivo a realização da logística reversa de embalagens 
usadas de óleos lubrificantes. A abordagem utilizada é classificada como descritiva e 
exploratória, pois o escopo da fundamentação teórica é direcionado para as especificações da 
empresa estudada. Apresenta também caráter quantitativo, o qual analisa os dados gerados 
através de indicadores a fim de alcançar os objetivos delimitados. O método de pesquisa 
adotado foi o estudo de caso, estruturado dentro das etapas do DMAIC. Para auxílio e 
direcionamento, utilizou-se Indicadores de Desempenho e ferramentas da qualidade como: 
Fluxograma, ARA, Plano de Ação 5W1H, Gráfico de Pareto, Diagrama de Causa e Efeito.  

RESULTADOS OBTIDOS E ESPERADOS 

O Ecoponto abrange empresas do setor de embalagem de óleos lubrificantes que carecem de 
coleta dos resíduos, a saber, oficinas mecânicas, torneadoras e auto centers. Na região de 
Ituiutaba existem cerca de 200 estabelecimentos cadastrados junto à Prefeitura sem destinar 
corretamente seus resíduos. Deste total, o Ecoponto atualmente atende 34 estabelecimentos. De 
julho de 2017 a janeiro 2018 foi destinado adequadamente uma média de 249,18 kg de 
embalagens, onde 23 das 34 empresas realizaram o descarte pelo menos uma vez. Por meio do 
monitoramento, coleta e análise dos dados obtidos e acompanhamento de cada processo 
realizado, criou-se a Árvore de Realidade Atual (ARA). Com isso, foi possível identificar dois 
problemas matrizes junto ao Ecoponto que justificaram o baixo volume captado: dificuldade de 
captação de clientes e baixo volume de descarte por empresa. Após montar e analisar o 
Diagrama de Causa e Efeito, foram identificadas como causas mais importantes: a falta de 
fiscalização ambiental sobre as embalagens, falta de veículo apropriado para coleta por parte 
do Ecoponto e cliente, e não terem quantidade significativa para descartar. Comparando o 
Diagrama de Causa e Efeito com a ARA, observou-se que os motivos mais relevantes para os 
problemas de as empresas não descartarem são: não ter quantidade significativa para descarte, 
falta de tempo para levar as embalagens ao Ecoponto e baixo volume de vendas. Com o 
monitoramento, o volume descartado nos últimos três meses apresentou um aumento, indicado 



na Figura 1, possibilitando destinar corretamente pouco mais de 300 kg de embalagens no mês 
de janeiro.  

 

Figura 1 – Volume descartado entre julho de 2017 e janeiro de 2018. 

A partir do monitoramento, os donos das oficinas relataram ser mais fácil colocar suas 
embalagens de óleos lubrificantes no lixo comum ou permitir a entrada da cooperativa de 
reciclagem em seus estabelecimentos para recolherem, do que juntá-las e levá-las ao Ecoponto. 
Além disso, muitas acreditam que só por se cadastrarem no Ecoponto já estão contribuindo com 
o meio ambiente, sem precisarem fazer o processo de separação, armazenamento e descarte das 
embalagens. Com base nas análises, foi elaborado um plano de ação, desenvolvido através da 
ferramenta 5W1H, a qual tem o propósito de melhoria no processo, neste caso, fazer com que 
as empresas comecem a descartar regularmente no Ecoponto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve o objetivo de analisar e acompanhar a implantação da logística reversa de 
embalagens de óleos lubrificantes. A ferramenta ARA foi de fundamental importância para 
identificar e direcionar as possíveis restrições encontradas. Juntamente com a ARA, o Diagrama 
de Causa e Efeito facilitou mostrar a ligação das restrições com as causas que pudessem 
influenciá-las. Além disso, o DMAIC permitiu que as atividades desenvolvidas seguissem 
passos bem definidas atingindo os objetivos determinados. O Ecoponto tende a obter melhores 
resultados com a gestão de seus associados juntamente com o Plano de Ação elaborado, como 
visto até agora no trabalho. 
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1 – Boletim Econômico da Incubadora Social da UFG – Ano 2015 

O boletim econômico da Incubadora Social da Universidade Federal de Goiás – UFG 
objetiva analisar o mercado de produtos recicláveis em Goiânia e adjacentes. Esse estudo está 
baseado no desempenho das cooperativas com relação à produção de 2015, e foram analisadas 
com informações de janeiro a dezembro de 2015. Assim, o relatório aponta os principais 
produtos que foram comercializados, aqueles que foram responsáveis por gerar maior renda, 
as rendas por cooperados e renda média por cooperativa. 

Os dados usados para a análise foram coletados pela Incubadora Social da UFG e 
contemplam informações contábeis de 15 cooperativas, contudo este trabalho abordará o 
resultado de apenas cinco cooperativas: Acop, Coocamare, Nerópolis, Rama e Sólidos. A 
partir desses dados gera-se uma análise de desempenho econômico das cooperativas. 

  
2 – Análise de desempenho das cooperativas 

Durante  ano de 2015 realizou-se um levantamento de informações, a cerca da 
produção, de cinco cooperativas de Goiânia e Anápolis: Acop, Coocamare, Nerópolis, Rama e 
Sólidos. Foram comercializadas, em média, quase 37 toneladas de recicláveis que seriam 
descartados no lixo comum. Dentre os mais comercializados, em termos de quantidade, estão: 
papelão, papel misto, papel branco, plástico e sucata.  

É possível ver na tabela 1 a quantidade média comercializada em cada cooperativa de 
cada produto e sua respectiva participação percentual referente ao total. Os materiais mais 
comercializados foram o papelão, representando em média 28% do total de produtos 
comercializados, seguido dos outros 15 produtos, com 23% e papel misto, com 21%. Porém, 
os dados levantados são do volume, ou seja, em termos de quilogramas (Kg). Caso seja 
considerado o preço de comercialização dos produtos dessa tabela, o que possui um maior 
valor agregado é o plástico, custando de R$ 0,80 até R$1,00 por quilo. Porém, os produtos 
com maior valor agregado e que possibilitaram gerar maior renda são o próprio plástico, 
garrafa pet e garrafinha. 

Tabela 1 - Materiais mais comercializados no ano de 2015. 

Produtos Volume Médio Mensal 
(Kg) 

Participação 
(%) 

Papelão 10.198,55 28 
Papel Misto 7.564,61 21 

Papel Branco 2.984,30 8 
Plástico 1.976,67 5 
Sucata 5.335,97 15 

Outros* 8.254,01 23 
Total 36.762,95 100 

Fonte: Base de dados da Incubadora Social – UFG. 
*Contêm outros 15 produtos que possuem pouco volume individualmente 
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Ao analisar a renda gerada pelos produtos, a tabela 2 possui uma análise diferente, 
pois, há produtos que possuem um maior valor agregado, e que possuem um baixo nível de 
comercialização, implicando em um aumento relevante na renda da cooperativa. Assim, há 
exceção do papelão, por exemplo, que não possui um alto valor agregado, porém, a alta renda 
está ligada ao nível de comercialização em termos de quantidade.  

Os produtos com baixo nível de comercialização, mas com alto valor agregado, 
representam uma parcela do total maior, como nos casos do plástico, com 17% e da garrafa 
pet e garrafinha, com 11 e 9%, respectivamente. Assim, percebe-se que há produtos que, 
mesmo não sendo muito comercializados, implicam diretamente no resultado da renda da 
cooperativa.  

Tabela 2 - Renda média por cooperativa no ano de 2015. 

Produtos Renda Média Mensal 
(R$) 

Participação 
(%) 

Papelão 2.606,31 25 
Plástico 1.808,12 17 

Papel Branco 734,55 7 
Garrafa Pet 1.100,64 11 
Garrafinha 892,78 9 

Outros* 3.224,90 31 
Total 10.367,30 100 

Fonte: Base de dados da Incubadora Social – UFG. 
* Contêm outros 15 produtos que possuem pouco volume individualmente 

Também é possível mensurar o quanto cada cooperado recebeu em média. Com base 
na tabela 3, é possível comparar a renda que o cooperado recebia na cooperativa com o salário 
mínimo na época, que era de R$ 788,00. Verifica-se que o maior salário mensal médio, com 
diferença de pouco mais de 30% em relação à Coocamare, é o da cooperativa Rama. Isso 
porque além de suas atividades comuns, ela possui uma demanda extra da Leroy Merlin e 
Cata Treco, aumentando sua produção e consequentemente sua renda. Já os cooperados da 
Acop recebia, cerca de 40% a menos do que era o salário mínimo, gerando desistência ou 
ineficiência no trabalho realizado, uma vez que a qualidade de vida de cada cooperado fica 
prejudicada.  

Tabela 3 - Renda mensal média por cooperado no ano de 2015. 

Cooperativas Renda mensal média por cooperado 
(R$) 

Acop 432,40 
Coocamare 955,39 
Neópolis 753,51 

Rama 1.431,58 
Sólidos 822,84 

Fonte: Base de dados da Incubadora Social – UFG. 
 

3 – Conclusão 
 A análise econômica do desempenho permite concluir que as cooperativas que geram 
maior renda aos cooperados tem maior chance de manter a comercialização de produtos 
reciclados para o período seguinte, uma vez que a renda é um dos principais estimuladores no 
trabalhado de cada cooperado. 
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OBJETIVOS 
O objetivo desta pesquisa é apresentar uma reflexão sobre as contribuições socioeconômicas 
do cooperativismo no Brasil por meio de abordagens bibliográfica e teórica permitindo assim 
uma melhor compreensão dos valores e dos princípios dessa modalidade de organização como 
possível solução para problemas atuais. 
MÉTODOS 
Neste trabalho, buscou-se apresentar uma reflexão em relação as contribuições 
socioeconômicas do cooperativismo no Brasil. Nesse sentido, foi feito um estudo bibliográfico. 
Foram pesquisados, nas bases de dados do Google Acadêmico e sítio do cooperativismo, os 
trabalhos cujas palavras-chave contivessem “Cooperativa no Brasil”. Desses, um total de 10 
artigos foi selecionado e aqui serão discutidos.  
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
A pesquisa concentrou-se na busca de ações socioeconômicas do cooperativismo no Brasil 
como resposta aos problemas atuais (crises cíclicas). Desde a recente crise financeira de 2008, 
com aumento da pobreza, e da exclusão social, o sistema capitalista está posto em xeque. Os 
olhares, estão se tonando cada vez mais nas organizações cooperativas, como possível 
alternativa, para a crise econômica atual. A cooperativa, por meio de ações humanistas, coloca 
o ser humano em primeiro lugar na sociedade. Ela preocupa-se mais dos seus associados, e da 
comunidade da qual fazem parte. (OCB, 2016). 
Para melhorar a missão, visão, e finalidade da cooperativa, é necessária a implementação de 
um projeto de educação cooperativa, para incentivar os membros. Acima de tudo, é preciso uma 
governança democrática no meio da cooperativa, pois ela pode proporcionar o respeito dos 
valores como: igualdade, liberdade, solidariedade, equidade, fraternidade, etc, entre os 
associados e também na sociedade de maneira geral como apontam os pioneiros do 
cooperativismo (OCB, 2016). Para isso, é preciso que as cooperativas lembram-se dos 
princípios de Rochdale (OCB, 2016), que preconizam uma instituição sem fins lucrativos, ao 
serviço da sociedade. Atualmente, as cooperativas estão fazendo uma diferencia 
socioeconômica. Isso pode ser percebido nas ações desenvolvidas pelas cooperativas no Brasil.  
Ações desenvolvidas pelas cooperativas no Brasil 
As cooperativas oferecem informações, formação, e educação aos cooperados, e também sua 
participação na tomada de decisão. Elas desempenham um papel essencial na aprendizagem 
dos assuntos como: democracia, gestão, contabilidade, e aprendizagens básicas. 
No Brasil, o cooperativismo especializado no ramo agronegócio contribuiu com 23% do PIB 
na economia brasileira em 2014. Nas últimas duas décadas o agronegócio se tornou um setor 
altamente competitivo, com a exportação obteve expansão e internacionalização do capital 
nacional (HOPEWELL, 2014). As cooperativas agrícolas e agropecuárias são responsáveis por 
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um relevante percentual do total produzido no setor do agronegócio. No Brasil, segundo a OCB 
(2016), há 1.555 cooperativas agrícolas ou agropecuárias, que envolvem mais de um milhão de 
associados. Para Gimenes e Gimenes (2007), elas possuem o importante papel na melhoria e 
distribuição de renda da zona rural, principalmente no desenvolvimento local, devido aos seus 
princípios cooperativistas. 
As cooperativas são harmoniosas com suas missões primárias, que envolvem o atendimento das 
necessidades de seus associados e da comunidade. Além disso, as cooperativas vão além das 
outras comunidades para atender às necessidades humanas, elas atendem também às 
necessidades das populações ou territórios difíceis de alcançar. 
De acordo com o governador brasileiro Fernando Henrique Cardoso, alguns grupos sociais têm 
suas capacidades de inserção no mercado de trabalho reduzidas. Em razão dessas dificuldades 
de inserção na sociedade, criou-se um conjunto de cooperativa para melhor aproveitar as 
capacidades produtivas das pessoas excluídas do trabalho, inserindo-as no mercado de trabalho 
e, consequentemente, melhorando suas condições de vida. É importante também levar em 
consideração que ainda vive-se em uma sociedade na qual o trabalho é uma referência 
importante, como aponta Gorz (2003, p. 21): 

[...] é pelo trabalho remunerado (mais particularmente, pelo trabalho assalariado) que 
pertencemos à esfera pública, adquirimos uma existência e uma identidade social (isto 
é, uma profissão), inserimo-nos em uma rede de relações e de intercâmbios, onde a 
outros somos equiparados e sobre os quais vemos conferidos certos direitos, em troca 
de certos deveres. 

Entre outras, as cooperativas de ramo financeiro são reconhecidas como adequadas para prestar 
serviços aos necessitados, principalmente nos países em desenvolvimento ou nas regiões mais 
pobres do mundo, contribuindo assim para melhorar as condições de vida das populações 
(BIRCHALL, KETILSON, 2009, p.26).  
As cooperativas estão, cada vez, conscientes das necessidades de seus associados e da 
comunidade, não importa onde elas estejam. Flexibilidade e diversidade são as características 
de uma oferta única, estendida e adaptada pelas cooperativas. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se perceber através deste estudo ainda não concluído que as cooperativas podem 
contribuir de forma eficaz para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. As 
cooperativas podem ser vistas como uma possível alternativa de geração de renda para 
diferentes grupos sociais e uma forma de amenização dos problemas sociais. 
REFERÊNCIAS 
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OBJETIVOS 
O presente trabalho traz para discussão o problema de pesquisa que aborda técnicas de 

scheduling para a otimização da produção, que segundo Baker (1974), é a designação de 
recursos escassos para a realização de tarefas. Tema esse que pode ser entendido como o 
sequenciamento, ou seja, a ordem na qual as tarefas serão sequenciadas ou ordenadas. 

MÉTODOS 
  Como método de solução para o problema tratado neste trabalho, foi considerada a 
modelagem por programação linear inteira mista com variáveis de posição, ou seja, a 
formulação denominada assignment-based ou position-based, que é conhecida como a melhor 
para os problemas de programação da produção, conforme Framinan e Perez-Gonzalez 
(2017). 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
O ambiente de produção flow shop, no qual as tarefas seguem um fluxo linear na 

programação da produção, neste caso apresenta-se um ambiente composto por várias 
máquinas. Referente ao conceito de permutacional, isso garante que as tarefas sigam a mesma 
ordem em diferentes estágios da produção (máquinas), por exemplo: a sequência de tarefas J1 
J2 J3 J4 para a máquina 1 deve ser a mesma para a máquina 2 e demais, ressalta-se ainda que 
para o modelo proposto a variável j representa as tarefas que serão realizadas, podendo variar 
nas respectivas quantidades, ou seja, de 1 até a enésima tarefa. 

Referente aos prazos de entregas deve-se lembrar que em um mercado competitivo 
existem critérios que podem ser ganhadores de pedidos, como por exemplo, menor prazo de 
entrega ou até mesmo menor tempo de atraso, com isso é importante dar destaque a tais 
critérios.  

Ressalta-se que o modelo proposto considera o tempo de setup (s) das tarefas em cada 
máquina, ou seja, o tempo de preparação para que seja executado as tarefas, evidencia-se 
ainda que o setup considerado é o antecipado, com isso pode-se considerar o setup antes da 
liberação da tarefa. 

 Apresenta-se agora o modelo proposto como resultado de pesquisa, com as devidas 
variáveis que atendem as especificações da mesma: 
 

𝑀𝑖𝑛  𝑍 = ∑ 𝑇ℎ𝑗=1:𝑛   (Eq. 1) 

∑  𝑋𝑗ℎ  𝑗 = 1: 𝑛ℎ=1:𝑛  (Eq. 2) 
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∑  𝑋𝑗ℎ  ℎ = 1: 𝑛𝑗=1:𝑛  (Eq. 3) 

𝐶1𝑘 ≥ ∑ [(𝑝𝑗𝑘 + 𝑠𝑗𝑘)𝑗 ∗ 𝑋𝑗1]  𝑘 = 1: 𝑚 (Eq. 4) 

𝐶ℎ𝑘 ≥ 𝐶(ℎ−1)𝑘 + 𝑠ℎ𝑘 + 𝑝ℎ𝑘      ℎ = 2: 𝑛; 𝑘 = 1: 𝑚 (Eq. 5) 

𝐶ℎ𝑘 ≥ 𝐶ℎ(𝑘−1) + 𝑝ℎ𝑘  ℎ = 1: 𝑛; 𝑘 = 2: 𝑚  (Eq. 6) 

𝐶ℎ𝑘 ≥ 𝐶(ℎ−1)𝑘 + ∑ [(𝑠𝑗𝑘𝑗=1:𝑛 + 𝑝𝑗𝑘) ∗ 𝑋𝑗ℎ] ℎ = 2: 𝑛;  𝑘 = 2: 𝑚  (Eq. 7) 

𝐶ℎ1 ≥ 𝐶ℎ(𝑘−1) + ∑ (𝑝𝑗𝑘 ∗ 𝑋𝑗ℎ)  ℎ = 1: 𝑛; 𝑘 = 2: 𝑚𝑗=1:𝑛  (Eq. 8) 

𝐶ℎ1 = 𝐶(ℎ−1)1 + ∑ (𝑝𝑗1𝑗=1:𝑛 + 𝑠𝑗1 ∗ 𝑋𝑗ℎ) ℎ = 2: 𝑛 (Eq. 9) 

𝑇ℎ ≥  𝐶ℎ𝑚 − ∑ (𝑑𝑗 ∗ 𝑋𝑗ℎ)𝑗=1:𝑛  ℎ = 1: 𝑛 (Eq. 10) 

A (Eq. 1) caracteriza-se a função objetivo (𝑍) para o modelo adaptado, onde busca-se  
minimizar os atrasos das tarefas, nas respectivas posições (h). Cada restrição foi adaptada com 
o intuito de respeitar as premissas da pesquisa, como por exemplo, tempos de setup que 
podem ou não influenciar o término da tarefa, e casos específicos como o da primeira posição, 
onde não há tarefas que a antecede. 

As (Eq. 2 e 3) no qual a posição das tarefas está representada pelas variáveis (𝑋𝑗ℎ) 
garantem que cada tarefa seja designada a uma única posição e vice-versa. Nas (Eq. 4 a 9), 
são calculados os instantes de término das tarefas que ocupam cada posição em cada máquina 
(Chk), que serão usadas para calcular o atraso das tarefas na (Eq. 10) através da diferença entre 
o termino da tarefa, e do prazo (d) da respectiva tarefa.  

Quanto ao domínio das variáveis (Chk), (Th) e (Xjh) existem algumas restrições, como 
por exemplo, os atrasos nas posições (Th) assumirem sempre valores maiores ou iguais à zero, 
uma vez que não há como se trabalhar com atrasos negativos, assim como os instantes de 
términos das tarefas, garante-se que eles sejam sempre maiores ou iguais a zero, em relação a 
variável de posição (Xjh) tem característica binaria assumindo valores 0 ou 1, onde é  igual a 1 
quando a tarefa j é programada na posição h e 0 caso contrario. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O problema de minimização dos atrasos é bastante frequente nas indústrias em geral e 

também em empresas de serviços. Sabe-se que atrasos nas entregas de pedidos ocasionam 
multas, deterioração, cancelamentos de pedidos ou degradação da reputação das empresas. 

 Esta pesquisa propôs um modelo matemático que fornece a solução ótima para o 
problema de flow shop permutacional com minimização do atraso total.  Como 
prosseguimento da pesquisa, será realizada a análise de desempenho computacional do 
modelo para diferentes cenários de prazos. 
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OBJETIVOS 
O foco do estudo foi proporcionar um maior conhecimento da empresa em relação aos serviços 
oferecidos ao cliente, buscando identificar os pontos positivos e negativos, referentes à 
qualidade do serviço oferecidos pela organização, buscando uma melhoria contínua. O nível de 
serviço, de uma maneira geral, pode ser identificado com a cadeia de atividades que englobam 
desde o recebimento e entrega do pedido, aos serviços de pós-vendas. 
 

MÉTODOS 
A pesquisa da qual resultou neste artigo, teve como base uma pesquisa de caráter exploratório-
descritivo, uma vez que buscou adquirir ideias e informações para obter uma familiaridade com 
os serviços prestados pela organização e a seguir, descrever a percepção dos clientes em relação 
a empresa mediante a qualidade dos mesmos. Foram aplicados 92 questionários em uma 
empresa de Catalão/Goiás, que está no mercado há 50 anos, oferecendo serviços de alimentação 
e combustíveis.  
Quanto à natureza, ela é qualitativa e quantitativa, pois há uma investigação no intuito de 
descobrir a opinião dos clientes perante a qualidade dos serviços oferecidos pela empresa, e 
quantitativa, pois houve uma coleta de dados e seu tratamento foi feito por métodos estatísticos. 
Para tanto, o estudo foi desenvolvido em duas etapas. A primeira através de pesquisas teóricas 
em artigos científicos e livros que abordavam assuntos referentes ao tema e, a segunda parte 
através de aplicações de questionários em um período integral. 
A ferramenta utilizada foi a tabela SERVQUAL. O objetivo de utilizar esta ferramenta é devido 
ao escopo proporcionado pela análise da mesma, onde podem ser conhecidos aspectos: 
Tangíveis, Confiabilidade, Presteza, Segurança e Empatia. O SERVQUAL originou quando 
Parasuraman et al. (1985) apresentou um trabalho inovador, que era uma ferramenta para medir 
a qualidade do serviço. O questionário aplicado nesta pesquisa foi avaliada por uma escala de 
cinco pontos, “Bastante Satisfeito” com nota igual a 5 até “Bastante Insatisfeito” com nota igual 
a 1. Assim, possibilitando o uso da ferramenta para avaliação da qualidade do serviço.  

 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Com a aplicação da ferramenta SERVQUAL foi possível identificar os principais 
distanciamento (GAP) entre as expectativas e percepções dos clientes. Os três maiores itens 
com maiores distanciamento são: Item 12 (0,52), boa vontade em servir o usuário; Item 2 (0,54), 
instalações físicas visualmente atraentes; Item 21 (0,56), Preocupação sincera em fazer o 
melhor pelo usuário. 
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Além da tabela SERVQUAL, uma análise foi feita com o intuito de verificar quais itens são de 
maior importância para o cliente, sendo que os mesmos foram qualificados segundo as opiniões 
dos consumidores entrevistados. Com isso, com o gráfico 1, pode-se verificar que o item 11, 
“Agilidade no atendimento ao usuário” possui a maior atenção dada pelos usuários deste 
estabelecimento. O que permite inferir que os consumidores deste estabelecimento procuram 
valorizar empresas que deem melhores resultados frente à agilidade no atendimento. 
 

 
Gráfico 1: Tabela de maior atenção para os consumidores. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O questionário aplicado contou com a ferramenta SERVQUAL e uma série de perguntas que 
foram importantes para alcançar os objetivos da proposta. Sendo assim, o presente artigo atingiu 
os objetivos explicitados no tópico 1, pois a proposta de avaliar o nível de satisfação dos clientes 
frentes aos vinte e dois itens da tabela SERVQUAL obteve êxito. 
Desta forma, com base nos valores encontrados durante a análise, pode-se concluir que algumas 
medidas que busquem diminuir a distância conhecida, que é o GAP, através de medidas 
direcionadas a cada item observado, se faz necessário. Sendo assim, o item apresentado com o 
maior GAP, deve ter uma maior atenção por parte da empresa, buscando medidas que 
demonstre um maior interesse do estabelecimento em fornecer o melhor para o usuário. Com o 
item 2, que é o segundo maior Gap, deve-se realizar medidas que tornem as instalações físicas 
mais atraentes, buscando dar a devida atenção ao posto de gasolina, bem como a lanchonete 
externa. E por fim, o item 12 que representa a boa vontade de servir ao usuário, com o intuito 
de fornecer um melhor atendimento aos usuários do estabelecimento, medidas relacionadas à 
treinamento e capacitação devem ser constantemente aplicadas aos funcionários visto que os 
usuários se tornam cada vez mais exigentes 
. 
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OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho é analisar as dificuldades e necessidades de adaptações que a 
simulação computacional deverá se aperfeiçoar, no intuito de se tornar uma ferramenta mais 
robusta, melhorando as condições de análise dos processos produtivos e na tomada de 
decisão. 

MÉTODOS 
A metodologia de pesquisa se baseará em uma análise sistemática de publicações recentes na 
área de simulação computacional e indústria 4.0, buscando elencar elementos que limitam o 
uso da ferramenta alinhado com um módulo de virtualização dos processos produtivos. 
Portanto, espera-se que os resultados obtidos neste estudo promovam o crescimento e 
desenvolvimento das ferramentas de simulação computacional, em direção à indústria 4.0. 
Os estudos que utilizam as revisões sistemáticas precisam ser amplos e não ter tendências na 
sua elaboração. Outros pesquisadores, por meio da divulgação dos critérios, precisam estar 
disponíveis para refazer o procedimento. Assim, revisões sistemáticas de qualidade 
satisfatória são vistas preferível nível de indício para tomadas de decisão (Meerpohl et al, 
2012). 
Com base nos objetivos centrais, a pesquisa dos artigos utiliza a base de artigos Web of 
Science (WoS), com o propósito de responder as seguintes perguntas:  
01) Quais são as principais questões discutidas na Simulação Computacional quando 
relacionada à indústria 4.0? 
02) Quais restrições, dificuldades e necessidades de adaptação para a Simulação 
Computacional atender aos aspectos de virtualização dos processos produtivos? 
03) Quais tendências para os estudos de Simulação Computacional? 
O parâmetro utilizado para a busca na plataforma WoS foi:  Tópico: ("INDUSTR* 4.0") AND 
Tópico: (SIMULATION).  
 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 
 
Em todo o mundo, esforços têm sido feitos para melhorar a produtividade e eficiência das 
indústrias e essa melhoria pode ser alcançada por meio da integração da Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) com a manufatura (SHAFIQ et al., 2015).  
Com base nos parâmetros utilizados, foram encontrados 70 publicações que possuem 
correlação entre as palavras chaves indust* e simulation.  Com o refinamento da pesquisa, 
foram identificados 7 artigos que se repetiam no banco de dados. Assim, reduzindo para 63 
publicações.  
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Os principais assuntos discutidos a partir da análise das 63 publicações foram como utilizar a 
simulação, por meio da virtualização dos processos, para que seja possível ter uma fábrica 
digital que torne mais eficiente o processo de otimização dos recursos.  
A combinação da automatização no ambiente de simulação possibilita que se tenha uma 
interferência inovadora no chão de fábrica, sem a necessidade de intervenção manual no 
processo. Bohacs e Rinkacs (2017) afirmam que as últimas tendências, como os temas da 
indústria 4.0 e sistemas ciberfísicos, possibilitam um significativo impulso ao processo de 
modelagem da simulação, pois necessitam de um modelo digital do sistema.  
Além da utilização da simulação computacional em um contexto de sistema produtivo, 
também é possível encontrar aplicações nos sistemas logísticos. O processo de criação de um 
modelo de simulação em um ambiente logístico com método de programação e virtualização, 
possibilita realizar diversas implementações a partir de análises aprimoradas.    
As principais barreiras constatadas para o processo de migração para a indústria 4.0 é a 
interconexão e informatização dos processos de transformação de uma empresa, visto que, a 
necessidade de capturar diferentes tipos de dados, por meio de sensores, é um desafio para a 
maioria das empresas. Além da coleta de dados, os mesmos precisam ser tratados e 
combinados para gerarem as informações necessárias.  
 
Desta maneira, o uso da simulação computacional em um contexto da indústria 4.0, necessita 
ter um grande volume de informações contidas no chão de fábrica. Além disso, com um poder 
avançado de análise de dados, que possibilite ter uma representação virtual mais próxima da 
realidade. Com o avanço desta interatividade entre a fábrica e o sistema computacional, 
possibilitará que os testes e análises possam ser executados virtualmente sem prejudicar 
financeiramente ou impactar as condições físicas dos ambientes simulados.  
Um dos principais meios para otimizar os processos de virtualização dos sistemas produtivos 
é o uso do conceito Twin digital, que segundo Uhlemann, et al. (2017) é ter uma junção do 
sistema de produção através de um equivalente digital, como meio para otimizar com menor 
atraso possível do tempo de captura de dados e a criação da variável digital.  
 

RESULTADOS OBTIDOS 
Algumas iniciativas têm sido promovidas com o intuito de impulsionar o crescimento 
tecnológico e produtivo nas organizações. Neste sentido, a indústria 4.0 tem se destacado com 
um tema bastante propício nas discussões nas formações dos futuros profissionais que 
deverão se adaptar a estas novas necessidades existentes na sociedade. Alguns princípios são 
definidos como importantes para o desenvolvimento da indústria 4.0, com isso, a 
virtualização dos processos produtivos torna-se uma questão a ser analisada em conjunto com 
as práticas de simulação computacional. 
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Palavras-chave: Renda e Produtos Reciclados. 

 
Objetivo 

O trabalho objetiva analisar o desempenho de uma cooperativa reciclável ligada à incubadora 
UFG. Esse estudo está baseado no desempenho da cooperativa RAMA entre os meses de 
janeiro a outubro de 2015 que, diferente das demais cooperativas, possui uma parceria 
exclusiva com a Leroy Merlin e o Cata Treco.  O trabalho aponta os principais produtos que 
foram comercializados, aqueles que foram responsáveis por gerar maior renda, as rendas por 
cooperados e renda média por cooperativa.  

Método 
O trabalho consistiu na coleta dos dados primários junto à cooperativa RAMA e, após isso, os 
mesmos foram tratados no software Excel.  

Resultados Obtidos 
A Tabela 1 mostra quais foram os cinco produtos mais comercializados em termos de 
quantidade e seus respectivos percentuais e percebe-se que o papelão é o produto que em 
média mais foi comercializado nos meses de 2015.   

Tabela 1 - Materiais mais comercializados pela cooperativa Rama em 2015. 

Produtos Volume Médio 
Mensal (Kg) 

Participação 
(%) 

Papelão 12.863,85 35,7 
Sucata 7.165,29 19,9 

Papel Misto 6.451,60 17,9 
Papel Branco 3.749,80 10,4 

Plástico 1.882,80 5,2 
Outros 3.929,60 10,9 
Total 36.042,94 100 
Fonte: Base de dados da Incubadora Social – UFG. 

Agora, quando a demanda extra da Leroy Merlin e Cata Treco é levada em conta, percebe-se 
pela Tabela 2 que a Leroy Merlin ocupa o maior percentual do total produzido, isto é, cerca de 
32,3% de participação na produção total. 

Tabela 2 – Materiais mais comercializados pela cooperativa Rama – incluindo Leroy e Cata Treco – em 2015. 

Produtos Volume Médio 
Mensal (Kg) 

Participação 
(%) 

Papelão 12.863,85 23,0 
Sucata 7.165,29 12,8 

Papel Misto 6.451,60 11,5 
Papel Branco 3.749,80 6,7 

Plástico 1.882,80 3,4 
Outros 3.929,60 7,0 
Leroy 18.049,70 32,3 

Cata Treco 1.787,13 3,2 
Total  55.879,77 100 
Fonte: Base de dados da Incubadora Social – UFG. 

INCUBADORA SOCIAL 
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Esse impacto na produção da Rama também é percebido na renda média mensal. A partir da 
Tabela 3 é possível perceber que a Leroy Merlin teve a participação de 57% da renda total 
recebida pela cooperativa nos meses de 2015. A Cata Treco, mesmo não tendo uma 
significância muito grande na produção em termos de quantidade (3,2%) representou mais ou 
menos 10% da renda total, ou seja, os produtos comercializados por ela possuem um alto 
valor agregado.  

Tabela 3 – Renda média mensal no ano de 2015 da cooperativa Rama. 

Produtos Renda Média 
Mensal(R$) 

Participação 
(%) 

Papelão 2.819,964 10,4 
Sucata 1.659,187 6,1 
Plástico 1.456,72 5,4 

Garrafa Pet 982,127 3,6 
Papel Branco 825,22 3,0 

Outros 1.189,835 4,4 
Leroy 15.433,26 57,0 

Cata Treco 2.691,133 9,9 
Total 27.057,45 100 
Fonte: Base de dados da Incubadora Social – UFG. 

Agora, a Tabela 4 abaixo deixa claro o impacto gerado pela demanda extra na cooperativa 
Rama, com relação à renda mensal média dos cooperados em 2015.  

Tabela 4 – Renda média mensal no ano de 2015 da cooperativa Rama. 

Mês Número de 
funcionários 

Renda mensal média 
por cooperado (R$) 

Janeiro 18 5.711,77 
Fevereiro 20 745,96 

Março 23 1.295,13 
Abril 23 732,33 
Maio 21 1.236,03 
Junho 17 972,08 
Julho 17 1.024,88 

Agosto 17 639,51 
Setembro 16 681,79 
Outubro 15 1.276,32 

Fonte: Base de dados da Incubadora Social – UFG. 
Os cooperados receberam em média cerca R$1.431,58, contudo o valor está acima da média, 
pois o mês de janeiro apresentou uma demanda extra acima do normal, gerando uma renda 
média de R$ 5.700 por cooperado. Se desconsiderarmos este mês atípico, verifica-se que a 
média salarial muda para R$ 956, ou seja, 21% a mais que o salário mínimo da época, de R$ 
788. 

Consideração Final 
A análise econômica do desempenho permite concluir que a demanda extra da cooperativa 
RAMA exerce influência significativa na sua produção e renda. Assim, tais parcerias são 
grandes estímulos para a cooperativa, visto que houve aumento na renda e no salário dos 
cooperados no ano em questão. 
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Palavras-chave: Teoria dos jogos; negociação de preço; empresa atacadista. 
 

OBJETIVOS 
A Teoria dos Jogos (TJ) é uma teoria matemática que auxilia como os jogadores (tomadores de 
decisão) devem desenvolver suas estratégias visando atingir os objetivos planejados. Com base 
nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é aplicar a Teoria dos Jogos para auxiliar as 
negociações de preço do produto com fornecedores de uma empresa atacadista de Uberlândia 
– MG. 
 

MÉTODOS 
Inicialmente, utilizou-se do método de pesquisa experimental, no qual de acordo com Bryman 
(1989), a pesquisa experimental é mais recomendada para abordagens quantitativas. Ela 
geralmente se relaciona com ensaios controlados em laboratório e também modelagens 
matemáticas e simulações computacionais. 
Tendo em vista o setor abordado, optou-se pela utilização da Teoria dos Jogos para analisar 
quantitativamente os dados, pois envolve pelo menos duas partes em conflito, empresa e 
fornecedores, e, busca por otimizar os resultados para ambos os lados, mostrando qual a melhor 
estratégia para cada um. Com uma boa estratégia e um embasamento teórico, a Teoria dos Jogos 
será capaz de proporcionar argumentos à empresa em questão na barganha com seus 
fornecedores (TAVARES, 2008). 

Coleta e tratamento dos dados 
 Os dados necessários foram coletados através de conversas com supervisão da empresa, visitas 
e análise do banco de dados. 
Foram realizadas duas visitas na empresa, porém a mesma se disponibilizou para atender 
quaisquer dúvidas por e-mail e telefone. Essas entrevistas foram feitas diretamente com a 
Gerente da área de cestas básicas, que trabalha na empresa desde 2009. Para a condução da 
entrevista foi utilizado um questionário com questões abertas que procuraram entender como 
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são as negociações dentro da empresa e quais são os recursos utilizados para apoio na tomada 
de decisões. 
Como forma de se obter um maior poder de barganha, o produto escolhido para a realização da 
pesquisa foi o óleo de soja, por se tratar de um produto que a marca não influencia na decisão 
de compra dos clientes em geral.  
Para o produto especificado, a empresa apresenta três principais fornecedores denominados 
como Fornecedor 1, Fornecedor 2 e Fornecedor 3, por questão de sigilo de informações. 
Separou-se os dados em ‘período de safra’ e ‘período entressafra’ a fim de explorá-los melhor 
e garantir as características necessárias para aplicação da TJ. 
 

RESULTADOS OBTIDOS  
Para um melhor entendimento dos resultados, mostramos os comparativos entre os valores de 
pagamento das estratégias minimax/maximin e da estratégia dominante No período de safra, 
para o “fornecedor 1”, a estratégia maximin leva ao resultado de R$ 2,07, o mesmo ocorre para 
a estratégia minimax para a “empresa”. Já na estratégia dominante, não pode-se afirmar qual o 
valor do jogo, pois como há mais de uma estratégia dominante, os jogadores escolhem o valor 
do pagamento, e não a estratégia onde fornecedor escolhe receber R$ 2,13 e a empresa escolhe 
pagar R$ 2,01, devendo entrar num consenso para fechar tal jogo. 
A interpretação dos dados é a mesma tanto para “fornecedor 2” e “fornecedor 3”, ressaltando 
que apenas “fornecedor 3” apresenta o mesmo resultado para ambas estratégias, 
minimax/maximin e dominante. 
Apresentando o comparativo nas estratégias para o período entressafra. Neste período somente 
nas negociações entre “fornecedor 2” e “empresa” que o valor do pagamento para ambas 
estratégias não é o mesmo, sendo de R$ 2,68 o ponto de sela da estratégia minimax/maximin, 
e para estratégia dominante fornecedor escolhe o pagamento de R$ 2,70 e a empresa o 
pagamento de R$ 2,66. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho mostrou que a Teoria dos Jogos pode ser aplicada como uma ferramenta de 
apoio às negociações de preços de produtos entre uma empresa atacadista e seus fornecedores, 
portanto, o objetivo almejado foi atingido. Por meio da simulação dos jogos a empresa pode 
obter dados que auxiliem em um processo de barganha mais racional e menos intuitivo com 
seus fornecedores. 
Durante a análise dos jogos, percebeu-se que quando houve dominância de uma única estratégia 
(na estratégia dominante) em relação às demais, independente da estratégia utilizada, 
maximin/minimax ou dominante, o resultado final do jogo foi igual, ou seja, a empresa pode 
escolher a estratégia que tem mais afinidade, pois ambas chegam ao mesmo valor de 
pagamento. Já quando as estratégias não são dominantes entre si, a estratégia dominante não 
chega em um valor comum entre empresa e fornecedor, portanto, o valor do pagamento 
dependerá da negociação entre os jogadores. Desse modo o trabalho contribui para as empresas, 
visto que estas podem utilizá-lo com um guia para aplicação da teoria dos jogos em um processo 
de negociação e/ou adaptar o uso para o contexto desejado. 
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