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APRESENTAÇÃO 

 

O Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção (EGOEEP) está na 

sua segunda edição, tendo sido realizado por docentes e por estudantes do Curso 

de Engenharia de Produção, da Universidade Federal de Goiás - Regional de 

Goiânia, no Campus Aparecida de Goiânia. 

O I EGEEP foi realizado no ano de 2016, na Universidade Federal de Goiás 

(UFG), em Aparecida de Goiânia-GO. Nesse contexto, verificou-se o 

crescimento de cursos de Engenharia de Produção e a necessidade de integração 

e discussão sobre o papel deste profissional. Nesse sentido, o tema do evento foi 

“O Contexto Atual da Engenharia de Produção e os Diferenciais para o Mercado 

de Trabalho”.  

 O EGEEP 2016 contou com pouco menos de 100 participantes. Como 

atividades realizadas foram: seis palestras, três minicursos, três visitas técnicas, 

dois painéis debate, além de coquetel e cerimônia de encerramento. 

 Em 2018, o evento teve seu nome alterado para EGOEEP e buscou contribuir 

para  a consolidação da Engenharia de Produção no Estado de Goiás tanto no 

âmbito acadêmico, como no empresarial, dando continuidade aos esforços 

dispensados, desde o ano de 2016.  

No I EGOEEP, cerca de 90 participantes fizeram parte do evento. Entre as 

atividades propostas, destacam-se duas palestras; seis minicursos; três visitas 

técnicas; um painel de debate; uma mostra de trabalhos científicos, tecnológicos, 

de inovação e extensão; coquetel de encerramento. 

Em 2019, o II EGOEEP, em seu objetivo primordial, busca coadjuvar a 

construção contínua e a promoção da Engenharia de Produção no Estado de 

Goiás, em se tratando das perspectivas acadêmica, científica e empresarial, 

conformando, desse modo, a diligência e as atenções devotadas, com 

tradicionalismo, à realização desse significante evento para a área. 



 

 

Assim sendo, “O engenheiro de produção na era da indústria 4.0” apresentou-se 

como tema do Evento em 2019, no qual houve, aproximadamente, 110 

participantes inscritos. As atividades do Evento redundaram em cerimonia de 

abertura, quatro palestras, uma simulação, quatro visitas técnicas dois 

minicursos, uma mostra científica, atividades lúdicas e uma cerimonia e 

coquetel de encerramento. 

Enfim, o EGOEEP é evento do Bacharelado de Engenharia de Produção da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, que tem, a cada ano, se tornado, 

cada vez mais, um espaço significante e consolidado, em se considerando o 

desenvolvimento, a expansão e divulgação do campo de estudo, de pesquisa e de 

atuação profissional nessa engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERIMÔNIA DE ABERTURA 

Na cerimônia de abertura foram convidados a compor a mesa importantes 

figuras dos cenários político, industrial, intelectual, científico e acadêmico, no 

que circunscreve à abordagem, à publicidade, à normatividade, à gerência e à 

sustentabilidade da Engenharia de Produção.  

 

Os ilustres convidados: 
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Resumo: Nesta pesquisa, foram utilizados dados fornecidos por uma empresa de buffet fast 

food que atua em Goiânia nos quais se encontram informações sobre os eventos realizados 

pela mesma. Objetiva-se verificar quais serviços ofertados são realmente relevantes e, 

lançando mão do método de regressão linear múltipla, identificar quais promovem variações 

significativas no pagamento.  

Palavras-chave: Análise de Demanda; Regressão Linear Múltipla; Software R. 

1.1  Introdução 

Métodos estatísticos são comumente utilizados para colaborar em planejamentos 

empresariais, auxiliando os tomadores de decisão, fornecendo-lhes perspectivas mais precisas 

do negócio, para assim ter controle do estoque e da distribuição, além dos planos de produção 

e dos preços dos produtos ofertados em seu portfólio. Alguns dos métodos são análise de 

mercado, análise histórica, Delphi, ARIMA, regressão linear e alisamento exponencial 

(CECATTO; BELFIORE, 2015). 

Esta pesquisa está fracionada em duas etapas. A primeira objetiva-se verificar, lançando mão 

do método de regressão linear múltipla, quais serviços ofertados por uma pequena empresa 

são realmente relevantes para esta. A segunda etapa, que será realizada em um momento 

futuro, tem como objetivo realizar uma previsão de demanda. Os dados utilizados foram 

fornecidos por uma empresa de buffet fast food situada na cidade de Goiânia (Goiás), 

referentes aos anos de 2006 à 2017. A metodologia usada é a utilização do software R para o 

tratamento dos dados entre o período de 2006 à 2016, para compará-los com os auferidos no 

ano de 2017. 

1.2 Metodologia 

Cada registro fornecido pela empresa contém a data da realização do evento, o pagamento 

pelo serviço e a quantidade contratada de cada item do cardápio (que totalizam 43 itens). De 

modo que, esse recorte temporal do banco de dados contêm 552 registros. 

Para se realizar uma análise mais concisa, filtrou-se os itens do cardápio que estão presentes 

em, pelo menos, 15% dos eventos. Além disso, é mantido apenas os registros anteriores à 

2017, excluindo-se outliers a fim de eliminar amostras de pagamentos anormais. Ademais, por 

se tratar de um recorte temporal “grande”, a desvalorização monetária torna-se relevante para 

a precisão das análises. Assim, os pagamentos realizados foram deflacionada utilizando a taxa 

de inflação IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) calculada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019). Desse modo, o modelo quantitativo 

proposto, regressão linear múltipla, retorna um ajuste na forma de função linear, expressa pela 

equação (1), a qual possui como variáveis relevantes as independentes e a variável dependente 

Y (BUSSAB, 2010). 

 

𝑌=𝛽0+Σ(𝛽𝑖∙𝑥𝑖)𝑖+𝜀 (1) 

No que tange o tratamento dos dados, é utilizado o software R para a realização e análise da 

regressão linear múltipla, tal como efetuar testes a fim de verificar a significância das 
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variáveis e a normalidade dos resíduos da regressão. Para isso, é estabelecido um padrão, o 

nível de significância analisado de cada variável será de 1%. Ademais, é verificado, ao final, a 

qualidade do ajuste ao analisar o coeficiente de determinação R². Isto posto, para se avaliar a 

eficiência do modelo, os dados dos contratos do ano de 2017 são utilizados como grupo de 

controle. Estes que são comparados. Ao final, é feito um teste de normalidade com a diferença 

entre a previsão obtida e o valor esperado (erro ou resíduo da previsão). 

1.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Feito o filtro como supracitado, a amostra utilizada para a modelagem da regressão é 

composta por 438 registros (de 2006 à 2016) e 12 variáveis: Algodão Doce (x1); Batata Frita 

(x2); Bebidas (x3); Crepe Suíço (x4); Garçons (x5); Hot Dog (x6); Milk Shake (x7); Mini-

Churrasco (x8); Mini-Hambúrguer (x9); Mini-Pastel (x10); Mini-Pizza (x11) e, por fim, 

Pipoca (x12). Dessas, as variáveis 1, 3 e 12 são binárias e as restantes contínuas. A Tabela 1 

apresenta as variáveis significativas para o modelo, bem como seus coeficientes (que 

representam seu preço por unidade contratada) intervalar inferior, pontual e intervalar 

superior respectivamente. 

 

Tabela 1 - Variáveis e seus coeficientes 

VARIÁVEL X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
X1
0 

X1
1 X12 

INFERIOR 3 468,38 2,62 389,27 
4,6
2 

5,1
2 

2,8
1 

0,3
4 

1,9
2 

0,5
7 165,56 

PONTUAL 4,67 715,26 4,58 469,74 
6,3
9 

7,7
5 

3,7
4 

1,9
3 

2,8
3 

2,2
6 340,59 

SUPERIOR 6,13 962,14 4,53 550,2 
8,1
7 

9,7
5 

4,6
8 

3,5
1 

3,7
3 

3,9
4 515,59 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A avaliação da qualidade do ajuste contou com a análise do R2 e com a estimativa de 

pagamento dos eventos do grupo de controle. O R2 ajustado obtido é 0,9368, logo, 93,68% da 

variação do pagamento é explicado pelas variáveis endógenas ao modelo. A comparação entre 

os valores previstos e os valores observados é representada na Tabela 2 de forma resumida. 

 

Tabela 2 - Comparação entre os as médias dos pagamentos previstos e os dos 

pagamentos observados 

MÉDIA DO PAGAMENTO MÉDIA DO PAGAMENTO 

MÉDIA DO ERRO 
OBSERVADO PREVISTO  

1530,94 1592,01 61,07 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Por fim, observa-se que o erro absoluto médio encontrado é de 235,38 e os resíduos da 

previsão apresentaram distribuição aproximadamente normal. 

1.4 Considerações Finais 

Observa-se que ao se aplicar o filtro na amostra foi possível determinar os serviços de maior 

relevância para a empresa (Algodão Doce, Batata Frita, Bebidas, Crepe Suíço, Garçons, Hot 

Dog, Milk Shake, Mini-Churrasco, Mini-Hambúrguer, Mini-Pastel, Mini-Pizza e Pipoca) e os 

seus preços encontrados pelo modelo. O Algodão Doce, mesmo se mostrando relevante nos 

resultados do filtro, foi qualificado como não significante para a regressão. Logo, não é 

responsável por variações significantes no pagamento. Define-se então como ponto de partida 
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da segunda etapa a identificação do método estatístico que será utilizado para a previsão da 

demanda para, em seguida, aplicá-lo nos dados da empresa. 
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2 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA – GO - RESULTADOS PRELIMINARES - VF 

Amanda M. de Oliveira, amandamendonca61@gmail.com, UFG  

Vinícius de Faria Paula, v-depaula@hotmail.com, UFG 

                                        Gabriela de Souza Santos, gabi.souza.santos89@gmail.com, UFG 

 

Resumo: O serviço de saúde é elemento fundamental para a dinâmica das cidades, sobretudo 

pela sensibilidade da população em relação a este serviço, tendo impacto direto na qualidade 

de vida da população. Assim, objetivo deste trabalho é descrever e analisar os níveis de 

expectativas e percepções de clientes/usuários de serviços públicos de saúde, aplicando a 

escala SERVQUAL. Os dados coletados receberam tratamento estatístico do software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) com utilização de escala Likert de 5 pontos 

para avaliação da satisfação do consumidor. 

Palavras-chave: Serviço; Saúde pública; Expectativa; Percepção; Satisfação. 

2.1 Introdução 

Trata-se de um truísmo afirmar que o setor de serviços se reveste de relevância 

socioeconômica expressiva em nível global, pode-se apontar que a saúde assume uma posição 

de destaque, sobretudo pela sensibilidade da população em relação a este serviço. Assim 

objetivo deste trabalho é descrever e analisar os níveis de expectativas e percepções de 

clientes/usuários de serviços públicos de saúde (Unidades Básicas de Saúde – UBSs) de 

Aparecida de Goiânia (região metropolitana de Goiânia), bem como identificar os atributos 

mais importantes desses serviços a partir das opiniões dos clientes. É importante dizer que a 

satisfação dos clientes é obtida a partir da diferença entre suas expectativas e níveis de 

percepção. 

2.2  Métodos 

Em relação ao processo de coleta de dados, é importante destacar que foram coletados dados 

primários e quantitativos. Os dados primários, preliminares, foram obtidos a partir do 

levantamento realizado em uma amostra não probabilística de 77 clientes em Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro hospitais, todos 

da cidade de Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia. Esses dados foram 

coletados nos meses de março, abril e maio de 2018. 

Os dados quantitativos foram tratados estatisticamente, especialmente referentes às 

expectativas e níveis de percepção dos clientes. Foram obtidos parâmetros inerentes à 

estatística descritiva, particularmente medidas de tendência central e dispersão, como média, 

desvio padrão e coeficiente de variação. Em seguida, obteve-se as lacunas/gaps inerentes a 

cada atributo a partir da diferença entre as expectativas dos clientes e os níveis de percepção. 

Para calcular a importância relativa definiu-se a “ponderação” referente a cada nível de 

importância. Por exemplo: Primeiro mais importante: peso 5; Segundo mais importante: peso 

3; Terceiro mais importante: peso 1. 

2.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Primeiramente é possível afirmar que para todos os atributos os níveis de expectativas são 

maiores que os níveis de percepções, em geral os clientes estão insatisfeitos com os serviços 

públicos de saúde. O maior gap está relacionado ao constructo “atendimento” (2,56) e o 

menor gap está relacionado a “tangibilidade” (1,65) e “segurança” (1,77). 

Pode-se observar que os valores para o coeficiente de variação (CV) são relativamente baixos 

para os atributos da expectativa do usuário de serviços de saúde pública, para os valores da 



II ECONTRO GOIANO DE ESTUDOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - EGOEEP 

20 a 22 DE MARÇO DE 2019 

UFG – REGIONAL GOIÂNIA – CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

“O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0” 

26 

EGOEEP 2019 

expectativa é 12,68%, e a média da percepção ficou em 46,56%. Por fim, o coeficiente Alfa 

de Cronbach foi igual a 0,88, significa que a confiabilidade da escala é aceitável. 

O construto mais importante é “confiabilidade”, coincidindo com as maiores expectativas 

constatadas anteriormente, o segundo constructo mais importante é “atendimento”, o qual 

possui o pior desempenho, uma situação paradoxal, ou seja, para relativas altas importâncias 

há baixos desempenhos. 

2.4  Considerações Finais 

O objetivo deste artigo é objetivo deste trabalho é descrever e analisar os níveis de 

expectativas e percepções de clientes/usuários de serviços públicos de saúde (Unidades 

Básicas de Saúde – UBSs) de Aparecida de Goiânia. 

Pôde-se concluir que, em geral, os clientes estão insatisfeitos com os serviços públicos de 

saúde, principalmente em relação à dimensão “atendimento”. Os atributos mais importantes 

estão ligados aos constructos “confiabilidade” e “atendimento”. 

Em relação ao coeficiente de variação, observou-se que os valores referentes às percepções 

são mais heterogêneos que os valores das expectativas. Para os constructos mais importantes 

(atendimento e confiabilidade) os desempenhos são relativamente baixos. Essa inferência 

corrobora a constatação anterior, sobretudo em relação ao atendimento, que apresentou os 

maiores níveis de insatisfação. 
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3 IMPLANTAÇÃO DA ISO 45001 EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA 

DE ENSINO 
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Lorena Martins Medeiros, lorenamartins.medeiros@hotmail.com, FCT-UFG 

 

Resumo: A ISO 45001 busca alinhar a estratégia da empresa com o Sistema de Saúde e 

Segurança no trabalho, bem como melhorar o foco em desempenho e saúde ocupacional 

(BSIGROUP, 2016). Nesse contexto, o projeto de extensão PJ755-2018, com início em 

novembro de 2018, começou a implantação de SST com base na metodologia definida pela 

ISO e com apoio do método PDCA, sendo contemplado até o presente momento 7 passos dos 

10 definidos pela ISSO. 

Palavras-chave: PDCA; SST; POP; NR; Instituição Pública de Ensino. 

3.1 Introdução 

A ISO 45001 é normatividade que visa ao resguardo da SST, considerando-se a manutenção 

da vida, um dos direitos humanos básicos. Partindo desse pressuposto, este trabalho busca 

apresentar as perspectivas do projeto de extensão PJ755-2018 que tem como meta implantar a 

ISO 45001 em uma instituição pública de ensino com o intuito de criar a cultura de SST tanto 

para docentes, como técnicos, discentes e público envolvido até o agosto de 2019. 

3.2 Métodos 

Segundo Rostykus, Ip, e Dastin (2016), a implantação da ISO 45001 deve seguir 10 etapas, 

que contempla Escopo do projeto, definição das normas de segurança contempladas; termos 

que serão utilizados; definição de lideranças, trabalhadores, participantes e consultores do 

projeto; contexto onde a instituição está inserida; e a partir do passo 6 é utilizado como 

suporte o método PDCA (Plan-Do-Check-Act), que corresponde à pesquisa bibliográfica 

quanto as normas de segurança (NR’s) que dão suporte ao trabalho. Com a primeira etapa, 

Plan (Planejar), a qual engloba o Passo (6), foram definidas ações de direcionamento dos 

riscos inerentes ao tipo de trabalho de cada área dentro da instituição. A etapa Do (Fazer) 

engloba o Passo (7), responsável por Suporte, e Passo (8) por Operação. O Passo (8), bem 

como a etapa Check (Checar), Passo (9), que contempla o desempenho e as metas, e a etapa 

Action (Ação), Passo (10), o qual inclui novas melhorias. 

3.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Em agosto de 2018, via o Decreto 9476, o governo Federal alterou a política de segurança do 

trabalho, sendo que as instituições de ensino federal passam a ser regidas quanto a Segurança 

no Trabalho pelas NR’s de SST (BRASIL, 2018). Esse fato é parte crucial e necessária para 

implantação de qualquer Sistema de Gestão de SST (SGSST). 

De acordo com o Passo (1) da metodologia de Rostykus, Ip, e Dastin (2016), foi definido 

como escopo a implantação de SST na Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. Como 

Passo (2) e (3) para implantação da ISO 45001, buscou-se trabalhar principalmente com as 

seguintes NR’s: NR 1, que trata das Disposições Gerais de SST; NR 2, sobre Inspeção Prévia 

das áreas; NR 4 que define Serviço Especializado em Segurança e Medina no Trabalho 

(SESMT) que na instituição pública pode ser substituído pelo Serviço Integrado de Atenção à 

Saúde do Trabalhador (SIASS); NR 5 que define o que é CIPA que tem como paralelo a 

Comissão Interna de Saúde do Trabalhador (CISSP); NR 6 que defini os tipos e uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI); NR 9 que defini o que contempla o Plano de 

Prevenção de Riscos e Acidentes (PPRA) e Mapa de risco; NR 17 que trata sobre Ergonomia; 

NR 23 que define padrões de Prevenção a incêndio; e NR 26 que define tipos e como utilizar 
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Sistema de Sinalização para SST. Frente a esses, normas foram definidos os padrões de 

Reconhecimento de Atividades (RA), Procedimento Operacional Padrão (POP) e Mapa de 

risco. 

No Passo (4) foram definidos como responsáveis pela execução e manutenção do projeto e 

gestão do Mapa de risco a CISSP em conjunto com a Direção da instituição e dos 

coordenadores de cada área; por atualização dos POPs, os gestores de cada área, e  

treinamento a cargo do técnico do SIASS, o qual possui responsabilidade técnica pela 

instituição. 

Quanto ao Passo (5), a instituição se encontra inserida num contexto difícil de ser trabalhado, 

estando alocado em prédio de outra instituição pública, a qual possui outro formato de gestão. 

Não é reconhecida dentro dos contratos de SST da corporação. Possui poucos recursos 

financeiros, não sendo alocado nenhum recurso destinado a SST. 

Com relação a etapa Planejar, Passo (6), foram repassados a todos docentes e técnicos 

responsáveis por cada atividade o modelo de RA, tendo até o presente momento o retorno de 

apenas 10%. Porém, mesmo considerando o baixo volume, foram definidos os padrões de 

Mapa de Risco das salas de aula, o qual será afixado para início das aulas em março de 2019. 

Na Etapa (7), perante os POP’s já desenhados foram definidos os recursos necessários e 

emitidos Memorandos e Ordem de serviços, procedimentos inerentes a organização, bem 

como foram definidos treinamentos que serão realizados em março de 2019, buscando maior 

conscientização e motivação do público alvo, com o intuito de apresentar o benefício de tais 

procedimentos bem como treinar o público quanto a EPI’s que são de uso comum, pontos de 

segurança necessários para as atividades. 

3.4 Considerações Finais 

Esses resultados podem ser justificados por início de implantação de novo formato de trabalho 

e levando em consideração que está sendo disseminado a cultura de trabalhar com SST. De 

acordo com a visão de Bsigroup (2016) quanto a ISO 45001, o enfoque da alta direção se 

torna fator preponderante quanto a liderança e compromisso da empresa quanto a SST, 

gerando maior comprometimento por parte dos trabalhadores, sendo que a definição da 

liderança dentro da instituição foi feita e conta-se com o apoio da Direção. Dentro do contexto 

apresentado no Passo (5), e lembrando que todos possuem atividades posterior ao período de 

trabalho ou estudo na instituição, a SST vem assegurar essa continuidade, implantando 

alterações de tarefas que antes não eram necessárias e que passam a fazer parte do cotidiano 

das disciplinas/atividades. Essa etapa deve atingir o 90% até o fim de projeto, agosto de 2019. 

3.5  Referências Bibliográficas 
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4 ARDUINO PARA O ENSINO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 

EMBARCADOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Diogo de Souza Rabelo, diogo.rabelo@ufg.br, FCT-UFG  

Fernando Nunes Belchior, fnbelchior@ufg.br, FCT-UFG 

Marcos Paulino Roriz Junior, marcosroriz@ufg.br FCT-UFG 

 

Resumo: Neste trabalho, a plataforma Arduino foi testada como uma ferramenta de projetos 

para as disciplinas de Automação e Controle e de Introdução a Computação dos cursos de 

Engenharia de Produção e Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), avaliando se a mesma pode ser adequada para o ensino destas disciplinas. Para isso, a 

metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) foi utilizada e a abrangência e 

significância dos projetos desenvolvidos pelos estudantes foram avaliadas. 

Palavras-chave: Arduino; Automação e Controle; Programação; Educação; ABP. 

4.1 Introdução 

O ensino de disciplinas relacionadas a Automação e Controle de sistemas embarcados é tido 

como desafiador devido à complexidade inerentes a prototipação e programação de tais 

sistemas (CANDELAS et al., 2015). Esta complexidade foi um fator motivacional para o 

surgimento de ferramentas de prototipação, tais como Arduino e Raspberry Pi, que fornecem 

kits de desenvolvimento de microcontroladores que não requer conhecimento avançado de 

programação, nem de eletrônica (JAMIESON, 2010). Assim, a questão que se propõe avaliar 

neste trabalho é: a ferramenta Arduino deveria ser usada como plataforma para ensinar 

sistemas embarcados de automação e programação? 

4.2 Metodologia 

A disciplina “Automação e Controle” na Universidade Federal de Goiás é ministrada a 

estudantes do quarto ano do curso de Engenharia de Produção. Nesta etapa, os estudantes já 

adquiriram conhecimentos sobre algoritmos, bem como os métodos de análise de circuitos 

elétricos. Já a disciplina de “Introdução a Computação” é ministrada no segundo período, 

onde os alunos adquirem e praticam o conhecimento de algoritmos. Noções básicas de 

Eletrônica foram apresentadas aos alunos durante ambas disciplinas, antes de elaborarem seus 

projetos finais práticos. 

4.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Foram propostos vários problemas práticos aos estudantes para desenvolverem o trabalho em 

grupos de quatro ou cinco integrantes, dentre os quais os seguintes são sinteticamente 

apresentados: (a) Contagem automática de peças em uma esteira; (b) Irrigação automatizada 

de uma horta; (c) Sistema de contagem de vagas de estacionamento; (d) Simulador de ondas 

em um tanque. Os dois primeiros referem-se à disciplina de Automação e Controle, enquanto 

que os dois últimos à disciplina de Introdução a Computação. A Figura, a seguir, ilustra os 

trabalhos feitos em forma de maquete pelos alunos. 
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Figura 1: Trabalhos, em grupo, desenvolvidos pelos alunos, com base no Arduino 

 
(A)                                                               (B) 

 

 

                              (C)                                                                        (D) 

Fonte: dos autores, 2019. 

 

4.4 Considerações Finais 

Todos os alunos de ambos os cursos concluíram que o trabalho foi parte extremamente 

importante em seu processo de aprendizado, tendo utilizado vários conceitos vistos ao longo 

do curso, embora algumas dificuldades foram reportadas devido à falta de conhecimentos 

mais avançados sobre Eletrônica (em ambos os cursos). Este relato fica evidente quando os 

alunos podem implementar e visualizar os efeitos dos algoritmos aprendidos utilizando a 

ferramenta. 
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5 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA, 

ESPECIFICIDADES E DESEMPENHO DA INOVAÇÃO EM 

PEQUENAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

Fábio Ramos Alves, fabioramos05@hotmail.com, FCT-UFG  

Perola Ferreira Santos Silva, perolaferreira159@gmail.com, FCT-UFG  

Meire Ramalho de Oliveira, meire.oliveira@ufg.br , FCT-UFG 

Lie Yamanaka, lie@ufg.br, FCT-UFG 

 

Resumo: Este trabalho apresenta um levantamento preliminar feito com pequenas empresas 

de base tecnológica do estado de Goiás. A finalidade deste estudo foi identificar 

especificidades de pequenas empresas, orientação estratégica e o seu desempenho em 

inovação. A amostra de pesquisa foi constituída por 5 empresas. E os resultados obtidos 

apontam para presença de características próprias de pequenas empresas (especificidades), 

bem como a predominância da orientação estratégica prospectora. 

Palavras-chave: Empresa; Pequena; Estratégia; Inovação; Desempenho. 

5.1 Introdução 

As pequenas e médias empresas (PME) possuem características singulares se comparadas às 

empresas de grande porte e elas contribuem de maneira significativa para o crescimento do 

setor econômico (TERZIOVSKI, 2010). Apesar das PME terem tamanha importância, elas 

também apresentam falhas nos mais diversos ramos da organização, o que contribui para um 

não crescimento das empresas e aumento da taxa de mortalidade. Por isso, é importante 

conhecer melhor os tipos de estratégias adotadas pelas pequenas empresas, assim como sua 

relação com o desempenho em inovação. Este trabalho busca apresentar resultados 

preliminares de uma proposta de avaliação das especificidades, orientação estratégica e 

desempenho inovador das empresas de base tecnológica de Goiás. 

5.2 Métodos 

Foi realizado um estudo multi-casos em 5 empresas de base tecnológica. Para o levantamento 

de dados foi utilizado um questionário estruturado com quatro partes principais: dados gerais 

dos respondentes, orientação estratégica, especificidades da pequena empresa e desempenho 

em termos de inovação. Na parte relacionada a orientação estratégica utilizou-se o modelo 

proposto por Conant, Mokwa e Varadarajan (1990), o questionário de especificidades foi 

elaborado por meio de um construto teórico de pesquisas anteriores que deu origem a um 

protocolo da pesquisa e ao questionário final. O desempenho em inovação foi medido em 

termos de novos produtos ou processos desenvolvidos pela empresa. Os dados levantados 

foram compilados conforme os gráficos apresentados na próxima seção deste artigo. 

5.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

De um modo geral, com relação às características da empresa de pequeno porte, os 

administradores das organizações consultadas concordaram, em algum nível, com 69% das 

alternativas que apontam para especificidades da pequena empresa, como pode ser observado 

na figura 1. 
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Figura 1 – Percentual de concordância com especificidades da pequena empresa, pelos 

empreendedores consultados. 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

Figura 2 - Percentual dos tipos estratégicos predominantes nas empresas verificadas, de 

acordo com a classificação de Miles e Snow (1978). 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

Outro resultado obtido é quanto a orientação estratégica adotada. Nas empresas verificadas, o 

tipo estratégico de maior predominância foi o prospector, conforme a figura 2. Já com relação 

ao desempenho de inovação constatou-se que 100% das empresas lançaram novos produtos 

ou processos nos últimos três anos. 

5.4 Considerações Finais 

Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura. Assim como alguns autores vêm 

enfatizando as especificidades da pequena empresa ao longo do tempo, por exemplo Leone 

(1999) e Escrivão Filho (2003), os administradores participantes deste estudo também 

concordaram com essas características distintas das grandes organizações presentes na sua 

empresa. Além disso, o tipo estratégico prospector também aparece como uma tendência nas 

pesquisas de pequenas empresas (LAFORET, 2009). Essa orientação estratégica é um 

indicativo de iniciativas de inovação que está diretamente ligada a empresas de base 

tecnológica. Isso é reforçado ainda pelo percentual de empresas que lançaram novos produtos 

ou processos recentemente. 
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6 SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA (GO) - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

E DESCRITIVO 

Gabriela de Souza Santos, gabi.souza.santos89@gmail.com, UFG 

Amanda Mendonça de Oliveira, amandamendonca61@gmail.com, UFG 

Vinícius de Faria Paula, v-depaula@hotmail.com, UFG 

 

Resumo: O serviço de transporte público é responsabilidade do município que pode organizar 

e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Sendo assim, o objetivo 

deste artigo é identificar e avaliar a percepção dos usuários quanto à qualidade do serviço de 

transporte público da cidade de Aparecida de Goiânia/GO, utilizando questionários e também 

a lógica estabelecida pela SERVPERF. 

Palavras-chave: Transporte público; Serviços; Satisfação; Qualidade. 

6.1  Introdução 

O setor de serviços ocupa uma posição de destaque e vem em ritmo de crescimento. Zeithmal 

& Bitner (2003) afirmam que nos anos recentes, o setor de serviços vem ocupando maior 

importância na economia mundial. No Brasil, registra Ferraz e Torres (2004), que mais de 

80% da população vive nas cidades. Desta forma, cerca de 140 milhões de habitantes utilizam 

os sistemas de transporte urbano. Considerando as referências postas, este trabalho tem por 

objetivo identificar e avaliar a percepção dos usuários quanto à qualidade do serviço de 

transporte público de Aparecida de Goiânia/GO, através de um estudo exploratório e 

descritivo, bem como a identificação dos atributos considerados mais relevantes neste setor. 

6.2 Métodos 

Para subsidiar o instrumento de pesquisa e coleta de dados foram aplicados questionários com 

usuários que se encontravam nos terminais coletivos Cruzeiros, Veiga Jardim e Anhanguera, 

com alternância de dias e horários para que os dados obtidos refletissem ao máximo a 

realidade dos usuários assíduos desse meio de transporte. Destaca-se que os questionários 

foram aplicados até a data de 02/10/2014. 

Sendo assim, a estrutura da escala conta com um conjunto inicial de questões inerentes à 

caracterização da amostra (setor 1), referentes ao local de residência, idade, frequência de 

utilização do serviço analisado, gênero, tipo de usuário, e o objetivo do deslocamento. Após 

esta seção, tem-se um quadro com dezesseis questões/atributos vinculadas a treze constructos, 

de acordo com o grau de satisfação e o grau de importância pertinente ao referido 

questionamento (setor 2). Nesta etapa utilizou-se de escala do tipo Likert de 5 pontos para o 

grau de satisfação, sendo (1) muito insatisfeito e (5) muito satisfeito e, para o grau de 

importância, (1) nenhuma importância e (5) muito importante. Os questionários aplicados 

podem ser acessados  

link:https://drive.google.com/file/d/12L56Ktd1CWNdyaHjhsCFTOE2iRHRtQMM/view?usp

=sharing. 

Por fim, os dados coletados foram tratados estatisticamente, a partir do software Statical 

Package,  for Sciences (SPSS). 

6.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Ao final do processo, foram contabilizadas 213 pesquisas válidas com os seguintes resultados: 

amostra do setor 1 indica que 62,4% dos entrevistados residem em Aparecida de Goiânia – 

GO e em sua maioria com idade entre 19 e 35 anos, em grande parte, sou seja 66,2% são do 

sexo feminino e para 42,3% o objetivo do deslocamento é pra diversos motivos. 
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Para o setor 2, 24% dos usuários declararam-se totalmente insatisfeitos, 39% apontaram estar 

insatisfeitos com o serviço de transporte público da cidade e 56 questionários, equivalente a 

26% do total, assinalaram o valor três (3), valor indicativo de que estes usuários não se 

consideram nem satisfeitos e nem insatisfeitos com o serviço que vem sendo lhes sendo 

ofertado. Apenas 11% dos utentes descreveram estar satisfeitos ou totalmente satisfeitos com 

o serviço mencionado. 

6.4 Considerações Finais 

Os resultados apontaram que os constructos referentes à lotação, segurança, frequência, 

confiabilidade e características dos locais de parada destacam-se entre os demais, pois 

apresentaram tanto as menores médias referentes à satisfação, quanto as maiores médias 

pertinentes à importância dos mesmos. Através da pesquisa realizada pôde-se aferir também 

que as médias atinentes ao grau de importância são relativamente altas, uma vez que variam 

de 3,9 a 4,62, em uma escala variável de um até cinco. Quanto aos níveis de percepção, estes 

destacam-se por exprimir a insatisfação por parte dos usuários. Com as opções de resposta 

variando de um até cinco, os atributos tiveram médias entre 1,44 e 2,9. No que se refere ao 

nível de satisfação geral atribuído pelos usuários, a insatisfação é evidenciada devido ao fato 

de apenas 11% dos entrevistados alegarem estar satisfeitos com o serviço. Ainda sobre os 

resultados, destaca-se o comportamento dos atributos quando comparadas as médias dos 

mesmos para percepção e importância. 
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7 INDÚSTRIA 4.0 E SUA INFLUÊNCIA NA GESTÃO DA PRODUÇÃO 

Jardeson Silva Rego, jardesonrego@gmail.com, Faculdade Pitágoras de Goiânia 

 

Resumo: Já presenciamos três revoluções industriais e estamos entrando na quarta revolução, 

ou Indústria 4.0, caracterizada pela ligação do mundo físico ao mundo cibernético. É 

necessário entender as renovações nos processos e gestão da produção desde as primeiras 

revoluções industriais, buscando na historia os primeiros sistemas de gestão. Buscando 

estudos que exemplifiquem e esclareçam o estabelecimento da Indústria 4.0 e os modelos de 

gestão utilizados e/ou adaptados, além de responder quais os benefícios que ela ofertará. 

Palavras-chave: Revolução; Indústria 4.0; Gestão; Produção. 

7.1  Introdução 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (2016), a Indústria 4.0 é caracterizada pela 

integração e controle da produção a partir de sensores e equipamentos conectados em rede e 

da fusão do mundo real com o virtual. E com essa integração surgem muitas dúvidas, que 

necessitam de respostas para que possamos entender os novos conceitos e as novas 

tecnologias inseridas no meio industrial, tais como: internet das coisas, inteligência artificial, 

big data e automação industrial. 

Este trabalho busca apresentar a importância e as modificações que esse novo modelo de 

indústria ofertará para a gestão da produção. Além disso, irá analisar os métodos de produção 

desde as primeiras revoluções. Estudar a Indústria 4.0, e as novas tecnologias. E conhecer os 

novos métodos de gestão desenvolvidos, e as adaptações dos modelos anteriores para a 

indústria 4.0. 

7.2 Métodos 

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura. As fontes de dados são compostas 

por livros, artigos, periódicos, e teses. Para realizar a pesquisa, utilizaram-se palavras chaves e 

termos relacionados, sendo algumas delas: Indústria 4.0, Revolução, Industry 4.0, Digital 

Manufacturing, Management in 4.0. 

Foram consideradas obras desde o século XX na língua portuguesa e inglesa. As pesquisas do 

estudo foram realizadas entre julho e outubro de 2018, e foram utilizados fontes de pesquisa e 

base de dados os seguintes instrumentos de pesquisa na internet: Google acadêmico, Capes, 

Exacta. 

7.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Com base no levantamento de dados realizado, foi possível fazer uma caracterização histórica 

das três primeiras revoluções industriais, apresentando o período e local em que se iniciou e 

seus fatores revolucionários. Foram analisadas também as contribuições de cada revolução, 

desde a substituição do trabalho braçal por máquinas na primeira revolução até a implantação 

da tecnologia na terceira revolução, e os meios e ferramentas gerenciais desenvolvidos em 

cada uma delas. 

Segundo Hermann, Pentek & Otto (2015), foram identificadas quatro componentes-chave da 

indústria 4.0: Cyber-Physical Systems, Internet of Things, Internet of Services, Smart Factory. 

E a partir desses componetes-chave foram derivados seis princípios, sendo eles: 

Interoperabilidade, Virtualização, Descentralização, Capacidade em Temo Real, Orientação 

de serviços, Modularidade. 

E a Indústria 4.0 mostrou ser mais que novas tecnologias. Segundo Kagermann et al (2013), a 

Indústria 4.0 está focada em criar produtos, procedimentos e processos inteligentes. Com isso 

foi dada abertura para criação de novos modelos de negócios explorando toda sua 

potencialidade, e permitindo uma produção personalizada (Manufatura Aditivada) e assertiva 
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nos serviços oferecidos. Modificando também a organização da empresa que passará a 

comunicar-se de forma horizontal, vertical e de ponta a ponta, instantaneamente. 

7.4 Considerações Finais 

Dado o exposto, conclui-se que a Indústria 4.0, assim como as revoluções anteriores, trará 

grandes benefícios para o meio industrial, sendo uma revolução que inicialmente se 

caracteriza por suas novas tecnologias, mas vai, além disso, transformando também as formas 

de produzir e principalmente gerenciar, pois disponibilizará dados e softwares em todos os 

níveis de gerenciamento e a todo instante, com fácil acesso para a tomada de decisão e 

controle da produção. 
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8 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA BASEADA EM VARIÁVEIS DE 

POSIÇÃO PARA O PROBLEMA DE FLOW SHOP COM 

MINIMIZAÇÃO DOS TEMPOS OCIOSOS E DE ESPERA 

Leandro Moreira Nunes, leanuness96@gmail.com, FCT/UFG 

Dr. Hélio Yochihiro Fuchigami, heliofuchigami@ufg.br, FCT/UFG 

 

Resumo: o presente estudo trata do desenvolvimento de um modelo matemático de 

sequenciamento da produção, em ambiente flow shop permutacional com n tarefas e m 

máquinas, para o problema Fm/pjk, sjk/IhkWhk, com o objetivo de minimizar os tempos de 

espera e tempos ociosos no sistema. Utilizando-se programação Linear Inteira Mista para a 

modelagem, foi possível desenvolver-se o modelo baseado em variáveis de posição.  

Posteriormente,  a  pesquisa  irá  evoluir  para o  estágio  de  implementação 

computacional para resultados quantitativos. 

Palavras-chave: Sequenciamento da produção; Waiting time; Idle time; Modelagem 

matemática. 

8.1 Introdução 

Para se programar a produção, deve-se levar em consideração um conjunto complexo de 

recursos que tornam necessário o desenvolvimento de métodos para auxiliar a tomada de 

decisão, atentando-se ao ambiente de trabalho e suas limitações. Neste estudo é considerado o 

ambiente flow shop, onde as operações acontecem de forma contínua, caracterizado por 

processar um número n de tarefas (j) em m máquinas (k) em um período de tempo p. 

Especificamente, considera-se o flow shop permutacional, onde a ordem de processamento 

das tarefas mantém-se inalterada (Nagano, Moccellin, et al, 2007). 

Existem várias medidas de desempenho disponíveis na literatura. Neste trabalho, as variáveis 

de interesse exploradas serão W (waiting time) e I (idle time), definidas, respectivamente, 

como o tempo de espera das tarefas, ou seja, o custo de tempo em que uma tarefa aguarda a 

máquina subsequente estar preparada para o seu processamento, e tempo ocioso das 

máquinas, o custo de tempo em que uma máquina aguarda a chegada da tarefa a ser 

processada. 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo 

matemático para a minimização dos tempos ociosos e de espera, em ambiente flow shop 

permutacional, considerando-se os tempos de setup. 

8.2 Métodos 

O presente estudo teve início a partir da realização de levantamento bibliográfico para 

contextualização dos métodos utilizados nos problemas de scheduling com soluções exatas e 

quais os critérios considerados para a formulação de modelos matemáticos capazes de simular 

adequadamente o ambiente flow shop com as restrições práticas conhecidas. Dessa forma, 

tomou-se o modelo clássico com variáveis de posição para minimização do makespan 

(Cmax), de Wilson (1989), adaptando-o para incluir os tempos de setup e restrições referentes 

ao tempo de espera e tempo ocioso. 

8.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

A seguir, será apresentado o modelo adaptado para o problema Fm/pjk, sjk/IhkWhk, de 

acordo com a notação α/β/γ de Graham et al (1979), definindo-se as variáveis para o ambiente 

com m máquinas e n número de tarefas: 

 

xjh: variável de decisão binária, que assume valor 1 quando a tarefa j é programada na 

posição h e 0 caso contrário, com j, h = 1, ..., n; 
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Bhk: instante de início da tarefa alocada na posição h na máquina k, com h = 1, ..., n e k = 1, 

..., m;Whk: tempo que a tarefa alocada na posição h espera para ser processada na máquina k, 

com h 

1, ..., n e k = 1, ..., m; 

Ihk: tempo ocioso que a máquina k aguarda pela tarefa alocada na posição h, com h = 1, ..., n 

e k = 1, ..., m. 

Definem-se também os seguintes parâmetros: 

pjk = tempo de processamento da tarefa j na máquina k, com j = 1, ..., n e k = 1, ..., m; 

sjk = tempo de preparação da máquina k para a tarefa j, sendo q a soma total dos setups, com j 

= 1, ..., n e k = 1, ..., m. 

Sendo assim, tem-se a seguinte modelagem matemática: 

Objetivo: MinZ = Σ (Ihk + Whk) 

Sujeito a: 

xjh = 1; (Eq. 1) 

xjh = 1; (Eq. 2) 

B11 = Σ xj1 sj1; (Eq. 3) 

Bh1 = B(h-1)1 + Σ xj(h-1) pj1 + Σ xjh sj1; (Eq. 4) 

B1k = B1(k-1) + Σ xj1 (pj(k-1) + sjk); (Eq. 5) 

Bhk ≥ Bh(k-1) + Σ xjh (pj(k-1) + sjk); (Eq. 6) 

Bhk ≥ B(h-1)k + Σ xj(h-1) pjk + Σ xjh sjk; (Eq. 7) 

Bhk ≥ 0; (Eq. 8) 

xjh    {0, 1}; (Eq. 9) 

Wh1 = 0; (Eq. 10) 

Ih1 = 0; (Eq. 11) 

Whk = Bhk – Bh(k-1) – Σ xjh pj(k-1) - Σ xjh sjk; (Eq. 12) 

I1k = Σ Σ xj1 (pjl + sjq); (Eq. 13). 

A função objetivo especifica a minimização do total dos tempos ociosos e de espera. As 

restrições são definidas a partir da Eq. 1. As Eq. 1 e 2 garantem que uma mesma posição não 

seja ocupada por tarefas diferentes, devido a natureza binária da variável xjh, conforme 

mostra a Eq. 10. 

As Eq. 3 a 9 representam os instantes de início das tarefas, sendo a Eq. 3 o início da tarefa 

alocada na primeira posição, na primeira máquina. As Eq. 4 e 5 representam o início na 

máquina 1 para qualquer posição e início da tarefa alocada na posição 1 para cada máquina, 

respectivamente. 

Assim, as Eq. 6 e 7 são as expressões genéricas para definir o instante de início para uma 

tarefa alocada na posição h, a ser processada na máquina k, com a Eq. 8 garantindo a não-

negatividade de Bhk. 

As Eq. 10 e 11 definem que os tempos de espera e ociosidade, respectivamente, valem zero, 

ou seja, as máquina são preparadas para processar a partir do instante 0, minimizando também 

o estoque entre máquinas (gerado pela fila de espera pela disponibilidade da máquina 

necessária). 

Por fim, a Eq. 12 representa o tempo de espera, calculado a partir do instante de início da 

tarefa na máquina atual, subtraindo-se o instante de início na máquina anterior e os 

respectivos tempos de processamento e setup, e, a Eq. 13 representa o tempo ocioso de 

máquina. 

8.4 Considerações Finais 

Por meio de Programação Linear Inteira Mista, foi possível a modelagem matemática para a 

minimização dos tempos de espera e ociosos, adaptando-se o modelo clássico disposto na 

literatura. O presente trabalho apresenta-se em fase de desenvolvimento, com posterior 
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implementação computacional para simulações do ambiente e comparação com valores 

disponíveis na literatura. 
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9 GESTÃO DE RESÍDUOS: O EMPREGO DE SISTEMAS DE 

TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZA PARA FINS NÃO POTÁVEIS 

NAS INDÚSTRIAS, MECANISMOS QUE AFIANÇAM O PRECEITO 

ÉTICO DA SUSTENTABILIDADE 

Luiz Felipe Ordones Almeida, luizfelipeordones@hotmail.com, PUC-GO  

Murilo C. Vilarinho, murilochaves@ufg.com.br, FCT-UFG 

 

Resumo: A ética de base iluminista identifica o indivíduo como fim e não como meio, que 

usa racionalidade para o bem-estar geral. Essa desdobra-se em legislações de moralidade, 

como Código  de Ética do CREA, que prevê valores socialmente assertivos. O valor 

sustentabilidade é um desdobramento da ética profissional e do sistema produtivo que intenta 

preservar o meio ambiente  para gerações futuras. Assim, é significante o desenvolvimento de 

mecanismos que gerenciem resíduos de atividades humanas poluidoras- aspecto de 

degradação ambiental. Este trabalho propõe o emprego de um sistema de tratamento misto 

(físico, químico e anaeróbico) de águas cinza, em indústrias- instrumento para uma ética da 

sustentabilidade. 

Palavras-chave: Sistemas de Gestão Ambiental; Responsabilidade Social; Desenvolvimento 

Sustentável. 

9.1 Introdução 

Segundo CHAUI (2000), toda ética pode ser considerada universal do ponto de vista da 

sociedade que a institui, porque seus valores são obrigatórios para todos. 

O campo ético é ainda constituído por meios para que o sujeito atinja os fins, mas nem todos 

os meios são justificáveis, apenas aqueles que estão de acordo com os fins da própria ação. O 

individuo como fim utiliza da racionalidade para proporcionar o bem-estar geral. A defesa 

deste se desdobra em legislações como o Código de Ética do CREA, que prevê valores 

socialmente assertivos como a sustentabilidade que influencia atuação profissional e os 

valores das indústrias (BRASIL, 2018). 

É notável a importância do desenvolvimento de mecanismos que gerenciem resíduos 

provenientes das atividades humanas, pois podem degradar o meio ambiente, redundando em 

perdas sociais diversas (BRASIL, 2015). 

Este trabalho propõe o emprego de um sistema de tratamento de águas cinza em indústrias 

(ética sustentável), mecanismo estudado e desenvolvido como objeto de TCC na graduação do 

proponente, que se baseia em sistemas de tratamento misto, composto por processos de 

filtragem física e química e por um tratamento anaeróbico adicional (biológico). 

9.2 Metodologia 

O estudo basear-se-á em pesquisa exploratória e bibliográfica, em que será feito um 

levantamento de fontes bibliográficas, para compreender as possibilidades de reuso de águas 

cinza e da implantação de sistema de tratamento dessas. 

Num segundo momento, serão realizadas algumas melhorias no sistema de águas residuais, 

mecanismo estudado na graduação do proponente. 

Após o refinamento do sistema, será construído um protótipo no qual se realizará testes da 

água tratada por ele. Nesse sentido, para realização das analises serão coletadas algumas 

amostras dentre elas uma amostra testemunha. Os intervalos de coleta e a quantidade de 

amostras serão selecionados, de acordo com a expectativa da eficiência do protótipo somado à 

logística do laboratório. 
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Com resultados dos testes, será calculado o índice de qualidade das águas (IQA). Também 

haverão comparações dos resultados da água tratada com regulamentações nacionais e 

internacionais para determinar seus possíveis usos. 

Se comprovada a eficiência do sistema de tratamento águas cinza, será realizada uma 

investigação sobre a possibilidade de implantação em indústrias, visando economia interna e 

preservação ambiental. 

9.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Tendo como base os resultados obtidos pelo autor durante seu TCC, pode-se dizer que a água 

cinza tratada pelo sistema mesmo antes da proposta de refinamento já apresentava um 

resultado satisfatório podendo classificar a água como classe 1 segundo o CONAMA 

n°357/2005. Segundo esta regulamentação a água poderia ser reutilizada na indústria para fins 

não potáveis como, por exemplo, descargas de vasos sanitários, lavagem de áreas comuns e 

irrigação de áreas verdes (ALMEIDA; MARCIANO, 2018). 

Além disso, mesmo que toda a água tratada não seja utilizada para algum fim específico, com 

a implantação do sistema haveria o tratamento de uma parcela do esgoto produzido pela 

indústria. Como consequência disso, existiria o alívio das estações de tratamento de esgoto e 

água. 

9.4 Considerações Finais 

O indivíduo usa instrumentos éticos para promover o bem-estar geral, um exemplo disso são 

as legislações de moralidade, como o Código de Ética do CREA, o qual apregoa, entre os 

valores éticos, a defesa ambiental. 

Assim, é significante o desenvolvimento de mecanismos que promovam a prática do reuso de 

água visando à mudança de comportamento sobre seu o uso e deve ser instaurada mediante 

mudanças de hábitos da sociedade, de modo a mitigar a perda de quantidade e de qualidade da 

água, juntamente à completa ruína desse recurso natural tão importante que é a água. 
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10 A ÉTICA E SEUS DESDOBRAMENTOS NA INDÚSTRIA 4.0 

Mariana Torres Callefi, marianatcallefi@gmail.com, UFG  

Murilo Chaves Vilarinho, murilochaves@ufg.br, UFG 

 

Resumo: Indústria 4.0 caracteriza a fusão dos mundos físico, digital e biológico e está 

fundamentada em 10 pilares, dentre eles, a ética (VITALLI, 2018). Essa respalda as ações 

morais em sociedade. Na Quarta Revolução Industrial, a ética, já evidenciada em Códigos de 

conduta, como os do CREA, influencia, em alguma medida, a nova conjuntura de produção. 

Nota-se que a ética se desdobra, para além dos códigos de ética, na responsabilidade social e 

ambiental das empresas, na condução do trabalho e dos direitos humanos nas indústrias, na 

transparência, na fabricação de bens- aspectos ainda caros ao modo hodierno de produção. 

Palavras-chave: Ética; Indústria 4.0; Códigos de conduta; Quarta Revolução Industrial; 

Produção. 

10.1 Introdução 

Desde tempos imemoriais até o advento da modernidade, a Ética tem sido considerada pela 

civilização ocidental como elemento que coordena as relações morais (CHAUI, 2000). Essa, 

na perspectiva iluminista e kantiana de indivíduo como fim em si, desdobra- se, em alguma 

medida na era da indústria 4.0, em responsabilidades social e ambiental, na identificação do 

trabalho como um direito humano, na transparência na gestão da empresa e nos Códigos de 

Ética, como o do CREA. Assim sendo, a abordagem do tema ética na indústria 4.0 justifica-

se, pois a ética é de fundamental importância para se vislumbrar esse contemporâneo modo de 

produzir, além de ser assunto relevante para a pesquisa em Engenharia de Produção. Nesse 

sentido, o presente trabalho objetiva compreender a ética e seus desdobramentos no contexto 

da chamada Quarta Revolução Industrial. 

10.2 Métodos 

O corpus literário de pesquisa sobre ética na indústria 4.0 foi separado nos pilares em ética, 

indústria 4.0 e legislações (Códigos de Ética da indústria e do engenheiro). Sobre sua 

natureza, a pesquisa é básica e objetiva gerar novos conhecimentos. Abordagem é qualitativa, 

baseada na indução e na intepretação dos dados oriundo de leituras, fichamentos. Sobre seus 

objetivos (GIL, 1991), é exploratória, envolvendo levantamento bibliográfico sobre o tema 

ética na indústria 4.0. Acerca da técnica de coleta de dados, é bibliográfica e documental, 

baseada em literatura especializada sobre o assunto e códigos de conduta ética. 

10.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Entrevem que a Ética apresenta-se como elemento mutante historicamente além de contribuir 

para o disciplinamento das relações humanas, por meio do estabelecimento de valores e 

padrões que ordenam dada sociedade, aspecto que tende a influenciar o ambiente da atual pela 

indústria 4.0. Como um dos achados de pesquisa, verifica-se que a moral influencia os 

códigos de conduta, falam-se dos relacionados à indústria e à atuação do engenheiro, que 

certamente tem norteado aspectos da produção de bens, características de produtos, serviços e 

relações de trabalho. Essa normatividade advinda do CREA continua, na Quarta Revolução 

Industrial, a salvaguardar a ética, de modo geral, no cenário da produção. 

10.4 Considerações Finais 

Esta proposta de resumo faz parte de assunto em fase inicial de pesquisa e desenvolvimento. 

Ainda são necessárias análises de material bibliográfico e coleta De dados para que haja uma 

melhor verificação. De modo prévio, acredita-se que a Ética, um dos pilares da Indústria 4.0, 

na contemporaneidade, é fundamental, pois salvaguarda condutas que conformam relações 
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humanas pautadas em valores morais em termos de virtude, altruísmo, caráter, 

comportamentos, as quais são previstas no Código de Ética do Engenheiro, no que regula as 

indústrias. À luz do trabalho de grandes pensadores, pode-se compreender que a Ética 

renovou-se, historicamente, além de ser imprescindível ao complexo, e ainda muito 

expansivo, ordenamento que temos hoje. 
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11 GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM A ISO 

45001: UM PROJETO DE PESQUISA 

Mayara Gonçalves de Castro, mayara.castro60@gmail.com, FCT-UFG 

 Cynara Mendonça Moreira Tinoco, cynara.mendonca@ufg.br, FCT-UFG 

 

Resumo: Este estudo apresenta as delimitações do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 

do Trabalho (SGSST) em Goiânia e região. Até o momento, o estudo iniciou um projeto de 

extensão para implantação da ISO 45001 em uma instituição federal de ensino e realizaram-se 

dois eventos para conscientização do público da instituição, conseguindo a mobilização da 

unidade quanto a Saúde e Segurança no Trabalho. Como resultado, acredita-se que a 

organização vem se mostrando cada vez mais preocupada com seus colaboradores e as 

mudanças ocorridas na legislação. 

Palavras-chave: SST; PDCA; Qualidade de vida; SGSST. 

11.1 Introdução 

O Brasil encontra-se em quarto lugar no ranking mundial de acidentes no trabalho, com uma 

morte a cada três horas e trinta e oito minutos (DIESSE,2018), sendo que mais de 90% dos 

acidentes  ocorridos  poderiam  ser  evitados,  se  fossem  seguidas  as  normas  brasileiras  de 

Segurança  e Saúde do Trabalho  (PROTEÇÃO,  2018). Este trabalho  busca apresentar as 

delimitações do sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho em Goiânia e região, 

utilizando como suporte as experiências de quem implantou os parâmetros da OHSAS 18001 

e que possui uma certificação da mesma. 

11.2 Métodos 

O estudo original foi definido e dividido em fases, a primeira, consiste na elaboração e 

publicação de um artigo bibliográfico para o embasamento do projeto, com a finalidade de 

demonstrar como foram as experiências de quem implantou os parâmetros da ISO 45001 e 

que possui uma certificação da mesma. As outras fases tratam da delimitação do sistema de 

Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho em Goiânia e região e sobre o projeto de extensão 

PJ755-2018,  que  vislumbra  a  implantação  da  ISO  45001  na  Faculdade  de  Ciências  e 

Tecnologia no Campus de Aparecida de Goiânia/UFG com apoio do método PDCA, com o 

intuito de definir um estudo de caso a partir da metodologia desenvolvida por Rostykus, Ip, e 

Dastin (2016). 

11.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

A partir das  pesquisas  bibliográficas,  foram  realizados  dois  eventos,  sendo  todos  na 

instituição onde está sendo implementado a ISO 45001: um projeto de extensão (EV347 

2018) com a palestra sobre qualidade de vida (XAVIER, 2018), com duração de 2 horas, com 

15 participantes; e o projeto de extensão (EV368-2018) com o curso de primeiros socorros, 

com 5 horas de duração e ministrado pelo Corpo de Bombeiros do Município de Aparecida, 

tendo como  base  a  NR23  e  NR26  (BRASIL,  2018), Normas Regulamentadoras  (NR’s), 

Ministério do Trabalho, com 25 participantes. Todos os dois projetos tiveram o intuito de 

conscientizar e motivar o público alvo quanto a forma de melhor desenvolver seu trabalho e a 

vida pós-trabalho,  bem  como  prevenções  quanto  a  acidentes  tanto  fora  como  dentro  da 

empresa, a fim de evitar problemas e como trabalhar na causa de forma integrada na gestão de 

Segurança e Saúde do Trabalho (SST). 

Os resultados obtidos até o momento mostram que as organizações estão preocupadas com os 

seus colaboradores, e que várias mudanças estão ocorrendo na legislação de forma a gerar a 

consciência da necessidade de implantação de sistemas de gestão de saúde e de segurança 

ocupacional como parte estratégica. 
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11.4 Considerações Finais 

A ISO 45001 vem contribuir de forma permanente quanto ao controle dos riscos existentes 

dentro do ambiente de trabalho, e colabora com a qualidade e melhoria contínua da empresa 

no campo de preservação, prevenção e proteção de seus funcionários, tornando possível evitar 

e/ou diminuir os índices de acidentes e doenças resultantes de uma má qualidade laboral, bem 

como melhorar a vida do trabalhador pós-trabalho. 

Tendo como base os conceitos da ISO 45001, os eventos realizados pelo projeto, bem como o 

projeto  de  extensão  que  tem  como  intuito  melhorar  o  ambiente  de  trabalho,  gerar  o 

movimento de SST buscando assim a melhoria das condições de trabalho tanto dos docentes, 

como técnicos, prestadores de serviços e discentes. Com base nesse trabalho pode-se iniciar a 

implantação em empresas de Goiânia e região. 
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12 PANORAMA E PERSPECTIVAS DE UM PRODUTOR DE LEITE 

DA REGIÃO DE GOIÂNIA 

Meirielle Ribeiro de OlivZira, meirielle16@hotmail.com FCT-UFG 

Fábio Ramos Alves, fabioramos05@hotmail.com, FCT-UFG 

Cynara Mendonça Moreira Tinoco, cynara.mendonca@ufg.br, FCT-UFG 

 

Resumo: Este trabalho apresenta a atual situação de um produtor de leite da região de 

Goiânia. Tem-se como alvo a busca de melhorias na gestão da ordenha e a padronização dos 

processos de produção de leite que afeta diretamente na produtividade e qualidade do produto. 

Foi feita uma revisão das instruções normativas referentes a qualidade do leite e uma 

observação in loco das práticas adotadas na ordenha. Como  resultado,  foram  constatadas  

falhas  estruturais  e  procedimentais  que  estão  impactando negativamente os indicadores de 

qualidade do leite. 

Palavras-chave: Leite; CBT; CCS; Qualidade; Melhoria. 

12.1 Introdução 

O presente trabalho promove ao produtor de leite analisado, situado na região metropolitana 

de Goiânia, o conhecimento de elementos que possam interferir na qualidade e rendimento do 

leite adequando-o à novas práticas para geração de novas perspectivas de melhoria. 

12.2 Métodos 

Para a realização  deste  estudo,  foi  feita  uma  revisão  das  Instruções  Normativas  (IN’s) 

relacionadas à qualidade do leite, estabelecidas pelo Governo Federal, bem como os limites 

máximos para os indicadores de qualidade: Contagem de Células Somáticas (CCS) e 

Contagem Bacteriana Total (CBT), instituídos pelas mesmas. Além disso, para efeito de 

análise, foi feita uma observação in loco na fazenda em questão. Essa verificação inicial teve 

como objetivo examinar a estrutura, mão de obra e processos adotados na ordenha, coleta e 

armazenamento do leite. 

12.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

De acordo com o relatório de indicadores de 2018, a fazenda obteve, aproximadamente, uma 

CBT médio de 254.000 UFC/ml e uma CCS médio de 875.000 cel/ml. Os dados deste 

relatório foram coletados mensalmente, durante esse ano. Esses resultados estão, 

parcialmente, em descompasso com as normas vigentes de qualidade do leite. Segundo a 

Instrução Normativa 62 (IN-62), os limites máximos de CBT e CCS são, respectivamente, 

300.000 UFC/ml e 500.000cel/ml.  

Nesse sentido, apesar do CBT está em média, dentro dos limites da IN 62, é necessária a 

verificação mensal, e quanto ao CCS ultrapassa a quantidade máxima de células somáticas. 

Esses resultados podem ser justificados pelas condições estruturais e processuais observadas 

na fazenda. Em relação a estrutura do ambiente, as principais falhas constatadas foram a 

limpeza e higienização inadequadas da sala de espera e do local de ordenha; e o fornecimento 

instável de energia elétrica. Estes fatores estão diretamente relacionados com a CBT. Dessa 

forma, esses procedimentos influenciaram nos picos deste indicador: 509.000 UFC/ml, em 

janeiro de 2018; 426.000 UFC/ml, em setembro de 2018; e 1.000.000 UFC/ml, em janeiro de 

2019. E no tocante aos  procedimentos  praticados  na  ordenha  o  maior  gargalo  se  dá  em  

razão  falta  de monitoramento dos processos. Para melhoria dos indicadores foram definidas 

ações com prazos definidos com de curto, médio e longo prazo. 

O ambiente  da  ordenha  é  uma  das  principais  variáveis  que  influenciam  no  nível  de 

contaminação das vacas e, por conseguinte, do leite coletado. Segundo Rossi et al. (2018), no 

processo de ordenha, a contaminação bacteriana pode ter como causas: sujidades do úbere, 
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mãos do ordenhador, dos equipamentos de ordenha e locais de armazenamento. Assim, é 

inprescidivel a correta limpeza e higiene do ambiente em que a vaca se encontra, assim como 

o uso de EPI’s (luvas de pvc e botas de borracha) pelos responsáveis pela ordenha e cabelos 

presos dos mesmos. Entretanto, na fazenda analisada, esses requisitos não foram devidamente 

atendidos. Além disso, a precária rede elétrica da propriedade também tem contribuído para o 

prejuízo da qualidade do leite, tendo em vista que o tanque de armazenamento sofre variações 

de temperatura devido  à instabilidade da energia elétrica. Assim, não  é possível  manter 

constante a temperatura padrão de 4° C, estabelecida na IN-62. 

12.4 Considerações Finais 

Com base na observação in loco e nos dados obtidos, foi possível realizar um diagnóstico 

preliminar da fazenda estudada. Nessa avaliação, verificou-se alguns gargalos estruturais e 

procedimentais que estão impactando negativamente nos indiciadores de qualidade do leite da 

propriedade e impedindo o atingimento dos padrões normatizados pela IN-62. 

Além disso, vale ressaltar que o prazo para a adequação aos padrões de qualidade definidos 

pela IN-62 foi prorrogado, pela IN-31, para este ano presente (2019). Ou seja, a 

implementação de ações de melhorias no processo produtivo da fazenda é, mais ou menos, 

urgente, pois estas levam um certo período de tempo para efetivamente serem consolidadas. 

Além das exigências da empresa que coleta o leite, onde o penaliza por problemas quanto à 

qualidade. 

Portanto, a recomendação para este produtor é de uma análise mais aprofundada e esforços na 

direção do alcance de melhores indicadores de qualidade e realizar o plano de ação definido 

pelo projeto da Engenharia de Produção em conjunto com o grupo de trabalho do PABL / 

UFG. 
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13 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS À IDENTIFICAÇÃO 

DE OBJETOS DEFEITUOSOS NUMA ESTEIRA 

TRANSPORTADORA SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE 

LUMINOSIDADE 

Miguel G. de Freitas, miguel.goncalves.freitas@gmail.com, FCT/UFG 

Prof.ª Dr.ª Symone G. S. Alcalá, symone@ufg.br, FCT/UFG 

 

Resumo: Com o intuito de reduzir os custos operacionais de empresas na inspeção da 

qualidade de produtos, este artigo propõe um modelo de Rede Neural (RN) para a 

classificação de objetos, defeituosos e não defeituosos, numa esteira transportadora sob 

diferentes condições de luminosidade. O método proposto processa uma imagem digital 

adquirida de um objeto e extraí características para a classificação do mesmo utilizando uma 

RN. Os resultados obtidos demonstram maior eficiência de uma RN desenvolvida a partir de 

um conjunto de imagens com maior variação de iluminação.  

Palavras-chave: Sistema de visão; Arduino; Captura de Imagens; Inteligência artificial. 

13.1 Introdução 

Nas indústrias, a qualidade dos produtos interfere no reconhecimento da marca, na receita e 

no custo total da empresa. Assim sendo, a inspeção da qualidade dos produtos na linha de 

produção de uma fábrica é essencial. De forma que, a qualidade de um produto é geralmente 

associada à presença ou não defeitos, tal qual geralmente é inspecionado de forma visual. 

Entretanto,  normalmente  esse  reconhecimento  da  qualidade  do  produto  é  feita  de  forma 

manual,   acarretando   altos   custos,   com  uma   probabilidade   grande   de   falhas   e   sem 

padronização (COSTA; ALCALÁ; MENDONÇA, 2018). Com o surgimento do conceito da 

Indústria 4.0 e da evolução tecnológica, tornou-se possível a utilização de máquinas que 

possuem  sistema  de  visão  acoplado,  o  qual  por  meio  da  extração  de  características, 

conseguem reconhecer produtos defeituosos de forma automática e precisa, diminuindo custos 

com erros humanos. Contudo, para a inspeção automática de produtos defeituosos, modelos 

de Inteligência Artificial (IA), que são algoritmos computacionais de classificação, têm sido 

amplamente utilizados para o reconhecimento de defeitos em produtos. 

Assim sendo, este artigo propõe RNs, um modelo de IA que se destaca pelo reconhecimento 

de  padrões,  para  a  classificação  de  objetos  defeituosos  numa  esteira  transportadora  sob 

diferentes condições de luminosidade. A metodologia usada para a criação e teste de uma RN 

consiste no processamento e extração de características de imagens de objetos obtidas numa 

esteira transportadora. Os resultados obtidos demonstram a eficiência de uma RN utilizando 

imagens com maior variação de iluminação. 

13.2 Métodos 

Para a inspeção  automática  da  qualidade  de  um  produto,  foi  elaborado  um  sistema  de 

hardware e tratamento de imagem similar ao proposto por Costa e Mendonça (2018). Foi 

utilizada uma câmera Logitech HD Webcam C270 acoplada acima de uma esteira para a 

aquisição das imagens, de modo que ambas são controlados pelo software MATLAB R2016a 

via integração com um Arduino Mega 2560. A esteira transporta o objeto até um sensor de 

presença,  o  qual aciona  a  câmera  para  obter  a  imagem.  Cumpre  ressaltar  que  o  objeto 

utilizado neste trabalho é uma caixa em forma de cubo de arestas de 2,5 centímetros. Após a 

aquisição da imagem, é feito um pré-processamento da imagem, convertendo a imagem no 

sistema RGB para YCbCr, um sistema que destaca a iluminação e níveis de colorização. Em 

seguida, é realizada a segmentação da imagem, extraindo o objeto do fundo da imagem, de 

forma que é utilizado o método Otsu’s. Após isso, a imagem passa por um melhoramento, 
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utilizando filtragem mediana, para o aumento de sua qualidade. Ao final, é feito a extração de 

15 características da imagem, as quais serão utilizadas pela RN. 

Isto posto, foram obtidas, pelo sistema citado, imagens da superfície superior (de quantidade 

igual) de caixas com defeito e sem defeito. As imagens foram separadas em três conjuntos: 

iluminação baixa a média; iluminação média a alta; e iluminação baixa a alta (junção dos dois 

conjuntos anteriores). Em seguida, foi desenvolvida uma RN para cada conjunto, com 65% 

das imagens designadas para treino, 20% para teste e 15% para validação do modelo. Além 

disso, para cada RN é realizado testes com conjuntos de imagens de diferentes iluminações 

obtidas e classificadas em tempo real. 

13.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Foram obtidos um conjunto de 400 imagens com iluminação baixa a média (Tipo 1), um 

conjunto de 400 imagens com iluminação média a alta (Tipo 2) e um conjunto que é a junção 

de todas as 800 imagens obtidas (Tipo 3). As Figuras 1 e 2 apresentam imagens obtidas 

respectivamente na iluminação baixa a media, e média a alta. A configuração e o treino das 

RNs foram feitos como proposto pelo trabalho (COSTA; ALCALÁ; MENDONÇA, 2018). 

 

Figura 1 – Imagens de caixas com iluminação baixa a média (Tipo 1). 

 

Figura 2 – Imagens de caixas com iluminação média a alta (Tipo 2). 

 
 

No que tange aos testes posteriores em tempo real, cada RN classificou 40 objetos de cada 

característica de iluminação em tempo real (com a esteira em movimento). De modo que 

foram feitos, no total, 120 testes de classificação para cada RN. A Tabela 1 apresenta as 

porcentagens de classificações corretas obtidas com os testes em tempo real. 

 

Tabela 1 – Porcentagem das classificações corretas das RNs em cada tipo de teste. 

  

RN/Conjunto de dados Teste Tipo 1 Teste Tipo 2 Teste Tipo 3 Média Geral 

 

RN Tipo 1 52,50% 100,00% 72,50% 94,23% 

 

RN Tipo 2 67,50% 100,00% 95,00% 90,58% 

 

RN Tipo 3 80,00% 100,00% 90,00% 96,06% 

  

Observa-se que todas as RNs obtiveram eficiência máxima no teste de imagens Tipo 2. 

Entretanto, a RN Tipo 3 obteve eficiência maior nos outros tipos de testes. 

13.4 Considerações Finais 

Assim sendo, é plausível afirmar que as RNs são eficientes e precisas em boas condições de 

iluminação. Contudo, a RN Tipo 3 pode ser utilizada em um ambiente industrial devido ao 

seu maior êxito nas demais condições de iluminação. 
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14 REVISÃO DA LITERATURA DE SCHEDULING SOBRE MODELOS 

MATEMÁTICOS PARA FLOW SHOP COM PRAZOS DE 

ENTREGA 
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Resumo: Este trabalho apresenta uma revisão da literatura sobre o problema de ambiente 

flow shop com prazos de entrega (due dates). A consulta foi realizada utilizando a base de 

dados dos periódicos da CAPES e dos anais do ENEGEP (Encontro Nacional de Engenharia 

de Produção). Com o objetivo de encontrar e é analisar na literatura trabalhos que abordam no 

Brasil o problema de flow shop, utilizando modelos matemáticos para a solução, e tendo 

como restrição prazos. Foram buscados e analisados os trabalhos publicados abordando 

modelos matemáticos para o sequenciamento da produção em sistemas flow shop com prazos 

de entrega individuais das tarefas. 

Palavras-chave: scheduling, sequenciamento da produção, flow shop, prazos de entrega. 

14.1 Introdução 

O presente trabalho traz para discussão uma pesquisa bibliográfica, envolvendo problemática 

de scheduling, que segundo Baker (1974) trata-se da alocação de recursos escassos para a 

realização de tarefas. O objetivo é analisar na literatura trabalhos que abordam no Brasil o 

problema de flow shop, utilizando modelos matemáticos para a solução, e tendo como 

restrição prazos. 

14.2 Métodos 

Para a construção deste trabalho, foi realizado uma consulta nas plataformas de acervo digital, 

sendo elas: Portal da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) e nos anais do ENEGEP (Encontro Nacional de Engenharia de Produção), das 

publicações no Brasil, considerando um ambiente flow shop, e tendo como restrição a 

existência de prazos das tarefas (due dates) e a utilização de modelos matemáticos na solução 

dos problemas. 

14.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Ao analisar os textos existentes nas duas plataformas de busca, foi verificado a utilização de 

heurísticas e meta-heurísticas, diferindo-se do modelo matemático como busca de solução 

para o problema. As heurísticas e meta-heurísticas, segundo FUCHIGAMI (2005) são 

técnicas de solução de problemas baseado em um parâmetro racionais ou computacionais, 

buscando um possível  caminho,  sem  percorrer  todas  as  possíveis  soluções  ou  atingir  a  

melhor  delas. Apresenta-se agora os trabalhos encontrados na literatura: 
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Tabela 1: relação de trabalhos analisados 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

Quanto ao ambiente flow shop é possível compreender a grande quantidade de pesquisas na 

ára, uma vez que o ambiente é caracterizado por uma quantidade de maquinas diferentes umas 

das outras, que configura o cenário real de uma indústria, logo foi possível constatar que a 

grande maioria  dos  trabalhos  nas  duas  plataformas  correspondem ao  cenário  flow shop,  

e  suas respectivas  variações  Em  relação  a  restrição  de  prazos,  alguns  trabalhos  se  

mostraram satisfatórios, no sentido de haver uma quantidade grande de pesquisa, novamente 

envolve um cenário mais realista em relação ao ambiente industrial, já que o mercado trabalha 

sempre com prazos de entregas. 

14.4 Considerações Finais 

Apesar de ainda existem algumas dificuldades em encontrar artigos que abordam questões 

especificas, como o caso de restrições, do tipo: prazos e setups, por exemplo, ainda sim foi 

possível constatar que existe uma quantidade ampla de material cientifico que aborda os 

variados problemas de scheduling, no entanto faz-se necessária uma pesquisa mais ampla nos 

meios de busca e para uma maior quantidade de países de origem, para que seja alcançado 

objetivos mais concretos. 
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15 TECHNOLOGIES IN FAVOR OF LOGISTICS OPERATIONS: A 

CASE STUDY 

Pedro Vieira Souza Santos, pedrovieirass@hotmail.com (UNIVASF) 

 

Abstract: The technology is capable of improving several actions in the logistics sector, from 

the request to the relationship between the links in the supply chain. By Technology one can 

understand how an infrastructure that processes the information that the companies possess, 

create and use. Thus, the objective of this work was to analyze the impact of the introduction 

of technologies in logistics operations in a service company located in Pernambuco. In 

relation to the methodology of this work, it is presented as an exploratory research. The 

efficiency gain was proven by the local management, where, the optimization of the 

operations contributed to the effective gains for the company. 

Key Words: Logistics; Efficiency; Technology. 

15.1 Introduction 

Bonazzi and Zilber (2014) commented that there is a marked need to seek to create value as 

part of a strategic vision of management, so that the business model adopted by the company 

is highlighted.  Eschenbächer  et  al.  (2011)  add  that  this  ability to  innovate  on  the  part  

of organizations is essential for them to remain competitive in the market. 

Managers have in their favor the possibility of employing a combination of different strategies 

to achieve organizational goals. For this, it can be observed that this behavior involves the 

analysis of the product, client, values, location, competitors, available abilities and resources, 

opportunities and risks, potential to grow and others (MÜNCHHAUSEN et al., 2016). In this 

sense, logistics plays a fundamental role. 

Therefore,  the  aim  of  the  present  work  is  to  analyze  the  impact  of  the  introduction  of 

technologies in logistics operations in a service company located in Pernambuco, comparing 

the evolution of the sector before and after the use of the technological apparatus in its daily 

life. 

15.2 Methods 

Like all scientific research, this followed previously defined steps. Based on the proposed 

objective, a comparison of the previous state (without technology utilization in the sector 

operations) was made with the current situation (post technology implementation in the 

sector). For this, data were collected from company management reports to identify historical 

values of local indicators; indexes, selected based on relevance to the current reality of the 

sector. 

15.3 Results Obtained or Expected 

From the observed improvements, attention can be drawn to the significant reduction in fuel 

investment (saving R $ 15,740.88 with this item), as well as the monitoring of the number of 

returns per team that was also minimized. Another benefit noted after the installation and use 

of the computer program is in relation to the average time used in the deliveries per team. 

This verification was perceived through the time spent by employees in a daily work day. 

With the monitoring of the teams in real time via software, in addition to the optimized routes, 

the result in the average time of the street teams in the work was immediate, with a saving of 

R $1,989.88 in the payment of overtime to the employees. 
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15.4 Final Considerations 

Several  benefits  were  obtained  through  the  use  of  commercial  software  for  integrated 

information management in a logistics sector. The efficiency gain was proven by the local 

management, where, the optimization of the operations contributed to the effective gains for 

the company. From the computer program, the sector has become more agile, responding with 

greater security to the demands of everyday situations. 
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16 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS 
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Resumo: O presente trabalho visa executar e avaliar uma análise de sensibilidade da 

instalação de um sistema fotovoltaico em um grupo de lojas localizadas em Goiás, exigindo 

assim uma coleta e tratamento de dados e cálculos financeiros que, eventualmente, resultam 

na averiguação da inflação, juros e geração de energia como as variáveis mais sensíveis e 

impactantes do projeto. 

Palavras-chave: Análise de Sensibilidade; Sistema Fotovoltaico; Energia Limpa. 

16.1 Introdução 

Como relatam Lima, Ferreira e Morais (2017), o Brasil é um país extremamente favorecido e 

apresenta uma variabilidade muito grande para instalações de sistemas fotovoltaicos, uma 

geração descentralizada e limpa, especialmente na região do nordeste, onde a radiação solar é 

expressiva e conta com números excelentes. O país guarda um potencial muito grande, e ele, 

assim como o mercado, ainda carece de fazendas solares para arrendamentos assim como 

sistema solares instalados em residências, especialmente na região do nordeste, algo que irá se 

disseminar mais com o desenvolvimento tecnológico. Diante disso, o presente trabalho tem 

como finalidade realizar uma análise de sensibilidade da instalação de um sistema 

fotovoltaico para suprimento da demanda de energia. Portanto, no presente projeto, um grupo 

composto por 28 lojas localizadas em Goiás foi utilizado como objeto de estudo. 

16.2 Métodos 

Utilizou-se o método de modelagem e simulação neste trabalho, devido a sua descrição do 

funcionamento de um sistema ou parte de um sistema produtivo utilizando ferramentas 

matemáticas e simulações de Monte Carlo para definir, por meio do software Crystal Ball, a 

sensibilidade do projeto. Para tal feito, foram seguidas diversas etapas como a coleta de 

contas de energia dos últimos 12 meses e dados financeiros para o fluxo de caixa, avaliação 

de custos de operação e manutenção, análise do rendimento do sistema e da irradiação e 

elaboração da taxa mínima de atratividade (TMA). 

16.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Na Tabela 1 a seguir serão apresentadas as variáveis consideradas na análise de sensibilidade: 
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Tabela 1. Variáveis estocásticas consideradas no modelo de construção da usina 

Distribuição de Probabilidade Considerada na Análise de risco 

Variáveis Consideradas Distribuição de Probabilidade 

Geração de Energia N(Geração; 10% Geração) 

Consumo de Energia N(Consumo; 10% Consumo) 

Taxa de Inflação (Indexação na Tarifa) N(12,17%; 6,17%) 

Investimento na Usina T(Valor Base; Valor Base;130% Valor Base) 

Investimento na Subestação/Adequação T(Valor Base; Valor Base;130% Valor Base) 

Custos de Operação e Manutenção T(10% Receita, 10% Receita; 13% Receita) 

Taxa de Juros do Financiamento T(6,10%; 8,71%; 11,33%) 

Grau de Alavancagem U(0%; 100%) 

 

A partir dos dados, elaborou-se o gráfico ilustrando a sensibilidade de cada variável: 

Figura 1. Análise de sensibilidade construção de usina 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

16.4 Considerações Finais 

Ao observar a Figura 1, percebe-se que a inflação é a variável mais sensível da análise de 

sensibilidade do projeto, visto que essa variável tem grande peso no cálculo de redução de 

custos (economia). Sendo assim, quanto mais elevada for a inflação, maior a economia de 

energia e atratividade do projeto. Os juros e a geração de energia, no caso de financiamento 

utilizando capital de terceiros, são as outras variáveis que se apresentaram com alto grau de 

sensibilidade nesse modelo de contrato. 
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Resumo: O seguinte estudo tem como objetivo realizar uma análise de risco na instalação de 

uma usina fotovoltaica em uma empresa constituída por grupo de lojas em Goiás. Desse 

modo, foram levantados dados condizentes com o objetivo do trabalho e formuladas as 

variáveis que, eventualmente, influenciariam o empreendimento, possibilitando, assim, 

averiguar qual seria o impacto dessas variáveis no VPL do projeto. Ao final do estudo, 

averiguou-se 0% risco para a instalação da usina. 

Palavras-chave: Análise de risco; Energia solar; Painel fotovoltaico. 

17.1 Introdução 

Como observaram Lacchini e Santos (2013), o Brasil se destaca na quantidade de insolação 

favorável a um uso prolongado da tecnologia fotovoltaica, no entanto, Atualmente, a energia 

fotovoltaica representa um alto investimento inicial além de um longo prazo de retorno de 

investimento. Isso cria uma disparidade com as outras fontes de energia. Porém, 

considerando-se as externalidades, ou seja, o custo invisível consequente da utilização das 

atuais matrizes, pode-se mudar completamente a situação da energia solar em relação às  

outras fontes não renováveis. Diante disso, o presente projeto tem como finalidade realizar 

uma analise de risco da instalação de um sistema fotovoltaico para suprimento da demanda de 

energia. Para tanto, no presente estudo utilizou-se como objeto de estudo um grupo composto 

por 28 lojas localizadas em Goiás. 

17.2 Métodos 

Para a realização deste trabalho, o método de pesquisa utilizado foi o de modelagem e 

simulação, com a intenção de descrever o funcionamento um sistema ou parte de um sistema 

produtivo por meio de ferramentas matemáticas utilizando o software Crystal Ball através da 

simulação de Monte Carlo para determinar o risco do projeto. O estudo realizou-se nas 

seguintes etapas: 

1. Averiguação de dados técnicos objetivando calcular a potência efetiva (consumo dos 

últimos 12 meses, irradiação, rendimento do sistema e etc). 

2. Averiguação de dados financeiros para elaboração do fluxo de caixa (investimentos, 

custos operacionais, manutenção e etc). 

3. Cálculo da taxa mínima de atratividade (TMA). 

4. Análise de risco utilizando o software Crystall Ball. 

17.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

As variáveis estocásticas no seguinte estudo estão dispostas na tabela abaixo: 
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Tabela 1 - Variáveis estocásticas. 
 

Distribuições de Probabilidade Consideradas na Análise de Risco 
 

Variáveis Consideradas Distribuição de Probabilidade 

 

Geração de Energia N(Geração; 10% Geração) 

 

Consumo de Energia N(Consumo; 10% 

Consumo) Taxa de Inflação (Indexação na Tarifa)  N(12,17%; 

6,17%) 

Investimento na Usina T(Valor Base; Valor Base;130% 

Valor Base) Investimento na Subestação/Adequação T(Valor Base; Valor 

Base;130% Valor Base) Custos de Operação e Manutenção T(10% Receita; 10% 

Receita; 13% Receita) Taxa de Juros do Financiamento  T(6,10%; 8,71%; 

11,33%) 

Grau de Alavancagem U(0%; 100%) 
 

 

A partir dos dados da tabela fez- se então a utilização do software Crystal Ball para aferir os 

possíveis cenários e verificar o risco inerente á construção da usina: 

 

Figura 1 – Análise de risco na contrução da usina. 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

17.4 Considerações Finais 

Pode-se inferir a partir da Figura 1, que os padrões propostos de construção de usina não 

ponderam risco para o investidor. Ou seja, em nenhum dos 10.000 possíveis padrões 

analisados, o VPL aferido ficou negativado, configurando 0% de risco para o projeto. 

Perfaz-se que existem fontes de incertezas que não podem ser verificadas por distribuição de 

probabilidade e, portanto, não foram introduzidas no modelo. Como exemplo, pode-se citar 

uma possível nova regulamentação no setor e eventos naturais extremos. 
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Resumo: O presente trabalho visa analisar a viabilidade econômica da instalação de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede em um grupo composto por 28 lojas localizadas em Goiás. O 

trabalho envolveu uma coleta e tratamento de dados e cálculos financeiros. Por fim, foi 

comprovado que o projeto era viável. 

Palavras-chave: Fotovoltaico; Sistemas; Viabilidade. 

18.1 Introdução 

De acordo com Nascimento (2012), o sistema fotovoltaico é pouco explorado no Brasil, haja 

vista que o valor de irradiação solar global no Brasil é de (4200-6700 Wh/m2), valor esse 

superior comparado a alguns países da Europa, como por exemplo, a Espanha, que tem um 

dos maiores potencia na Europa (1200-1850 Wh/m2), e ainda assim os países líderes no uso 

dessa fonte estão localizados na Europa. A falta de incentivo do governo é uma das causas da 

pouca exploração no país, no entanto, é esperado o estabelecimento de subsídios e políticas de 

incentivos para utilização de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Diante disso, o 

presente projeto tem como finalidade analisar a viabilidade econômica da instalação de um 

sistema fotovoltaico para suprimento da demanda de energia. Para tanto, no presente trabalho 

utilizou- se como objeto de estudo um grupo composto por 28 lojas localizadas em Goiás. 

18.2 Métodos 

O método de pesquisa utilizado foi o de modelagem que de acordo com Berto e Nakano 

(1999) consiste no uso de ferramentas matemáticas para explicar o funcionamento de um 

sistema ou de parte de um sistema produtivo. Para a análise do objeto proposto foram 

seguidas as seguintes etapas: 

1. Coleta de dados do consumo de energia de 12 meses. 

2. Análise de área disponível para a instalação do sistema fotovoltaico. 

3. Dados de tempo de exposição (HSP) e rendimento do sistema fotovoltaico. 

4. Coleta de dados financeiros (investimentos, custos de manutenção e operação da 

usina, seguro, valor de tarifa). 

5. Elaboração do fluxo de caixa. 

6. Determinação da taxa mínima de atratividade (TMA). 

7. Análise pela tecnica de fluxo de caixa descontado (FCD), por meio dos indicadores de 

valor presente líquido (VPL), payback simples e descontado. 

18.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Os dados coletados junto ao grupo e uma fornecedora de sistemas fotovoltaicos podem ser 

vistos na tabela abaixo. 
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Tabela 1. Dados coletados 

 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

A partir dos dados coletados foi calculada a potência efetiva necessária para suprir o consumo 

de energia elétrica do grupo, a TMA e após desenvolvido o fluxo de caixa, calculou-se o VPL. 

Também, foi calculado o Payback simples e descontado. Os dados de potência, TMA e VPL 

são mostrados a seguir: 

Tabela 2. Dados calculados 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

18.4 Considerações Finais 

A partir dos dados coletados foi feito uma análise determinística, e os valores obtidos nessa 

análise foram positivos. Dentre as principais conclusões, o VPL foi maior que zero, isso 

significa que o projeto trará um retorno para o grupo, sendo assim o projeto é viável. Foi 

concluído também, que o payback simples são de 5 anos, no entanto, o cálculo de payback 

simples não considera o valor do dinheiro no tempo e para sanar essa desvantagem, foi 

calculado e concluido que o payback descontado era de 7 anos. Feito então a análise 

determinística, conclui-se que a instalação do sistema fotovoltaico é financeiramente viável, 

tendo em vista os valores obtidos. O projeto também se torna atraente por se tratar de uma 

energia renovável, contribuindo assim para o meio ambiente. 
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Resumo: O seguinte estudo tem como objetivo realizar uma análise do agrupamento para os 

adeptos do consumo compartilhado. Investigou-se indivíduos tidos como consumidores de 

algum tipo de economia compartilhada, tal como transporte ou hospedagem. Os achados do 

estudo apontam para a existência de quatro grupos distintos: renúncia de propriedade, 

habilidade tecnológica, uma vida simples e prontidão para o consumo. 

Palavras-chave: Economia compartilhada; Consumo; Análise de Agrupamento; UFG; 

19.1 Introdução 

A economia compartilhada ganhou contornos ampliados no universo das trocas baseadas em 

plataformas de acesso. É possível relacionar casos de compras coletivas, consumo 

colaborativo, cocriação, comércio de bens usados, aluguel, empréstimo, assinaturas, 

microfinanciamento e uma infinidade de exemplos. Tais modelos foram incorporados a 

plataformas de trocas, dando origem ao mercado virtual da economia compartilhada, 

inaugurado por empresas pioneiras como o e-bay e consolidado por ícones como Airbnb e 

Uber (PEREZ-TRUGLIA, 2018; SILVA e colab., 2018). 

Esse mercado assistiu à chegada de um novo tipo de atores: mais jovens, isentos das antigas 

regras de mercado, amadores, informais e dispostos a fundar pequenas e ágeis organizações. 

(STOKES e colab., 2014). Ainda é cedo para perceber se a economia compartilhada irá trilhar 

o percurso da sustentabilidade ou o caminho de um paradigma onde imperam negócios com 

fins lucrativos e reforçadores do paradigma neoliberal (MARTIN, 2016) 

Nesse contexto instala-se o problema desta pesquisa, que consiste em estudar a estrutura das 

trocas no ambiente da economia compartilhada. Em continuidade, objetiva-se realizar uma 

análise do agrupamento para os adeptos do consumo compartilhado. 

19.2 Métodos 

Para a realização deste trabalho, o método de pesquisa utilizado foi a análise de 

agrupamentos, cluster hierárquico. Foi aplicado um questionário junto a estudantes de 

graduação, com 54 variáveis dispostos em um instrumento estruturado. Ao todo foi 

investigada uma amostra de 75 pessoas que resultou no seguinte gráfico (figura 1). 
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 Figura 1 - Gráfico 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

O maior agrupamento aponta uma prontidão ao consumo compartilhado, bem como uma 

predisposição a uma vida mais simples, com hábitos vistos como sustentáveis e consumo em 

menor escala. O segundo maior agrupamento prevê indivíduos que renunciam a propriedade e 

buscam o consumo colaborativo sem atores que sejam o dono dos bens. O terceiro grupo 

contempla consumidores que são considerados aptos ao uso de tecnologia de 

compartilhamento (Apps, Smartphones, WebSites, entre outros). 

19.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Esse estudo exploratório indicou caminhos para análises mais robustas, a serem desenvolvidas 

a partir do instrumento empregado. Tais análises possibilitarão indicar prontidão ao consumo 

compartilhado; validação de escalas para mensuração de mercados; estudos sobre o 

comportamento do consumidor; criação de serviços de compartilhamento entre outros. 

Ao analisar o cluster mais importante apura-se também que a vida vista em low consumerism 

alinha-se a prontidão um novo padrão de consumo onde o senso de propriedade já não figura 

como um pré-requisito na identidade do consumidor. 

19.4 Considerações Finais 

Pode-se inferir a partir das análises realizadas que há um novo padrão de comportamento de 

consumo onde não mais figura a posse e a propriedade para uma parte significativa da 

amostra investigada. O estudo alinha uma série de oportunidade de pesquisas futuras para o 

desenvolvimento de produtos e serviços. Ressalta-se a importância de estender esse 

metodologia para estudos que envolvam outros públicos alvo. 
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20 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO: QUALIDADE 

NO PRODUTO COM BASE NAS CARACTERÍSTICAS DO QFD E 

DA ISO 9001. 

Silvana Santos da Cruz, silvanacruz97@icloud.com, UFG 

                                                                        Júlio César Valandro , j-cvs@hotmail.com, UFG 

 

Resumo: Gestão de Desenvolvimento do Produto (GDP) engloba a qualidade do produto e 

suas características, e tem o objetivo de realizar o aperfeiçoamento de produtos 

desenvolvidos, gerando qualidade para seus usuários. Destina-se às indústrias e empresas que 

desejam aumentar a sua distribuição de produtos por meio de investimentos nas áreas de 

design, marketing, layout e qualidade do produto. A GDP é dividida em pré-desenvolvimento, 

desenvolvimento e pós-desenvolvimento. Portanto, este trabalho busca contribuir na 

discussão acerca da distribuição de produtos qualificados certificados pela ISO 9001, atuando 

na gestão da qualidade e no desenvolvimento de produtos. 

Palavra-chave: gestão; produto; qualidade; ISO9001; gestão de desenvolvimento do produto. 

20.1 Introdução 

O presente trabalho apresenta o tema Gestão de Desenvolvimento do Produto (GDP), 

englobando a qualidade do produto e suas características. O tema proposto tem como foco 

realizar aperfeiçoamento de produtos desenvolvidos, gerando qualidade para seus usuários e 

setor industrial. Essa é uma área de substancial importância para cooperativas de comércio e 

cooperativas industriais com foco no  aumento de vendas por intermédio de investimentos na 

área de GDP. Decisões e ações na Gestão de Desenvolvimento do Produto são de 

responsabilidade tanto da alta administração quanto das áreas operacionais da empresa, e são 

dependentes do horizonte e amplitude destas. Nas médias e pequenas empresas, a 

responsabilidade recai sobre a alta direção ou mesmo sobre seu proprietário. O sucesso 

empresarial, o aumento do faturamento e lucratividade e o aumento da participação no 

mercado têm sido creditados a uma boa gestão do desenvolvimento de produtos (CHENG & 

FILHO, 2007). Segundo Rozenfeld et al. (2006), muitos autores expandem ainda mais o 

escopo do GDP, incluindo atividades de planejamento estratégico no início do processo e 

atividades de acompanhamento da produção e de retirada do produto do mercado no outro 

extremo. No que concerne, a GDP é classificada em três etapas, conforme na figura abaixo: 

(1) Pré-desenvolvimento: nessa fase, também conhecida como planejamento do produto, é 

definido como o produto será desenvolvido. 

(2) Desenvolvimento: essa fase comporta um número maior de atividades relacionadas 

com o projeto de um produto, podendo ser dividida em quatro etapas. 

(3) Pós-desenvolvimento: nessa fase ocorre inicialmente um planejamento de como o 

produto será acompanhado e retirado do mercado. 
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Figura 1 – Etapas do processo de desenvolvimento de produtos 

 

Fonte: ROZENFELD et. al., 2006. 

Dessa maneira, essas três etapas proporcionam a empresa ter uma maior visão sobre o produto 

na qual está sendo desenvolvido ou estudado por responsáveis da área. Logo após passar por 

todas as etapas inclui-se a qualidade do produto, pois é um elemento importante que passará 

por analises de consumidores, que farão suas escolhas com base na razão entre o preço e 

qualidade. Afirma PALMER (2006), qualidade significa conformidade aos requisitos e 

especificações que a empresa estabelece e se compromete a cumprir para atender ás 

expectativas do consumidor. 

A preocupação com a qualidade dentro das organizações existe desde o início do século XX, 

no entanto, “as diversas formas pelas quais as empresas planeiam, definem, obtêm, controlam, 

melhoram continuamente e demonstram a qualidade, tem sofrido grandes evoluções ao longo 

dos últimos tempos, respondendo a mudanças políticas, económicas e sociais” (Mendes, 

2007, p. 12). Neste sentido, o QFD (Desdobramento da Função de Qualidade) apresenta uma 

aplicação que tem como objetivo garantir a qualidade dos produtos e serviços de acordo com 

os desejos dos consumidores. Gilioli (2006) afirma que o QFD mostra de maneira explicita 

que o plano de desenvolvimento deve ser feito primeiramente com itens da qualidade 

requerida, itens de características da qualidade e procedimentos que tiverem maior 

importância. Dessa forma, o grande foco na qualidade deste método leva a crermos que o 

auxílio do mesmo ao GDP é de grande importância, trazendo bons resultados quando aplicado 

de maneira adequada. MARSALL JÚNIOR, 2010 relata que após a Certificação da ISO 

9001:2008, muitas organizações imaginam que a qualidade foi realmente inserida nos 

processos organizacionais. Visto que a ISO9001 assegura toda a qualidade do produto 

deixando a empresa com mais garantia do seu produto, para que ele possa ser distribuído e 

assim ter um retorno bem sucedido. 

20.2 Métodos 

Buscando analisar o tema proposto este trabalho, está pautado em pesquisas para melhoria da 

temática abordada. Para isto, houve um estudo inicial referente ao GDP e características 

baseadas em  aplicações ao método QFD e da ISO9001.Houve uma revisão bibliométrica, 

partindo-se de leituras de artigos, resumos e dissertações a fim de atingir a maior precisão no 

conhecimento. Segundo, Cheng & Filho (2007) a multifuncionalidade da Gestão de 

Desenvolvimento de Produtos (GDP) refere-se à necessidade de envolver diversas áreas 

funcionais, como as de mercado, de pesquisa e desenvolvimento, e também em menor 

intensidade, porém sempre desejável de logística e de produção, dentro das corporações e 

grandes empresas. 
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20.3 Resultados Obtidos e Esperados 

Com base no que foi pesquisado foi possível analisar a influência que a gestão de 

desenvolvimento do produto tem sobre a qualidade final do mesmo. Visto que a partir de tal 

ano, as pesquisas a essa temática evoluíram de tal forma que apresenta o quanto ás empresas 

se tornam mais competitivas. Conforme Brown & Esisenhardt (apud MUNDIM, 1995) num 

ambiente de grande competitividade, internacionalização das operações e rápidas mudanças 

tecnológicas, exige-se das empresas agilidade, produtividade e alta qualidade, que dependem 

necessariamente da eficiência e eficácia do GDP. 

20.4 Considerações Finais 

Ao longo da realização do trabalho, juntamente com pesquisas, leituras e análises percebe-se 

que o GDP e suas características têm como grande dever em empresas na melhoria de 

produtos. As indústrias aderindo esses métodos de funcionamento atribuirão resultados 

significativos de modo que  o QFD aplicado no desenvolvimento consiste a fim de mostrar a 

satisfação do cliente. 
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21 PROJETO TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTÁVEL 

                 João Vítor Menezes Carvalho Barros, jvmenezes8980@gmail.com, UFG 

 Fernando Nunes Belchior, fnbelchior@hotmail.com, UFG 

John Edward Neira Villena, johnneirav@hotmail.com, UFG 

 

Resumo: O estudo em questão tem como objetivo avaliar as opções possíveis para se 

implementar um transporte público com mais eficiência e custo benefício, com uma redução 

de emissão de poluentes. O veículo terá uma rota específica, com o objetivo de transporte de 

alunos entre o Campus Samambaia e o campus de Aparecida de Goiânia da Universidade 

Federal de Goiás - UFG. Ao decorrer do estudo, averiguou-se que a melhor opção em questão 

de eficiência seria um transporte híbrido. 

Palavras-chave: Ônibus elétrico; Transporte ecológico; Hibrido. 

21.1 Introdução 

Como foi observado, alguns alunos têm dificuldade de locomoção entre os campus da UFG, 

regional Goiânia, em função da grande distância envolvida. Dentro do projeto 

“Transformando Aparecida de Goiânia em uma Cidade Inteligente”, da prefeitura de 

Aparecida de Goiânia, a implementação de um transporte público ecológico para facilitar esse 

transporte, é um dos objetos. Entre as opções disponíveis no mercado, esse estudo é dirigido 

para selecionar qual seria a melhor opção entre os diferentes tipos de veículos, como os 

elétricos puros e os híbridos, analisando as diferenças de eficiência e custo. 

21.2 Métodos 

Para a realização deste trabalho, o método de pesquisa utilizado foi através de artigos 

publicados, pesquisas de outras universidades e também a comunicação com diversas 

empresas que atuam no mercado, como a BYD e a Eletra. Com o auxílio destas empresas foi 

possível comparar os custos e o rendimento de diferentes modelos de transporte público de 

baixa emissão de poluentes. 

21.3 Resultados obtidos ou Esperados 

O mercado de veículos de baixa emissão de poluentes no Brasil é bastante limitado, 

principalmente na questão de utilização de baterias. Com o auxílio da empresa Eletra, que é a 

única no mercado de conversão de um motor a combustão para um híbrido ou elétrico, foi 

possível uma análise melhor das qualidades de um Elétrico puro, que não possui emissão de 

poluentes, porém necessita de uma demanda maior da bateria, o que pode deixar o ônibus 

pesado e com dificuldades de atingir altas velocidades. 

Utilizando a opção de transporte híbrido não seria necessária uma bateria da mesma 

magnitude de um elétrico puro e o consumo de combustível seria reduzido drasticamente, o 

que proporcionaria a emissão de poluentes reduzida. Em uma situação do ônibus atingir uma 

velocidade maior, o veículo precisaria de maior potência, sendo o papel do motor a 

combustão, em conjunto com o motor elétrico. Com a utilização de ambos, o motor a 

combustão permaneceria com os pistões sempre em rotação baixa, diminuindo, assim, os 

gastos com a manutenção, pois o desgaste do motor seria reduzido. De acordo com o trajeto 

estudado (Fig. 1), o veículo não precisaria atingir grandes velocidades e a inclinação máxima 

atingida no percurso (Tab. 1) também estaria dentro do limite esperado para a utilização de 

ambos os tipos de veículos. 
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Figura 1 - Percurso 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

Tabela 1 - Dados do percurso 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

21.4 Considerações Finais 

De acordo com os dois tipos de veículos estudados, concluiu-se que o melhor transporte para 

o trajeto proposto seria o veículo híbrido, pois em aspecto monetário ele se destaca por 

possuir manutenção de baixo custo e também possuir uma necessidade menor de uma bateria 

de grande magnitude, pois ele possui um motor a combustão trabalhando em conjunto com o 

motor elétrico, e, sendo a bateria o aspecto de maior encarecimento de ambos os veículos, a 

melhor opção seria utilizar o veículo com ambos os motores. 
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22 ANÁLISE REGIONAL DO PAPEL DE CLUSTERS E 

AGLOMERAÇÕES INDUSTRIAIS 

Nathália Cristhyna Rodrigues de Lima, naty_cristhyna@hotmail.com, UFG  

Waleska de Fátima Monteiro, wfmonteiro05@gmail.com, UFG 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo, a partir de uma revisão bibliográfica realizar uma 

análise descritiva sobre clusters e aglomerações industrias. E com isso, explicitar que há um 

melhor desenvolvimento industrial, social e econômico das regiões onde elas se concentram, a 

partir das relações existentes de cooperação entre as empresas que se beneficiam desses 

modelos. Logo, entende-se que clusters e aglomerações industriais são concentrações de 

empresas que colaboram entre si, contudo há particularidades específicas. 

Palavras-chave: Clusters; Aglomerações industriais; Competitividade; Desenvolvimento. 

22.1 Introdução 

Com a ampla concorrência devido à globalização as empresas foram forçadas a criarem 

estratégias de sobrevivência no mercado. Dentre elas criaram-se modelos alternativos de 

industrialização baseado na competitividade, no desenvolvimento inovativo e tecnológico, na 

flexibilidade e eficiência produtiva dos setores industriais, os chamados clusters ou 

aglomerações industriais. Com isso, Piekarski e Torkomian (2005) ressaltam que os clusters 

são importantes nas relações verticais entre diferentes empresas e apresentam uma 

interdependência sinérgica com relação aos fornecedores, produtores e matéria-prima. 

Enquanto que Santos et al, (2004) ressaltam que as aglomerações industriais consistem em 

grandes centros industriais que geram um papel importante para as grandes empresas, mas  

não necessariamente ocorre sinergias e relações entre elas. Deste modo, o objetivo deste 

trabalho é realizar uma análise descritiva sobre clusters e aglomerações industriais. 

22.2 Métodos  

Atualmente o mercado estabelece que as organizações alcancem o desenvolvimento social, 

econômico e produtivo individual e regional. Por isso, buscando alavancar esse 

desenvolvimento as aglomerações industriais auxiliam as organizações locais a promoverem 

um avanço no parque tecnológico fabril. Esse progresso proporciona às empresas um aumento 

efetivo da produtividade e efetividade, e consequentemente, torna os produtos mais 

competitivos, pois apresentam uma qualidade mais elevada. Com isso, Santos et al, (2004) 

afirmam que uma região em desenvolvimento, atrai investimentos e cria ou reforça 

aglomerações de empresas, e, consequentemente, proporciona um aumento da renda, 

estimulando investimentos públicos na infraestrutura e atraindo pessoas. 

Os aglomerados produtivos podem ser provenientes de empresas de setores diferentes, 

podendo se inter-relacionar com o intuito de fomentar a inovação, o crescimento regional e 

produtivo acarretando em benefícios oriundos da interdependência das empresas. Com isso, as 

vantagens consistem em uma maior especialização de mão de obra, aumento da flexibilidade, 

minimização de riscos, maior qualidade dos produtos, tornando o processo logístico local 

viável para clientes e fornecedores. Para Vieira (2013, apud PORTER, 2003) as vantagens 

competitivas se desdobram desde uma maior capacitação de recursos humanos, o 

conhecimento difundido interfirmas, estímulo à inovação, criação de políticas públicas 

proporcionando um melhor desempenho competitivo. 

Por outro lado, os clusters industriais podem ter a presença de aglomerações produtivas e as 

empresas podem apresentar relações entre elas, podendo ser horizontais e verticais. Contudo, 

não necessariamente as empresas que interagem realizam negociação entre fornecedores, 

basta elas se juntarem promovendo externalidades. Deste modo, o SEBRAE (2002) explica 

que clusters apresentam proximidade física entre empresas do mesmo setor, estabelecendo 
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uma forte relação com agentes locais, que devem evidenciar similaridades históricas, 

culturais, setoriais, tipo de mão-de-obra e matérias-primas usadas, dentre muitas outras. 

Com isso, clusters consistem em um modelo alternativo de desenvolvimento industrial, pois 

as empresas beneficiam-se da eficiência coletiva, e com isso é possível obter uma produção 

planejada, com produtos diferenciados, com preços reduzidos, atingindo uma produtividade 

com qualidade (FIGUEIRAS, 2002). Logo, os clusters são aglomerados dinâmicos que 

permitem que as empresas extraiam todos os recursos possíveis para se desenvolver, e assim 

cria valor exclusivo para um conjunto específico de setores relacionados. 

22.3 Considerações Finais 

As aglomerações industriais contribuem para o desenvolvimento industrial, social e 

econômico das regiões onde elas se concentram. E com isso, é possível analisar a atuação 

desses aglomerados no mercado local e o impacto no mercado brasileiro, buscando abordar as 

relações existentes de cooperação entre empresas, flexibilidade e eficiência com o mercado 

competitivo. Assim, entende-se que clusters e aglomerações industriais são concentrações de 

empresas que colaboram entre si. Contudo, as aglomerações normalmente fazem parte do 

mesmo setor produtivo e as empresas podem cooperar entre si, ou não, visando melhorar a 

qualidade do produto e se tornar mais competitiva. Além disso, as empresas que se organizam 

em aglomerados industriais ganham efetividade na compra dos produtos ou transporte das 

mercadorias ou qualificação da mão de obra. Enquanto que os clusters não precisam ser 

necessariamente do mesmo setor produtivo, mas elas se beneficiam do que há em comum para 

melhorar a produção de modo a reduzir custos. 

22.4 Referências Bibliográficas 

FIGUEIRAS, D. G. Cluster Insutrial: Organização e Cooperação Interempresas no Pólo 

Industrial Calçadista de Birigui – São Paulo – Brasil. Economia. Pesquisa Araçatuba. v. 

4. n.4. p. 63 - 76. mar. 2002 

PIEKARSKI, A. E. T.; TORKOMIAN, A. L. V. Identificação de Clusters Industriais: 

Uma Análise de Métodos Quantitativos. Revista GEPROS, n. 1, p. Pag. 40, 2005. 

SANTOS, G.A.G.; DINIZ, E.J.; BARBOSA, E.K. Aglomerações, arranjos produtivos 

locais e vantagens competitivas locacionais. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 11, n.22, 

p.151 - 179, dez, 2004. 

SEBRAE-SP – SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO 

PAULO. Subsídios para a identificação de clusters no Brasil: atividades da indústria. 

Relatório de Pesquisa. São Paulo, 2002. 

VIEIRA, E.S.F.M. Aglomerações produtivas e estudos prospectivos: um exercício sobre 

suas convergências.Revista GEINTEC - Gestão, Inovação e Tecnologias, v. 3, n. 5, p. 221 - 

233, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ECONTRO GOIANO DE ESTUDOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - EGOEEP 

20 a 22 DE MARÇO DE 2019 

UFG – REGIONAL GOIÂNIA – CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

“O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0” 

75 

EGOEEP 2019 

23 ANÁLISE COMPARATIVA: INSTALAR OU ARRENDAR UM 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 

                     João Vitor Ferreira Araujo, joaovitor.fa@outlook.com,  UFG 

 Maycon Leandro Barcelos,  may_con_leandro@hotmail.com, UFG 

 Marcelo Nunes Fonseca, marcelo_nunes@ufg.br, UFG 

Fernando Nunes Belchior, fnbelchior@hotmail.com, UFG 

Victor Eduardo de Mello Valerio, victor_dmv@gmail.com, UNIFEI 

 

Resumo: A energia solar tem sido destaque no que tange fontes renováveis pois, além de ser 

uma fonte limpa, é um recurso ilimitado com acesso a praticamente todo lugar do globo. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar comparativamente um sistema 

fotovoltaico à ótica da construção da usina e o arrendamento da mesma de acordo com a 

análise de risco. A construção da usina se mostrou mais vantajosa tanto do ponto de vista da 

análise determinística do VPL, quanto da análise de riscos. Já o arrendamento da estrutura 

apresenta como principal vantagem a não necessidade de investimento inicial. 

Palavras-chave: Energia solar, Análise de Riscos, Sistemas Fotovoltaicos, Simulação de 

Monte Carlo, Energia Limpa. 

23.1 Introdução 

Segundo Babatunde, Begum e Said (2017), o constante crescimento nos processos de 

industrialização reforça o receio das consequências da mudança climática haja visto um 

crescimento sem precedentes do consumo de energia, desse modo, o sistema de geração de 

energia fotovoltaica é um substituto viável dentre as fontes de energia atualmente em uso. O 

Brasil, conforme Nascimento (2012), possui um dos maiores potenciais de geração de energia 

elétrica por sistemas fotovoltaicos, superando países da Europa. Desse modo, o presente 

trabalho tem por finalidade fazer uma análise comparativa entre o investimento na instalação 

de uma estrutura de geração fotovoltaica e o arrendamento da mesma com base em análises de 

viabilidade financeira. O estudo teve como foco a demanda de um grupo composto por 28 

lojas localizadas em Goiás. 

23.2 Métodos 

O método utilizando nesse trabalho foi de modelagem e simulação, por descrever o 

funcionamento um sistema ou parte de um sistema produtivo por meio de ferramentas 

matemáticas e utilizar a simulação de Monte Carlo para determinar o risco do projeto, 

possível por meio do software Crystal Ball. Para a realização do trabalho foi feito o uso desse 

método conforme as seguintes etapas: 

1. Coleta dos dados de consumo de energia de 12 meses. 

2. Coleta de dados de área disponível, tempo de exposição (HSP), rendimento de 

sistemas fotovoltaicos. 

3. Coleta de dados financeiros (investimentos, custos de manutenção e operação da 

usina, seguro e valor da tarifa). 

4. Elaboração do fluxo de caixa. 

5. Determinação da taxa mínima de atratividade. 

6. Análise comparativa pela técnica de fluxo de caixa descontado (FCD), por meio do 

indicador de valor presente líquido (VPL) e análise de risco, utilizando o software Crystall 

Ball. 

23.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Conforme o procedimento descrito nos métodos foi calculado a média mensal do consumo de 

energia em 69.334,34 kWh, foi cotado o valor do investimento para a construção da usina de 
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R$ 2,4 milhões, bem como o valor do arrendamento de uma estrutura de igual potência de R$ 

40.125,00.A tabela 2 contém os resultados obtidos para o cálculo dos indicadores financeiros: 

Tabela 2. Resultados 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

Para a realização da análise dos riscos envolvidos no projeto e tornar possível uma 

comparação mais exata entre as propostas de investimentos foi realizado uma análise 

estocástica através da simulação de Monte Carlo. Para esta analise foram consideradas as 

seguintes variáveis: geração de energia, consumo de energia, taxa de inflação (indexação da 

tarifa da distribuidora e IGP- M), investimento na usina, investimento na subestação 

(adequação), custos de operação e manutenção, taxa de juros do financiamento e grau de 

alavancagem. Desse modo, a Figura 1 apresenta o resultado obtido da análise de risco para a 

construção da usina e para o arrendamento. 

 

 

Figura 2 - Análise de Risco para o Construção da Usina Figura 1 - Análise de Risco para 

o Arrendamento 

23.4 Considerações Finais 

Através da análise do FCD, na qual foram calculados os indicadores de VPL, é possível 

constatar que tanto a construção da usina, como o arrendamento da mesma são 

economicamente viáveis visto que os valores obtidos são positivos. Ao realizar a simulação 

de Monte Carlo, alterando cada uma das variáveis apresentadas anteriormente, é possível 

estabelecer o comportamento do VPL e examinar as propostas de acordo com seu grau de 

risco. Por fim, da ótica do VPL, a construção da usina é mais vantajosa, isso porquê apresenta 

maior VPL. Na Figura 1, também podemos notar que não existem riscos associados à 

construção da usina, isso porque seu VPL não ficou negativo em nenhum cenário. Contudo, o 

arrendamento não exige um dispêndio de capital inicial, o que, mesmo diante desses cenários, 

o torna a proposta mais atrativa. 
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24  UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA SOBRE A PRÁTICA GREEN 

RECYCLING 

Kevin Rodrigues Ribeiro, kevinrodriguesribeiro@gmail.com, FACET/UFG 

 

Resumo: A preocupação com o meio ambiente em decorrência dos diversos impactos 

ambientais enfrentados pela sociedade demandou processos produtivos cada vez mais 

alinhados com as questões de sustentabilidade, deste modo este trabalho faz uma análise 

bibliométrica a respeito da prática Green Recycling (GR), do conjunto de práticas necessárias 

para implementação integrada da Green Supply Chain Management. 

Palavra-chave: Green Supply Chain Management, Green Recycling, Sustentabilidade. 

24.1 Introdução 

Devido aos diversos impactos ambientais que as indústrias exercem sobre o meio ambiente ao 

longo das etapas do processo produtivo, os assuntos relacionados a sustentabilidade vem 

ganhando bastante relevância. Deste modo, para relacionar as questões de sustentabilidade no 

contexto industrial, vários assuntos surgiram, sendo um deles a Green Supply Chain 

Management (GSCM). Segundo Lin e Tseng (2018) a GSCM é o conceito que adota diversas 

práticas ao longo de toda a cadeia de suprimentos, com o objetivo de integrar todos os 

participantes para um melhor desempenho ambiental. Sabendo disso, esse trabalho tem como 

tema a prática denominada Green Recycling (GR), que segundo Ying e Li-Jun (2012) analisa 

o custo de reciclagem, valor do produto, embalagem e vários outros esquemas a fim de definir 

o ideal para a obtenção do máximo valor de reciclagem com o custo mínimo. 

Assim, este trabalho tem o objetivo de realizar uma análise bibliométrica a respeito do GR a 

fim de relatar como o assunto se desenvolveu até o ano de 2018, identificando as principais 

revistas, publicações, autores e países geradores de conteúdo. 

24.2 Métodos 

Para levantar as informações necessárias para atingir o objetivo do trabalho, foi realizado um 

levantamento bibliográfico a respeito da prática e sua implementação nos principais bancos de 

dados científicos. O levantamento foi realizado em 26 de agosto de 2018 a partir da base 

SCOPUS, web of science, science direct e banco de teses e dissertações. 

Todas as publicações encontradas foram levantadas a partir da seleção e soma dos artigos 

encontrados nos quatro banco de dados citados anteriormente. Deste modo, o montante de 

publicações foi obtido a partir do filtro “Green Recycling” em título, resumo e palavras 

chaves, selecionadas da amostra apenas artigos de pesquisa e artigos. 

Assim, depois de aplicar tais filtros foram encontrados 198, 38 e 33 publicações nas bases 

Science Direct, Scopus e Web of Science, respectivamente. Na base de dados nacional Banco 

de teses e dissertações não foi encontrado publicações a respeito do tema. 

Após tal seleção, foi reunido as principais informações a respeito das publicações e 

posteriormente foi realizada a exclusão de cópias já que uma mesma pode estar em vários 

bancos de dados simultaneamente. Assim o montante total foi de 231 artigos. Porém, como 

este trabalho é a parte inicial de uma pesquisa de iniciação científica onde se busca 

desenvolver uma proposta genérica de implementação da prática GR, observou-se que a 

grande maioria de publicações tratavam de processos químicos de reciclagem para materiais 

específicos. Deste modo, foi analisado cada título e resumo a fim de selecionar apenas as 

publicações relacionadas a gestão do GR, resultando no montante final de 74 publicações. 
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24.3 Resultados Obtidos e Esperados 

Por meio dos dados levantados foi possível observar o comportamento das publicações ao 

longo dos anos. Assim, foi observado que o tema conta com duas publicações a partir do 

início da década de 90, havendo um hiato até o ano de 2004, sendo que a partir de tal ano as 

publicações crescem significamente, contando com o maior número de publicações no ano de 

2018. 

A respeito dos artigos mais citados da amostra estabelecida, foram identificados os artigos de 

Shang, Lu e Li (2010) e Shen (2013) que contam com um número de citações de 257 e 233 

respectivamente. 

Das principais revistas que contribuíram para o assunto se destaca o Journal of Cleaner 

Production que conta com 12 publicações que representam 16,2 % do total de publicações da 

amostra. Tal revista é uma geradora de conteúdo internacional que concentra na pesquisa da 

prática produção mais limpa, ambiental e sustentável, contando com um fator de impacto de 

5,651. 

O principal país gerador do conteúdo estudado foi a china, seguido pelos seguintes países com 

relevância similar: EUA, Reino Unido, Canadá, dinamarca e Países Baixos. 

Sobre a rede de co-autoria das publicações encontradas no banco de dados Web of Science, 

foram observados cinco grupos de autores isolados, onde o mais relevante continha cinco 

participantes, são eles: Li x, Zhang j , Zhang l, Song d, Song j. 

24.4 Considerações Finais 

Da preocupação com o meio ambiente em decorrência dos diversos impactos ambientais 

enfrentados pela sociedade surgiu a GSCM, que busca alinhar as questões ambientais aos 

interesses econômicos por meio de diversas práticas, sendo especificamente abordada neste 

trabalho o GR, que parte da importância das atitudes para a recuperação das embalagem no 

decorrer de toda a cadeia de suprimentos. Deste modo este trabalho realizou uma pesquisa 

bibliométrica a respeito de tal tema. 

A partir deste estudo foi possível observar diversas informações a respeito do  

desenvolvimento do tema como as principais publicações, revistas, países de origem e redes 

de co-autoria . 

Assim por meio das informações levantadas nota-se que o assunto é pouco disseminado, 

contando com poucas publicações a respeito da gestão da prática por ano desde 1992, sendo 

que a grande maioria encontrada trata de processos químicos específicos para reciclagem de 

compostos específicos. 
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25 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA (GO) – UM ESTUDO DESCRITIVO 

Vinícius de Faria Paula, v-depaula@hotmail.com, UFG. 

Gabriela de Souza Santos, gabi.souza.santos89@gmail.com, UFG. 

Amanda Mendonça de Oliveira, amanda_m-13@hotmail.com, UFG  

Júlio Cesar Valandro Soares, j-cvs@hotmail.com, UFG 

 

Resumo: O objetivo deste estudo é analisar de modo comparativo os níveis de expectativa 

dos usuários em relação aos serviços de saúde pública diante das percepções dos mesmos. 

Foram coletados dados através de questionários, de 77 usuários de serviços públicos de saúde 

de Aparecida de Goiânia. Para análise dos dados coletados utilizou-se ferramentas estatísticas 

descritiva de dispersão e de tendência central. A partir dos resultados encontrados, pôde-se 

constatar que usuários do serviço de saúde pública estão, em geral, insatisfeitos com os 

serviços. Estas constatações mostram que a gestão da saúde pública esteja priorizando 

aspectos errôneos e causando a insatisfação da população. 

Palavras-chave: Qualidade, Serviços, Saúde, Avaliação. 

25.1 Introdução 

Os serviços de saúde têm sido objetos de muita discussão e polêmica em nível global, 

sobretudo quando se debate desempenho acerca dos mesmos, em especial acerca da qualidade 

e atendimento aos usuários de tais serviços. Esta ilação alinha-se, muito possivelmente, ao 

expressivo crescimento na demanda destes serviços em âmbito mundial. Em trabalho acerca 

da gestão da qualidade em serviços de saúde, Dey, Hariharan e Brookes (2006) revelam que a 

saúde é o serviço que mais cresce nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo que 

todos os países estão se esforçando para lidar com essa crescente necessidade de instalações 

de saúde em termos de recursos humanos e materiais. 

Frente a estas considerações, o objetivo deste trabalho é descrever e analisar os níveis de 

expectativas e percepções de clientes/usuários de serviços públicos de saúde (Unidades 

Básicas de Saúde – UBSs) de Aparecida de Goiânia, bem como identificar os atributos mais 

importantes desses serviços a partir das opiniões dos clientes. É importante dizer que a 

satisfação dos clientes é obtida a partir da diferença entre suas expectativas e níveis de 

percepção. 

25.2 Métodos 

Em relação ao processo de coleta de dados, é importante destacar que foram coletados dados 

primários e quantitativos. Os dados primários, preliminares, foram obtidos a partir do 

levantamento realizado em uma amostra não probabilística de 77 clientes em Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro hospitais, todos 

da cidade de Aparecida de Goiânia. Esses dados foram coletados em março, abril e maio de 

2018. 

Os dados quantitativos foram tratados estatisticamente, especialmente referentes às 

expectativas e níveis de percepção dos clientes. Foram obtidos parâmetros inerentes à 

estatística descritiva, particularmente medidas de tendência central e dispersão, como média, 

desvio padrão e coeficiente de variação. Também se calculou o coeficiente Alfa de Cronbach 

para estimar a confiabilidade da escala. Por fim, foram processados os dados referentes ao 

nível de importância dos atributos/construtos obtidos a partir das opiniões dos clientes. 
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25.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

A Tabela 1 mostra os valores referentes às expectativas, percepções, médias, desvios-padrão e 

coeficientes de variação referentes a cada atributo da escala em discussão e os níveis de 

expectativa e percepção do gap. 

Tabela 1 – Média, desvio padrão, coeficiente de variação e gap 

 

Fonte: dos autores, 2019. 

Primeiramente é possível afirmar que para todos os atributos os níveis de expectativas são 

maiores que os níveis de percepções. A Tabela 1 mostra essa realidade, ou seja, em geral os 

clientes estão insatisfeitos com os serviços públicos de saúde pesquisados. Pode-se também 

observar que os maiores gaps (maiores insatisfações) são referentes aos atributos 11, 12 e 13 

todos ligados ao constructo “atendimento”. Por outro lado, as três menores lacunas (menores 

insatisfações) referem-se aos atributos 5 e 4, referentes à “tangibilidade”, e 17, referente à 

“segurança”. Em outras palavras, para esses atributos, há as menores insatisfações dos 

clientes. 

Observando particularmente os valores das expectativas, pode-se depreender que os maiores 

valores são respectivamente referentes aos atributos 9, ligado “confiabilidade”, 1 e 2, 

referentes à “tangibilidade”, 8, ligado à “confiabilidade”, e 17, relacionado à “segurança”. 

Portanto, esses atributos (9, 1, 2, 8 e 17) se mostram mais relevantes aos olhos dos clientes em 

relação aos demais. De outra parte, ao se observar o desempenho destes atributos a partir dos 

valores da percepção, percebe-se que os atributos 17 e 1 mostram uma performance relativa 

boa se comparado aos demais atributos, constatação se denota uma priorização correta do 

ponto da gestão do serviço de saúde. Ou seja, passíveis de melhoria considerando a escala de 

1 a 5. 

Por fim, referente à análise de confiabilidade da escala, foi calculado o coeficiente Alfa de 

Cronbach. O valor encontrado foi igual a 0,88. Isso significa que a confiabilidade da escala é 

aceitável, ou seja, adequada em termos de fidedignidade e consistência interna. Segundo 

Malhotra (2001) o valor mínimo a ser considerado para este parâmetro é de 0,60, para valores 

inferiores a confiabilidade considerada fraca. 

25.4 Considerações Finais 

Considerando o objetivo deste trabalho, pôde-se concluir que, em geral, os clientes estão 

insatisfeitos com os serviços públicos de saúde, principalmente em relação à dimensão 

“atendimento”. 



II ECONTRO GOIANO DE ESTUDOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - EGOEEP 

20 a 22 DE MARÇO DE 2019 

UFG – REGIONAL GOIÂNIA – CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

“O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0” 

82 

EGOEEP 2019 

25.5 Referências Bibliográficas 

DEY, Prasanta Kumar; HARIHARAN, Seetharaman; BROOKES, Naomi. Managing 

healthcare quality using logical framework analysis -. In: Managing Service Quality, Vol. 

16 No. 2, pp. 203-222, 2006. 

MALHOTRA N. K. Pesquisa de mercado: uma orientação aplicada. Trad. de Nivaldo 

Montingelli Jr. e Alfredo Alves de Farias. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ECONTRO GOIANO DE ESTUDOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - EGOEEP 

20 a 22 DE MARÇO DE 2019 

UFG – REGIONAL GOIÂNIA – CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

“O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0” 

83 

EGOEEP 2019 

26 ÉTICA E DESDOBRAMENTO NORMATIVO DA ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 
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Resumo: Estudos sobre ética na prática profissional do engenheiro conformam campo de 

pesquisa pouco divulgado, contudo a ética é pilar essencial na boa condução das atividades 

área. Entre as engenharias, a  Engenharia Produção, pelo seu caráter multifacetado de saberes, 

tem na ética uma forte aliada, aspecto identificado pela ABEPRO, já que a produção e gestão 

de bens pautadas pela conduta moral e correta do profissional e da indústria evidentemente 

redundam em maior visibilidade no mercado o que resulta em ganhos e melhores condições 

de competitividade. No mais, o Código de Ética do CONFEA\CREA é o paladino da moral, 

salvaguardando todo esse contexto de produção. 

Palavras-chave: Ética; Engenharia de Produção; Código de Ética. 

26.1 Introdução 

No que concerne às áreas de estudo da Engenharia de Produção, há uma de notável 

significância para a pesquisa, designada pela ABEPRO como Estudo da Ética e da Prática 

Profissional em Engenharia de Produção. Essa se apresenta como sendo a perspectiva 

temática, bem como o objeto a ser investiga e exposto neste trabalho. 

A ética é fundamento básico sobre o qual se estabelece a boa conduta e prática profissional do 

engenheiro. Nesse sentido, a profissão é regida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia 

(CONFEA-CREA), que se respalda na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a qual 

prioriza a defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do Estado brasileiro, 

atentando-se para os princípios éticos e profissionais, em se tratando do cumprimento de suas 

competências de cunho legal. 

O engenheiro e sua atuação, conforme o Art.6 do Código de Ética (2018), devem voltar-se 

para o “(...) - bem-estar e o desenvolvimento do homem, em seu ambiente e em suas diversas 

dimensões: como indivíduo, família, comunidade, sociedade, nação e humanidade; nas suas 

raízes históricas, nas gerações atual e futura”. 

Assim sendo, como objetivos, busca-se estudar a ética em termos filosóficos, históricos, 

sociológicos, pensar a moral e investigar os desdobramentos da ética em dispositivos 

orientadores da prática profissional, por exemplo, Códigos de Ética, Leis, Normatividades que 

regulam a profissão. 

Em face do exposto, com a finalidade de abordar o tema e o objeto de trabalho, predispõe 

como questionamentos básicos de pesquisa, de que modo e por meio de quais dispositivos a 

ética tem-se estabelecido e desenvolvido na condução das atividades do engenheiro, refletindo 

a boa prática profissional na Engenharia de Produção? 

26.2 Métodos 

A investigação do tema será feita, inicialmente, por meio de pesquisa exploratória, com o 

propósito de se familiarizar com o assunto e com objeto de estudos, bem como compreender o 

universo que circunscreve o universo da ética e a prática profissional do engenheiro de 

produção. 

A pesquisa é bibliográfica, por meio da qual serão consultados documentos e trabalhos sobre 

o assunto. Esse processo de investigação trata-se de pesquisa flexível, baseando-se em fonte 

primária (códigos e outros documentos) e secundária (material já discutido sobre o tema), 

podendo ser descritas como materiais que contemplam os conceitos de ética, moral, atividade 
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profissional do engenheiro de produção, normatividade ética  e orientações de conduta na 

profissão 

A abordagem é qualitativa, pois serão feitas, a priori, análise e intepretações do material 

investigado (fontes). 

Em se considerando os procedimentos, a pesquisa empregará análise documental, uma valiosa 

perspectiva de técnica de abordagem de dados qualitativos, em que artigos científicos, livros e 

documentos jurídicos e normativos serão avaliados e estudados, com o objetivo de 

compreender e equacionar o problema. 

26.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Como resultado esperado, pensa-se que a conduta ética, no campo da engenharia, tem sido 

estabelecida ao longo dos tempos, por meio da existência e publicização do Código de Ética 

do CONFEA\CREA (2018) que busca positivar, em termos jurídicos, os direitos e obrigações 

do profissional e atenuar as violações ao Código de Ética do engenheiro. 

Acredita-se que a boa prática profissional parte da conduta assertiva, racional, humanística do 

indivíduo em relação ao seu trabalho (PUSH, 2004). Assim sendo, no caso do engenheiro de 

produção, a boa prática parte do modo coerente de atitudes pautado por valores e normas os 

quais tangenciam a fabricação dos bens e serviços. 

Além disso, a produção de mercadorias para consumo da sociedade envolve natureza e 

pessoas, direta ou indiretamente, o que converge para o engenheiro considere esses aspectos 

como um fim e não como um meio, segundo consta do pensamento kantiano (KANT, 1980) 

São esses pontos de reflexão que indicamos como potenciais resultados esperados, isto é, 

como e que mecanismo estabelece a ética na engenheira, falam-se do Código e da 

consideração moral do profissional em relação ao meio em que está inserido como pessoa e 

autor da produção de bens. 

26.4 Considerações Finais 

O estudo sobre a atuação profissional do engenheiro de produção e a Ética como aspectos 

convergentes apresenta-se como proposta atinente ao contexto contemporâneo em que a 

produção de bens e serviços é muito mais do que a lucratividade, é também a preocupação 

com o respeito à dignidade humana, à natureza, distanciando-se de atitudes que sacrificam a 

moral e baseiam-se na violação de princípios éticos da boa conduta profissional (SANTOS; 

SIMON, 2018). 
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27 LEITURA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS NO 

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: UMA QUESTÃO DE 

CONHECIMENTO PRÉVIO? 

Agenor Sousa Santos Neto, e-mail: agenor07@hotmail.com,  PUC-GO 

Júlio Cesar Valandro Soares, e-mail: j-cvs@hotmail.com, UFG 

Wesley Pacheco Calixto, e-mail:wpcalixto@gmail.com, UFG 

 

Resumo: É primordial que o Engenheiro de Produção leve para sua profissão adequados 

níveis de raciocínio lógico e técnico, no entanto, para sustentar as necessidades atuais torna-se 

indispensável que o profissional domine o uso da linguagem, seja capaz de escrever 

habilmente um texto e consiga escolher obras e materiais que sejam pertinentes para o 

desenvolvimento de suas atividades. Sendo assim, considerando a leitura como uma 

habilidade linguística relevante para o meio acadêmico, inclusive aquelas de composições 

internacionais, este estudo tem por objetivo averiguar a capacidade de interpretação de alunos 

de Pesquisa Operacional Aplicada a partir da leitura de artigos estrangeiros.  

Palavras chave: Leitura; Língua Estrangeira; Artigo Científico; Engenharia de Produção. 

27.1 Introdução 

É inegável que a ampliação da oferta educacional experimentada no Brasil nas últimas 

décadas constitui-se como etapa primordial para o desenvolvimento de uma sociedade com 

menos desigualdade (CAMACHO, 1985). 

Sendo assim, a aposta em atividades de ensino que permitam que esses novos indivíduos que 

têm acedido ao sistema educacional superior apoderem-se do conhecimento, a fim de uma 

inclusão educacional satisfatória, torna-se incontestável. E, nessa perspectiva, a leitura 

desempenha uma função essencial para a idealização do conhecimento, na medida em que 

todo processo de ensino e de aprendizagem se justifica a partir dessa prática (BRAGANÇA, 

2015).  

A leitura, tanto em língua materna quanto em língua estrangeira, tem se constituído num dos 

principais tópicos de pesquisa na área educacional. Em consequência disso, uma vasta 

literatura tem sido dedicada à discussão de aspectos práticos e teóricos dessa importante 

habilidade linguística (ZAGO, 1998).  

27.2 Métodos 

 Desenvolvimento da Prática Pedagógica: 

A metodologia de trabalho aplicada pelo professor teve como objetivo criar contextos de 

leitura a partir da interpretação e análise de artigo científicos internacionais. 

A prática literária foi realizada com 14 estudantes de Pesquisa Operacional Aplicada (ENG 

4211), graduandos do quarto período de Engenharia de Produção da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC-GO) no dia 23 de novembro de 2018. 

O short paper deveria apresentar conteúdo com no mínimo 1 página completa, não excedendo 

a 2 páginas, contemplando a seguinte estrutura: i) Dados de identificação no cabeçalho da 

folha; ii) Título original da obra, nome do periódico, Qualis do periódico para Engenharias III 

e ano de publicação; iii) O objetivo do estudo; iv) Posicionamento e questionamento dos 

alunos em relação ao conteúdo da obra; v) Síntese concisa das principais ideias defendidas no 

desenvolvimento do estudo; e vi) Bibliografia. 
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27.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

No dia de entrega da atividade, 23/11/2018, dos quatro grupos formados na disciplina de 

Pesquisa Operacional Aplicada, três desenvolveram o short paper relativo ao tema proposto 

pelo professor que foi Markov Chain.  

Considerando, os quatro grupos, registrou-se uma nota média igual a 0,5 para essa atividade. 

27.4 Considerações Finais 

A utilização de metodologias ativas nas aulas é uma prática fundamental para que os discentes 

realmente sejam o elemento central do processo de ensino e aprendizagem. Quando o 

professor adota essa abordagem em suas exposições, os acadêmicos alcançam autonomia, 

independência e discernimento para composição de seu próprio conhecimento. 

Quando as metodologias ativas se associam a leitura de obras em língua estrangeira, torna-se 

ainda mais desafiador para o professor construir uma aula que seja significativa a todos 

estudantes, pois a maioria dos discentes percebem a língua estrangeira como algo muito 

intricado e que torna difícil o entendimento de um texto. 
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28 DIMENSIONAMENTO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA EM UMA 

USINA – ESTUDO DE CASO 

Fernando Nunes Belchior, fnbelchior@hotmail.com, UFG 

Marcelo Nunes Fonseca, marcelo_nunes@ufg.br, UFG 

 

Resumo: O seguinte estudo tem como objetivo mostrar os passos para se fazer o projeto de 

uma usina de geração fotovoltaica. Os dados necessários para o projeto foram obtidos junto a 

uma empresa constituída por um grupo de lojas em Goiás, para o ano de 2017. Desse modo, 

foram levantados os consumos de cada Unidade Consumidora (UC), e calculado o valor de 

potência (kWp) da usina necessário, de acordo com o tipo de ligação de cada UC, tempo de 

exposição ao sol, e rendimento das placas. Ao final do estudo, chegou-se a uma potência da 

usina em torno de 500kWp, energia suficiente para alimentar mais de 300 casas populares. 

Palavras-chave: Dimensionamento. Energia solar. Painel fotovoltaico. 

28.1 Introdução 

Como observaram Lacchini e Santos (2013), o Brasil se destaca na quantidade de insolação 

favorável a um uso prolongado da tecnologia fotovoltaica. Estudo da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE, 2019) projeta que a participação da energia solar na matriz elétrica do país 

deve atingir 10% em 2030. Hoje, não chega nem a 0,2% de toda a eletricidade produzida no 

país, que é aproximadamente 165 gigawatts (165.000 megawatts). O potencial técnico solar 

fotovoltaico do país é estimado em 28.500 gigawatts (28.500.000 megawatts), mais de 170 

vezes a capacidade instalada de todas as fontes da matriz elétrica brasileira. No intuito do 

entendimento do dimensionamento desta geração, este resumo expandido traz os cálculos 

relativos à potência necessária em uma empresa composta por 33 lojas localizadas em Goiás. 

28.2 Métodos 

O método utilizado no presente trabalho foi de modelagem que, segundo Berto e Nakano 

(2000), consiste no uso de ferramentas matemáticas para explicar o funcionamento de um 

sistema. Dessa forma, a análise se inicia com a equação que associa a energia elétrica, a 

potência e o tempo em que a potência está energizada. A Equação 1 apresenta tal 

equacionamento. 

 

Onde: Energiageração é a energia elétrica pelos painéis fotovoltaicos, em kWh; Potência 

totalpainéis é a somatória das potências de todos os painéis fotovoltaicos instalados, em kWp; 

TempoExposição é o tempo total, no dia, em que os painéis fotovoltaicos estão expostos à luz 

do sol. 

Onde  é o rendimento dos painéis fotovoltaicos. 

A partir da Equação 1, é necessário fazer o levantamento do histórico de consumo dos últimos 

12 meses, para as contas de energia elétrica que serão abordadas. 

A partir de 33 UCs apresentadas pela empresa, foi possível levantar o consumo anual. Este 

valor foi de 67789,46 kWh, para o ano de 2017. 

É importante ressaltar que, de acordo com as Resoluções 482/2012 e 687/2018, da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o consumidor deve pagar um valor mínimo na conta 

de energia elétrica, em baixa tensão. Esse valor mínimo (coluna c da Tabela 1), em kWh, se 

diferencia em função do tipo de ligação (coluna b da Tabela 1), sendo: 
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• tipo de ligação monofásica – valor mínimo de 30kWh; 

• tipo de ligação bifásica – valor mínimo de 50kWh; 

• tipo de ligação trifásica – valor mínimo de 100kWh. 

Tabela 1 - Levantamento da energia elétrica anual média para as 33 UCs 

 

28.3 Resultados Obtidos ou Esperados 

Considerando o valor mínimo a ser pago para cada UC, o valor final de consumo é de 

65.120,04 kWh/mês, o que representa 2.170,67 kWh/dia. 

Continuando a análise, é necessário levantar o valor do tempo de exposição que os painéis 

ficarão expostos ao sol, diariamente. Este valor é obtido através de (CRESESB, 2019) e, onde 
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se coloca o local físico onde serão instaladas as placas solares. No caso será próximo à cidade 

de Piracanjuba-GO. 

Neste local, as coordenadas geográficas são: Latitude: 17,401º e Longitude: 49,049º. Com 

estes valores, chega-se ao tempo de exposição médio anual de 5,27 horas, referente ao plano 

horizontal. Considerando um rendimento médio das placas fotovoltaicas de 79%, calcula-se a 

potência total necessária para a usina fotovoltaica. 

 

 
 

Para finalizar a análise, é necessário o cálculo do número de placas fotovoltaicas e a potência 

e número de inversores de frequência, necessários para a transformação da tensão contínua 

(oriunda das placas fotovoltaicas) em tensão alternada (220V ou 380V). Considerando o valor 

de potência de cada placa fotovoltaica de 320Wp, resulta em 1630 placas aproximadamente. 

28.4 Considerações Finais 

Este resumo expandido trouxe informações sobre a maneira de se dimensionar uma usina 

fotovoltaica, através do estudo de consumo de 33 UCs de uma empresa do estado de Goiás. O 

estudo concluiu a necessidade em torno de 500kWp de geração fotovoltaica, gerando em 

torno de 65MWh de energia mensal, com economia na ordem de R$ 57 mil mensais, 

considerando R$ 0,88/kWh. Se considerar o custo de aquisição dos painéis em R$ 

5.000,00/kWp, ficará em 2,5 milhões de reais, o que será pago em, aproximadamente, 4 anos. 

A potência total da usina fotovoltaica deve estar compreendida entre 80% e 120% do valor 

encontrado (521,39kWp), ou seja, entre 417kWp e 625kWp. 

Considerando o valor de potência de cada inversor de 33kWp, resulta de 13 a 18 inversores de 

33kWp. 
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