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BREVE HISTÓRICO 

 

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

quinta edição e será realizado por docentes e servidores 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. 

            No ano de 2019, o II EGOEEP, em seu objetivo primordial, buscará 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 a atenção devotados, com tradicionalismo, à realização desse significante evento 

para a área.  

O EGOEEP até então realizado na modalidade presencial, em 2020 teve sua terceira 

edição realizada de forma remota. O ano de 2020 trouxe consigo a pandemia causada pela 

COVID-19, marco de crise na saúde com 40.612.044 de casos e 1.121.365 de mortos no 

mundo até o dia 20 de outubro de 2020. No Brasil tivemos 5.273.954 de casos e 154.837 de 

mortos até a mesma data. Uma das medidas para evitar a propagação do vírus foi o 

distanciamento social e a utilização de máscaras e álcool em gel 70% para proteção. Reuniões 
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e eventos com aglomerações de pessoas passaram a ser evitados, e a Internet ganhou mais 

destaque como recurso de compartilhamento de informações a partir dos serviços de 

comunicação por vídeo. O III EGOEEP diante deste desafio trouxe como proposta o tema 

Soluções da Engenharia de Produção para a crise da COVID-19 para que os participantes 

pudessem refletir e perceber os benefícios que Engenharia de Produção pode trazer mediante 

tamanho impacto social causado pela pandemia.  

O IV EGOEEP abriu espaço para discussão de pessoas que atuam não somente no 

Estado de Goiás, mas também em todo o Brasil. O evento teve como principal objetivo 

proporcionar aos seus participantes a oportunidade de conhecer novas tendências relacionadas 

a Engenharia de Produção, reunindo a comunidade acadêmica, pesquisadores, professores e 

estudantes, empresários, consultores, engenheiros, administradores e demais profissionais 

atuantes na Engenharia de Produção. O evento contou com anais de publicação, os quais 

foram reconhecidos pelo Centro Brasileiro do ISSN – CBISSN, em 2021,  com a atribuição 

do ISSN 2763-5023 vinculada à URL https://engprod.fct.ufg.br/p/28321-egoeep.  

O V EGOEEP segue os mesmos objetivos do IV EGOEEP, sendo também em formato 

remoto. 
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OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

 

O V EGOEEP, em sua quinta edição, tem como objetivo se consolidar como 

referência, enquanto evento na área de Engenharia de Produção no Estado de Goiás, reunindo 

a comunidade acadêmica com empresas, consultores, engenheiros, administradores e demais 

profissionais atuantes da área. 

Os organizadores têm, por intuito, uma maior interação entre as instituições da região, 

consolidando-se como um espaço de debates sobre os temas que tangem a Engenharia de 

Produção.  

Nessa perspectiva, o V EGOEEP terá como intentos essenciais: 

● Fomentar o debate sobre o desenvolvimento das áreas da Engenharia de Produção, 

enfatizando os aspectos referentes à inovação tecnológica e ampliando o intercâmbio de 

informações e ideias entre docentes, pesquisadores, estudantes, profissionais e empresas; 

● Intensificar a divulgação da área de Engenharia de Produção no mercado de trabalho no 

Estado e no país; 

● Promover a integração de empresas e instituições de ensino e pesquisa no campo da 

Engenharia de Produção no Estado; 

● Divulgar a produção técnico-científica, contribuindo para a difusão dos avanços 

tecnológicos na área. 
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ÁREAS TEMÁTICAS: 
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ÁREAS TEMÁTICAS 

● Educação em Engenharia de Produção; 

● Engenharia da Qualidade; 

● Engenharia da Sustentabilidade; 

● Engenharia de Operações e Processos da Produção; 

● Engenharia do Produto; 

● Engenharia do Trabalho; 

● Engenharia Econômica; 

● Engenharia Organizacional; 

● Logística; 

● Pesquisa Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     V Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção 

01/08/2022 a 04/08/2022 

 

8 
  

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
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RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

01/08/2022 02/08/2022 03/08/2022 04/08/2022 

18:00 - 19:00 horas - 

Palestra: Manutenção 
Autônoma.  

Palestrante: Prof. Me. 

Roberto Reis  

Link: 

https://youtu.be/EdYAB2

IBnEs 

 

18:00 - 19:30 horas - 

Palestra: Redes 

Inteligentes : como 

participo? 

Palestrante: Prof. Dr. 

Michael David de Souza 

Dutra 

Link: 

https://youtu.be/RBCphBJ

F6gY 

18:00 - 19:00 horas - 

Palestra: Aplicando a 
pesquisa operacional em 

diferentes decisões 

industriais  

Palestrante: Me. Fábio 

Silva, Gerente Sênior – 

Cassotis Consulting 

Link: 

https://youtu.be/5tV_w2

9JsfY 

18:00 - 19:00 horas - 

Palestra: Modelagem 3D 

usando Blender  

Palestrante: Profa. Dra. 

Flávia Gonçalves 

Fernandes 

Link: 

https://youtu.be/5MVbk4

nueg0 

19:00 - 20:30 horas - 

Palestra: Engenharia de 

Produção pela ABEPRO 
Jovem 

Palestrantes: Kaue 

Palhares presidente da 

ABEPRO jovem.  

Link: 

https://youtu.be/EdYAB2

IBnEs 

19:30 - 20:00 horas - 

Palestra: Conhecendo a 

ProPartners  

Palestrante: João Vitor 

Batista 

Link: 

https://youtu.be/RBCphBJ

F6gY 

 

- 

19:00 - 20:30 horas - 

Palestra: Linkedin: 

Gerando valor para sua 

carreira  
Palestrante: Prof. Dr. 

Patrick Pedreira Silva  

Link: 

https://youtu.be/5MVbk4

nueg0 

20:30 - 22:00 horas - 

Apresentação de 

trabalhos. 
Link: 

https://youtu.be/EdYAB2

IBnEs 

20:00 - 20:30 horas - 

Palestra: Introdução à 
A.A.A.E.P - Associação 

Atlética Acadêmica de 
Engenharia de Produção 

da Universidade Federal 

de Goiás 

Palestrante: Heloísa 

Gonçalves dos Santos 

Link: 

https://youtu.be/RBCphBJ

F6gY 

- 
20:30 - 21:30 horas - 

Palestra: Aplicação do 
Sistema Toyota de 

Produção na Construção 

Modular 
Palestrante: Me. Paulo 

Marçal. 

Link: 

https://youtu.be/5MVbk4

nueg0 

20:30 - 22:00 horas - 

Apresentação de 

trabalhos. 

Link: 

https://youtu.be/RBCphBJ

F6gY  

- 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EdYAB2IBnEs
https://youtu.be/EdYAB2IBnEs
https://youtu.be/EdYAB2IBnEs
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https://youtu.be/5MVbk4nueg0
https://youtu.be/5MVbk4nueg0
https://youtu.be/EdYAB2IBnEs
https://youtu.be/EdYAB2IBnEs
https://youtu.be/RBCphBJF6gY
https://youtu.be/RBCphBJF6gY
https://youtu.be/5MVbk4nueg0
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https://youtu.be/5MVbk4nueg0
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https://youtu.be/EdYAB2IBnEs
https://youtu.be/RBCphBJF6gY
https://youtu.be/RBCphBJF6gY
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https://youtu.be/5MVbk4nueg0
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https://youtu.be/RBCphBJF6gY
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

DIA 01 DE AGOSTO DE 2022 – SEGUNDA-FEIRA 

18:00 às 19:00 – Palestra: Manutenção Autônoma 

Palestrante: Prof. Me. Roberto Reis 

Link sala: https://youtu.be/EdYAB2IBnEs 

Prof. Me. Roberto Reis possui graduação em Engenharia de 

Produção, mestrado em Engenharia Mecânica pela UFU, MBA em 

Logística e Gestão de Operações pela UFU e MBA em Gestão de 

Negócios IFTM. Trabalhou 15 anos em multinacionais na área de 

produção e melhoria contínua. Em melhoria contínua, foi 

multiplicador do pilar de Manutenção Autônoma em 9 fábricas na 

América e na África do grupo BAT Souza Cruz. Atualmente cursa 

mestrado em Engenharia de Produção na UFG e atua como 

professor na área de Engenharia de Produção para graduação e Pós-

graduação.  
   

 

19:00 às 20:30 – Palestra: Engenharia de Produção pela ABEPRO Jovem 

Palestrantes: Kaue Palhares 

Link sala: https://youtu.be/EdYAB2IBnEs 

Kaue Palhares é presidente da ABEPRO Jovem, graduando em 

Engenharia de Produção pela Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR. Foi representante Paranaense em 2020 auxiliando 

os estudantes e o Núcleo de seu estado. Foi diretor sul na diretoria 

de Relações Públicas na gestão de 2021 desenvolvendo as diversas 

parcerias da ABEPRO Jovem. Atuou em diversos projetos sociais 

como voluntário, sendo líder de um deles, no qual também esteve 

como responsável pelas diretorias de Marketing, Financeiro e 

Relações Públicas. Hoje atua como Analista de Processos de uma 

holding de seu estado. 

 

 

20:30 às 22:00 - Apresentação de trabalhos 

Link da sala: https://youtu.be/EdYAB2IBnEs 

  

https://youtu.be/EdYAB2IBnEs
https://youtu.be/EdYAB2IBnEs
https://youtu.be/EdYAB2IBnEs
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DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 – TERÇA-FEIRA  

18:00 às 19:30 – Palestra: Redes Inteligentes: como participo? 

Palestrante: Prof. Dr. Michael David de Souza Dutra 

Link sala: https://youtu.be/RBCphBJF6gY 

Prof. Dr. Michael David de Souza Dutra: Ph.D. in Applied Math. 

by Polytechnique Montréal - Canada. MSc. in Industrial 

Engineering by Federal University of Minas Gerais (UFMG) - 

Brazil. MSc. in Computer Science by Institut Supérieur 

d'Informatique, Modélisation et leurs Applications (ISIMA) - 

France. BSc. in Computer Engineering by ISIMA. BSc. in 

Industrial Engineering by UFMG. My research interests include 

mathematical optimization, simulation, Industry 4.0 and smart 

grids. 

 

 

19:30 às 20:00 – Palestra: Introdução à A.A.A.E.P - Associação Atlética 

Acadêmica de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Goiás 

Palestrante: Heloísa Gonçalves dos Santos 

Link sala: https://youtu.be/RBCphBJF6gY 

Heloísa Gonçalves dos Santos: graduanda do curso de Engenharia 

de Produção pela Universidade Federal de Goiás. Faz parte da 

diretoria da Atlética Improdutiva desde 2019, no cargo de Diretora 

Esportiva. Atual vice-presidente da Atlética Improdutiva. Bolsista 

PIBIC de um Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica intitulado 

"Estudo sobre a implementação do Green Consumption (GC) no 

contexto do Green Supply Chain Management (GSCM)". 

 

 

  

https://youtu.be/RBCphBJF6gY
https://youtu.be/RBCphBJF6gY
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20:00 às 20:30 – Palestra: Conhecendo a ProPartners 

Palestrante: João Vitor Batista 

Link sala: https://youtu.be/RBCphBJF6gY 

João Vitor Batista é discente do curso de Engenharia de Produção 

pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Participação no projeto 

de pesquisa "Diagnóstico e análise multi setorial da qualidade de 

serviços ofertados na região metropolitana de Goiânia-GO". Atual 

presidente da ProPartners, empresa júnior do curso de Engenharia 

de Produção da UFG. 

 

 

 

 

20:30 às 22:00 – Apresentação de trabalhos 

Link da sala: https://youtu.be/RBCphBJF6gY 

  

https://youtu.be/RBCphBJF6gY
https://youtu.be/RBCphBJF6gY
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DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 – QUARTA-FEIRA  

18:00 às 19:00 – Palestra: Aplicando a pesquisa operacional em diferentes 

decisões industriais       

Palestrante: Me. Fábio Silva 

Link sala: https://youtu.be/5tV_w29JsfY 

Me. Fábio Silva possui dupla diplomação em engenharia de 

produção pela UFMG e engenharia de sistemas de informação e 

sistemas de ajuda a decisão pelo ISIMA na França. É mestre em 

modelos e algoritmos para suporte a tomada de decisão pela 

Unversité Blaise Pascal também na França. Acumula mais de 9 

anos de experiência aplicando modelagem e otimização na 

América Latina e na Europa. Desenvolveu estudos relacionados ao 

problema da árvore de Steiner no laboratório LIMOS e participou 

de projetos relacionados a programação matemática na Vallourec 

Brasil e França. Se juntou a Cassotis Consulting em 2015 onde 

desenvolveu projetos nos setores industriais siderúrgicos, de 

cerâmicas e mineração. Hoje, atua como gerente sênior da Cassotis Consulting e é 

responsável pela liderança do time de consultoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/5tV_w29JsfY
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DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 – QUINTA-FEIRA  

18:00 às 19:00 – Palestra: Modelagem 3D usando Blender 

Palestrante: Profa. Dra. Flávia Gonçalves Fernandes  

Link sala: https://youtu.be/5MVbk4nueg0 

 

Profa. Dra. Flávia Gonçalves Fernandes é Bacharel em 

Engenharia da Computação com ênfase em Automação pela 

Universidade de Uberaba (UNIUBE), especialista em Formação 

Pedagógica na Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

pelo IF Goiano, Mestre em Engenharia Biomédica pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com linha de pesquisa 

voltada para Sistemas Computacionais e Dispositivos Aplicados à 

Saúde e Doutora em Ciências Exatas e Tecnológicas pela 

Universidade Federal de Catalão (UFCAT) com linha de pesquisa 

voltada para Métodos Teórico-Computacionais em Ciência de 

Materiais. Atualmente, é professora do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - Campus Dourados - Área: 

Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web/Design Gráfico. 

 

19:00 às 20:30 – Palestra: Linkedin: Gerando Valor Para Sua Carreira 

Palestrante: Prof. Dr. Patrick Pedreira Silva 

Link sala: https://youtu.be/5MVbk4nueg0 

Prof. Dr. Patrick Pedreira Silva é professor universitário por 

cerca de 14 anos e alguém que encontrou seu propósito 

trabalhando com educação. É formado em Ciência da Computação 

pela UESB e também mestre na mesma área com ênfase em 

Inteligência Artificial pela UFSCar. É Doutor pela USP (Ciências 

da Reabilitação) com pesquisas voltadas para a aplicação de 

tecnologia nas áreas de saúde. Sua experiência acadêmica envolve 

aulas em cursos de graduação e pós-graduação, atuando também 

como pesquisador, orientador, editor de revista científica 

eletrônica e coordenador de cursos de graduação. Iniciou atividades de ensino em 2007, 

ministrando aulas em uma universidade pública e outras três privadas, para cursos de ciência 

da computação, engenharia de computação, sistemas de informação e licenciaturas. Atuou 

como Conselheiro Municipal de Ciência e Tecnologia em Bauru-SP por 4 anos. Também se 

considera um amante da produção de conteúdo, escreve artigos com temáticas voltadas para 

educação, tecnologia, carreiras, produtividade, etc., com mais de 220 textos publicados no 

meu perfil no LinkedIn. É cronista da revista eletrônica portuguesa Watson 

(https://www.wattson.pt/) e autor do livro "Carreira sem atalhos". 

  

https://youtu.be/5MVbk4nueg0
https://youtu.be/5MVbk4nueg0
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20:30 às 21:30 – Palestra: Aplicação do Sistema Toyota de Produção na 

Construção Modular 

Palestrante: Paulo Marçal 

Link sala: https://youtu.be/5MVbk4nueg0 

Me. Paulo Marçal é graduado e mestre em Engenharia Mecânica 

pela Universidade de Brasília (UNB). Atualmente é Gerente de 

Indústria no Grupo Cesar. Foi vencedor em 1° lugar na Maratona 

de Engenharia promovido por Chemtech – A Siemens Company. 

Participou de projetos de iniciação científica como “Análise 

aerodinâmica de perfis utilizando pacotes CFD” e “Análise da 

Vibração Induzida por Vórtices (VIV) utilizando modelo 

fenomenólogico”. Participou da competição AeroDesign 

Promovida pela Embraer. 

 

https://youtu.be/5MVbk4nueg0
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TRABALHOS – RESUMO EXPANDIDO 
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A Segurança do Trabalho na Pandemia 

Ana Paula Coelho Dias (anapaulacdias.eng@gmail.com) – Universidade Federal de Catalão.  

Resumo: O coronavírus representou um grande contratempo na saúde pública mundial, promovendo mudanças 

bruscas nas rotinas dos indivíduos. Apesar de ser um cenário novo, devido a emergência por acesso de 

informações, há diversas pesquisas sendo desenvolvidas sobre este tema. A partir do alcance das informações 

sobre o contexto em questão, torna-se possível realizar o estudo de conceitos fundamentais para uma gestão mais 

eficaz dos condicionantes que implicam na segurança, saúde e meio ambiente de trabalho. Por meio desta 

pesquisa, houve a contribuição para frisar o papel das organizações em ações assertivas perante a situações 

similares a apresentadas durante a Pandemia de Covid-19.  

 

Palavras-chave: Coronavírus; Pandemia; Organização; Segurança; Trabalho. 

 

1. Introdução 

 No Brasil, o crescimento do número de casos de infecção por coronavírus (Covid-19) 

acarretou, em 3 de fevereiro de 2020, a declaração de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN). Posteriormente, com a sanção de leis de enfrentamento da 

pandemia, foram incorporadas ações com o propósito de reduzir o contágio do vírus 

(JUNIOR, et al. 2020). 

Devido aos impactos, o coronavírus foi capaz de promover mudanças inesperadas nas rotinas 

dos indivíduos (GALLASCH, et al, 2020). Sendo adotadas medidas locais para o 

enfrentamento da pandemia, com restrições de circulação em locais públicos, medidas de 

isolamento social, fechamento do comércio, escritórios, escolas e universidades (ARAÚJO, 

2020). 

Como previsto, o ambiente de trabalho foi vigorosamente atingido em consequência da 

exigência de adaptação de uma nova realidade, comprometida por um novo vírus, de 

características desconhecidas, e com letalidade considerável (GUSMÃO, 2021).  

Para alcançar o bem-estar, o homem carece de condições de convivência harmoniosa com o 

meio em que habita, sendo o ambiente de trabalho um dos elementos fundamentais, no qual 

permanece por longos períodos do seu dia. O âmbito de trabalho está incorporado no 

ambiente geral, de modo que é improvável alcançar qualidade de vida desconsiderando o 

local de trabalho (OLIVEIRA, 2001). 

As organizações influenciam de modo direto no cotidiano e na qualidade de vida da maioria 

das pessoas, suas atividades impactam nas consequências e evoluções de uma crise de saúde, 

principalmente se tratando de uma doença com alto índice de contágio (ABREU, 2020). É 

função da segurança do trabalho constatar condições de risco, analisar os efeitos causados à 

saúde do empregador e propor ações de intervenção técnica a serem aplicadas no ambiente de 

trabalho (MATTOS, et al. 2011). 

Antes da COVID-19, os locais de trabalho eram analisados a partir dos riscos existentes ou 

consequentes de tarefas ocupacionais e posteriormente se aplicavam meios de controle e 

prevenção. No entanto, a pandemia proporcionou transformações, inclusive o próprio 

ambiente em questão (ONSAFETY, 2020). 

Neste contexto, este trabalho objetiva atingir conceitos associados a segurança do trabalho, de 

modo a evidenciar a importância de adaptações na sua prática em situações de emergência, 

como foi e está sendo o período pandêmico. 
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2. Métodos 

A pesquisa bibliográfica engloba todo o material disponível referente ao tema de estudo, onde 

seu propósito é estabelecer a ligação direta entre o pesquisador e o conteúdo, promovendo o 

alcance de todas as informações referentes a determinado assunto (MARCONI; LAKATOS, 

2017). Dessa forma, a pesquisa será conduzida por meio da busca em plataformas científicas 

disponíveis para o alcance de registros, mesmo que de forma marginal, sobre o assunto 

tratado. 

 

3. Resultados Obtidos ou Esperados 

A partir do contexto do período pandêmico, com este trabalho espera-se contribuir para o 

conhecimento de conceitos e práticas convenientes para uma administração eficiente dos 

condicionantes que interferem no ambiente de trabalho do indivíduo. Além disso, há a 

expectativa colaborar na percepção da importância de constantes estudos na área da segurança 

do trabalho para aprimoramento de ações perante a situações inesperadas. 

 

4. Considerações Finais 

Partindo do princípio de que quando o indivíduo dispõe de conhecimento e instruções, ele é 

capacitado a alterar o comportamento de maneira consciente e auxiliar na tomada de decisões. 

Sendo assim, a partir do estudo, foi considerado que a ciência de informações habilita o 

colaborador a auxiliar na melhoria de uma organização, favorecendo na segurança e saúde do 

meio ambiente de trabalho. 

 

5. Referências Bibliográficas 
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Adequação de projetos de linhas de transmissão: Como avaliar a 

decisão estratégica de mudança de perfil de cliente de projetos. 

Yara Bertilie Rezende Caldas (yararezende10@hotmail.com) – CEFETMG; Ítalo Brener de Carvalho 

(italobrener@cefetmg.br) – CEFETMG; Paulo Sanches (sanches@cefetmg.br) CEFETMG  

Resumo: O foco do presente trabalho está na análise do planejamento estratégico e da gestão de projetos por 

meio de um estudo de caso da indústria de transmissão de energia elétrica, especificamente em construção de 

linhas de transmissão. A justificativa do estudo se dá à medida que as empresas têm percebido o quanto é 

essencial implementar a gerência de projetos tomando como base a cultura organizacional e o quanto isso 

impacta na lucratividade. A gestão de projetos tem como prioridade a construção e adequação dos projetos a um 

novo perfil de clientes. A empresa está migrando de grandes leilões para clientes de menor porte. A pesquisa é 

do tipo exploratória devido a necessidade de realização de entrevistas e estudo de caso para  fazer a análise do 

tema adequadamente. Para alcançar o objetivo geral e específico do trabalho, foi realizada a adaptação de um 

roteiro de entrevista elaborado por Oliveira e Martins (2018). Os resultados parciais sinalizam três grandes 

dimensões de analise, Estratégia, Pessoas e Desempenho. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos; Linhas de Transmissão; Projetos; Planejamento estratégico; 

Estratégia. 

 

1. Introdução 

No Brasil, a distribuição de energia elétrica ocorre por meio da integração dos sistemas de 

produção, transmissão e distribuição ao consumidor final (Figura 1). Essa integração é devida 

ao sistema envolver inúmeros processos que apresentarem interdependência e pelas fases 

demandarem esforços e recursos diferentes. 

 

Figura 1 - Sistema elétrico de potência 

Fonte: mundoelétrica.com.br 

O sistema tem início na geração da energia que ocorre em usinas, sejam elas hidrelétricas, 

eólicas, térmicas ou nucleares. Após a geração, a energia é transmitida pelas linhas de 

transmissão através das torres e cabos. As linhas de transmissão são interligadas por 

subestações que têm a função de elevar os níveis de tensão que saem das usinas para as torres 

e rebaixar os níveis de tensão para as torres de distribuição até a chegada ao consumidor final 

(ABRADEE, 2021). 

O mercado de energia elétrica é necessária para diversas atividades essenciais do dia a dia. No 

Brasil, 98% desse mercado é atendido pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) e gerenciado 

pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).  O SIN é um sistema de geração e 

transmissão de energia elétrica de grande porte, operado por empresas de natureza pública e 

privada (TAESA, 2022). 

As empresas responsáveis pela construção das linhas de transmissão e subestações são 

contratadas pela modalidade EPC (Engineering, Procurement, Construction), isso significa 

que a contratada deve entregar o empreendimento completo desde os projetos, mão de obra 

(própria ou terceirizada) até a construção. Desse modo, a contratada se responsabiliza por 

todos os riscos pertinentes ao projeto e ao gerenciamento (PMKB, 2017). 
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A análise feita será de uma unidade de negócio especifica situada no Brasil. Observando a 

seleção de projetos dos setores de subestação e linhas de transmissão. No período anterior à 

mudança de estratégia estabelecida pela empresa o setor era definido como Grandes projetos 

de transmissão e seu foco era atender a grandes projetos concorridos em leilões do setor 

elétrico. Após a mudança de estratégia, o setor dividiu-se em projetos específicos de 

Subestações e Linhas de transmissão com o foco em atender projetos menores chamadas de 

linhas de conexão. 

 
Figura 2 – Esquema do modelo de trabalho 

Fonte: Elaborado pela autora e pelo orientador (2022) 

Os dados provenientes desse planejamento irão possibilitar que a empresa determine os 

investimentos precisos para sustentar seu plano de crescimento (RODRIGUES e PAIXÃO, 

2016). Sendo inerentes segundo Pinna e Carvalho (2008) que riscos poderiam comprometer a 

qualidade de uma proposta de projetos, ou que ainda que não atendam as expectativas dos 

clientes.  

Percebe-se então que há um questionamento pertinente a este estudo: Como uma perspectiva 

estratégica pode orientar uma organização para que identifique oportunidades, face às 

incertezas e ainda condicionadas pelas capacidades recursos disponíveis? 

2. Métodos 

De acordo com Gil (2017), as pesquisas exploratórias visam explorar uma questão ainda 

pouco estudada. Esse tipo de pesquisa busca proporcionar maior afinidade com o problema, 

com o intuito de torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento costuma a 

ser mais flexível, visto que zela considerar diversas perspectivas relativas ao cenário 

estudado. A coleta de dados ocorrerá por meio de entrevistas semiesturturada e a utilização do 

instrumento de pesquisa proposto pelos autores Oliveira Martins (2018). 

3. Resultados Esperados 

 Ao caracterizar o setor de atuação da organização e a presença do Escritório de Projetos 

(PMO) seria possível registrar a formação e experiência profissional do respondente da 

pesquisa e o desempenho de um Escritório de Projetos (PMO).  

 Na perspectiva Estratégica seria possível identificar a direção sobre o que fazer e como 

fazer. Indificando o grau de concordância ou discordância com cada uma dos entrevistados, 

em acordo ou não com critérios das diferentes proposições a respeito dos fatores considerados 

relevantes para o desempenho do Escritório de Projetos (PMO).  

 Já em uma perspectiva que relaciona-se as Pessoas  provavelmente haverá uma orientação de 

que há necessidade de realização de treinamento e obtenção de certificação profissional em 

técnicas de Gerenciamento de Projetos ou então uma característica lastreada com liderança.  

 Já em uma perspectiva relacionada ao Desempenho do PMO algumas caracterisitrcas icas 

quantitativas e qualitativas evidenciariam a existência de distintas dimensões no Escritório de 

Projetos. 
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4. Considerações Finais 

O trabalho é um estudo em realização e apenas sendo possível apresentar até o momento que 

três dimensões são evidentes no instrumento de pesquisa com base na literatura. 

 

5. Referências Bibliográficas 

GIL, Carlos, A.Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 6ª edição. São Paulo, Atlas, 2017. 

 

DE ABREU PINNA, Cristina Coelho; DE CARVALHO, Marly Monteiro. Gestão de escopo em projetos de 
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     V Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção 

01/08/2022 a 04/08/2022 

  

22 
 

Análise da estabilidade de uma cadeia de suprimentos via diagramas 

de fase 

Sabrina Vieira Soares (sabrina.s0154@ufob.edu.br) – Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB); Pedro 

Dias Pinto (pedro.dias@ufob.edu.br) – Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). 

 

Resumo: Uma cadeia de suprimentos pode ser modelada como um sistema dinâmico por meio de equações 

diferenciais que descrevem o fluxo de produtos ao longo dos elos que a compõem. Mesmo em configurações 

simples, modelos de cadeias de suprimentos podem exibir comportamentos de sistemas dinâmicos complexos 

apresentando, inclusive, uma dinâmica caótica. Este trabalho tem como proposta analisar a estabilidade de uma 

cadeia de suprimentos sequencial utilizando o recurso dos diagramas de fase desenvolvidos no contexto da teoria 

de sistemas dinâmicos. Para isso a cadeia será exposta a diversos cenários a partir da combinação de parâmetros 

contidos na estratégia de gerenciamento, elaborada para contornar situações indesejadas, como o efeito chicote. 

 

Palavras-chave: Análise de estabilidade; Cadeia de suprimentos; Sistemas dinâmicos; Diagramas de fase. 

 

1. Introdução 

1.1 Dinâmica de cadeias de suprimentos 

 Uma cadeia de suprimentos consiste em um conjunto de unidades produtivas (elos) 

envolvidas no cumprimento de uma solicitação do cliente e conectadas através do fluxo de 

produtos, informação e recursos financeiros (BASAK et al., 2014). Do ponto de vista da 

modelagem, as unidades produtivas que compõem a cadeia de suprimentos, mesmo em 

configurações simples, exibem comportamento de sistemas dinâmicos complexos, 

apresentando inclusive sensibilidade a condições iniciais e dinâmica caótica 

(BEAUMARIAGE e KEMPF, 1994). 

A estabilidade/instabilidade está diretamente relacionada a uma cadeia de suprimentos 

controlada, com fluxo adequado de produtos entre os elos, e uma cadeia descontrolada, que 

exibe distorções de demanda ao longo da cadeia e do tempo culminando, entre outras coisas, 

com o chamado efeito chicote (DAI et al.,  2017). O efeito chicote é definido como o 

fenômeno em que a variabilidade de pedidos aumenta no sentido do consumidor final para o 

fornecedor de primeiro nível na cadeia de suprimentos, mas também pode acontecer de forma 

invertida, quando é chamado de efeito chicote reverso (BRITO et al., 2020). 

 1.2 Diagramas de fase 

A evolução de um sistema dinâmico de segunda ordem pode ser representada 

graficamente no espaço de fase, que no caso de duas dimensões é chamado de plano de fase. 

Um ponto no plano de fase representa o estado do sistema e a medida que o tempo varia, uma 

trajetória é descrita representando a evolução do sistema. Qualquer trajetória no plano de fase 

representa o histórico temporal do sistema para uma dada condição inicial. Um conjunto 

representativo dessas trajetórias é chamado de retrato de fase ou diagrama de fase.  

Os diagramas de fase exibem características importantes dos sistemas dinâmicos. Eles 

incluem pontos fixos (pontos de equilíbrio) e informações sobre as propriedades de 

estabilidade/instabilidade do sistema. Além disso, quando se trata de sistemas não lineares, 

onde quase sempre não é possível obter soluções analíticas, o recurso dos diagramas de fase 

permite inferir o comportamento qualitativo das soluções e a compreensão das características 

dinâmicas do sistema. 
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2. Métodos 

Neste trabalho será utilizado um modelo de cadeia de suprimentos sequencial 

desenvolvido por Helbing e Lammer (2005) e aplicado no contexto do estudo do efeito chicote. 

Para obtenção das condições de controle para cadeia de suprimentos será realizada uma análise 

de estabilidade da equação que descreve o sistema com o intuito de encontrar a relação de 

parâmetros de gerenciamento da cadeia que permitem o fornecimento adequado de produtos ao 

longo dos elos. Após obtenção da relação analítica de controle da cadeia de suprimentos, os 

resultados serão testados via construção do retrato de fases para caracterização dos estados de 

cadeia controlada e cadeia instável. Para isso, diversas configurações de parâmetros de 

gerenciamento serão utilizadas com o intuito de visualizar o impacto nas trajetórias do plano de 

fase. A partir dos diagramas de fase em cada situação será possível concluir a correspondência 

ou não dos resultados analíticos com o comportamento das soluções numéricas do modelo. As 

soluções numéricas do modelo serão obtidas a partir de um programa escrito na linguagem 

Python e executado na nuvem por meio da ferramenta Google Colaboratory.  

3. Resultados Obtidos ou Esperados 

Em linhas gerais, espera-se com este trabalho avanços teóricos na área de modelagem de 

cadeias de suprimentos com fins de solução de problemas práticos. Em termos mais específicos o 

trabalho pretende contribuir nos seguintes pontos: construção de diagramas de fase para 

representação da dinâmica do sistema sob diferentes condições iniciais e de parâmetros; análise 

de estratégias de gerenciamento e controle de cadeias de suprimentos; e caracterização das 

condições de estabilidade/instabilidade por meio de recursos analíticos e de resultados numéricos 

a partir de simulações computacionais. 

4. Considerações Finais 

  Apesar de existirem diversas abordagens para atacar o problema do controle de cadeias de 

suprimentos dentro do campo da logística e controle da produção, estas propostas se referem a 

aspectos isolados e carecem de uma visão geral para o problema. A abordagem deste trabalho 

visa aplicar ferramentas da área de sistemas dinâmicos e pode contribuir na análise quantitativa, 

propondo e testando parâmetros de controle e verificando a relação global entre esses parâmetros 

no que se refere aos impactos diretos na dinâmica da cadeia de suprimentos. 
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Análise de percepção da satisfação dos clientes na utilização do 

transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia 

Anna Maria Guimarães de Oliveira Pereira (annaguimaraes@discente.ufg.br) - Universidade Federal de Goiás; 

Brena Carvalho de Sá (brenasa@discente.ufg.br) - Universidade Federal de Goiás; Hian Igor Rocha de Oliveira 

(hianoliveira@discente.ufg.br) - Universidade Federal de Goiás; Railana Morais da Silva 

(railanamorais@discente.ufg.br) - Universidade Federal de Goiás; Camila Fabrício Poltronieri 

(camilafabricio@ufg.br) - Universidade Federal de Goiás. 

Resumo: Grande parte da população brasileira dependem diariamente do transporte público para realizar suas 

atividades, no entanto tal serviço é frequentemente alvo de reclamações dos seus usuários. Nessa perspectiva, o 

objetivo deste trabalho foi a avaliação da satisfação dos usuários no que diz respeito à qualidade dos serviços 

prestados. A metodologia utilizada foi pesquisa quantitativa com o intuito de mensurar os níveis de satisfação, 

no qual foram elaboradas 22 questões que compuseram um questionário no Google Forms. Os resultados obtidos 

mostraram uma baixa satisfação nos pontos de conforto, modernidade e visual dos terminais de ônibus e dos 

veículos. Além disso, foram pontuadas também a falta de compromisso com os prazos definidos e ainda com a 

divulgação precisa destes. Por fim, é possível observar pontos críticos de melhoria que merecem uma atenção 

extra da empresa, a fim de alinhar as expectativas dos clientes com os serviços propriamente ofertados.  

 

Palavras-chave: Clientes; Qualidade percebida; Satisfação; Transporte público.  

 

1. Introdução 

De acordo com Rodrigues e Sorratini (2008) o transporte público desempenha significativa 

atribuição no que se refere à mobilidade urbana atualmente, possibilitando que diferentes 

regiões das localidades se interliguem. No atual aspecto dessas localidades a movimentação 

de itens e indivíduos é acentuada, sendo várias as causas: estudar, trabalhar, realizar compras, 

em busca de saúde e lazer, entre outros; individualmente, variando conforme sua relevância. 

Diversos são os motivos na hora de escolher o meio de transporte a ser utilizado, dentre os 

quais estão: sua disponibilidade, predileção, atributo do serviço, bem como quesitos 

geográficos e econômicos.  

De maneira geral o transporte público tem grande valia no que concerne ao transporte urbano, 

uma vez que é indispensável para o público com baixos proventos e, paralelamente, é uma 

escolha significativa para ser usada de forma estratégica no intuito de reduzir viagens com 

carro, o que acaba contribuindo para diminuir engarrafamentos, contaminação ambiental, 

acidentes de trânsito e gasto com combustível (RODRIGUES e SORRATINI, 2008).  

Por isso exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar o nível de satisfação dos usuários de 

transporte público na região metropolitana de Goiânia e, ainda, traçar propostas de melhorias 

associadas aos conceitos de qualidade de produtos e serviços. 

2. Métodos 

O presente estudo utilizou a pesquisa quantitativa em forma de questionário criado na 

ferramenta Google Forms. O formulário utilizou a ferramenta SERVPERF que tem como 

objetivo a percepção de desempenho dos serviços composto por 22 perguntas adaptadas a 3 

opções de resposta: bom, razoável e ruim. Participaram deste questionário 35 usuários 

frequentes do transporte público da região metropolitana de Goiânia e que se dispuseram a 

fornecer suas opiniões sobre o serviço utilizado. A forma de divulgação se deu por meio do 

link gerado, divulgando para estudantes universitários e clientes que utilizam o meio de 

transporte público para suas tarefas diárias. 
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3. Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos representam a satisfação dos usuários de transporte público na região 

metropolitana de Goiânia em diferentes aspectos, desde visual até atendimento aos clientes. 

Dentre o público analisado 42,86% tem entre 16 e 20 anos e 55,86% se encontram na faixa 

etária acima de 21 anos.   

Avaliando o conforto e o visual dos ônibus e terminais, 100% da amostra julgou como 

razoável ou ruim o conforto dos terminais e 71,43% pontuaram como ruim o conforto dos 

ônibus. Além disso, a questão da acessibilidade dos terminais também deve ser um ponto de 

atenção para a empresa, já que 62,86% julgam como ruim o acesso às linhas e aos terminais.  

Outro aspecto analisado refere-se ao oferecimento das linhas e o cumprimento dos prazos, 

bem como a clareza com o qual estes são apresentados. Dito isso, 54,29% avaliaram como 

razoável a conformidade dos prazos definidos, 48,57% avaliaram como razoável o 

fornecimento das linhas como determinado e a mesma porcentagem avaliou como razoável a 

divulgação dos prazos de forma clara e precisa. Os dados indicam uma dificuldade da 

empresa de fornecer seus serviços com excelência, demonstrando que a maioria dos seus 

usuários não se mostram contentes com a utilização dos mesmos.  

Os usuários também avaliaram o ambiente de trabalho que a empresa oferece para os 

funcionários. Segundo 65,71% dos avaliadores, as condições de trabalho oferecidas são dadas 

como ruim, bem como o ambiente de trabalho em que eles estão inseridos. Do mesmo modo, 

65,71% dos usuários avaliam que a empresa não se preocupa com os interesses e 71,43% com 

as necessidades dos clientes e consequentemente não as atendem. Para tanto, é sabido que 

mostrar-se preocupados em atender precisamente aos clientes torna a empresa confiável e 

alinhada com as expectativas dos usuários, evitando maiores transtornos para ambos os lados. 

Um modo viável de manter-se próximos de seus consumidores é oferecer a eles pontos de 

depósitos de sugestões e ainda realizar questionários periódicos com a finalidade de corrigir 

erros pontuais, efetuando melhorias. 

Por fim, avaliando em aspectos gerais, a empresa deixa a desejar em pontos como conforto, 

modernidade e visual dos veículos e dos terminais, prejudicando o acesso e a utilização por 

meio dos usuários. Tal ponto poderia ser corrigido com uma ampla modernização e reforma 

dos meios de transporte, além da inclusão dos pontos de acessibilidade.  

4. Considerações Finais 

Os meios de transportes públicos são alvo de diversas reclamações em diversas regiões do 

país. O questionário foi planejado e executado com o objetivo de mensurar o nível de 

satisfação dos clientes perante a empresa que fornece os serviços de mobilidade urbana. A 

partir dos resultados obtidos foi possível determinar pontos de melhoria como os prazos das 

linhas, o conforto dos veículos e dos terminais e ainda a segurança oferecida pelos motoristas 

aos seus passageiros. Vale ressaltar ainda a importância de avaliar esses níveis de qualidade 

percebidos pelos consumidores de produtos ou serviços, com o intuito de corrigir os pontos 

negativos e se manter cientes das expectativas dos usuários. 
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Avaliação de desvios verticais influentes no processo de torneamento 

cilíndrico por meio da separação de erros aplicada em torno 

horizontal 
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Engenharia de Bauru; Guilherme Castilho Encinas da Rocha (guilherme.castilho@unesp.br) – Universidade 

Estadual Paulista, Unesp – Faculdade de Engenharia de Bauru; Marilia da Silva Bertolini 

(marilia.bertolini@unesp.br) – Universidade Estadual Paulista, Unesp – Instituto de Ciências de Engenharia; César 
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de Engenharia.  

 

Resumo: O conhecimento de erros em uma máquina ferramenta é importante para garantir a qualidade de fabricação. 

O método de reversão é uma das técnicas que pode ser utilizada para este fim. Este trabalho tem objetivo de realizar a 

separação de erros para identificar os desvios transversais de um torno horizontal, de modo que permita auxiliar no 

controle de qualidade no processo de torneamento. Neste trabalho, a reversão de artefato permitiu obter resultados 

relacionados aos desvios verticais do carro longitudinal, bem como o perfil de retitude do artefato empregado. Diante 

disto, o método utilizado se mostrou capaz de auxiliar na manutenção da qualidade quando aplicado em tornos 

horizontais.  

 

Palavras-chave: Metrologia; Qualidade; Máquinas-ferramentas; Erros Geométricos . 

 

1. Introdução 

Máquinas-ferramentas são utilizadas em diversos processos de fabricação. A globalização e o 

exponencial tecnológico faz necessário minimizar erros e melhorar a qualidade. Essas máquinas 

têm sua eficácia afetada por diversas fontes de erros, que podem afetar a qualidade do processo 

produtivo dessas que compõem o “loop” estrutural dessas máquinas (FAN, et. Al, 2018). Em 

máquinas de precisão, todas essas fontes de erros se interagem e têm um efeito conjunto na 

precisão final de um produto (SCHWENKE, et al., 2008). 

 

2. Métodos 

A avaliação dos desvios verticais foi realizada pelo método de reversão para a separação de erros, 

conforme os estudos realizados por Evans, Hocken e Estler (1996). Os ensaios foram realizados 

em um torno horizontal, e utilizou-se: um artefato de aço 1045, retificado, com comprimento de 

735 mm, um suporte magnético articulado, apalpador indutivo LVDT com sistema de aquisição 

de dados com resolução de 0,0001 mm. As medições foram realizadas na face frontal do artefato, 

registrando os valores a cada 40 mm com 10 repetições. As medições foram feitas nas montagens 

ilustradas na figura 1(a), medição anterior a reversão, e figura 1(b), medição posterior a reversão. 

           
Figura 1: Montagens elaboradas para separação de erros. Fonte: Próprio autor. 

Para a reversão, o artefato foi rotacionado 180° em torno das pontas de fixação, o suporte 

magnético foi reposicionado para que continuassem registrando a mesma face, após a reversão. O 

(b) 

Face de medição 

Face de medição 
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desalinhamento que é inerente a montagem da instrumentação utilizada foi compensado 

matematicamente a partir do método dos mínimos quadrados. 

A separação de erros foi realizada com auxílio das equações 1 e 2, que definem o valor desvio 

vertical incidente no próprio torno e também o perfil de retitude do artefato utilizado, 

respectivamente. 

M(x) =  
I1(x) − I2(x)

2
 

 

(1) 
S(x) =  

I1(x) + I2(x)

2
 

 

(2) 

Onde: 

l1(x)  são leituras do sensor antes da reversão do artefato. 

l2(x)  são leituras do sensor após a reversão do artefato.    

 

3. Resultados Obtidos ou Esperados 

Os resultados obtidos neste trabalho estão apresentados nas figuras 2a) e 2b). Na figura 2a) estão 

apresentados os desvios verticais apresentados no torno horizontal em função da posição do carro 

principal. Já a figura 2b) apresenta o perfil de retitude do artefato ao longo do seu comprimento. 

Os resultados obtidos são compatíveis com Evans, Hocken e Estler (1996), visto que permitiu a 

separação do desvio da máquina estudada, bem com o perfil de retitude do artefato.   

 

Figura 2: Resultados obtidos com a separação de erros. Fonte: Próprio autor. 

Com análise das figuras 2a) e 2b) é possível perceber que o desvio de retitude do artefato 

apresentou valor máximo, em módulo, de cerca de 130 μm, na região média de comprimento, que 

é um erro típico de processo de fabricação. O desvio máximo, em módulo, do carro longitudinal 

do torno foi de cerca de 6 μm, na região mais distante da placa de fixação das peças no processo 

de usinagem.  

4. Considerações Finais 

A partir dos resultados obtidos é possível concluir que o método de separação de erros é eficaz 

para auxiliar na manutenção da qualidade de um processo de torneamento, visto que permitiu 

obter informações sobre o perfil de retitude do artefato e também sobre o erro vertical do carro 

longitudinal. 
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Caracterização da cadeia de coleta de resíduos sólidos urbanos e 

logística reversa do município de Barretos- SP 

Paula Carvalho de Oliveira Silveira (paula.carvalhodos@outlook.com) – UEM; Olivia Toshie Oiko 

(otoiko@uem.br) - UEM  

Resumo: O aumento da população e consequente aumento do consumo de produtos tem gerado um aumento 

significativo dos problemas decorrentes dos resíduos sólidos. Visando lidar com este problema, a sociedade tem 

criado leis e instrumentos. O objetivo deste artigo é descrever e analisar a cadeia atual de coleta de resíduos 

sólidos no município de Barretos-SP, de forma a identificar medidas de melhoria no processo visando a 

economia circular, propondo assim o contrato de projeto. O trabalho é de natureza qualitativa, por finalidade 

aplicada, profundidade descritiva, como origem dos dados documental e em campo, e delineamento de quase-

experimento. A partir de um questionário e da pesquisa bibliográfica foi possível identificar que, embora não 

tenha coleta seletiva regular, a cadeia de coleta se encontra em estruturação. Em vista dos fatos o projeto de 

melhoria foi elaborado como uma sugestão para operacionalizar o processo da cadeia de coleta seletiva e 

logística reversa na cidade, visando o conceito de economia circular e conscientização da população mediante a 

educação ambiental.  

 

Palavras-chave: Logística reversa; Educação ambiental; Economia Circular; Resíduos Sólidos Urbanos; 

DMAIC. 

 

1. Introdução 

 1.1 Contextualização 

A revolução industrial pode ser considerada um marco na história Brasileira, só em 2021 o 

PIB do Brasil foi de R$8,7Trilhões, cresceu 4,6% superando as perdas que ocorreram na 

pandemia (IBGE, 2022). E em 2050, estima-se que a população urbana terá um aumento em 

70% (ABREU; MARCHIORI, 2020). A demanda crescente das cidades carrega consigo 

impactos negativos para o meio ambiente, pois os espaços que antes eram naturais, com ciclos 

biológicos fechados, foram transformados em centros urbanos, com ciclo técnico aberto 

(SILVA; ROMERO, 2013). 
 
Analisando o ciclo biológico e o ciclo técnico foi possível perceber que o gargalo nesse 

sistema refere-se ao sistema de decomposição do produto gerado, pois como os resíduos 

sólidos gerados são um material com intervenções tecnológicas para se transformar em um 

produto final disponível ao consumidor, ele não se decompõe apenas com fungos e bactérias 

no mesmo ritmo que no ciclo biológico. Tornando-se necessário ferramentas tecnológicas 

para auxiliar na decomposição dos resíduos sólidos gerados por ciclos técnicos abertos.  

 

Por tanto, a implementação das políticas de integração revertendo o cenário de insuficiência 

energética, utilizando a logística reversa, assim atuando no ciclo reverso desses resíduos 

sólidos que foram gerados (CHIROLI, OIKO, SANTOS, 2014). Para cada diversificação de 

resíduo, conforme regulamentados pela lei n 12.305 de 2 de agosto de 2010 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, com origem diversificada, associa-se ao manejo e 

gerenciamento correto. O artigo propõe desenvolver um estudo de caso da cadeia de coleta 

dos resíduos sólidos urbanos atual do município de Barretos-SP, e após a análise dos 

indicadores propor melhorias por meio de um contrato de projeto de modo que o sistema seja 

otimizado acarretando em benefícios para o meio ambiente. 

 

2. Métodos 

A primeira etapa do cronograma teve início com a revisão bibliográfica e entidades 

responsáveis pela aplicação de projetos relacionados com os temas que estruturam o presente 

artigo. Para complementar através da Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, foi 
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possível estabelecer um padrão para analisar as leis estaduais e municipais elaboradas com o 

objetivo de cumprir o que foi proposto na lei nacional. Na sequência foi elaborado um 

questionário semiestruturado, baseado na plataforma Contabilizando Resíduos desenvolvido 

pelo Governo do Estado do Paraná e Secretária do Desenvolvimento Sustentável e do 

Turismo. O projeto elaborado segue a metodologia DMAIC (Define, Measure, Analyze, 

Improve, Control). 

3. Resultados Obtidos ou Esperados 

Conforme a coleta de dados, é realizada 100% da coleta da demanda total da população 

barretense rural e urbana, porém dados sobre a contabilização per capita relacionados à coleta 

de resíduos da população rural e da população urbana, não foram disponibilizados. Na área 

urbana é realizada a coleta de porta em porta, por meio de uma empresa terceirizada 

contratada através de uma licitação para a coleta. A coleta rural é realizada em pontos 

estratégicos dispondo de caçambas, onde o resíduo é depositado pelos moradores rurais e 

depois é coletado pela empresa terceirizada. 
 
A quantidade de coleta por ano para área urbana e rural foi 65.282 toneladas no ano de 2021, 

a destinação final é em aterro sanitário. No momento o município não detém de coleta para 

produtos orgânicos para realização da compostagem. E também não é realizada a coleta 

seletiva, mas está sendo licitado para iniciação da mesma. 

4. Considerações Finais 

O Projeto de cadeia de coleta seletiva com introdução da logística reversa. O resíduo seria 

descartado pela população rural e urbana de forma seletiva, separando o resíduo reciclável, 

resíduo orgânico e o resíduo não reciclável. Cada tipo de resíduo seria coletado pelo órgão ou 
até mesmo catadores autônomos desde que registrados para ter a responsabilidade e dar 

seguimento à logística reversa.  
A inserção de ecopontos também é válida, a ideia de os moradores dispor de levar os resíduos 
sólidos urbanos recicláveis até os ecopontos. Os resíduos orgânicos em pequenas quantidades 

podem ser tratados de forma doméstica, grandes quantidades de resíduos podem ser 
direcionadas ao tratamento em áreas rurais do próprio município ao invés de plantas 

industriais, assim fortificar a comercialização do próprio município.  
Já o resíduo reciclável é capaz de ser reintroduzido no ciclo produtivo de empresas do 
município, ou em outro ciclo, sendo capaz de voltar para o seu estado original ou se 

transformar em um novo produto, quando separados e armazenados corretamente. Em 
contrapartida os resíduos não recicláveis, podem ser considerados como o lixo comum.  
Importante salientar que para acompanhar esse processo é benéfico contabilizar os 
indicadores aplainados, para criar uma base de dados sistematizando futuras melhorias e 

garantindo o monitoramento adequado dos resíduos coletados e os inseridos por meio da 
logística reversa no sistema produtivo. 
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Detecção de dimensões de bagagens aeroportuárias a partir de 

dispositivos de baixo custo  

Vitor de Almeida Silva (vitoras0534c2@gmail.com) – Universidade Federal de Goiás;  

Marcos Paulino Roriz Junior (marcosroriz@ufg.br) – Universidade Federal de Goiás;  

Michelle Carvalho Galvão da Silva Pinto Bandeira (michelle.galvao@ufg.br) – Universidade Federal de Goiás.  

Resumo:  Com base nas normas da ANAC, companhias aéreas estabelecem limites de dimensões para bagagens 

de mão e de despacho. Dado que essa validação pode gerar atrasos no embarque de passageiros, as empresas 

estão investindo em self bag drop. Atualmente são empregados instrumentos computacionais tais como scanners 

a laser, com tamanho e custo expressivos. Sendo assim, esta pesquisa busca encontrar e analisar métodos e 

tecnologias que possam servir como alternativa de baixo custo para detecção das dimensões de bagagens 

aeroportuárias. Para explorar as abordagens, foi realizada uma revisão sistemática e desenvolvido um protótipo 

para obter as dimensões de objetos com uso de uma esteira e sensor de profundidade (Kinect). Os resultados 

preliminares indicam que essa pode ser uma alternativa frente aos equipamentos do mercado. 

 

Palavras-chave: reconstrução 3D; self bag drop; dimensões de bagagens; visão computacional 

 

1. Introdução 

O número de pessoas utilizando o transporte aéreo no período pré-pandemia chegou a 4,723 

bilhões, sendo superado nos últimos 27 meses (ANAC, 2022; STATISTA, 2022). Nesse 

escopo, um estudo recente mostrou que ao se comparar o tempo de embarque de 200 

passageiros em 1990 e em 2009, vê-se um aumento de 22 minutos para 40 minutos (REN et 

al., 2020). Isso se deve na maior parte a verificação das dimensões de bagagens de mão ou de 

porão no processo de despacho (NEGRI; BORILLE, 2017). As dimensões influenciam na 

armazenagem das bagagens e no gasto com a carga, caso não estejam nos padrões o cliente 

poderá pagar taxas extras e ser orientado a voltar a fila de check-in.  

Para amenizar o problema as empresas estão investindo em self bag drop. Nessa lógica, o 

passageiro fica responsável pelas medidas, isso pode gerar erros devido ao formato da 

bagagem e a complexidade de lidar com objetos despachados em conjunto. O presente 

trabalho constatou que alguns dispositivos conseguem obter automaticamente as dimensões 

de objetos/bagagens, os mais comuns são os scanners a laser. Contudo, são equipamentos com 

preços expressivos e que comumente requerem uma instrumentação e modificação do 

ambiente para sua instalação (GAO et al., 2018). Nesse contexto, esta pesquisa busca 

encontrar e analisar métodos/tecnologias que possam ser alternativas de baixo custo para 

detecção das dimensões de bagagens aeroportuárias. 

2. Métodos 

Para investigar as abordagens já utilizadas, foi aplicada uma revisão sistemática baseado no 

protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). 

Os dados indicam que os principais métodos utilizados para a obtenção de dimensões de 

objetos operam utilizando point clouds (nuvens de pontos), são eles: scanners a laser; visão 

binocular e sensores de profundidade. De 167 trabalhos, 14 foram analisados na etapa final, 

dos quais apenas 3 buscaram obter dimensões de bagagens aeroportuárias. Um dos principais 

algoritmos empregados foi o de polígono mínimo (fecho convexo – convex hull). Os 

algoritmos encontrados foram implementados e testados, a princípio com point clouds 

formadas a partir de imagens de caixas e bagagens. Também foi validado o DBSCAN para 

agrupamento e limpeza da point cloud. Em sequência, foi explorado o uso do sensor de 

profundidade Microsoft Kinect-V2 para obter point clouds em 3D da superfície das bagagens. 

Tal sensor tem baixo custo, é compacto e tem alta precisão. Para testagem foram 

desenvolvidos algoritmos capazes de extrair as dimensões de caixas e malas, processando os 
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pontos e aplicando convex hull. Para validar a abordagem, foi construído um protótipo que 

contém uma esteira e uma estrutura para fixar o sensor, permitindo a configuração da 

velocidade das bagagens. Atualmente o protótipo e algoritmos criados estão sendo testados, 

validados e melhorados. Até então foram coletadas dimensões de caixas e malas. 

3. Resultados obtidos ou esperados 

Os resultados preliminares, mostram que os principais métodos utilizados são scanners a 

laser, visão binocular e sensores de profundidade. Também foi constatado que as limitações 

dos equipamentos do mercado estão ligadas ao posicionamento, quantidade e forma das 

bagagens. Isso abre oportunidades para testagem do protótipo nessas situações. Os testes com 

caixas e mala, sugerem que o sistema conseguiu obter a point cloud e calcular as dimensões 

de largura e profundidade com boa aproximação, mas com menor acurácia para o 

comprimento. Os erros do comprimento estão ligados principalmente a requisitos de sistema, 

a estratégia utilizada para extração e outiliers. Espera-se melhorar os resultados nas próximas 

etapas da pesquisa, com filtragem da point cloud, podendo utilizar, por exemplo, algoritmo de 

DbScan ou segmentação. Também pretende-se aprimorar o método de obtenção do 

comprimento para otimizar o resultado, além de realizar testes para cada uma das limitações 

encontradas nos dispositivos do mercado. 

4. Considerações finais 

Até o momento, foi constado que os principais métodos utilizados são scanners a laser, visão 

binocular e sensores de profundidade. As limitações encontradas foram a posição, quantidade 

e forma das bagagens. Os testes realizados, indicam que é possível obter dados de 

comprimento e largura com precisão pelo uso do sensor de profundidade Kinect V2 com 

menor acurácia no comprimento. Tais resultados demonstram o potencial de uso dessa 

alternativa de baixo custo no gerenciamento das operações de embarque e investimentos das 

companhias aéreas. Ao fim da pesquisa, pretende-se ter analisado todos os casos e ter um 

protótipo final do sistema. A detecção automática de dimensões com dispositivos de baixo 

custo pode reduzir os gastos das empresas e também erros nas medidas, otimizando o uso de 

espaço na aeronave e amenizando frustações dos passageiros. 
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Detecção de produtos manufaturados defeituosos utilizando modelos 

de inteligência artificial 

Lucas Macedo da Silva (luckasmacedo2@gmail.com) — Universidade Federal de Goiás; Symone Gomes Soares 

Alcalá (symone@ufg.br) - Universidade Federal de Goiás; Talles Marcelo Gonçalves de Andrade Barbosa 

(talles.ucg@gmail.com) - Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Resumo: A detecção de objetos permite localizar e classificar objetos em imagens ou vídeos. Um problema dos 

encontrados na manufatura aditiva é a detecção de produtos defeituosos. A inspeção costuma ser realizada por 

um humano que é uma tarefa cansativa e suscetível a falhas. Assim é possível utilizar técnicas computacionais 

para realizar essa tarefa de forma automática e com uma maior acurácia, reduzindo custos e aumentando os 

ganhos. Dessa forma, o presente trabalho explora os métodos da literatura para realizar essa inspeção automática 

de produtos, para tanto foi realizada uma revisão de literatura que permitiu a construção de um fluxo que auxilie 

no desenvolvimento de um detector de objetos, além do levantamento de dados bibliométricos e estatísticos em 

relação aos trabalhos sistematizados. 

 

Palavras-chave: Detecção de objetos; produtos manufaturados; produtos defeituosos; modelos; métodos. 

 

1. Introdução 

 A manufatura aditiva vem crescendo rapidamente, pois ela possui o potencial para 

revolucionar a logística de peças. Nesse método de produção, os produtos são criados a partir 

da sobreposição de camadas em uma impressora 3D, permitindo assim, a criação de produtos 

customizados a partir da necessidade do usuário (WILBIG et al., 2020). Contudo, esses 

métodos estão sujeitos a falhas que podem gerar produtos defeituosos que desperdiçam a 

matéria-prima e custam dinheiro (WANG et al., 2017). A inspeção de produtos defeituosos 

costuma ser realizada por um humano treinado. Essa tarefa é trabalhosa, custa muito tempo, 

exaustiva e a acurácia da inspeção manual costuma ser entre 60% a 70% (JIANG; WONG, 

2018). 

As técnicas de inspeção automáticas estão sendo amplamente utilizadas na detecção 

automática de defeitos. Os métodos mais comuns são baseados em processamento digital de 

imagens e técnicas de aprendizado de máquina (TAO et al, 2018). 

Assim sendo é possível integrar a detecção de objetos aplicados na detecção de produtos 

defeituosos e aplicá-la na detecção de produtos manufaturados defeituosos para realizar o 

controle automático da qualidade. Evitando que estes produtos defeituosos cheguem ao 

consumidor final, aumentando a confiabilidade do cliente com a empresa e consequentemente 

os lucros da mesma. 

 

2. Métodos 

Para a realização da pesquisa foi realizada uma revisão de literatura para encontrar as 

principais características dos trabalhos: os métodos, modelos, técnicas e conjuntos de dados 

utilizados por pesquisadores ao redor do mundo. Foram levantados e sistematizados os 

trabalhos mais relacionados ao objeto de estudo obtidos a partir das bases de dados da IEEE 

Xplore, ACM Digital Library e Google Scholar.  

Foram levantados os artigos e dados bibliométricos e estatísticos quanto às características dos 

trabalhos. Após foi realizada a exploração de um conjunto de dados próprio para baseado em 

imagens de produtos com e sem defeitos manufaturados aditivamente, isto é, impressos com 

uma impressora 3D. Este conjunto de dados será empregado em um modelo próprio para a 

detecção de produtos manufaturados defeituosos. O modelo conseguirá dizer qual o objeto 

está na imagem, onde esse objeto está localizado e se o mesmo é um produto defeituoso ou 
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não. Este modelo será construído a partir de interfaces de programação da linguagem de 

programação Python. 

 

3. Resultados Obtidos ou Esperados 

Na literatura os modelos mais utilizados para a detecção de objetos são modelos próprios que 

os autores propõem um novo método para realizar a tarefa. Eles são então aplicados em 

conjuntos de dados de benchmarck, conjuntos amplamente explorados e não apresentam 

situações reais.  

Desse modo, foi proposto um fluxo de ações pré-definidas para a construção de um detector 

de objetos, o fluxo tem como entrada uma imagem ou vídeo e tem como saída a imagem com 

o(s) objeto(s) detectado(s) e sua(s) localização(ões). O fluxo presa pela generalização 

apontando todas as etapas necessárias. Sendo elas: a entrada da imagem ou vídeo; o pré-

processamento que busca evidenciar características do objeto, como, cor, bordas etc; a 

localização do objeto em que o objeto será localizado ou manualmente ou automaticamente 

dentro da imagem; a extração das características da imagem para ser a entrada do modelo; por 

fim a detecção do objeto em si que dirá a localização do objeto, a probabilidade de certeza 

que o objeto predito pertence a classe especificada e o retângulo em volta do objeto. Este 

fluxo dependendo do modelo escolhido, contará com três etapas: entrada, processamento e 

saída. Pois, muitos modelos já realizam os processos intermediários de forma automática. 

Espera-se que ao final da presente pesquisa seja construído um detector de objetos com o 

auxílio da linguagem de programação Python. Este detector deve auxiliar na detecção de 

objetos defeituosos retirando o trabalho excessivo realizado pelos humanos na inspeção visual 

das linhas de montagens. 

 

4. Considerações Finais 

Durante a realização da presente pesquisa percebe-se que a implementação do modelo 

melhora a qualidade de vida dos trabalhadores, aumentará a confiabilidade do consumidor 

com a indústria e o consequente lucro da mesma. Além disso, o conhecimento sistematizado 

pode ser utilizado em pesquisas futuras, como, por exemplo, na criação de dispositivos 

vestíveis para auxiliar pessoas com dificuldade visual nas compras, onde o sistema 

reconheceria o objeto e instruiria a pessoa para realizar a compra. 
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Estudo da cadeia logística utilizada por aplicativo de delivery de 

alimentos durante a pandemia de Covid-19 

Selma Dairan Rodrigues da Silva (selmadairan12@gmail.com) – Universidade Nove de Julho; José Carlos 

Curvelo Santana  (jccurvelo@yahoo.com.br) – Universidade Federal do ABC; Fernando Tobal Berssaneti 

(Fernando.berssaneti@usp.br) – Universidade de São Paulo; Amanda Carvalho Miranda (acmiranda@usp.br) -

Universidade de São Paulo. 

Resumo: A pandemia de Covid-19 intensificou a forma de consumo delivery durante o isolamento social, dando 

ênfase a logística de baixo contato. Neste contexto, o presente trabalho analisou o modelo de negócios e o 

funcionamento de um grande aplicativo de delivery de alimentos, por intermédios da análise de  dados como: 

rede de distribuição, sua comunicação com fornecedores e clientes, bem como os indicadores e lucratividade do 

processo. Este aplicativo alcançou resultados expressivos com um  aumento de 63% de novos restaurantes 

parceiros cadastrados em sua plataforma, além do aumento de 234% em seu faturamento em 2020 obtendo um 

lucro aproximado de US$ 323 milhões. Pode-se concluir que a indústria delivery de alimentos chegará ao fim 

da pandemia de forma consolidada e com o crescimento expressivo se comparado a outras atividades e setores. 

 

 

Palavras-chave: Delivery de alimentos; Logística de baixo contato; Pandemia.  

 

1. Introdução 

 1.1 A logística de baixo contato durante a pandemia 

Com a pandemia de Covid-19, entrou em cena a  logística  de  baixo  contato, o que antes era 

uma tendência tímida, tornou-se uma importante ferramenta nos períodos de isolamento 

social. Devido os altos índices de transmissão do virus por meio do contato físico, a 

população intensificou o uso de aplicativos delivery para diversas finalidades. 

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL (2022), o sistema de 

delivery movimentou em 2019 cerca de R$11 bilhões por ano, considerando o momento de 

pandemia enfrentada no ano de 2020, esse número praticamente dobrou.  

Este cenário merece uma atenção especial, pois movimentou a criação de novos trabalhos e 

gerou rendas alternativas para muito empreendedores.  

Dentre os principais objetivos, realizou-se a analise do modelo de negócios e o funcionamento 

de um grande aplicativo de delivery de alimentos, por intermédio de acesso a dados como: 

rede de distribuição, sua comunicação com fornecedores e clientes, bem como os indicadores 

e lucratividade do processo. 

Pode-se concluir que a indústria delivery de alimentos chegará ao fim da pandemia de forma 

consolidada e com o crescimento expressivo.  

 

2. Métodos 

Este trabalho utilizou como base a pesquisa bibliográfica em artigos  e periódicos. Além de 

propor uma análise sobre a logística de baixo contato aplicada em uma empresa de delivery de 

alimentos. Dados disponiveis em seu site, permitiu apurar seu funcionamento e o faturamento 

alcançado pela empresa durante a pandemia.. 

 

3. Resultados Obtidos ou Esperados 

De acordo com dados revelados pela ABRASEL (2022), a empresa estudada registrou 

quase 45 milhões de pedidos em sua plataforma no mês de agosto de 2020, um aumento 

de aproximadamente 45% em comparação com março de 2019, quando a pandemia 

começou a virar preocupação no país. Outro crescimento expressivo observado foi no 

número de restaurantes cadastrados na plataforma, de 160 mil para 236 mil.  A empresa 
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facilitou esta interface através de uma plataforma online, onde os clientes podem encontrar 

diferentes opções de restaurantes, bares, lanchonetes, cardápios, preços, avaliações e 

comentários de outros usuários. Além de receber os pedidos dos usuários do aplicativo, a 

empresa fica responsável por disponibilizar a informação aos restaurantes, processar os 

pedidos e acompanhar o processo até a entrega. A operação logística se destaca 

principalmente pela utilização da tecnologia e inteligência artificial. A inteligência artificial 

consegue fazer o uso de dados que são muito significativos ao aplicar o seu serviço no local 

escolhido já sabendo os gostos do público, hábitos alimentares, conseguindo assim oferecer 

estabelecimentos que vão de acordo com esses consumidores.  Através do aplicativo, após o 

processamento do pedido é feito o mapeamento dos entregadores mais próximos ao 

restaurante, desse modo, a rota é otimizada gerando menos custos e maior agilidade na 

entrega. 

O faturamento da companhia no primeiro semestre de 2020 aumentou 234% em relação 

ao mesmo período do ano de 2019, chegando a US$ 323 milhões. Além disso, um fator a 

ser destacado foi o aumento da capilaridade dos serviços oferecidos. Nos meses de 

pandemia houve um aumento de 63% na base de restaurantes em regiões periféricas, 

principalmente nas 2 duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro.  

 

4. Considerações Finais 

Pode-se concluir que a logística de baixo contato através do delivery realizado pela empresa 

estudada teve um grande impacto durante o período da pandemia por inúmeros motivos, 

sendo algo que permitiu que restaurantes que antes não faziam o uso de serviços de entregas 

pudessem então praticar este serviço de forma facilitada, fazendo assim com que os produtos 

chegassem aos seus consumidores de forma segura, rápida e eficiente; além de garantir ao 

cliente a comodidade e a segurança de não precisar se deslocar em tempos de pandemia. 

A empresa teve seus faturamentos aumentados em 236%, comprovando que a eficiência 

adotada em gerenciar a logística entre clientes e serviços da forma correta transformou um 

cenário de crise em um cenário de oportunidades. 
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Geração de Energia Elétrica Fotovoltaica através de inversor e 

microinversor 

Ygor Ferreira Ginu (eng.ygorginu@gmail.com) – UFG; Dr. Fernando Nunes Belchior (fnbelchior@ufg.br) – 

UFG; Dr. Paulo Fernando Ribeiro (pfribeiro@unifei.edu.br) – Unifei.  

Resumo: No mercado de energia solar há diferentes topologias de inversores, sendo que para sistemas de 

pequeno e médio porte há domínio da utilização dos inversores de string. Entretanto, os microinversores estão 

ganhando destaque por promover um aumento na geração de energia elétrica ao conseguir reduzir perdas de 

geração por efeitos de sombreamento, diferenças de orientações e perdas por mismatch pois conseguem controlar 

individualmente a energia extraída de cada módulo. Neste cenário, o trabalho tem como objetivo principal 

comparar a eficiência energética entre os inversores de string e microinversores através dos dados reais de 

monitoramento de módulos fotovoltaicos em um estudo de caso com 5 usinas de microinversores.  

 

Palavras-chave: Eficiência Energética; Energia Fotovoltaica; Inversores de String; Inversores Fotovoltaicos; 

Microinversores 

 

1. Introdução 

As crises energéticas ocorridas na década de 70 escancararam para o ser humano a percepção 

de necessidade em relação a se obter uma maior diversificação da Matriz Energética. É nesse 

contexto que houve uma maior aderência e evolução das fontes alternativas de energia como a 

eólica e solar (HINRICHS; KLEINBACH, 2003) conforme Figura 1. No Brasil, a energia 

solar fotovoltaica é exemplo dessa evolução e expansão de consumo, saindo de 0% em 1973 

para 5,5% em 2021 de acordo com o balanço energético anual (EPE, 2022). 

Figura 1: Matriz Energética Brasileira em 2022 

 

Fonte: ABSOLAR, 2022. 

A energia gerada nos módulos fotovoltaicos é em Corrente Contínua (CC) e para ser utilizada 

em cargas que funcionam com Corrente Alternada precisam passar por um processo de 

conversão CC/CA. A depender da configuração de sistema e inversor solar utilizado se tem 

maior ou menor eficiência produtiva. Sendo assim, este trabalho reúne informações referentes 

ao estudo da eficiência energética comparando os inversores de string com a atual tecnologia 

de inversores MLPE. Essa avaliação é baseada no estudo de caso de 5 instalações com 

microinversores que, a partir de seus dados de medições acumuladas módulo a módulo no 

período de 01 (um) ano, fornecerão dados concretos para a conclusão do estudo. 

2. Métodos 

O método de pesquisa desenvolvido está estruturado em quatro macroprocessos, ou também 

chamados de Fases, que são: Revisão da Literatura (Fase 1), Aquisição dos Dados (Fase 2), 

Processamento (Fase 3) e Discussão dos Resultados (Fase 4). A Fase 1 tem como função a 

compreensão do problema de pesquisa e o entendimento das lacunas existentes para o tema 
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abordado. Na Fase 2 é selecionada 05 (cinco) usinas com microinversores para a aquisição 

dos dados de geração módulo a modulo via plataforma online, com intervalos de medição de 

hora em hora pelo ciclo de 01 (um) ano completo), como mostra a Figura 2. 

Figura 2: Usinas selecionadas para o estudo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

A Fase 3 utilizará do banco de dados estruturado anteriormente para permitir o tratamento 

estatístico dos dados e fornecer os parâmetros necessários para a determinação dos 

indicadores de produtividade. Já a fase 4 destina-se à discussão dos resultados obtidos durante 

as simulações realizadas, de modo a validar as premissas adotadas durante as etapas 

metodológicas descritas. 

 

3. Resultados Obtidos ou Esperados 

Com o presente trabalho espera-se desenvolver uma metodologia concreta de avaliação da 

geração dos inversores e dos microinversores através da análise de dados reais de 

monitoramento de módulos fotovoltáicos.  

 

4. Considerações Finais 

Seguindo o método de pesquisa estruturado foi levantado o máximo de conhecimento 

científico produzido sobre o assunto tema do trabalho, exibindo as lacunas existentes sobre 

dados confiáveis da diferença de geração entre os inversores analisados para as mesmas faixas 

de potência.  
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Gestão de KPI’s de tecnologia nos serviços bancários: controle de 

incidentes, requisições e problemas. 

 
Amanda Evelyn Aparecida Oliveira (amandaevelynoliveira@gmail.com) – CEFETMG; Ítalo Brener de 

Carvalho (italobrener@cefetmg.br) – CEFETMG; Paulo Sanches (sanches@cefetmg.br) CEFETMG  

 

Resumo: O gerenciamento da produtividade dos profissionais de tecnologia para resolução dos incidentes, 

requisições e problemas por meio dos indicadores de desempenho são considerados estratégicos na condução de 

projetos. Com o objetivo é identificar quais os principais Indicadores-chave de Desempenho para as tomadas de 

decisões e os resultados que eles trouxeram para a organização no período de um ano, este estudo investiga os 

conceitos de Governança de TI, Gerenciamento de Serviços TI e Indicadores-Chave de Desempenho. Por meio 

de uma análise do framework ITIL utilizado na tecnologia, aborda os conceitos de Gerenciamento de projetos de 

Serviços de TI. Focado em um estudo de caso do setor bancário é observado a utilização de indicadores e sua 

eficiência. Os resultados apontam até o momento como resultados preliminares que os aspectos que conduzem 

os indicadores a oferecerem as principais informações para tomadas de decisões da tecnologia no setor bancário 

são eficientes em algumas situações e pontualmente em outras não são. O Setor sofre com o regulatório, fator 

externo impactante nas aferições de KPIs. 

Palavras-chave: Serviços Bancários, Indicadores, Desempenho, Gerenciamento; TI; Tecnologia. 

 

1. Introdução 

 Com o crescimento dos meios digitais, profissionais de tecnologia bancária enfrentam 

impasses: (1) validação dos testes para garantir que um novo sistema funcione corretamente e  

(2) caso ocorra falha operacional ou de implantação, a instituição fica sujeita a determinados 

transtornos como a perda de receita e o prejuízo da imagem do banco diante dos seus clientes 

(OLIVEIRA; MALAGOLLI, 2016). 

 Neste sentido, para apoiar os processos de crescimento dos meios digitais foi necessário o 

investimento dos bancos nos Indicadores-Chave de Desempenho, também conhecidos como 

KPI’s do inglês Key Performance Indicator. Controles que possibilitam monitorar e oferecer 

o real estado de um processo produtivo de bens ou serviços, e de controlar seus fatores 

críticos (FRANCISCHINI; FRANCISCHINI, 2018).  

 Os sistemas bancários geram uma grande quantidade de dados e com isso torna-se necessário 

o uso de uma ferramenta para o gerenciamento dessas informações. No caso da empresa 

bancária no Brasil, os gestores, os gerentes, os scrum masters e os desenvolvedores possuíam 

dificuldade para visualizar os dados, uma vez que eles eram disponibilizados em forma de 

tabelas. 

 Há cerca de um ano atrás o setor de tecnologia não utilizava um dashboard voltado para 

visualização dos dados das demandas da área. Os painéis referentes aos incidentes, alertas, 

requisições e problemas possuíam informações incompletas das tratativas, que além de ser 

pouco intuitivos, não traziam dados atualizados. 

 Assim, foram desenvolvidos indicadores de desempenho com métricas mais confiáveis e 

verídicas a respeito do setor de tecnologia. Assim, os KPI’s permitiram que os colaboradores 

mensurassem a produtividade, a efetividade do trabalho desempenhado e o atingimento de 

metas e objetivos organizacionais. Considerando-se esse contexto organizacional, este 

trabalho busca responder o seguinte questionamento: Quais são os indicadores de desempenho 

mais relevantes para o gerenciamento de incidentes, requisições e problemas do setor de 

tecnologia de uma empresa bancária? 
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2. Métodos 

 Primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico do tema que utiliza de uma 

revisão da literatura. A averiguação teórica torna possível a construção de uma trilha, que 

conduz a articulação dos temas e o apontamento dos principais conceitos e contribuições dos 

autores abordados.  

 Em entrevistas com os desenvolvedores das mesas de projetos seria possível uma estruturação 

no decorrer do diálogo, ou seja, o interlocutor possui um roteiro predeterminado para realizar 

uma sequência direcionada das questões a serem discutidas na entrevista. Sendo assim, a 

entrevista semiestruturada propicia que os entrevistadores encaminhem a conversa para a 

finalidade estabelecida (SOUZA MINAYO; COSTA, 2018). 

3. Resultados Esperados 

 As dificuldades dos processos de gerenciamento desses fatores na empresa bancária e 

identificar quais são os indicadores de desempenho mais relevantes para as tomadas de 

decisões dos gestores. Afinal, os indicadores apontam, mas não resolvem um problema, ou 

seja, a resolução do ponto indicado por eles depende da atuação do gestor (FRANCISCHINI; 

FRANCISCHINI, 2018). 

 O trabalho contribuirá para que empresas bancárias de grande porte aprimorem a gestão dos 

seus processos de tecnologia, a fim de alcançar um diferencial no mercado. Apresentando os 

principais indicadores de desempenho que servem como auxiliadores nas tomadas de decisões 

dos gestores: A combinação na Gestão de Projetos da visão combinada de: (1) Governança e 

Gerência sobre o tema.  

4. Considerações Finais 

 As parciais deste estudo apontam que (1) a prestação de serviço de tecnologia impacta no 

setor bancário atual. Que (2) o desempenho dos colaboradores no Serviço Bancário varia 

conforme a demanda a ser tratada, podendo ser ela incidente, requisição ou problema. 

Também que (3) Indicadores de desempenho são essenciais para tomada de decisão e por fim 

que (3) inferir se as medições dos processos através dos KPI’s que realizam estão 

efetivamente atendendo aos objetivos propostos pela organização. 

5. Referências Bibliográficas 
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Gestão de projetos: A competitividade dos bancos tradicionais que 

utilizam as metodologias ágeis 

 
Aline Parreira Faria de Lacerda (lacerda711@gmail.com) – CEFETMG; Ítalo Brener de Carvalho 

(italobrener@cefetmg.br) – CEFETMG; Paulo Sanches (sanches@cefetmg.br) CEFETMG  

 

Resumo: A proposta deste estudo é metodologias ágeis, é necessário destacar as mudanças rápidas que estão 

acontecendo no mundo e como elas têm influenciado na transformação da prática de gestão das organizações 

bancarias. Nota-se que os canais digitais vêm evoluindo de acordo com a necessidade dos clientes em relação ao 

mundo globalizado, e essa evolução não deixa de fora nenhum setor da economia. Por meio de um estudo de 

caso é observado a utilização de metodologias que ganham no escopo de projetos centrados na velocidade, na 

adaptabilidade e na competitividade de bancos tradicionais frente as tecnologias mobile. A coleta de dados em 

dois grupos (1) gerentes de projetos e (2) desenvolvedores seria possível compreender a agregação de resultados 

desta mentodologia em escritórios de projetos. Os resultados ate agora aponta que acompanhar a velocidade da 

inovação tem sido um diferencial competitivo dos bancos tradicionais ou ainda híbridos para competirem no 

mercado brasileiro. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos; Metodologia Scrum; Setor Bancário; Competitividade. 

 

1. Introdução 

 O impacto da transformação digital no mundo segundo o Índice de Maturidade Digital Brasil 

(ISOBAR, 2019), as empresas brasileiras reconhecem a importância dos canais digitais e já 

iniciaram o seu processo de transformação. Nota-se que os canais digitais vêm evoluindo de 

acordo com a necessidade dos clientes em relação ao mundo globalizado, e essa evolução não 

deixa de fora nenhum setor da economia. Ainda no mesmo relatório, 51% delas já 

apresentavam maturidade digital básica, 30% eram consideradas maduras e 4% atingiram o 

nível de experts. 

 Os chamados bancos digitais, distribuem os serviços bancários por meio de aplicativos 

mobile, pelo fato de serem mais acessíveis e oferecerem maior agilidade na resposta e entrega 

dos serviços. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, a demanda por meios eletrônicos e/ou 

digitais de prestação de serviços bancários se mostrou maior com o crescente uso de 

aplicativos mobile. 

 Os grupos bancários (1) tradicionais e (2) digitais, ou ainda, (3) bancos em situações híbridas, 

precisaram se adaptar a essa nova realidade de mercado. Para isso, precisaram garantir a 

velocidade de resposta ao cenário vivenciado e acompanhar as tendências do mercado. Com 

isso, os bancos estão investindo na metodologia utilizada em seus projetos de tecnologia, 

agora contando com as metodologias ágeis, de acordo com a Pesquisa Febraban De 

Tecnologia Bancária (2020). 

 Dessa forma considerando: (1) os novos desafios do mundo digital e globalizado e (2) a 

velocidade com que o setor bancário tradicional teve de se adaptar aos novos modelos de 

trabalho para a oferta de seus produtos e serviços para os clientes. Sendo assim, é necessário 

propor a análise, o estudo e a avaliação do aproveitamento que o setor bancário alcança com a 

aplicação da Gestão de Projetos a partir do (1) PMBOK e (2) do Manifesto Ágil. A pergunta a 

ser respondida neste estudo é: Como as metodologias ágeis tem sido aplicadas no setor 

bancário tradicional brasileiro na busca por melhorias na competitividade? 

2. Métodos 

 Quanto aos fins uma pesquisa descritiva e, quanto aos meios de investigação, como estudo de 

caso qualitativo. Segundo Vergara (2005), a pesquisa descritiva procura expor as 
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características da população ou fenômeno estudado, não tendo compromisso em explicar tais 

fenômenos, mas sim oferecer os meios necessários para possíveis explicações. Conforme Yin, 

(2001) o estudo de caso, em consonância com o descrito sobre a pesquisa descritiva, traz 

informações detalhadas e com profundidade sobre o estudo. 

 Assim, para a coleta de dados utilizados os instrumentos entrevista e questionário. Os dados 

coletados advindos de dois grupos distintos. O primeiro grupo de gerente de projetos. O 

segundo grupo fonte de coleta de dados é composto pelos desenvolvedores da empresa. Junto 

a eles será de interesse a extração de respostas mais técnicas quanto à gestão de projetos e, por 

isso, lhes será aplicado o questionário.  

3. Resultados Esperados 

 Espera-se ser possível por meio deste estudo verificar se com a acensão no Mercado dos 

bancos digitais no Brasil, os bancos tradicionais competem para alcançar a melhor: (1) 

experiência do cliente, (2) jornada do consumidor, por meio do desenvolvimento ágil de 

benefícios proporcionados pelo mundo digital. Com os seus esforços constantes, os bancos 

digitais ganham, cada vez mais, espaço na carteira dos brasileiros.  

 Uma evidencia já verificada no comportamento dos clientes no cenário pandêmico é: “Vamos 

na velocidade e na inovação, não vamos pelo custo”. Esse raciocínio demonstra a necessidade 

de os bancos tradicionais se tornarem, progressivamente, digitais, independente do custo 

necessário. 

4. Considerações Finais 

 A partir da metodologia ágil na Gestão de Projetos tecnológicos, o alcance dos objetivos de 

inovação se torna acessível no curto prazo, sendo um dos princípios do Manifesto Ágil (2001) 

“entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com 

preferência à menor escala de tempo.” Dessa forma, suprindo a velocidade esperada para 

adaptação dos bancos tradicionais. 
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Modelagem de equações estruturais: um estudo bibliométrico de 2015 

a 2020 

Juliane de Sousa Oliveira (julianeoliveira.eng@gmail.com) – UFG; Júlio Cesar Valandro Soares 

(julio_cesar_valandro@ufg.br) – UFG; Agenor Sousa Santos Neto (agenor07@hotmail.com) – UFG.  

Resumo: A Bibliometria pode auxiliar na busca de pesquisas já realizadas, gerando novos dados e análises. 

Levando em consideração a praticidade do método, buscou-se estabelecer um banco de dados por meio do 

software Mendley, a fim de obter todos os artigos publicados com o tema Modelagem de Equações Estruturais, 

entre os anos de 2015 a 2020. Após essa análise, buscou-se a lista de revistas com Qualis em Engenharias III por 

meio da Plataforma Sucupira. O resultado obtido, após a análise, foi de que, entre os anos de 2015 a 2020, as 

revistas que tiveram o maior número de publicações de artigos com o tema Modelagem de Equações Estruturais, 

entre os anos de 2015 a 2020, foram as revistas com Qualis 4. 

 

Palavras-chave: Bibliometria; Modelagem de Equações Estruturais; Engenharias III. 

 

1. Introdução 

A bibliometria está classificada em áreas como Ciência da Informação e Biblioteconomia, 

essas são áreas que possuem o objetivo de realizar análises estatísticas e matemáticas com o 

objetivo de levantar indicadores (SANTOS; ROSA; KILLIAN, 2020). 

O termo ‘Bibliometria’ é um termo antigo e utilizado por diversos autores. Em 1969 Alan 

Pritchard, propôs, pela primeira vez, o termo ‘Bibliometria’, referindo-se à aplicação de 

métodos estatísticos e matemáticos de livros e outras formas de comunicação (PRITCHARD, 

1969). 

Sendo assim, o objetivo deste resumo é apresentar as revistas que tiveram maior publicação 

de acordo com o tipo de Qualis em Engenharias III, sobre o tema Modelagem de Equações 

Estruturais, entre os anos de 2015 a 2020 e fazer análises com o resultado da pesquisa. 

 

2. Métodos 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado o software Mendley, a fim de obter todos os 

artigos publicados com o tema de Modelagem de Equações Estruturais, entre os anos de 2015 

a 2020.  

Após feita a coleta dos artigos, foi realizado uma pesquisa na plataforma Sucupira para buscar 

todas as revistas com Qualis em Engenharias III, que é o Qualis da Engenharia de Produção. 

E por fim, houve o cruzamento das informações, a fim de saber quantos artigos haviam sido 

publicados, em revistas com Qualis III, com o tema de Modelagem de Equações Estruturais, 

entre os anos de 2015 a 2020. 

 

3. Resultados Obtidos ou Esperados 

A Figura 1 apresenta as publicações dos anos de 2015 a 2020, conforme o Qualis da 

revista. 
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Figura 2 – Número total de publicações por classificação 

Qualis. Fonte: Autores (2022). 

 

 Figura 1 – Qualis X Publicações do ano 2015 a 2020. Fonte: Autores (2022). 

 

A Figura 1 mostra que em 2015, 2017, 2018 e 2020, revistas com Qualis B4 tiveram maior 

quantidade de publicações. Em 2016 as revistas com Qualis B1 obtiveram maior quantidade 

em publicações. Em 2019, revistas com Qualis B5 tiveram maior quantidade em publicações. 

 

4. Considerações Finais 

A Figura 2 mostra um resumo do número total de publicações conforme a classificação Qualis 

em Engenharias III entre os anos 2015 a 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme Figura 2, as revistas com Qualis B4 em Engenharias III tiveram o maior número de 

publicações, com um total de 47 artigos. As revistas com Qualis B1 em Engenharias III 

obtiveram o menor número de publicações entre 2015 a 2020. 

Para pesquisas futuras aconselha-se analisar as publicações de um período maior e Qualis 

relacionados a outras áreas de atuação. 
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Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): um estudo segundo o modelo 

de Walton com acadêmicos da graduação 

Kassia Tamires Bezerra da Silva (kassiathamyres1@gmail.com) – UEMS; Iara de Oliveira Rodrigues (iara. 

rodrigues@uems.br) – UEMS 

Resumo: Com as constantes e crescentes transformações que ocorrem no mercado de trabalho, além das 

habilidades requeridas por cada profissional, é também relevante mapear os níveis de qualidade de vida no 

trabalho para que assim se possam dar direcionamentos para treinamentos específicos e ambientes mais 

saudáveis e produtivos.  Esse estudo terá por objetivo identificar o nível de satisfação em relação a qualidade de 

vida no dos acadêmicos de graduação nos cursos de Administração, Pedagogia e Agronomia em uma 

Universidade Pública, utilizando o modelo de Walton.  Um questionário estruturado será aplicado para medir o 

nível de satisfação, segundo os fatores do Modelo de Walton. Com os resultados espera-se levantar as discussões 

da qualidade de vida do acadêmico que estuda e trabalha. 

 

Palavras-chave: Acadêmicos; Qualidade de Vida no Trabalho; Modelo de Walton;  

 

1. Introdução 

 1.1 Qualidade de vida no trabalho  

A partir da década de 1970 o termo qualidade de vida passou-se a ser aplicado de forma mais 

incisiva no cotidiano das organizações, devido a relação da competitividade e técnica 

gerenciais bem-sucedidas de (QVT) praticados pela empresa. A qualidade de vida no trabalho 

está atrelada a mobilização, ao compromisso social e a preocupação com o bem-estar do 

funcionário durante sua atividade, visando aprimorar a performance profissional. O ambiente 

corporativo que preconiza o bom funcionamento dos fatores físicos e sociológicos, 

psicológicos e tecnológicos do próprio trabalho torna-se saudável e propicio ao aumento de 

produtividade. Esse ambiente se reflete positivamente no comportamento dos funcionários e 

no cumprimento de seus compromissos profissionais (FREITAS; SOUZA, 2009). 

Portanto é imprescindível que as organizações ofereçam uma QVT aos seus funcionários, 

buscando sanar as suas necessidades psíquicas e fisiológicas, uma vez que passam grande 

parte do seu tempo no trabalho. 

 Nesse contexto, a qualidade de vida no trabalho se apresenta como um fator estratégico que 

passa a ter sua relevância percebida e valorizada pelas organizações (VASCONCELOS et al., 

2012). 

O estudo pretende mostrar o nível de satisfação ou insatisfação dos acadêmicos no seu 

ambiente de trabalho e como isso interfere no seu desenvolvimento profissional e também 

pessoal uma vez que eles estejam descontentes, e assim responder ao seguinte 

questionamento: Os acadêmicos que estudam e trabalham tem qualidade de vida no trabalho?  

Tem como objetivo geral apresentar o nível de satisfação em relação a qualidade de vida no 

trabalho dos acadêmicos que trabalham e estudam, utilizando o modelo de Walton, e como 

objetivos específicos identificar quais fatores, segundo o modelo de Walton, eles possuem 

mais ou menos QVT e apontar se de forma geral eles possuem ou não qualidade de vida no 

trabalho.  
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A tabela apresenta os fatores a serem investigados.  

 

Tabela 1 - Fatores e Dimensões do Modelo de Walton 

 

Fatores de QVT Dimensões 

1. Compensação justa e adequada 1. Renda(Salário) adequado ao trabalho; 2. Equidade interna; 3. 

Equidade Externa;  

2.Condições de segurança e saúde no 

trabalho 4. Jornada de trabalho; 5. Ambiente físico (seguro e saudável) 

3. Utilização e desenvolvimento de 

capacidades  

6. Autonomia, 7. Significado da tarefa; 8. Identidade da tarefa; 9. 

Variedade de habilidades, 10. Retroação e retro informação 

4. Oportunidades de Crescimento e 

Segurança  

11. Possibilidade de carreira; 12. Crescimento Profissional; 13. 

Segurança no emprego 

5. Integração social na organização  

14. Igualdade de oportunidades,  15. Relacionamentos interpessoais e 

grupais, 16. Senso comunitário 

6. Garantias Constitucionais 

17. Respeito às leis e direitos trabalhistas, 18. Privacidade pessoal, 19. 

Liberdade de Expressão, 20. Normas e rotinas claras da organização. 

7. Trabalho e espaço total de vida 21. Papel balanceado do trabalho na vida pessoal 

8. Relevância social da vida no trabalho 

22. Imagem da empresa, 23. Responsabilidade social pelos 

produtos/serviços; 24. Responsabilidade social pelos empregados 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2010)  

 

2. Métodos 

Será utilizada uma pesquisa bibliográfica e de campo. Como instrumentos de coletas será 

elaborado um questionário na plataforma Google Forms e distribuídos aos alunos através de 

link no aplicativo de comunicação WhatsApp e analisados com auxílio do Software Microsoft 

Excel e SPSS. A pesquisa será direcionada a todos os acadêmicos regularmente matriculados 

no curso de graduação em Administração, Pedagogia e Agronomia em uma Universidade 

Pública no Mato Grosso do Sul. Os cursos objetos da pesquisa são os ofertados na unidade. 

 

3. Resultados Obtidos ou Esperados 

Espera-se identificar as diferentes percepções sobre qualidade de vida no trabalho a fim de 

contribuir com as decisões estratégicas das organizações sobre qualidade de vida no trabalho. 

 

4. Considerações Finais 

A partir das conclusões será possível inferir em sugestões de práticas que melhorem a 

qualidade de vida no trabalho.  

5. Referências Bibliográficas 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004 

FREITAS, A. L. P; SOUZA, R. G. B. Um modelo para avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho em 

universidades públicas. Disponível em 

http://www.revistasg.uff.br/index.php/sg/article/viewFile/V4N2A4/V4N2A4 acesso em 07 de out.2021. 

VASCONCELOS, P. H; ALVES, C. E. L; SANTOS, S. F. M; FRANCISCO, A. C. Qualidade de Vida no 

Trabalho Docente: um estudo de caso em uma instituição de ensino superior. Revista de Administração e 

Inovação. 09 (02), 79-97, 2012 
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Simulação da inserção de veículos elétricos em sistemas de distribuição 

de energia elétrica através do modelo ZIP 

Matheus Augusto de Lima Costa (squadrium@discente.ufg.br) – UFG;  

Lina Paola Garcés Negrete (lina_negrete@ufg.br) – UFG 

Resumo: Os Veículos Elétricos (VE) estão cada vez mais presentes no setor de transportes devido à não emissão 

de gases do efeito estufa. Atualmente, a potência constante é o modelo de carga mais utilizado para modelar a 

carga dos VE, porém, esta consideração pode estar sendo usada de forma equivocada, pois ela não fornece 

informação condizente ao comportamento real do sistema de carregamento dos VE, podendo levar o operador do 

sistema a tomar decisões erradas durante o planejamento/operação do sistema elétrico. Este trabalho estuda um 

modelo que representa a natureza real das cargas dos VE com base no modelo ZIP, onde as cargas são 

modeladas através da combinação de três componentes: impedância, corrente e potência constantes. Para análise 

da operação do sistema, implementa-se computacionalmente o cálculo do fluxo de carga utilizando o método das 

somas das potências (MSP). As simulações na presença de VE demostraram diferenças pequenas nas quedas de 

tensões ao longo do sistema em zonas residências e uma maior diferença em zonas comercias, quando 

comparados com o modelo de potência constante. Concluiu-se que quando o carregamento de VE é em menor 

escala (alimentadores residenciais) não existem impactos significativos na operação do sistema, mas, possuirá 

impacto relevante em zonas comerciais que apresentam uma maior penetração de VE. 

 

Palavras-chave: Fluxo de carga; Simulação; Sistema de distribuição de energia elétrica; Veículos elétricos. 

 

1. Introdução 

Atualmente, os Veículos Elétricos (VE) são vistos como uma das mais promissoras 

alternativas para reduzir os impactos ambientais e a dependência de combustíveis fósseis no 

setor de transportes, devido à utilização do motor elétrico para sua propulsão e a fonte de 

energia armazenada em baterias (Simon, 2013). Naturalmente, com a maior penetração desse 

tipo de carga no sistema, haverá um impacto significativo às metodologias tradicionais de 

análise, baseadas no fluxo de carga convencional que utilizam potência constante (Khalid; 

Akram; Shafiq, 2018). Contudo, o sistema de carregamento dos VE possui uma dependência 

com a tensão (Haidar; Muttaqi, 2016) que não é levada em consideração no modelo de 

potência constante, o que ocasiona uma maior imprecisão e consequentemente, leva a um 

impacto direto nas tomadas de decisões e na operação e planejamento do sistema de 

distribuição de energia elétrica. Portanto, esse trabalho tem como objetivo, implementar 

computacionalmente a presença dos VE em um sistema de distribuição utilizando a 

modelagem ZIP, e então, comparar com a modelagem tradicional para verificar o impacto da 

nova abordagem. 

2. Métodos 

Para calcular o fluxo de potência, foi utilizado um método de varredura chamado de Método 

das Somas de Potências (MSP), contudo, para a adequação ao modelo ZIP, foi necessário que 

em cada iteração do cálculo da potência das barras fosse alterada, levando em consideração as 

novas tensões obtidas e os coeficientes da modelagem ZIP, como mostrados na tabela 1. 

Tabela 1 – Coeficientes do ZIP na modelagem de VE 

Potência Constante Corrente Constante Impedância Constante 

0,7934 0,2952 -0,0886 

Fonte: adaptado de Haidar; Muttaqi (2016) 

Para representar os sistemas de distribuição foram empregados quatro sistemas de teste 

comumente utilizados na literatura técnica, em que cada um possui topologia e perfis 

diferentes de consumidores, são eles 33 barras com perfil de consumo misto, 69 barras e 192 

barras com perfil residencial e 118 barras com perfil tipicamente comercial.  

mailto:squadrium@discente.ufg.br
mailto:lina_negrete@ufg.br


 

     V Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção 

01/08/2022 a 04/08/2022 

  

48 
 

Utilizando-se desses sistemas, foram desenvolvidos dois cenários diferentes para a verificação 

do comportamento da rede. Em uma primeira análise, foram simulados cenários extremos, 

sem a adição de VE, considerando que todas as cargas foram modeladas como potência, 

corrente, impedância constantes e VE (modelo ZIP). Em uma segunda análise, foram 

simulados cenários de penetração para os VE considerando modelos de potência constante e 

ZIP. Nesse cenário todas as barras com potências acima de 75kW foram consideradas de 

perfil comercial e as demais de perfil residencial. Assumiu-se uma carga de 7kW (recarga 

lenta) para os VE das cargas residenciais, enquanto que, nas barras comerciais foi utilizado 

uma carga de VE de 22kW (recarga rápida). Para simular a alta penetração dos VE na rede foi 

definida uma faixa para a quantidade de VE em cada barra, a qual pode variar aleatoriamente 

de 15 a 20 VE nas barras residenciais e o dobro nas barras comerciais. Além disso, também 

foi estabelecido para cada simulação que 80% das barras possuem conexão de VE, sendo elas 

escolhidas aleatoriamente. Por fim, para cada sistema foram realizadas 200 simulações e com 

os resultados, foram calculadas a média estatística das variáveis do sistema a fim de se 

aproximar do ponto de maior probabilidade de ocorrência. 

3. Resultados 

No primeiro cenário, notou-se um padrão em todos os sistemas simulados, onde as cargas 

modeladas utilizando o ZIP, apresentaram um perfil de tensão entre a carga modelada com 

potência constante, caso extremo com maior queda de tensão possível, e com impedância 

constante, caso extremo com a menor queda de tensão possível. Este resultado é um forte 

indício de que o modelo utilizado para o carregamento do veículo elétrico é condizente com a 

realidade. No segundo cenário, no qual considera-se a penetração de VE, os sistemas com o 

perfil residencial tiveram uma diferença na queda de tensão máxima de 0,6% para o sistema 

de 69 barras e de 0,13% no sistema de 192 barras. No sistema comercial de 118 barras houve 

uma diferença máxima de 2,3% e, por fim, no sistema de 33 barras, com um perfil mais misto 

entre comercial e residencial, houve uma diferença máxima de 1%. Nota-se que as maiores 

diferenças nos perfis de tensão provem de sistemas que possuem uma maior proporção de 

barras comerciais, nas quais simulou-se uma alta inserção de VE com características de 

recarga rápida. 

4. Considerações Finais 

Os resultados do primeiro cenário ressaltam que os coeficientes utilizados no ZIP são 

coerentes com o esperado, e os resultados do segundo cenário demostram que a modelagem 

ZIP possui um impacto considerável no perfil de tensão ao longo da rede, contudo, os efeitos 

apenas são razoáveis em sistemas com uma maior potência em cada barra, um comportamento 

típico de sistemas comerciais, assim como, com uma grande penetração dos VE na rede. 

5. Referências Bibliográficas 
(1) SIMON, Emanuel. Avaliação de impactos da recarga de veículos elétricos em sistemas de distribuição. 

Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Abril, 2013. 

(2) M. Khalid, U. Akram, and S. Shafiq, “Optimal Planning of Multiple Distributed Generating Units and 

Storage in Active Distribution Networks,” IEEE Access, vol. 6, pp. 55234–55244, 2018. 

(3) A. M. A. Haidar, K. M. Muttaqi, “Behavioral Characterization of Electric Vehicle Charging Loads in a 

Distribution Power Grid Through Modeling of Battery Chargers”. IEEE Transactions on Industry Applications, 

vol 52, No. 1, Jan/Fev, 2016. 
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Verificação da Ferramenta E-S-QUAL para Mensuração da 

Qualidade Eletrônica de uma Multinacional de Tecnologia  

Laura Luíza Silva Lima (lauralima@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás; Leticia Amaral Santana 

(leticiaamaral@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás; Marco Antônio da Fonseca Falcão 

(marcofalcao@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás; Maristella Trindade da Silva 

(maristella.silva@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás; Camila Fabricio Poltronieri 

(camilafrabicio@ufg.br) – Universidade Federal de Goiás. 

Resumo: Atualmente, diversas transações comerciais são realizadas, em sua maioria, através da internet, visto 

que é um meio o qual trouxe mais praticidade não só para o consumidor como também para as empresas. Com 

isso, é fundamental a constatação da qualidade dos serviços prestados e por isso, o objetivo deste trabalho é 

mensurar o desempenho da qualidade do site de uma multinacional de tecnologia. A metodologia deste trabalho 

se baseia na utilização do Google Forms e da ferramenta E-S-QUAL. O formulário mostrou um retorno positivo 

dos consumidores dos serviços da multinacional, tendo apenas a dimensão de eficiência com a menor 

porcentagem. 

 

Palavras-chave: Amazon; E-S-Qual; Qualidade. 

 

1. Introdução 

Atualmente não é mais necessário ir até o local realizar a compra de um produto. Após 

avanços tecnológicos, as empresas adaptaram ao modelo virtual, onde as transações 

comerciais são realizadas através da internet, ação a qual é conhecida como E-commerce. É 

notável que essa forma de comércio gerou alterações no comportamento de consumo, pois 

para o consumidor, há mais conforto, praticidade e diversidade. Enquanto para o comércio, foi 

preciso buscar formas de complementar seus processos tecnológicos para possuir um 

diferencial nas plataformas que atrair as pessoas.  

Nesse contexto, a constatação da qualidade dos serviços prestados pelas empresas é um 

detalhe fundamental para o desenvolvimento do comércio eletrônico. Dessa forma, 

Parasumaran, Zeithaml e Malhotra (2005) desenvolveram uma forma de medir a qualidade 

dos serviços prestados com base nas quatro dimensões da ferramenta E-S-QUAL: eficiência, 

cumprimento, disponibilidade do sistema e privacidade. Com isso, o objetivo deste trabalho é 

mensurar o desempenho da qualidade do site de uma multinacional de tecnologia, por meio da 

ferramenta E-S-QUAL e através dos resultados, apresentar melhorias aos serviços prestados 

pela empresa. 

2. Métodos 

A realização desse trabalho foi precedida de uma etapa preliminar que iniciou uma consulta 

referencial, explorando o material de apoio fornecido e com pesquisas exploratórias para 

definir a ferramenta de estudo a ser utilizada. Com essa base teórica pode-se estabelecer os 

critérios para escolha do objeto de estudo: a ferramenta E-S-QUAL.   

Foi feita uma amostragem probabilística, seguindo uma seleção aleatória. Dentro da idade dos 

respondentes, em sua maioria foram jovens universitários, que se constituiu de discentes da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), onde a maioria encontra-se na faixa etária de 18 a 27 

anos. O público escolhido para responder a esta pesquisa foi escolhido pela facilidade de 

acesso e por usarem o serviço com certa frequência. O questionário foi respondido através da 

ferramenta Google Forms (Formulário Google), e obteve um total de 35 respostas, os sujeitos 

foram expostos a questões para avaliar o nível da qualidade e serviço do site, que já tinham 

tido experiência de compra. Sua abordagem possui levantamentos quantitativos, com o intuito 

de analisar a qualidade eletrônica do site. 

mailto:camilafrabicio@ufg.br
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3. Resultados Obtidos  

Baseado nas respostas do Google Forms foi concluído que quando se trata da eficiência do 

site, a empresa possui uma média de 81,41% de aprovação do público (somatória do 

Concordo e Concordo totalmente), tendo seus maiores resultados, aprovação de 91,4%, nas 

afirmações sobre a facilidade/simplicidade na utilização do site e na velocidade na hora de 

conclusão de transações feitas pelo sistema.  

Considerando a disponibilidade do sistema do método E-S-QUAL, houve a aprovação de 

apenas 65,7%. Mostrando que o consumidor não está muito satisfeito com a qualidade de 

carregamento que o site oferece em suas compras online. Sendo assim, é necessário que a 

multinacional tenha uma extensão em seus servidores com o fim de suportar mais pessoas ao 

mesmo tempo e que consiga carregar mais rápido as solicitações. A logística da empresa foi 

reconhecida, pois o formulário constatou que 76% dos entrevistados acreditam que o serviço 

de entrega garante o que cumpre, desde o prazo de entrega até garantir que o produto seja o 

escolhido no site. Prezando a segurança do produto, a garantia de suporte em caso de furto ou 

qualquer possível erro que aconteça durante a entrega é imprescindível. Por isso, a 

companhia, em caso de qualquer problema, existe a central de atendimento, porém ainda tem 

a necessidade da utilização de um rastreamento mais transparente com o cliente.  

Sales, Lima e Miranda (2007) dizem que com as novas tecnologias de tratamento de 

informação, a Internet vem rompendo as barreiras entre privado e público, e muitas vezes, o 

limite entre privacidade e publicidade é tênue, ainda mais tratando de informações de 

pagamento. O formulário provou que a maior parte dos clientes se sente confortável com a 

política de privacidade que a multinacional de tecnologia oferece, garantindo segurança dos 

dados e juntamente com a confiança do cliente. Porém, há uma preocupação quanto as 

transações bancárias, pois apenas 60% da amostragem teve boas experiências com a compra 

no site. Sendo assim, torna-se necessário a criação de mais etapas para identificar se é 

realmente o titular da conta que está comprando e, caso ocorra algum problema, exista um 

SAC eficiente para auxiliar no estorno. 

4. Considerações Finais 

 Diante disso, é notável o quanto a multinacional de tecnologia conseguiu se destacar ao 

manter um alto padrão de qualidade de aprovação dos entrevistados. A partir da ferramenta E-

S-QUAL utilizada no estudo, a dimensão da qualidade de eficiência teve uma aprovação 

notória. Pelos indicadores, a dimensão qualidade de disponibilidade do sistema foi quase 

unânime na aprovação dos nossos entrevistados. A terceira dimensão teve mais uma 

aprovação, onde 76% concordaram com o aspecto entregar o pedido e a promessa de entrega 

de modo correto. A última dimensão onde seu indicador visa proteger as informações sobre o 

computador e seus dados, os resultados tiveram apenas 60% de aprovação, sendo assim a 

empresa em questão deve buscar melhorias. Dessa forma, conclui-se que devido a 

multinacional de tecnologia buscar ter controle de seus próprios processos, pois possuir uma 

logística implementada por ela mesma garante que ela ofereça seu serviço com uma qualidade 

percebida. 
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Análise da gestão estratégica: um estudo no segmento de e-commerce 

de joias 

Marcos José Luchesi de Leão (marcosjoseleao@gmail.com) – Universidade Federal de Uberlândia; Mara Rúbia 

da Silva Miranda (mara_miranda@ufu.br) – Universidade Federal de Uberlândia 

Resumo: Em um mundo globalizado e competitivo, é vital que uma empresa busque alternativas para sobreviver 

no mercado. Nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, em consequência da pandemia, foi 

observado o crescimento dos negócios de e-commerce. O crescimento do mundo digital e das vendas online 

durante a pandemia fez com que este tipo de empresa crescesse rapidamente, porém muitas das vezes sem um 

planejamento adequado. Assim, este artigo tem como objetivo implementar ferramentas estratégicas em uma 

empresa de e-commerce de joias com o intuito de aplicar melhorias na organização. Para isso, foram coletados 

dados por meio de entrevistas e observações que foram analisados de maneira qualitativa e quantitativa. Foram 

utilizadas ferramentas para entender melhor os objetivos organizacionais e foi realizado o diagnóstico interno e 

externo da empresa, onde pontos importantes foram esclarecidos como o fato da empresa precisar utilizar novas 

fontes de tráfego e de criar novos produtos exclusivos para se diferenciar. Por fim, depois de todo o estudo, 

foram criados indicadores de desempenho separados por perspectivas, com metas a serem alcançadas. De modo 

geral, foi construído um “mapa” estratégico para que a empresa consiga prosperar e atingir os seus objetivos, se 

mantendo competitiva neste mercado de e-commerce. 

Palavras-chave: Gestão Estratégica; E-Commerce; Ferramentas Estratégicas. 

 

1. Introdução 

Segundo Drucker (1975), a gestão estratégica nas empresas é transformar sua ideia de negócio 

em valor real para todos os stakeholders da organização, mediante um plano de ação que 

contemple objetivos e metas que conduzam a empresa à lucratividade, competitividade e 

sobrevivência mercadológica. 

Para Ferreira et al. (2005) o planejamento estratégico, se bem aplicado, pode tornar a 

organização competitiva, atuando como um método de transmissão de informações, de 

acompanhamento e, especialmente, de aperfeiçoamento nas organizações. 

Sabendo da importância do planejamento estratégico, é válido relacioná-lo a um dos 

segmentos que mais cresceu nos últimos anos no Brasil e no mundo, o e-commerce. De 

acordo com uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 

(ABComm) em parceria com o Movimento Compre&Confie (2020), o faturamento do 

comércio eletrônico brasileiro alcançou a marca de R$ 41,92 bilhões de janeiro a agosto de 

2020, representando um crescimento de 56,8% com relação ao mesmo período de 2019. 

Albertin (2010) afirma que o e-commerce é um meio tecnológico de comunicação e 

informação entre empresas e consumidores, atenta aos objetivos do negócio, considerando a 

facilidade dos níveis de acesso e baixos custos. 

Para Ferreira et al. (2005) ter um planejamento estratégico na empresa é fundamental, 

primeiramente, para se ter uma visão clara da empresa, de sua identidade e seus objetivos. No 

contexto atual da pandemia, muitas empresas estão sendo fechadas e muitas delas poderiam 

ter sido salvas se tivessem em algum momento feito um planejamento estratégico antes da 

pandemia e no seu início, afim de estudar novas estratégias que podem ser adaptadas às 

restrições emergenciais. 

Ainda segundo Ferreira et al. (2005), devido ao fato de muitos empreendimentos físicos não 

poderem funcionar, o mundo online se tornou essencial para a sobrevivência dos mais 

variados tipos de negócio, desde um pequeno restaurante até enormes empresas de varejo. 
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Essas empresas tiveram que se adaptar, investindo em plataformas de venda online e em 

métodos de envio rápidos e eficientes. 

Para Kotler (2000), o e-commerce é a oportunidade para muitas empresas lucrarem, 

economizarem e se beneficiarem da praticidade da internet, considerando que o processo se 

torna mais econômico, ágil e rompe com a tamanha burocracia existente. 

Assim, o objetivo deste trabalho é implementar ferramentas estratégicas em uma empresa de 

e-commerce de joias afim de auxiliar na sua gestão e sobrevivência mercadológica. Para isso, 

este estudo irá aplicar algumas ferramentas que podem colaborar em melhorias a serem 

aplicadas na empresa em questão.  

 

2. O planejamento estratégico 

A falta de um planejamento para uma empresa pode ser fatal. De acordo com as estatísticas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), em torno de 60% das empresas 

fecham com menos de 5 anos, período no qual deveriam estar ganhando sustentabilidade e 

escalabilidade. Isso ocorre devido à falta de conhecimento dos empreendedores sobre a 

importância de um planejamento estratégico.  

A estratégia não é algo recente, desde os primórdios da humanidade pode-se encontrar 

evidências de que tudo se organizava por meio de estratégia: situações de guerra, defesa de 

território, defesa de bens, entre outros. No entanto, apesar de primitiva, a estratégia voltada 

para as organizações é mais recente (ZACCARELLI, 2003). 

Ainda segundo Zaccarelli (2003), é possível associar a estratégia ao sucesso, já que ambos se 

complementam e a concepção do sucesso é sempre dinâmica, ligada ao processo e não 

somente a algo acabado. Nas situações competitivas que as empresas enfrentam, é sempre 

válido lembrar desse dinamismo do sucesso por meio do planejamento estratégico. 

Assim, é de suma importância entender que o planejamento não está relacionado somente 

com o futuro, mas sim com as decisões tomadas no presente. Portanto, aquelas empresas que 

almejam ter perspectivas a longo prazo, deve começar a planejar no presente o que deseja 

para o futuro (LACOMBE; HEILBORN, 2003). 

Relacionando ainda os conceitos de Lacombe e Heilborn (2003), o ato de planejar é a 

definição antecipada de metas ou planos. A precisão desses planos varia de acordo com os 

prazos e o porte da empresa, visto que cada empresa encara o tempo de acordo com aquilo 

que está ao seu alcance. 

O planejamento não exclui todos os possíveis riscos que uma empresa pode passar, mas 

auxilia os gestores na identificação dos problemas e a encontrar a melhor maneira para 

solucionar os mesmos, antes de ocorrer danos à empresa, o planejamento possibilita evitar 

estas dificuldades (SANTOS, 2010). 

O ato de planejar de maneira estratégica proporciona aos administradores a possibilidade de 

desenvolver táticas diferenciadas frente aos concorrentes, e ainda possibilita organizar o 

processo de tomada de decisão de forma antecipada evitando situações prejudiciais à empresa. 

O planejamento não elimina o risco, mas ajuda os gerentes a identificar e a lidar com 

problemas organizacionais que possam surpreender futuramente, assim como identificar as 

ameaças e oportunidades no ambiente (CARVALHO, 2011). 

Diante da competição cada vez mais acirrada do mercado, as pequenas empresas devem 

desenvolver procedimentos de gestão para coordenar suas atividades. Embora este tipo de 

empresa seja maleável, estas enfrentam muitos obstáculos e, se não for resolvido de forma 
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adequada, podem levar à sua dissolução. Portanto, os motivos que afetam a empresa a 

encerrar seus negócios ocorrem de duas formas: a primeira envolve problemas internos, e as 

dificuldades dentro da organização que afetarão sua perenidade no mercado. O segundo 

problema está relacionado a fatores externos, que se referem ao ambiente em que a empresa 

atua e às dificuldades além da capacidade de resolvê-los (OLIVEIRA, 2015). 

De acordo com Pereira (2015), o planejamento estratégico deve vislumbrar caminhos que 

possam ser percorridos e que levem ao sucesso. Isto quer dizer que o nível estratégico da 

gestão tem como objetivo enxergar onde a empresa precisa chegar, e selecionar caminhos 

viáveis para o desenvolvimento das ações necessárias para que a empresa de fato chegue lá. 

Mas a estratégia pode ser trabalhada de várias maneiras. A boa gestão depende do 

entendimento e ênfase do tipo certo de estratégia. Ainda, este autor destaca que o 

planejamento estratégico considera a empresa como um todo, o que é importante para o 

entendimento das fases deste planejamento. 

Segundo Chiavenato (2004), o planejamento estratégico pode ser definido como um processo 

abrangente de adequação organizacional que é influenciado por deliberações e avaliações. 

Tenta apontar algumas questões básicas, como a importância da organização e as razões de 

sua existência. O objetivo desse procedimento é traçar um plano de orientação da empresa, 

por um período de três a cinco anos. 

O planejamento estratégico inclui quatro etapas: diagnóstico estratégico, missão da empresa, 

meios prescritivos e quantitativos e controle e avaliação. A primeira é dividida em cinco 

fases: construção da visão; construção de valores; análise externa; análise interna; análise dos 

concorrentes (OLIVEIRA e RIBEIRO 2011). A segunda fase é a construção e definição da 

missão. De acordo com Dornelas (2010), a missão deve demonstrar a razão de ser da empresa, 

o que ela representa e o que ela faz. Para Oliveira e Ribeiro (2011) os meios prescritivos e 

quantitativos definem onde a empresa quer chegar e como a mesma alcançará a suas metas. 

Os meios quantitativos fazem referência a parte orçamentaria da empresa lidando 

especificamente com os recursos financeiros que a organização possui. Por sua vez, o controle 

e a avaliação constituem a última etapa do planejamento estratégico, onde a empresa realiza 

uma retrospectiva, e se auto avalia quanto aos objetivos e metas definidas. O controle pode ser 

definido como o ato de garantir que as metas, desafios, metas, estratégias e projetos traçados 

pela organização sejam alcançados. 

Segundo Pereira (2011), o conceito de “Estratégia Corporativa” está inserido no Conceito de 

Planejamento Estratégico e é um processo que consiste na análise sistemática dos pontos 

fortes (competências) e fracos (incompetências ou possibilidade de melhorias) da organização 

e das oportunidades e ameaças do ambiente externo, com o objetivo de formular (formar) 

estratégias e ações estratégicas, com o intuito de aumentar a competitividade e seu grau de 

resolução. 

 

3. Metodologia  

Quanto ao objetivo, a pesquisa é do tipo exploratória, já que há o levantamento de 

informações e formulações de problemas. De acordo com Gil (1991), as pesquisas 

exploratórias tem como objetivo facilitar a familiaridade do pesquisador com o problema da 

pesquisa, para permitir a construção de hipóteses ou tornar a questão mais clara.  

Quantos aos procedimentos, foi feita uma pesquisa bibliográfica a fim de entender os 

conceitos e levanter algumas ferramentas que poderiam ser utilizadas no planejamento 

estratégico da empresa. Além disso, a pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, já que 

foi investigado um contexto em uma empresa. 
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A coleta de dados foi realizada por meio da observação direta e da entrevista. De acordo com 

Gil (1991), o principal objetivo da observação em campo é a obtenção de informações por 

parte do investigador durante o seu período in loco.  

A análise de dados foi qualitativa e quantitativa. Segundo Diehl (2004) a pesquisa quantitativa 

se caracteriza pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das 

informações, podendo utilizar técnicas estatísticas, com o objetivo de obter resultados que 

evitem possíveis distorções de análise e interpretação, obtendo dados mais confiáveis. 

Enquanto a pesquisa qualitativa descreve a complexidade de determinado assunto, no qual é 

necessário compreender e classificar os processos realizados nos grupos, além de contribuir 

no processo de mudança e possibilitar o entendimento das mais variadas particularidades dos 

indivíduos. 

 

4. Resultados e Discussões 

4.1 Caracterização da Empresa 

A empresa em questão é um e-commerce que atua no ramo de joias e conta com 3 

funcionários. No início ela trabalhava com produtos importados no modelo dropshipping, no 

entanto esse modelo de logística era um tanto quanto complexo, havendo pontos positivos e 

negativos.  

Entre as vantagens, é possível citar o fato de que a empresa se preocupava apenas com a 

venda dos produtos, enquanto os fornecedores eram responsáveis pela produção, embalagem e 

envio dos produtos. Em contrapartida, o fato da empresa que faz a venda dos produtos 

trabalhar como uma espécie de “intermediador” faz com que a mesma dependa totalmente da 

confiança no seu fornecedor, assegurando a qualidade da entrega, do produto e da 

embalagem.  

A empresa analisada conseguiu se expandir a partir desse modelo, mas depois de um período, 

diversos problemas forçaram a empresa a alterar o seu modelo de negócio.  Entre eles, a 

demora da entrega dos produtos vindos do exterior, fazendo com que a satisfação dos clientes 

nesse aspecto fosse muito baixa. Além disso, alguns produtos que deveriam ter um 

determinado padrão de qualidade, não tinham e isso só era descoberto depois que o cliente 

recebia os produtos e os usava por algum tempo.  

Desse modo, o e-commerce teve que se reinventar, procurando fornecedores brasileiros para 

os seus produtos, tendo que administrar o estoque (antes os fornecedores que eram 

responsáveis pelo estoque), preparando os produtos para o envio e por fim despachando os 

mesmos para o cliente final. 

Surpreendentemente, a margem de lucro da empresa não foi muito afetada. A empresa 

conseguiu bons fornecedores com produtos de qualidade, bons meios logísticos de entrega, 

embalagens e tudo o que era necessário.  

O e-commerce teve um rápido crescimento, conseguindo mais de 2.500 clientes em menos de 

1 ano pelo fato de trabalhar com um produto inovador no Brasil, um anel personalizado para o 

público pet. Cerca de 98% dos pedidos da empresa foram realizados por conta desse produto 

em específico, sendo que quando usava o modelo logístico de dropshipping o portfólio da 

empresa era constituído por aproximadamente 45 produtos e depois este número caiu pela 

metade. 

Outro fator importante a ser ressaltado é que existem diversos canais de divulgação da marca 

e de venda online, como os anúncios pelo Google e o uso de influencers nas redes sociais e a 

empresa ainda não explorou todos esse potencial de crescimento.  
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A loja online continua vendendo os seus produtos e busca por meio de um planejamento 

estratégico definir meios, estratégias e objetivos para que se estabilize no mercado e garanta 

um crescimento consistente e saudável. 

 

4.2 Análise da Gestão Estratégica da Empresa 

4.2.1 Objetos Organizacionais 

Os objetivos organizacionais devem motivar e engajar os colaboradores, de modo que os 

mesmos sirvam como um guia que facilita a tomada de decisões e clareia o caminho no qual a 

energia de todos devem ser direcionadas.  

Com os objetivos organizacionais claros e bem definidos, alinhados com os objetivos 

individuais de cada membro da equipe, a tendencia é que a motivação e o engajamento de 

todos seja maior e dessa forma, os objetivos sejam alcançados com mais facilidade.  

Nesse contexto, os objetivos definidos pela organização são: 

1. Ter uma taxa de recompra mensal de 15%. 

2. Aumentar o faturamento médio mensal em 30%. 

3. Melhorar o tempo de entrega, principalmente de produtos personalizados. 

4. Oferecer uma experiência de compra memorável, com um índice de satisfação acima de 

90%. 

5. Aumentar a taxa de engajamento das redes sociais. 

6. Ser uma empresa engajada e reconhecida com as causas sociais. 

 

4.2.2 Desdobrando os objetivos organizacionais com o 5W2H 

Com a ajuda do 5W2H, cada um dos pontos discutidos na ferramenta foi destrinchado em 

cada um dos objetivos a fim de clarear o entendimento e obter conclusões importantes. A 

seguir é possível analisar os resultados através das Tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

Segundo Franklin (2006), a ferramenta 5W2H é baseada em ações planejadas, que 

consideradas a partir dos problemas identificados, de forma simples e contundente, devem ser 

executadas e implementadas de acordo com a orientação passo a passo, respondendo às 

perguntas pré estabelecidas. 

De acordo com o SEBRAE (2008), o 5W2H é uma ferramenta prática que permite, a qualquer 

momento, identificar as rotinas mais importantes de um processo, projeto ou até mesmo de 

uma unidade de produção. Possibilita também, identificar quem é o responsável por 

determinada ação, o motivo da mesma e o que deve ser realizado dentro da organização.  

 Ter uma taxa de recompra mensal de 15% 

 Taxa de recompra = 1 − (
𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠−𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠
)𝑥100 
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Tabela 1 - 5W2H – Objetivo 1 

What O que? 1- Ter uma taxa de recompra mensal de 15%. 

Why  Por que? 

Clientes fidelizados são mais baratos, pelo fato de não necessitarem 

do custo de aquisição do cliente. Ajuda a ter previsibilidade de 

receita, aumentando o faturamento. 

Where  Onde? Marketing 

Who  Quem? Proprietários 

When  Quando? nov/21 

How  Como? 

1-Capacitando o time de atendimento para melhorar o pré e pós 

venda. 2-Fazendo campanhas de e-mail marketing para a base atual 

de clientes. 3-Cupons de desconto para clientes 

How Much Quanto? De R$2.000 a R$3.000 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

 Aumentar o faturamento médio mensal em 30%. 

 Faturamento mensal = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑥 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

 

Tabela 2 - 5W2H – Objetivo 2 

What O que? 2- Aumentar o faturamento médio mensal em 30% 

Why  Por que? 
Alguns concorrentes estão com uma taxa de crescimento 

semelhante. 

Where  Onde? Administração e Marketing 

Who  Quem? Proprietários 

When  Quando? mensalmente 

How  Como? 

1-Lançando novos produtos. 2-Conquistando novos nichos. 3-

Fazendo parcerias com influencers. 4-Aumentando a taxa de 

recorrência 

How Much Quanto? De R$2.000 a R$5.000 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

 Diminuir o tempo de entrega, principalmente de produtos personalizados em 2 dias. 

 Tempo de entrega atual médio é de 10 dias.  

 

Tabela 3 - 5W2H – Objetivo 3 
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What O que? 
3- Melhorar o tempo de entrega, principalmente de produtos 

personalizados. 

Why  Por que? 
Alguns clientes reclamam do tempo de entrega, gerando insatisfação 

e aumentando o número de reclamações  

Where  Onde? Administração 

Who  Quem? Proprietários e Fornecedores 

When  Quando? dez/21 

How  Como? 
1-Procurando meios de entrega mais ágeis. 2-Buscando fornecedores 

que personalizam os produtos mais rapidamente. 

How Much Quanto? - 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Oferecer uma experiência de compra memorável, com um NPS acima de 90%. 

 NPS: os clientes receberão um e-mail para avaliar a compra de 0 a 10, as notas que variam 

de 1-6 são computadas como negativas, de 7-8, passivas e de 9-10, positivas. 

NPS=% 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 −% 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

 

Tabela 4 - 5W2H – Objetivo 4 

What O que? 
4- Oferecer uma experiência de compra memorável, com um NPS 

acima de 90% 

Why  Por que? 
Clientes satisfeitos aumentam os números de recomendações, reduz o 

custo de aquisição de cliente e aumenta a taxa de recorrência. 

Where  Onde? Administração 

Who  Quem? Proprietários 

When  Quando? Sempre 

How  Como? 

1- Melhorando o tempo de entrega. 2-Fazendo overdelivery, ou seja, 

entregando mais do que o cliente espera, como por exemplo: brindes, 

docinhos, cupons de desconto... 3- Melhorar o design do site. 4-

Mantendo uma comunicação estratégica 

How Much Quanto? De R$4.000 a R$8.000 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Aumentar a taxa de engajamento nas redes sociais. 

 Taxa de engajamento = a própria rede social apresenta um relatório das métricas, basta 

calcular:  %𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙/%𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 
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Tabela 5 - 5W2H – Objetivo 5 

What O que? 5- Aumentar a taxa de engajamento nas redes sociais 

Why  Por que? 

Com as redes sociais engajadas, é possível oferecer mais produtos 

para possíveis clientes de modo orgânico, ou seja, gratuito. 

Diminuindo o CAC e aumentando o faturamento 

Where  Onde? Administração e marketing 

Who  Quem? Proprietários + Social Media 

When  Quando? Constantemente 

How  Como? 1-Contratando uma agência de marketing ou um Social Media 

How Much Quanto? De R$1.000 a R$8.000 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Ser uma empresa engajada e reconhecida com as causas sociais. 

 É possível ter uma noção através dos feedbacks dos clientes 

 

Tabela 6 - 5W2H – Objetivo 6 

What O que? 6- Ser uma empresa engajada e reconhecida com as causas sociais. 

Why  Por que? 

Além de ser uma boa ação, muitas pessoas se conectam com marcas 

que se preocupam com causas sociais. Gerando um bom retorno 

para a imagem da empresa, talvez até financeiro e recebendo o 

carinho de parte dos clientes. 

Where  Onde? Administração e marketing 

Who  Quem? Proprietários + ONGs e instituições + Site 

When  Quando? Semanalmente 

How  Como? 

1-Fazendo doações e ajudando determinadas causas sociais. 2- 

mostrando suas ações e doações para os clientes e seus seguidores 

das redes sociais com frequência. 3-Utilizando apps no site que dão 

a opção do cliente doar parte do seu pedido. 

How Much Quanto? De R$1.000 a R$2.000 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.2.3 Análise do ambiente interno e externo 

Com o objetivo de entender melhor a situação atual da empresa, os seus desafios, pontos 

negativos e positivos, foi realizada uma análise SWOT com toda a equipe em uma seção de 

brainstorming. Na qual, a partir desse momento foram definidas as forças, as fraquezas, as 

oportunidades e as ameaças da organização, apresentadas na Figura 1. 
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Figura 1 - Matriz SWOT. Fonte: Autoria Própria 

As forças e as fraquezas da organização correspondem aos pontos internos da empresa, os 

quais dependem exclusivamente dela aperfeiçoar, corrigir ou descartar. Fazendo um 

benchmarking interno, a partir da matriz SWOT, cada uma das forças foram analisadas: 

a) Produtos de qualidade: a empresa preza bastante pela qualidade de seus produtos, por 

isso, todas as peças são avaliadas antes do envio para o cliente e caso seja reportado 

algum desvio de qualidade, a peça é substituída por uma adequada e esse desvio é 

passado ao fornecedor. 

b) Algumas peças são exclusivas: a empresa possui um fornecedor que é um grande 

parceiro e com ele é possível desenvolver quase todo tipo de peça e dessa forma é 

possível se diferenciar do mercado e também produzir peças que são tendências. 

c) Possui caixa para fazer determinados investimentos: a empresa é financeiramente 

saudável e tem a capacidade de realizar determinados investimentos. 

d) Estrutura enxuta: por se tratar de um ecommerce de joias, as peças são pequenas e o 

seu estoque não ocupa muito espaço. Basicamente ela precisa de um pequeno estoque 

para as peças, um espaço um pouco maior para as embalagens, um espaço para 

preparar os pedidos para envio e um posto de trabalho com computador para 

emergências, visto que a colaboradora que faz a parte do atendimento trabalha de 

forma remota e a colaboradora que cuida das mídias sociais, também. 

e) Funcionamento em tempo integral: o site da empresa fica 24h em funcionamento, 7 

dias por semana, salvo em raros momentos em que a plataforma passa por algum tipo 

de atualização. 

f) Baixo Custo Fixo: o fato da empresa ter uma estrutura enxuta e de não precisar de 

muito espaço, faz com que os seus custos fixos sejam bem baixos. 

 

 

S 

- Produtos de qualidade 

- Algumas peças são exclusivas 

- Possui caixa para fazer determinados 
investimentos  

- Estrutura enxuta 

- Funcionamento em tempo integral 

- Baixo Custo Fixo 

- Alto índice de satisfação dos clientes. 

 

W 

- Alguns processos sem padronização 

- Tempo de entrega de peça personalizada é alto 

- Dependência de um único produto 

- Redes Sociais com pouco engajamento 

- Depender de tráfego pago 

- Não ter uma persona bem definida 

 

O 

- Melhores fornecedores 

- Estar em um mercado que vem crescendo 

- Usar a lista de clientes 

- Produzir novos produtos para novos nichos 

- Analisar as tendências de produtos em alta 

- Novas fontes de tráfego 

- Influencers 

 

 

 

 

T 

- Plágio dos produtos 

- Concorrência crescente e acirrada 

 - Instabilidade política e econômica do país 

- Produtos substitutos 

 

 

 

 

 

 

SWOT 
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g) Alto índice de satisfação dos clientes: em uma pesquisa feita pelos clientes que 

compraram da loja através de anúncios do Facebook, o índice de satisfação é de 4,3 

em uma escala de 0 a 5. 

As fraquezas da empresa também foram analisadas detalhadamente: 

a) Alguns processos sem padronização: a empresa precisa padronizar diversos processos 

que a cada momento são realizados de uma forma, desperdiçando tempo e energia da 

equipe. 

b) Tempo de entrega de peça personalizada é alto: por se tratar de um fornecedor de 

outro estado (Paraná) e o mesmo ainda ter suas próprias demandas de outros clientes, 

algumas vezes o tempo de personalização dos produtos acabam sendo grandes. 

c) Dependência de um único produto: o crescimento da empresa se deve a um único 

produto que conquistou milhares de clientes, porém uma hora esse produto pode 

saturar e por isso é necessário ter também outros produtos rentáveis. 

d) Redes Sociais com pouco engajamento: o Facebook e Instagram, que são as principais 

fontes de clientes, por algum motivo estão com uma baixa taxa de entrega de conteúdo 

com relação ao número de seguidores da página, isso faz com que a empresa invista 

bastante em mídias pagas para alcançar os clientes, sendo que é possível fazer isso de 

forma orgânica (sem pagar pelos anúncios, mas sim alcançando os seus seguidores). 

e) Depender de tráfego pago: como dito anteriormente, a empresa não está conseguindo 

alcançar novos clientes sem investir em mídias pagas, isso se deve a diversos fatores 

que precisam ser investigados. 

f) Não ter uma persona bem definida: um ponto muito importante é que o principal 

produto da empresa é relacionado ao público Pet, no entanto a empresa tem uma 

dificuldade muito grande e traçar o perfil da persona, visto que esse produto é aceito 

por pessoas de diferentes estilos, crenças, idades, mas que se unem pelo amor aos Pets. 

As oportunidades e as ameaças da organização correspondem aos pontos externos da empresa, 

os quais não dependem exclusivamente dela, pois leva em conta fatores que não estão ao 

alcance da empresa para serem alterados, como por exemplo questões tributárias do país. 

Fazendo um benchmarking externo no mercado como um todo e nos principais concorrentes e 

inspirações, a partir da matriz SWOT, foi analisada cada uma das oportunidades: 

a) Melhores fornecedores: apesar da boa relação com os fornecedores atuais, existem 

opções no mercado que são mais baratas e mantém o padrão de qualidade, além de 

terem um tempo de entrega mais rápido. 

b) Estar em um mercado que vem crescendo: o nicho de joias e acessórios vem 

apresentando um crescimento cada vez maior, principalmente de forma online. 

c) Usar a lista de clientes: hoje a empresa não se comunica diretamente com os seus 

clientes atuais, somente se os mesmos estiverem engajados nas redes sociais. É preciso 

manter o contato com estes clientes através de e-mails, mensagens, ou algo do tipo 

para apresentar novos produtos, ofertas e curiosidades. 

d) Produzir novos produtos para novos nichos: além do nicho Pet, é possível criar novos 

produtos que agradem nichos diferentes, como atuar no nicho de profissões, com o 

objetivo de oferecer peças para médicas, advogadas, engenheiras, entre outros.  
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e) Analisar as tendências de produtos em alta: no mercado é possível reconhecer peças 

que estão em alta, cabe a empresa se atentar ao mercado e as novidades para ter um 

bom aproveitamento. 

f) Novas fontes de tráfego: além do Facebook e do Instagram, é possível alcançar os 

clientes de outras formas como os Native Ads e Google Ads, que podem levar as 

pessoas para o site da empresa. 

g) Influencers: muitos concorrentes fazem parcerias estratégicas com Influencers que se 

identificam com a marca e podem trazer bons resultados. 

As ameaças que a empresa pode sofrer também foram analisadas detalhadamente: 

a) Plágio dos produtos: como a empresa depende bastante de um único produto, caso 

algum concorrente copie esse produto, as chances de isso impactar os resultados da 

mesma são grandes.  

b) Concorrência crescente e acirrada: em um mercado que cresce cada vez mais, com 

mais concorrentes e novos produtos surgindo a todo momento, é difícil se diferenciar e 

se manter no topo. 

c) Instabilidade política e econômica do país: existe muita dúvida com relação ao futuro 

do país devido a pandemia e a constante rivalidade em esquerda e direita, isso pode 

prejudicar não só o poder de compra da população como também a questão tributária 

da empresa. 

d) Produtos substitutos: além do plágio dos produtos, podem surgir produtos semelhantes 

que atendam as necessidades de potenciais clientes. 

 

4.2.4 Indicadores de desempenho 

Depois de analisar o diagnóstico da empresa, é necessário mensurar a evolução da empresa 

dentro de algumas perspectivas que são relevantes para o atual momento da empresa, podendo 

ser necessária a adição de novas perspectivas e indicadores ao longo do tempo. Dentro de 

cada perspectiva, indicadores importantes devem ser mapeados e atualizados a fim de 

acompanhar o desenvolvimento da empresa, os mesmos podem ser analisados na Figura 2: 

 

 

Figura 2 - Perspectivas e Indicadores. Fonte: Autoria Própria 

 

a) Perspectiva dos clientes: 

Indicadores Cálculo Período Meta

Aquisição de Clientes Quantidade de Clientes Adquiridos Mensal 300

Satisfação dos Clientes (NPS) % notas positivas - % notas negativas Semestral 90

Retorno Sobre o Investimento (Receita Total – Custos) / Custos Diário 3

Ticket Médio Valor médio dos pedidos Mensal 5%

Faturamento Soma do valor dos pedidos pagos Mensal 20%

80%

90%

85%

1

 % de Retrabalho

Logística (OTD)

Perspectiva dos processos

Capacitações do Time Número de Capacitações Realizadas

Mensal

Mensal

Mensal

(Documentações entregues no prazo ÷ Total 

de documentções) x 100
Cumprimento de Prazos

Perspectiva de aprendizado 

e crescimento

Perspectiva dos clientes

Perspectiva Financeira

Mensal

(Entregas realizadas no prazo ÷ Total de 

entregas realizadas) x 100

(Total de serviços repetidos ÷ Total de 

serviços realizados) x 100
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 Aquisição de Clientes: com esse indicador é possível analisar a quantidade de clientes 

que a empresa conseguiu adquirir. Quando ocorre alguma queda nesse indicador, é 

sinal de que a empresa precisa rever suas estratégias de marketing e vendas. 

 Satisfação dos clientes: esse indicador revela o nível de satisfação dos clientes com os 

produtos vendidos. O NPS (Net Promoter Score) é a forma mais comum de fazer esse 

estudo. 

 

b) Perspectiva financeira: 

 Retorno Sobre o Investimento (ROI): este indicador se baseia na quantidade de 

dinheiro investido e o na quantidade de dinheiro captado a partir do investimento, com 

ele é possível descobrir quais investimentos são mais vantajosos e otimizar a 

performance dos que ainda não entregaram os resultados esperados. 

 Ticket Médio: o ticket médio mostra quanto os clientes gastam na empresa, quanto 

maior o gasto, maior o lucro. O objetivo deve ser sempre aumentá-lo, oferecendo 

produtos adicionais ou serviços extras. 

 Faturamento: é o indicador mais comum e mais básico, mostra o resultado financeiro e 

deve ser analisado continuamente com os demais. 

 

c) Perspectiva dos processos;  

 Logística: é necessário avaliar se a transportadora está entregando o que foi prometido, 

para isso serve o indicador de logística que usa o Percentual de Entregas Realizadas no 

Prazo, ou On-Time Delivery OTD como base. 

 Cumprimento de Prazos: é necessário entregar documentos fiscais e outros dentro do 

prazo indicado, por isso, depois de mapear os documentos que devem ser entregues, é 

necessário analisar se os mesmos estão sendo entregados no prazo. 

 Retrabalho: ter que fazer a mesma tarefa mais de uma vez é um grande inimigo da 

produtividade. Quanto maior a porcentagem, maior é a necessidade de redesenhar os 

processos internos ou até mesmo fazer um treinamento de equipe. 

 

d) Perspectiva de aprendizado, inovação e crescimento; 

 Capacitações do Time: a fim de capacitar todos os membros da equipe, é importante 

estipular uma meta e garantir que a mesma seja cumprida. 

 

5. Conclusões 

O presente trabalho teve como objetivo principal auxiliar a empresa a se organizar e se 

estruturar de forma estratégica. Para isso, aspectos importantes como os objetivos 

organizacionais foram criados e com isso foi possível traçar um plano de ação usando o 

5W2H. 

A partir da Matriz SWOT, analisando o ambiente interno e externo a organização, foram 

encontrados, respectivamente, os pontos fortes e fracos que a empresa possui, bem como as 

ameaças e as oportunidades presentes no mercado. A partir dessa análise, foi criado um 

diagnóstico que ofereceu insights importantes como o fato de que a empresa deve investir em 
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mais fontes de tráfego, deve investir em produtos exclusivos, personalizados, além de 

padronizar processos internos, melhorar o engajamento das redes sociais e se atentar a 

concorrência no que diz respeito ao plágio de produtos e ao seu crescimento. 
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Resumo: A sorveteria estudada localizada na cidade de Conceição do Mato Dentro – MG possuí como principal 

problema de estudo gargalos na área da gestão do seu negócio. Os métodos utilizados para a elaboração do 

estudo, foi a pesquisa com a abordagem qualitativa, cujo o objeto de estudo é uma empresa fabricante de 

sorvetes e picolés, que comercializa sua produção diretamente ao consumidor final e revende a outras empresas. 

O estudo foi focado na descrição do processo produtivo desta empresa, sendo uma pesquisa de caráter descritivo. 

Um dos gargalos encontrados é a capacidade de armazenamento dos freezers de sorvete, onde poderiam 

acomodar 20 baldes mas só colocam 18. Questões como a falta de missão, visão e valores para empresa, falta de 

aquisições para a empresa, a necessidade de contratação de um novo colaborador, além da ausência de uma 

POP’s para padronização da execução das atividades, são outros gargalos encontrados na presente pesquisa.  

 

Palavras-chave: Sorveteria; Sorvetes e picolés; Processo produtivo; Gargalos. 

 

1. Introdução 

No Brasil a indústria de sorvetes representa um setor promissor. De acordo com a 

Associação Brasileira de Indústrias de Sorvetes (ABIS 2020), a história do sorvete teve início 

na China quando uma mistura de neve com frutas começou a ser degustada e ao longo dos 

anos foi sendo descoberto por outros povos que passaram a incrementar novos sabores e 

também a se preocupar com a conservação da iguaria. Contudo, a primeira produção de 

sorvete em escala industrial ocorreu nos Estados Unidos em 1851, com a fundação da 

primeira fábrica de sorvete em Baltimore.  

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE 

2015), no Brasil o produto tornou-se conhecido em 1834 quando comerciantes cariocas 

compraram toneladas de gelo e começaram a produzir sorvetes com frutas brasileiras. Nessa 

época, o sorvete gelado tinha que ser consumido na hora, pois não existia local para seu 

armazenamento, já sua produção industrial no país teve início em 1941. 

Segundo dados da ABIS (2020), no Brasil são mais de 10 mil empresas ligadas ao 

setor de sorvetes e gelatos com faturamento acima de 13 bilhões por ano, dessas 10 mil 

empresas, cerca de 92% são micro e pequenas empresas, gerando cerca de 100.000 empregos 

diretos e 200.000 empregos indiretos.  

Dados mostrados pela ABIS (2020), mostram que o consumo regional de sorvetes 

e gelatos no Brasil, é predominante na região Sudeste apresentando 52% do consumo, 

seguido pela região Nordeste com 19%. O Brasil, está na 10º posição no ranking mundial de 

produção de sorvetes e gelatos, e ocupa a 11ª posição enquanto consumidor, informações 

referentes ao ano de 2020.  

 Este estudo foi focado em um negócio do ramo de sorvetes e picolés de uma 

cidade de pequeno porte voltada para o turismo. A dinâmica introduzida pelo turismo nas 

relações de consumo se reflete na economia local com o aumento da arrecadação de impostos 

e investimentos públicos. 

Procurando satisfazer os consumidores as empresas buscam atualizar-se com 

novas técnicas de produção mais eficientes e eficazes, especificado em cada detalhe dos seus 

produtos. Toda essa evolução ocorreu por meio da gestão da produção, quando se percebeu 

que não bastava somente produzir, e sim, gerenciar o que estava sendo produzido desde a 

entrada, transformação e saída dos produtos e serviços (MARTINS; LAUGENI, 2005). Dessa 
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forma, administrar uma produção significa administrar pessoas, matérias-primas, máquinas, 

tecnologias e informações. 

Segundo Taboada (1993), o processo de produção do sorvete é um alimento 

resultante da combinação por processos mecânicos e térmicos de dois componentes básicos: a 

calda e os aditivos. A calda resulta do cozimento de leite fluido, creme, açúcar e algum suco 

de frutas, formando a base para a produção do sorvete de diversos sabores. Ela determina as 

propriedades nutricionais e influi nas características organolépticas do produto final. Os 

aditivos são incorporados em baixa proporção para melhorar algumas características ou 

aumentar o período de conservação. Ainda que não sejam indispensáveis e não alterem o 

valor nutricional do produto final, têm apresentado grande evolução na produção industrial de 

sorvetes, dadas as exigências crescentes do mercado em qualidade, diversidade e 

apresentação. 

Diante das restrições impostas pelos órgãos públicos, o setor de turismo foi um 

dos setores que mais sofreram redução com a pandemia. Segundo Coelho e Ique (2020), 

houve muitas demissões no setor no período de janeiro a setembro de 2020, devido aos 

impactos da pandemia em todo o mundo. Visto que com este cenário, o deslocamento 

temporário das pessoas e o fluxo de viagens tiveram quedas significativas.   

Com isso, a produção de sorvetes e picolés, segundo ABIS (2020), foi afetada 

com a pandemia do Covid-19. Esse segmento de maneira exponencial teve queda expressiva 

de vendas independente do porte da empresa, diminuindo brutalmente o volume de produção 

e comercialização, visto que as sorveterias em geral estiveram fechadas.    

  Neste sentido, o objetivo deste estudo foi descrever o processo produtivo de uma 

empresa fabricante de sorvetes e picolés, com vistas a detectar possíveis gargalos e propor 

melhorias para o negócio estudado. Destaca-se que a empresa está localizada em uma região 

turística que pode ter sido afetada pelas restrições impostas pela pandemia pelo Novo 

Coronavírus. 

Os títulos na seção Introdução fundamentam teoricamente sobre os sistemas de 

produção, o processo produtivo, e tratou brevemente sobre o arranjo físico/layout e 

fluxograma.  

 

1.1 Processo produtivo 

 

Pode-se considerar como processo produtivo, o acordo de fatores que possibilita a 

execução de um produto final. Num processo produtivo, são agregados princípios que, após a 

sua modificação, leva a um produto final. Está sempre exclusivamente dependente da 

tecnologia ao dispor da empresa, para se chegar ao produto final (MOREIRA, 2009). 

Nos processos de produção tem-se algumas características definidas para cada 

tipo de processo, conforme apresentados a seguir (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

2008):  

● Produção contínua: apresenta produção contínua ou em linha fixa, dentro de uma única 

sequência, podendo ser bruta ou com diferenciação, é caracterizada principalmente pelas 

linhas de montagem. 

● Produção intermitente: é a produção realizada em lotes, podendo ser tanto sob encomenda 

ou repetitiva.  

● Produção para projetos: o projeto é o produto, sendo único e de alto custo. Em teoria 

microeconômica, utilizam-se vários tipos de funções de produção que pretende informar 

como os diferentes fatores para se combinar e chegar ao produto final, são apenas regras 

matemáticas simples, indicando que a qualidade de output se obterá se utilizarem quantidades 

específicas de vários inputs (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2008). 
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1.2 Arranjo físico/layout 

O layout é a técnica de administração de operações cujo objetivo é criar a 

interface homem-máquina para aumentar a eficiência do sistema de produção (JONES; 

GEORGE, 2008). Um fluxo bem estudado permite o rápido atravessamento do produto pelo 

sistema produtivo. Assim, consequentemente, menos tempo é perdido em cada recurso e 

ocorre a rápida transformação da matéria-prima em produto final, reduzindo o lead time da 

produção (PARANHOS FILHO, 2007). 

O arranjo físico (layout) é muito importante para a produtividade, pois o fluxo dos 

processos pode ser otimizado ou prejudicado em função da distribuição física dos 

equipamentos. Deve, por isso, ser bem estudado porque as alterações futuras podem ser 

custosas ou mesmo não praticáveis (PARANHOS FILHO, 2007). 

Segundo Jones e George (2008), há três formas básicas de arranjo das estações de 

trabalho: layout por produto, layout por processo e layout com posição fixa. 

 Em um layout por produto, as máquinas são organizadas de modo que cada operação 

necessária para fabricar um produto seja realizada em estações de trabalho dispostas em 

uma sequência fixa. Normalmente os operários ficam parados nesse arranjo e uma esteira 

transportadora move o produto que está sendo trabalhado para a estação de trabalho 

seguinte, e assim ele é montado progressivamente. Produção em série é o nome familiar 

para este arranjo; as linhas de montagem da indústria automobilística provavelmente são o 

exemplo mais conhecido (JONES; GEORGE, 2008). 
 Em um layout por processo, as estações de trabalho não são organizadas em uma 

sequência fixa. Em vez disso, cada estação de trabalho é relativamente autônoma e um 

produto vai para qualquer estação de trabalho que seja necessária para realizar a operação 

seguinte para completar o produto. O layout por processo normalmente é adequado para 

ambientes fabris que produzem uma série de produtos sob encomenda, cada um deles 

adequado às necessidades de um diferente tipo de cliente. Um layout por processo oferece 

a flexibilidade necessária para mudar o produto. Entretanto, tal flexibilidade normalmente 

reduz a eficiência, pois tem um alto custo (JONES; GEORGE, 2008). 
 Em um layout com posição fixa, o produto permanece em uma posição fixa. Suas partes 

componentes são produzidas em estações de trabalho remotas e levadas para a área de 

produção para a montagem final. Um layout com posição fixa costuma ser usado para 

produtos como jatos, mainframes e turbinas a gás (produtos que são complexos e difíceis 

de montar ou tão grandes que movimentá-los de uma estação de trabalho para outra 

poderia ser difícil) (JONES; GEORGE, 2008). 
 

1.3 Fluxograma 
De acordo com Pinho et al. (2007), um fluxograma traça o fluxo de informação, 

pessoas, equipamentos, ou materiais através das várias partes do processo. Fluxogramas são 

traçados com caixas contendo uma breve descrição do processo e com linhas e setas que 

mostram a sequência de atividades. O retângulo é a usual escolha para uma caixa do 

fluxograma, porém outras formas geométricas podem diferenciar tipos de atividades. Além 

disso, cores e sombreados podem ser utilizados para chamar a atenção em diferentes tipos de 

atividades, tais como aquelas mais importantes no processo. Enquanto muitas representações 

são aceitas, deve-se haver uma padronização do sistema utilizado, para que o fluxograma seja 

de fácil entendimento. 

 

1.4 Processo produtivo dos sorvetes 

De acordo com Estumano e Melo (2011), o sorvete está incluído na categoria 

genérica de “gelados comestíveis”, podem ser sorvete de massa ou creme, picolés e produtos 

especiais gelados. 
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Para o preparo da mistura os ingredientes selecionados devem ser retirados da 

área de estocagem e levados para a área de processamento, onde serão pesados e misturados. 

Em seguida essa mistura que é chamada de calda vai para o processo de pasteurização, que é 

um processo térmico para redução da carga microbiana inicial do produto e eliminação dos 

microrganismos patogênicos. A calda é aquecida até uma determinada temperatura, por um 

determinado tempo.  Na sequência a calda passa pelo processo de homogeneização que 

consiste em reduzir e uniformizar as partículas de gordura, pela passagem forçada da calda 

através de pequenos orifícios, em temperatura de 50ºC ou um pouco acima, para se ter certeza 

de que a gordura está líquida. Em seguida a calda vai para o processo de maturação que é o 

processo de manter a mistura em temperatura de 4ºC ou inferior, num período de 4 a 12 horas, 

ou no máximo 24h, sob agitação lenta e constante. Então a calda é saborizada, adiciona-se o 

pó saborizante, para conferir aroma, cor e sabor ao sorvete, seguindo-se as recomendações do 

fabricante. E por fim segue para congelamento depois de congelado e acondicionado em 

embalagens de acordo com desejo do fabricante e o sorvete deve ser mantido em freezers em 

temperatura aproximada de -18ºC (ESTUMANO; MELO, 2011). 

 

2. Métodos 

A pesquisa em questão possui uma abordagem qualitativa que consiste na 

realização de uma investigação, onde o pesquisador dá ênfase a razão dialética buscando 

interpretar os significados culturais dos mesmos, onde a forma mais conhecida é a entrevista 

em profundidade (HUGHES, 1980). Conforme Silva (2008), as investigações qualitativas se 

têm preocupado com o significado e compreensão dos fenômenos e processos sociais, levando 

em consideração as movimentações, crenças, valores, representações sociais e econômicas, 

que permeiam a rede de relações sociais. Já para Marconi e Lakatos (2008) o método 

qualitativo difere do quantitativo não só por não utilizar instrumentos estatísticos, mas 

também pela forma de coleta e análise dos dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 

atitudes e tendências de comportamento. 

Toda pesquisa científica necessita definir seu objeto de estudo e, a partir daí, 

construir um processo de investigação, delimitando o universo que será estudado 

(VENTURA, 2007). O objeto de estudo da presente pesquisa é uma empresa fabricante de 

sorvetes e picolés, que comercializa sua produção diretamente ao consumidor final e revende 

a outras empresas. O estudo foi focado na descrição do processo produtivo desta empresa. 

Para Perin et al. (2000), a pesquisa descritiva expõe as características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

  

2.1 Coleta, tratamento e análise dos dados 
Por se tratar de um estudo de caráter qualitativo, o instrumento para coleta de 

dados utilizado foi a entrevista, que ocorreu em diferentes datas e mídias eletrônicas. As 

entrevistas foram realizadas com a gerente da empresa estudada com vistas a se compreender 

o processo produtivo da empresa. 

As entrevistas ocorreram nos dias 09, 11, 12, 13, 19 de agosto de 2021, e as 

questões abertas versaram sobre: histórico da empresa, porte, quadro de funcionários e o 

portfólio de produtos, fornecedores, processo produtivo, distribuição dos produtos e 

estocagem. A entrevista do dia 09 de agosto ocorreu pela plataforma Google Meet, dos dias 

11, 12 e 13 de agosto via áudios de WhatsApp e a do dia 19 de agosto na sede da empresa por 

um dos autores do estudo, com o intuito de esclarecer dúvidas referentes ao processo 

produtivo. Desta forma, o autor fez o uso de anotações elaboradas em grupo anteriormente 
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para saná-las e então serem acrescentadas ao presente estudo. Cumpre destacar que o contato 

pessoal foi feito com as devidas precauções de distanciamento social e adoção das normas 

sanitárias, como o uso de máscaras e álcool em gel, para o registro de fotos e observação do 

processo produtivo. 

As informações obtidas nas entrevistas foram transcritas e analisadas sob a luz da 

teoria.  

 

3. Resultados  

Os resultados apresentados abordaram sobre a caracterização da empresa 

estudada, seu processo produtivo, gargalos e recomendações propostas.  

 

3.1 Caracterização da empresa estudada 
Fundada em 1978 por José Vicente Vieira, a Sorveteria estudada, localizada no 

município de Conceição do Mato Dentro – Minas Gerais (MG), conta com 43 anos de 

mercado, uma vez que a empresa nasceu no ramo familiar. A empresa possui registro como 

Microempresa, que por lei pode faturar até R$ 360.000,00 por ano. A empresa não tem um 

organograma, e também não conta com uma missão, visão e valores até os dias atuais. 

Atualmente a empresa conta com duas instalações: a loja onde vende e revende 

seus produtos e a fábrica onde os mesmos são produzidos. A empresa possui três 

colaboradores que atuam nas funções de gerente, atendente e recepção/apoio. O negócio conta 

com um entregador que presta serviços como autônomo em seu veículo, realizando as 

entregas quando necessário e solicitado. Desta forma, recebe pelo dia trabalhado e a empresa 

não arca com despesas de gasolina e manutenção do veículo do entregador. A gerente fica 

responsável pelo gerenciamento do negócio e pela fabricação de todos os produtos. A 

recepção/apoio tem sua responsabilidade de ficar na fábrica para receber os fornecedores e 

atender os clientes e compradores de cidades vizinhas para anotar os pedidos, vale ressaltar 

que a recepção/apoio fica em constante mudança da loja e a fábrica para realizar suas tarefas. 

O atendente fica na loja onde os produtos são vendidos que se encontra em outro local, 

distante da fábrica. A limpeza dos locais é feita pela gerente, atendente e recepção.  

Em seu portfólio, a empresa conta atualmente com oito sabores de picolés (uva, 

groselha, coco, coco queimado, limão, chocolate, leite condensado e skimó), e treze sabores 

de sorvete, sendo estes sabores tradicionais (morango, abacaxi, chocolate, maracujá, flocos, 

coco, creme, chicletes, nata, leite condensado, queimadinho, bombom e passas ao rum) com 

exceção de um sabor de picolé, o Skimó, este possui uma calda de chocolate em volta do 

picolé, sendo todos esses produtos feitos de forma artesanal. Quanto ao peso dos produtos, os 

picolés possuem um peso de aproximadamente 55gramas (gr), já os sorvetes variam de 

7quilos (kg) a 7,5 kg, podendo variar com o sabor, sendo essa gramatura para revenda. Para 

venda, este é vendido no peso, assim, o cliente pode escolher o sabor e o quanto deseja 

consumir. O sabor de sorvete passas ao rum, é feito exclusivamente para revenda, desta 

forma, este não é vendido pela loja e, por isso, não foi apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 - Sabores de picolés e sorvetes da empresa estudada 

   

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Grande parte da fabricação de sorvetes e picolés acontecem por encomenda. Cerca 

de 60% da produção é feita por encomenda, que é fixa e 40% são para as vendas na loja. Com 

a pandemia, a produção para venda direta ao consumidor na loja passou a ser realizada de 

acordo com a necessidade e conforme os produtos vão reduzindo a empresa produz para 

substituir. 

A empresa comercializa seus produtos para empresas dentro da cidade, para 

alguns distritos e cidades vizinhas, totalizando 30 empresas diferentes. O cliente mais distante 

encontra-se a cerca de 83,5 quilômetros (km) de distância, no município de Guanhães e os 

mais próximos estão na própria cidade, Conceição do Mato Dentro, sede da empresa. 

A logística de distribuição dos sorvetes e picolés vai de acordo com a 

disponibilidade, às vezes quem entrega os produtos nos distritos é a empresa, às vezes são 

clientes que buscam os produtos. Essa decisão se forma através da disponibilidade entre 

ambas as partes, sendo acordadas com antecedência da data de entrega. Os clientes entram em 

contato com o fabricante e conjuntamente decidem o melhor prazo para entrega de todos os 

pedidos e decidem se o fabricante irá levar os produtos ou o cliente buscará, de modo 

informal, sendo esta feita apenas verbalmente, sem nenhum tipo de contrato.  

As vendas ocorrem semanalmente e quinzenalmente, sendo cinco empresas 

fazendo seus pedidos semanalmente e as outras 25 quinzenalmente. Os pedidos feitos 

semanalmente têm uma média de 50 baldes de sorvetes de 7 kg cada, representando em média 

10 baldes pedidos semanalmente e 50 picolés de cada sabor por cada empresa, totalizando 400 

picolés semanalmente. Os pedidos feitos quinzenalmente têm uma média de 100 baldes de 

sorvetes de 7 kg cada, representando em média quatro baldes pedidos quinzenalmente e 25 

picolés de cada sabor por cada empresa, totalizando 200 picolés quinzenalmente. De maio até 

agosto, quando ocorre a sazonalidade, as empresas que faziam seus pedidos semanalmente 

passam a fazer os mesmos pedidos, porém quinzenalmente, tanto para sorvetes, quanto para 

picolés. Desta forma, a empresa produz 150 baldes de sorvetes de 7 kg cada e 2.400 picolés 

mensalmente. 

Quanto as técnicas de marketing utilizadas pela empresa, a mesma utiliza apenas 

de suas redes sociais para a divulgação e comercialização de seus produtos, esta não utiliza de 

nenhuma outra técnica de marketing para ajudar na divulgação da empresa. E não utiliza de 

outros meios como pesquisas de mercado e desenvolvimento de novos produtos. 

Com relação ao enfrentamento da pandemia pelo Novo Coronavírus, a gerente 

relatou em entrevista que durante o ano de 2020 devido a pandemia a fábrica ficou fechada 

literalmente sem fabricar nada. Por questões sanitárias envolvendo saúde familiar, a família 

não quis ter contato com pessoas secundárias devido ao medo da Covid-19. Falando 

financeiramente, a família não foi tão afetada, pois possuem outros tipos de rendas, como 
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aluguéis. Quando a sorveteria foi reaberta, após um ano fechada, tiveram que introduzir 

algumas exigências sanitárias como o uso de máscara no estabelecimento, a aferição da 

temperatura de cada cliente, o atendimento unitário, o uso de álcool em gel para entrar no 

estabelecimento e sair, o uso de luvas descartáveis na hora de se servir e o distanciamento 

social.  

 

3.2 Processo produtivo (entrada, processamento e saída) 

O processo produtivo estudado no presente pesquisa abrange desde as atividades 

de compra, armazenamento e o fluxo de insumos até a produção e armazenamento do produto 

final. A seguir foi apresentado o processo produtivo da empresa em observação, esclarecendo 

os fluxos abrangidos em tal processo.  

Nos resultados serão mostrados os achados da pesquisa com a interpretação, 

discussão e análise dos dados e comparação com outras pesquisas existentes na literatura. 

 

3.2.1 Entrada (inputs): fornecedores de matéria-prima e ingredientes 

Atualmente, a empresa conta com três fornecedores: (1) a loja de Belo Horizonte, 

que entrega o produto responsável pelo sabor dos picolés e sorvetes, as embalagens, 

casquinha de sorvete, coberturas, produto responsável pelo ponto do sorvete, liga neutra, 

palito de picolé, copos, pás, colheres e baldes; (2) o sacolão Central das Frutas faz a entrega 

de todas as frutas necessárias para a produção; e (3) um fornecedor de leite da região de 

Conceição do Mato Dentro. Os três fornecedores supracitados são responsáveis pela entrega 

dos pedidos à empresa estudada. 

A empresa recebe os produtos quinzenalmente em sua maioria, ou de acordo com 

a sua necessidade. A produção inicia assim que a matéria-prima chega à fábrica. A empresa 

não possui estoque de matéria-prima quando é feito os pedidos, ela compra somente aquilo 

que precisa para fabricar as encomendas e para repor os produtos nas prateleiras que foram 

vendidos.  

Os fornecedores possuem fidelidade com a empresa, pois a mesma sempre 

adquire os produtos com eles, comprando sempre a mesma marca, e com certa periodicidade, 

não há nenhum tipo de contrato entre os fornecedores e a empresa. Quanto a qualidade da 

matéria-prima adquirida, por comprar sempre a mesma marca e seguir esse padrão, a empresa 

já tem conhecimento da qualidade destes produtos, e como eles agregam ao produto final, 

quando algum produto vem com algum defeito, os fornecedores substituem por um novo. 

As despesas com água e eletricidade estão dentro dos padrões consideráveis para 

uma indústria de sorvetes e picolés, estas somam um valor mensal de aproximadamente R$ 

1.300,00. 

A compra dos insumos há anos vem sendo feita com os mesmos fornecedores e 

não são realizadas cotações de preços. Esses insumos ficam à livre disposição para o 

profissional utilizar no processo, e todos os colaboradores que têm acesso a fábrica tem acesso 

aos insumos. Esse tipo de gerenciamento se baseia na confiança com o colaborador, sabe-se 

que esse método possui riscos como: perda de materiais, dificuldade no controle desses 

materiais, dificuldade em manter um ritmo produtivo, falta de organização tudo isso podendo 

gerar perdas. 

 Os ingredientes utilizados para a fabricação de picolés são água, açúcar e 

essência, para o sabor de limão usa-se também o suco do limão em sua composição. Na 

fabricação dos sorvetes dos sabores (morango, coco, chicletes, maracujá e abacaxi) é utilizado 

leite, açúcar, amido, essência, stargel, liga neutra, polpa da fruta. Nos sabores de abacaxi e 

maracujá acrescenta-se também leite em pó. Nos sabores de sorvetes (chocolate, creme, nata, 
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chicletes e leite condensado) utiliza-se somente a essência para adicionar o sabor. Para o sabor 

de bombom, na receita é acrescentado pedaços de bombom em sua composição; no sabor de 

flocos é acrescentado a receita raspas de chocolate; no sabor de queimadinho se acrescenta na 

receita uma mistura de açúcar queimado com coco ralado; no sabor de passas ao rum é 

adicionado a fruta uva passas. 

 

3.2.2 Etapas do processo produtivo de sorvetes e picolés (processamento) 

No Quadro 1, é possível observar gradualmente a preparação do sorvete e do 

picolé, desde o início da preparação, a quantidade de produtos acrescentados, o tempo gasto 

em cada máquina, para que assim chegue até a versão final do produto para a venda.  
Quadro 1 - Passo a passo para a preparação de sorvetes de picolés 

 
  
  

Passo a 

passo: 

  
  

 Preparo do picolé de 

fruta (uva, groselha e 

limão) 

Preparo dos picolés a base de leite 

(coco, coco queimado, skimó, 

chocolate e leite condensado) 

  
  
  

 Preparo do sorvete 

1°  4 litros de água  Ferver o leite, a cada 5 litros 

acrescentar 1 kg de açúcar e 100 g de 

amido 

Ferver o leite, a cada 5 litros 

acrescentar 1 kg de açúcar e 

100 g de amido  
2°  2 kg de açúcar   Mexer a mistura até ferver, demora 

em média 25 a 35 minutos 
Mexer a mistura até ferver, 

demora em média 25 a 35 

minutos  
3°  100 g da essência 

(groselha ou uva) ou 1 litro 

do suco de limão  

Colocar 250 g de essência 
 

Colocar 250 g de essência  

4°  Bater na máquina por 5 

minutos até atingir a 

consistência  

 Colocar 1 colher de sopa de stargel   Colocar 1 colher de sopa de 

stargel   

5°  Colocar o produto nas 

forminhas de picolé  
 Colocar 50 g de liga neutra 
 

Colocar 50 g de liga neutra  

6°  Colocar na Salmoura por 7 

minutos  
Bater a mistura na máquina cerca de 

7 minutos 
Bater a mistura na máquina 

cerca de 25 minutos  
7°  Retirar os picolés das 

formas  
Colocar na Salmoura por 7 minutos Colocar 350 g de polpa de 

fruta  
8°  Embalar os picolés    Retirar os picolés das formas Para os sabores de abacaxi e 

maracujá acrescenta-se 100 g 

de leite em pó  
9°  Estocar os picolés   Embalar os picolés Retirar da máquina  
10°      Estocar os picolés Colocar manualmente nos 

baldes  
11°       Colocar no freezer 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 Em relato, o gerente informa que não há inspeção dos produtos, visto que já 

adquirem os produtos dos mesmos fornecedores e marcas e estes sempre mantêm o padrão de 

qualidade dos produtos visto que a empresa não possui problemas como trocas de insumos 

com os fornecedores, os insumos não são estocados, são apenas acondicionados para a 

organização da produção, pois são comprados de acordo com a necessidade de fabricação dos 

produtos, ou seja, são comprados no momento que vai haver a fabricação ou seja, a fabricação 

se inicia com a chegada dos insumos comprados. 

Na sequência, as matérias-primas são pesadas em balança e se inicia a preparação 

da mistura que serve como base tanto para os picolés como para os sorvetes. Nesta etapa são 

usados o fogão e um caldeirão, sendo utilizado o açúcar e amido para a preparação da mistura, 

vale ressaltar que nos picolés de frutas não utilizam o leite em sua composição. Este processo 
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é feito pelo gerente, no qual relata que esta etapa, nos últimos 3 meses, vem ocorrendo na 

segunda, terça, quinta e sábado. Essa mistura segue para o processo de pasteurização no 

pasteurizador, e esse processo basicamente é acabar com os microrganismos que podem 

causar algum tipo de doença. O processo de pasteurização consiste em aquecer a mistura 

durante 25 a 35 minutos até 90 ºC e em seguida resfriá-la a 4 ºC a fim de inibir o crescimento 

desses microrganismos. Depois a mistura vai para o processo de maturação em máquina de 

refrigeração onde ela é mantida de 4 até 24 horas a temperatura de 4 ºC, para ganhar 

consistência e garantir a cremosidade do produto. 

Nesta etapa são adicionados os sabores a mistura e ela é homogeneizada e, a partir 

deste ponto, essa base passa a ser diferenciada entre a produção de sorvetes e picolés. 

Em seguida pode ser observado o fluxograma do processo de produção dos 

sorvetes e picolés. 
Figura 2 - Fluxograma do processo produtivo de sorvete e picolés 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Para a produção dos picolés a mistura é distribuída nas formas da picoleteira que 

darão o formato desejado aos picolés, o palito é colocado e, então, essas formas seguem para 

congelamento, esse processo demora cerca de 7 minutos. Depois de adquirirem a consistência 

desejada os picolés são desenformados e embalados na máquina seladora de acordo com cada 

sabor. Esse já é o produto acabado que segue para armazenamento em freezers e já pode ser 

comercializado. Todo o processo de fabricação é realizado pelo gerente da empresa, onde o 

mesmo relata tirar um dia para fabricar os picolés, em que já são feitos todos os sabores de 
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uma vez só. Para esse processo é usado o liquidificador (na preparação), a picoleteira, as 

paliteiras e a seladora. Os sabores são feitos um por vez, mas não há uma ordem cronológica 

de sabores a serem feitos, os mesmos são feitos aleatoriamente. O processo de embalagem dos 

picolés dura cerca de 2 segundos e embala um picolé por vez, já o processo de colocar e 

retirar o picolé dentro da seladora, dura cerca de 8 segundos sendo assim, totalizando 10 

segundos para todo o processo de embalagem de cada picolé produzido.  

Para a produção dos sorvetes as etapas são: mistura do leite com o açúcar e o 

amido, feito no liquidificador que dura cerca de 10 minutos, que serve como base, e 

posteriormente, levado a máquina de massa e batido por cerca de 20 a 25 minutos. Assim é 

feita a incorporação de ar através de agitação onde ganha consistência e cremosidade. 

Posteriormente, o sorvete é envasado de forma manual, que dura cerca de 5 minutos e 

mantido em freezers a temperatura de -4 ºC de 24 horas até que esteja totalmente congelado e 

então já pode ser comercializado. O processo produtivo dos sorvetes também é realizado pelo 

gerente da empresa.  

 
Figura 3 - Layout por Processo da fábrica. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

O layout da fábrica pode ser considerado por celular, por ser híbrido entre linear e 

funcional. Ao mesmo tempo que fica dividida por setores, também segue uma lógica de 

produção com o objetivo de diminuir o tempo de atravessamento de um produto na linha de 

produção. A produção se concentra em um único espaço, com os maquinários próximos uns 

dos outros o que facilita o manuseio do funcionário e o processo produtivo, onde o processo 

começa pelo batedor (indicado pelo número 1), depois segue para o pasteurizador (indicado 

pelo número 2), em seguida vai para os freezers para resfriamento (indicados pelo número 3), 

para a produção dos sorvetes a base volta para o batedor (indicado pelo número 1) para 

incorporação de ar e em seguida vai para os freezers (indicado pelo número 3). Já no processo 

de produção dos picolés a base vai para a picoleteira (indicado pelo número 4) onde os picolés 

ganham consistência depois disso vão para a embaladora (indicado pelo número 5) e por 

último são armazenados nos freezers (indicados pelo número 3).   

No sistema de produção de sorvetes e picolés da empresa em que o estudo se 

aplica pode ser observado a abordagem do tipo lotes ou bateladas, que de acordo com Slack et 

al. (2009), consiste na produção de um volume médio estabelecido em lotes, onde cada lote 

acompanha uma ordem de procedimentos que precisa ser planejada de acordo com os 

procedimentos anteriores. Slack et al. (2009) também afirma que para se utilizar o sistema em 

lotes ou bateladas o sistema produtivo deve ser ajustável, onde o maquinário utilizado tem que 

ser pouco especializado e a mão-de-obra deve ser multifuncional, buscando atender a 
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variedade de clientes. O tipo de processo usado para a produção da empresa, é o intermitente 

e o seu layout é o por processo. 

O maquinário utilizado para a produção de sorvetes e picolés são: balança para 

pesagem de matérias primas, batedor de ingredientes, freezers, pasteurizador para eliminar 

microrganismos, picoleteira e embaladora de picolés. 

As receitas não são armazenadas em um livro a serem seguidas, as receitas são 

armazenadas somente na “cabeça” da gerente que é quem faz os produtos.   

Foi observado que a produção está centralizada na pessoa da gerente que pertence 

à família do proprietário, sendo a mesma que comanda e realiza toda a produção. A 

necessidade da presença do gerente constantemente mostra que a sua falta prejudica o 

andamento da produção, mais por ser uma empresa familiar e o cunho parental entre os donos 

da empresa e da gerente ser muito próximo não existe esse questionamento quanto a total 

dependência do gerente. 

O maquinário da empresa se encontra em bom estado de conservação e é realizada 

a limpeza diária destes seguindo as regras de sanitização para produtos alimentícios. A 

manutenção dos maquinários é feita anualmente, mas a troca da salmoura é realizada de seis 

em seis meses. A manutenção feita anualmente é realizada em um dia de domingo, onde não 

há a fabricação dos produtos e é feita em todos os equipamentos. 

O estoque de produto acabado é feito em oito freezers, que são espalhados entre a 

loja e a fábrica, e cada um desses freezers comporta um total de 140 litros. A empresa não 

utiliza sua capacidade máxima, visto que se usá-la o proprietário notou que o congelamento 

dos seus produtos se dá de forma mais lenta. Então, visando o congelamento mais rápido 

optou-se por não exceder a capacidade de 140 litros por freezer, usando apenas 126 litros por 

freezer. Já referente aos picolés, a empresa usa sua capacidade máxima.  

Desta forma, a empresa não excede a produção de 18 baldes de sorvetes por dia, 

visto que acima disso a mesma não consegue chegar ao resultado esperado dos seus sorvetes. 

Sendo assim, a empresa trabalha com 90% da sua capacidade referente aos sorvetes. Já 

referente aos seus picolés, é relatado pela gerente o uso da capacidade máxima.  

Não é feito um controle de resíduos no processo, a água utilizada no processo de 

limpeza segue para o esgoto doméstico. Quanto aos resíduos sólidos como embalagens e 

outros, são descartados no lixo convencional, sem coleta seletiva. 

A embalagem deve evitar a desidratação do produto, levando a perda de peso. A 

especificação é de que a permeabilidade do material ao vapor d'água deverá ser menor que 

10g de água /metros quadrados (m²) / dia, nas condições ambientais de 23 ºC e 50 % de 

umidade relativa. As embalagens dos picolés ocorrem de forma semianuais, enquanto a dos 

sorvetes ocorre de forma manual. 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), que são utilizados pelo operador 

do processo são: luvas descartáveis de vinil, plástica ou látex: utilizadas na manipulação de 

alimentos; toca para evitar que caia cabelo no produto; avental na cor branca; botas de 

borracha na cor branca. 

Assim como em qualquer meio, os alimentos também estão sujeitos aos riscos de 

contaminação que podem afetar e muito na sua qualidade e no seu aspecto natural. Mediante a 

isso, é de extrema importância que todo aquele que atua no segmento alimentício tenha pleno 

conhecimento desses perigos de contaminação e das doenças veiculadas pela contaminação 

dos alimentos, de forma a não comprometer na qualidade de seus produtos e garantir assim 

qualidade de vida e saúde a seus consumidores. Para isso, são feitas as limpezas de acordo 

com as normas para produtos alimentícios, a norma técnica Norma Brasileira 15635 

(NBR15635), que trata do controle sobre a produção de alimentos, contém diretrizes a serem 

seguidas por empresas do ramo alimentício de todos os tamanhos, principalmente as micro e 

pequenas empresas que desejam crescer e obter sucesso, o armazenamento das matérias-
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primas sempre em locais limpos, ventilados, não são expostos a luz solar. No mais, não são 

realizadas outras formas de controle de qualidade. 

 

3.2.3 Saída dos produtos (outputs) 

Quanto ao estoque do produto acabado, o portifólio de produtos é armazenado em 

freezers dentro da fábrica, sendo os picolés separados por sabores, e os sorvetes são 

empilhados de acordo com o sabor. As encomendas são entregues assim que o produto é 

acabado e os freezers da sorveteria são repostos de acordo com a necessidade da loja.  

Quanto aos clientes da empresa, aqueles que são pessoa jurídica, possuem 

fidelização com a empresa, pois sempre realizam suas compras, sendo semanalmente ou 

quinzenalmente. Já os clientes pessoa física, compram conforme sua necessidade ou desejo, 

por isso, não podem ser considerados como fidelizados. A empresa atualmente não conta com 

banco de dados, as anotações sobre vendas/encomendas são anotadas em cadernetas e 

fechadas ao fim de mês.    

A empresa estudada não tem filiais. A distribuição dos seus produtos é combinada 

entre a empresa e o comprador. Às vezes, a empresa faz a entrega e nessa entrega não é 

cobrada taxa de frete pois fica combinado que quando o comprador buscar os produtos, não 

terá nenhum tipo de desconto como forma de cobrança de frete. Então, desta forma, quando o 

comprador buscar não há descontos e quando a empresa entrega não cobra frete. Para as 

entregas, a empresa conta com seu veículo próprio, mas vale ressaltar que o veículo usado é 

somente para as entregas dos produtos para as outras empresas revendedoras. A empresa tem 

rotas definidas, visto que é limitada às 30 empresas compradoras dos produtos, e a frequência 

sendo definida através dos pedidos feitos, sendo semanalmente por algumas empresas e 

quinzenalmente por outras.  

Na época da sazonalidade (maio a agosto), as entregas e pedidos sofrem algumas 

mudanças, visto que as empresas que faziam seus pedidos semanalmente, passam a fazê-los 

quinzenalmente. Uma das estratégias que a empresa poderá adotar na época de sazonalidade e 

alavancar suas vendas é de escolher sabores que combinam com o período de inverno 

(derivados de chocolate); investir na ambientação do local colocando climatizadores para a 

sorveteria, a iluminação também ajuda a deixar as pessoas mais à vontade; fazer festivais de 

sorvetes e promoções; expandir o cardápio com algumas das mais clássicas sobremesas que 

acompanham o sorvete, como por exemplo: petit gateua, churros fritos com caldas variadas, 

fondue de sorvete, sorvete assado com marshmallow, frutas banhadas em chocolate e sorvete 

frito.  

 Como dito anteriormente, a empresa estudada ainda utiliza o uso de anotações em 

cadernetas, dito isso, a empresa conta com clientes que pagam à vista e a prazo. Os 

pagamentos que são feitos de forma à vista não são anotados na caderneta, mas aqueles 

clientes que pagam mensalmente os seus pedidos, são registrados em sua caderneta. Como os 

produtos são feitos por encomendas, são realizados na data da entrega. 
 

3.3 Gargalos no processo produtivo e recomendações 

Diante dos gargalos encontrados na empresa quanto à falta da missão, visão e 

valores foi proposto a criação dos mesmos para que a empresa possa estabelecer a identidade 

da sua cultura organizacional. Em conjunto com a gerente foi proposta a missão, visão e 

valores para a referida empresa, a qual se segue:  

Missão: Temos a missão de atender as necessidades dos nossos clientes, através 

da qualidade dos nossos produtos, confiabilidade entre todos os envolvidos e preço justo.  

Visão: Temos a visão de atingir a satisfação dos nossos clientes, tornando a sua 

experiência inesquecível, além de proporcionar felicidade através de sorvete.  
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Valores:  Compromisso, confiabilidade e qualidade. 

 A empresa ainda usa cadernetas para identificar seus clientes, não utilizando 

computadores ou algum tipo de software para registrar suas vendas/encomendas, o que 

dificulta bastante a otimização do tempo gasto da empresa. Ter banco de dados para os 

clientes, principalmente pessoas jurídicas poderiam favorecer a compreensão sobre o histórico 

de vendas para cada cliente e assim a empresa poderia planejar melhor as operações de 

produção, com base neste histórico. 

Outro ponto que pode ser mencionado, é a relação empregatícia do entregador 

com a empresa, como é o mesmo que arca com os seus gastos, isto pode vir a ser um gargalo 

num futuro próximo devido ao alto preço do combustível.     

Foi percebido também a gerente atua mais na produção do que os demais 

colaboradores e isso pode vir a ser um empecilho que atrapalhe a mesma na atuação como 

gestora (no nível tático e estratégico) ao participar propriamente do processo produtivo. O 

tempo para as atividades de gestão se reduzem (decisões estratégicas) enquanto atua na 

prática (decisões operacionais). Além da necessidade da presença da gerente demonstra como 

a produção fica centralizada na sua presença ao processo. A falta desse gerente pode 

prejudicar diretamente no processo produtivo, visto que o mesmo é o único que faz tal 

serviço. O ideal seria a contratação de mais um colaborador para atuar no processo no 

produtivo e o gerente fazer o papel de gestor da organização.  

A empresa não conta com um Procedimento Operacional Padrão (POP), o que 

dificulta a empresa a estar dentro do padrão de qualidade e em seu planejamento estratégico. 

Além disso, com a criação da POP’s quando o gerente não estivesse presente, algum outro 

colaborador poderia assumir a fábrica e produzir os sorvetes e picolés, o que simplificaria o 

processo produtivo.  
Quadro 2 - Sugestões de documentos a serem criados para processo produtivo de sorvetes e picolés 

Documentos a serem criados Objetivo 

Manual de Boas Práticas de 

Fabricação                         
  

  

Documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento 

incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e a 

higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle 

da higiene e saúde dos manipuladores e o controle e garantia de qualidade do 

produto final. 
POP Programa de Recolhimento 

de Alimentos 
  

Descrever a metodologia de recolhimento de produtos não conformes 

introduzidos no mercado de consumo, bem como as responsabilidades pela 

coordenação de todo o sistema de recolhimento 
POP Seleção de Matérias 

Primas, Ingredientes e 

Embalagens 
Estabelecer os procedimentos para a seleção de fornecedores, matérias-

primas, ingredientes e embalagens. 
POP Manutenção Preventiva e 

Calibração de Equipamentos 
  

Descrever os procedimentos relacionados com a manutenção e calibração de 

equipamentos envolvidos, direta ou indiretamente, na produção das refeições 

e bebidas. 
POP Manejo de Resíduos 

  
  
  

Estabelecer os procedimentos adotados no manejo dos resíduos produzidos 

nas áreas de produção, depósito, toda área interna e externa do 

estabelecimento, a fim de evitar contaminações cruzadas entre embalagens, 

superfícies, equipamentos e utensílios e os resíduos gerados. 
Fonte: Os autores (2021). 

Por trabalhar com muitas encomendas, e produzir apenas o necessário para manter 

o freezer da loja cheio de produto acabado, na fábrica são ao todo seis freezers, sendo dois 

exclusivamente para acomodar o sorvete assim que acabado. Nestes, cabem 18 baldes com 

capacidade de 7 litros de sorvete cada, totalizando 126 litros de sorvete por freezer, sendo nos 

dois freezers acomodados cerca de 252 litros de sorvete. Há um freezer somente para picolés, 

é possível acomodar 4.000 unidades de picolés já acabado. Os outros três são destinados ao 

leite; as frutas; e aos demais produtos usados para fabricação, visto que são acomodados no 

freezer por um curto período de tempo, até se iniciar a produção do dia, mas por questões de 
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higiene, os produtos não são colocados em conjunto. Os outros dois freezers são usados na 

loja física, sendo um para sorvete e outro para picolé, totalizando oito freezers.  

Sendo assim, um dos gargalos encontrados é a capacidade de armazenamento dos 

freezers de sorvete, estes poderiam acomodar 20 baldes, mas é colocado somente 18, pelo 

motivo que o sorvete não iria atingir a temperatura ideal necessária, o que inibe parte da 

produção, já que a mesma pode produzir mais e consequentemente alavancar suas vendas. 

Uma alternativa para esse gargalo seria a substituição dos freezers por uma câmara fria pois a 

capacidade de armazenamento seria maior e, consequentemente, não afetaria a temperatura 

necessária para congelamento dos sorvetes. 
 

4. Considerações Finais 

Este estudo teve como objetivo principal analisar os processos executados em 

uma empresa do segmento de sorvetes e picolés situada na cidade de Conceição do Mato 

Dentro-MG.  

Foi possível concluir que a empresa estudada possui gargalos na área da gestão do 

seu negócio visto que a empresa possui certa dificuldade em deixar seus velhos costumes e 

aderir novas formas de conhecimento e estratégias para gerenciar seu estabelecimento. 

 Portanto, como sugestões de melhorias aos gargalos encontrados na empresa 

foram: a criação em conjunto do gerente da missão, visão, e valores da empresa; aquisição de 

um computador para a loja e a introdução de um software de gestão para gerenciar as 

informações e otimizar o processo de gerenciamento; o planejamento de desenvolvimento de 

uma criação de POP’s para a padronização da execução das atividades; sobre a questão da 

atuação do gestor no processo produtivo de forma efetiva foi sugerido a contratação de mais 

um colaborador para que assim o gerente possa atuar nos processos de gestão de forma mais 

eficaz; Com relação ao gargalo de capacidade de armazenamento dos sorvetes foi observado 

que a empresa pode produzir mais, porém não consegue armazenar de forma adequada para 

que o sorvete atinja a temperatura ideal de congelamento, para isso foi sugerido a substituição 

dos freezers por uma câmara fria que contem mais espaço e atinge as mesmas temperaturas 

sem prejudicar o produto final. Desta maneira, percebe-se que a empresa possui capacidade de 

crescimento se forem feitas as sugestões citadas acima.  

Tomando como base as entrevistas feitas e a visita realizada a fábrica de sorvete, 

observou-se o processo produtivo de fabricação de sorvete na empresa, contatando-se as 

especificidades deste processo bem como as características do produto que precisa ser seguida 

a rigor para garantir qualidade, dentro dos padrões exigidos pela legislação e pelo mercado 

consumidor. 
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Aplicação do plano de ação da tabela PDCA em um complexo 

residencial  
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Manuela Franco (manuela.franco@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás – UFG.  

Resumo: O presente artigo analisa um edifício residencial, no setor Bueno em Goiânia – GO, conforme as 

Normas Regulamentadoras: NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade, NR 23 – Prevenção 

contra incêndios e a NR 26 – Sinalização de segurança. Através das visitas em loco e das observações que 

fizemos sobre as fotos analisadas, pudemos, então, montar a tabela PDCA focando no P – Plano de Ação – e 

concluir que, por mais que o edifício residencial seja novo, possui alguns problemas que devem ser solucionados 

para maior garantia de segurança para os usuários gerais do edifício, ou seja, tanto funcionários quanto 

moradores.  

 

Palavras-chave: Normas; Sinalização; Incêndio; Prevenção; Eletricidade. 

 

1. Introdução 

Com a implementação da CLT no Brasil, as normas regulamentadoras de saúde e segurança 

do trabalho vieram complementá-la a fim de regulamentar pontos que trariam segurança para 

os trabalhadores bem como para os empresários.  

As NRs (Normas Regulamentadoras), surgiram em 1978, publicadas a partir da Portaria 3214 

do Ministério do Trabalho, e de início, em 22 de dezembro de 1977, a lei número 6.514 

estabeleceu a redação dos artigos 154 e 201 da consolidação das leis do trabalho (CLT), a 

partir disso, então, em 1978, as NRs foram criadas e desde sua criação o número de acidentes, 

mortes e adoecimentos ligados ao trabalho diminuíram bastante.  

As Normas Regulamentadoras são criadas seguindo um sistema tripartite partidários que é 

composto por representantes do governo, trabalhadores e empregadores. Contudo, para a 

criação de uma NR precisa ser levada em conta a demanda da sociedade, necessidades 

apontadas pela inspeção do trabalho, compromissos internacionais e estatística de doenças e 

acidentes. 

O presente trabalho teve suas bases apoiadas sobre a segurança e a necessidade de cumprir as 

NRs a fim de diminuir ainda mais qualquer problema ligado a saúde e segurança dentro do 

local analisado. Escolhemos um complexo residencial de duas torres no Setor Bueno em 

Goiânia – GO e, após algumas visitas, e bastante análise de fotos, pudemos selecionar 3 

normas para a implantação de um Plano de Ação com base na tabela PDCA. 

As Normas Regulamentadoras escolhidas foram a NR 10 – Segurança em instalações e 

serviços em eletricidade, NR 23 – Prevenção contra incêndios e NR 26 – Sinalização de 

segurança, e durante este trabalho iremos discorrer sobre os problemas e possíveis soluções 

para tais problemas encontrados. 

 

2. Métodos 

O método utilizado para a realização do presente trabalho se deu por cinco etapas:  

PRIMEIRA ETAPA – Visita in loco e análise de potenciais equívocos; 

Visitamos do complexo residencial indicado e após inspecionar as duas torres conversamos 

com o responsável pela administração do edifício – Síndico – a fim de sanar dúvidas quanto a 

documentos. 

SEGUNDA ETAPA – Registros fotográficos dos potenciais equívocos; 
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Registramos por fotos todos os problemas potenciais visíveis encontrados e os identificamos. 

TERCEIRA ETAPA – Análise das fotos e do que vimos durante a visita in loco; 

Batemos os registros fotográficos com as nossas anotações durante as visitas do complexo 

residencial e concluímos quais seriam as NRs necessárias para a análise e elaboração do Plano 

de Ação da tabela PDCA. 

QUARTA ETAPA – Seleção das NRs que se encaixavam com os problemas encontrados; 

Selecionamos as NRs 10, 23 e 26 para construção do Plano de Ação da tabela PDCA. 

QUINTA ETAPA – Construção da tabela PDCA e elaboração de um Plano de Ação. 

Elaboração do Plano de Ação da tabela PDCA com base no que foi demonstrado em sala 

utilizando os 5 W (what, why, where, when e who) e 2 H (how e how much): 

What: O que será feito? 

Why: Por que será feito? 

Where: Onde será feito? 

When: Quando será feito? 

Who: Quem devera fazer? 

How: Como devera ser feita a resolução do problema; 

How much: Quanto custará. 

Não abrangeremos o How much durante esse trabalho, teremos então apenas 1H. 

3. Resultados  

O presente trabalho foi realizado em um complexo residencial relativamente novo (5 anos) no 

Setor Bueno na cidade de Goiânia – Goiás. 

Conforme especificado no tópico de metodologia, após algumas visitas, separamos o trabalho 

em etapas a serem realizadas de forma eficiente e clara e será dessa forma que o presente 

trabalho terá seus resultados obtidos apresentados. 

3.1 PRIMEIRA ETAPA – Visita in loco e análise de potenciais equívocos: 

Durante a primeira etapa visitamos o complexo residencial e apontamos possíveis problemas 

a serem resolvidos e, após essa visita técnica, buscamos auxílio administrativo do complexo 

residencial a fim de sanar dúvidas quanto a documentação, funcionários, segurança e alguns 

outros problemas encontrados enquanto andávamos entre as torres e a área de uso comum do 

edifício. 

Encontramos certa dificuldade de contato com o síndico, muitas de nossas dúvidas foram 

sanadas por funcionários do complexo residencial (porteiros e zeladores por exemplo) e 

alguns documentos importantes, como os alvarás, estavam dispostos nas portarias sendo de 

fácil acesso.  

O síndico, quando pôde nos atender, sanou nossas dúvidas quanto à existência de projeto 

elétrico do complexo e nos confirmou que caso exista a necessidade de utilização tal projeto 

ele será disponibilizado, bem como projetos hidráulicos, arquitetônicos, estruturais, dentre 

outros.  

3.2 SEGUNDA ETAPA – Análise das fotos e do que vimos durante a visita in loco: 
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Fizemos vários registros fotográficos de tudo que consideramos como potenciais problemas a 

serem resolvidos desde a primeira visita. Essa etapa aconteceu juntamente com as visitas in 

loco e todas as fotos que registramos foram numeradas e registrada com seu provável 

problema como na imagem a seguir:  

Fotografia 1: registro de porta de ambiente público com abertura incorreta de acordo com o uso, pois deveria 

abrir para fora do ambiente para evitar acidentes em caso de urgência. 

Fonte: Manuela Franco 

Esse método de registro foi replicado para todos os possíveis problemas que encontramos 

durante nossas visitas.  

3.3 TERCEIRA ETAPA – Análise das fotos e do que vimos durante a visita in loco: 

Com o registro das fotografias, conforme exemplificado na etapa anterior, em mãos, 

começamos a analisar cada um dos possíveis problemas registrados e pesquisar nas Normas 

Regulamentadoras em qual delas eles se encaixariam.  

Este foi o método de afunilamento que usamos para a escolha das três Normas 

Regulamentadoras que regerão o presente trabalho. 

Agrupamos as fotos em grupos distintos por afinidade, ou seja, separamos as fotografias em 

grupos de eletricidade, incêndio e sinalização e desta forma pudemos começar a etapa a 

seguir. 

3.4 QUARTA ETAPA – Seleção das NRs que se encaixavam com os problemas 

encontrados: 

Reduzimos nossas opções a três Normas Regulamentadoras sendo elas:  NR 10 – Segurança 

em instalações e serviços em eletricidade, por conta dos problemas com as legendas nos 

quadros de energias e disjuntores; NR 23 – Prevenção contra incêndios, com problemas como 
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a falta de treinamento da equipe do complexo, falta de brigadistas e as portas do ambientes de 

uso comum abrindo para dentro do ambiente e não para fora; e NR 26 – Sinalização de 

segurança, que fora inclusa por conta de uma placa errônea, nos elevadores de serviço, que 

ficam juntos a caixa de escada que diz “elevador de emergencia”. 

A próxima etapa discorre sobre os problemas encontrados de forma mais específica e suas 

soluções designadas para o melhor funcionamento e segurança do complexo residencial. 

3.5 QUINTA ETAPA – Construção da tabela PDCA e elaboração de um Plano de Ação: 

Durante essa etapa começamos a construção da tabela PDCA para que pudéssemos concluir o 

objetivo do trabalho: construção de um Plano de Ação eficaz para os problemas encontrados. 

Como já mencionado anteriormente, no tópico de metodologia, a tabela PDCA inclui a 

resposta a 5 perguntas – também conhecidos como os 5W, sendo what, why, where, when e 

who, e 2H, sendo how e how much, porém não iremos tratar do how much neste trabalho. 

Para obter maior eficiência nessa etapa, dividimos esta etapa final em duas sub-etapas 

menores sendo a seleção e discussão dos problemas e como se encaixavam na tabela e o 

preenchimento da tabela, respectivamente. 

3.5.1 – Seleção e discussão dos problemas: 

Nesse sub-tópico iremos discutir os problemas encontrado e suas soluções, por Norma 

Regulamentadora (NR) para melhor entendimento. 

3.5.1.1 – NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade: 

Durante a visita, ao inspecionarmos os quadros de energia encontramos os disjuntores e 

legendas com os números borrados e confusos, o que dificultavam a compreensão sobre qual 

era a função exata daqueles disjuntores e daquele quadro de energia. Identificamos que a 

melhor solução para o problema era a troca das legendas dos disjuntores, para evitar confusão 

e acidentes elétricos, e que esse problema pode ser solucionado de forma simples e rápida por 

um funcionário responsável designado pelo responsável pelo complexo residencial. 

Fotografia 2: Quadro de energia da área comum do complexo residencial com legenda dos disjuntores confusa e 

apagada. 

Fonte: Manuela Franco 
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Ao conversarmos com alguns funcionários que encontramos pelo complexo residencial, 

descobrimos que o edifício possui uma especie de “faz tudo” e não um profissional 

qualificado como deveria ser, conforme o item 10.8.3 da NR10. Para solucionar esse 

problema recomendamos que o funcionário receba um treinamento de um profissional 

qualificado e torne-se qualificado diminuindo assim os riscos de acidentes elétricos no 

edifício. 

O item 10.8.3 da NR 10 diz que: 

“É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda as seguintes 

condições simultaneamente: 

a) Receba capacitação sob orientação e responsabilidade de 

profissional habilitado e autorizado; e 

b) Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e 

autorizado.” 

Outro problema que encontramos com relação a NR10 foi a falta de treinamento dos novos 

funcionários do complexo residencial em como agir em situações de emergências elétricas. 

Ao conversarmos com o funcionário mais antigo do edifício descobrimos que todos aqueles 

que foram contratados nos últimos 2 anos não receberam nenhum treinamento em como 

portar-se em relação a esses problemas. Esse problema traz conflito com dois pontos da 

NR10, sendo o item 10.13.2 e o item 10.13.4. 

O item 10.13.2 da NR10 diz que: 

“É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores 

informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto 

aos procedimentos e medidas contra riscos elétricos a serem adotados.” 

O item 10.13.4 diz que: 

   “Cabe aos trabalhadores: 

a) Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam 

ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho; 

b) Responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das 

disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos 

procedimentos internos de segurança e saúde; e 

c) Comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço 

as situações que considerar de risco para a sua segurança e saúde e 

a de outras pessoas.” 

Ao analisarmos o problema e os dois tópicos acima citados da NR10 chegamos a conclusão 

de que a nova equipe deve ser treinada para como agir corretamente para com esses 

problemas por um técnico em saúde e segurança do trabalho contratado pelo complexo 

residencial para que exista uma prevenção de acidentes e um aumento da segurança dos 

moradores e funcionários do complexo, bem como visitantes também. 

Observamos na cobertura um problema de fácil solução. Um dos extintores fora do ambiente 

da sala de pizza era de água e estava próximo do quadro de energia da cobertura. Esse 

problema está relacionado com o caos que gera em qualquer situação de emergência, pois 

caso esse quadro de energia pegue fogo, com esse extintor próximo, existe a possibilidade de 

que a utilizem esse extintor por engano e ocasionando um problema maior ainda. Como 

solução propomos passar esse extintor para dentro da área de pizza e deixar apenas o de CO2 

próximo do quadro de energia. 

3.5.1.2 NR 26 – sinalização de segurança: 
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Analisamos, também, todos os elevadores do complexo residencial e os elevadores de serviço 

– um em cada torre, totalizando dois elevadores – encontravam-se juntamente com a caixa de 

escadas de incêndio protegidas por portas corta-fogo. Encontramos dois problemas com 

relação a sinalização desses elevadores, sendo o primeiro a placa “elevador de emergência” e 

o segundo a falta da placa de aviso “em caso de incêndio, proibido o uso do elevador”.  

Fotografia 3: Elevador de serviço, porta do Mezanino Lazer do complexo residencial, com placa indicando 

“elevador de emergência” e falta da placa “em caso de incêndio, não utilizar o elevador”. 

Fonte: Manuela Franco 

A solução encontrada para esse problema é bem simples, recomendamos a retirada desta placa 

que sinaliza “elevador de emergencia” substituindo pela placa “em caso de incêndio, não 

utilizar o elevador”, pois assim prevenimos confusão entre moradores, funcionários ou 

visitantes do complexo residencial caso exista uma situação de emergência, principalmente de 

prevenção de incêndios. Essa placa pode ser substituída por qualquer funcionário que for 

designado pelo responsável do edifício. 

3.5.1.3 NR 23 – Prevenção contra incêndios: 

Um dos primeiros problemas que encontramos, no edifício, em relação a essa Norma 

Regulamentadora foi em relação as saídas de emergência, pois o complexo possui duas torres, 

com trinta andares habitáveis cada, e quatro apartamentos por andar, totalizando assim 

duzentos e quarenta apartamentos habitáveis, e apenas duas saídas de emergência, sendo as 

saídas as portarias, o que é pouco. Para resolver esse problema recomendamos a contratação 

de um profissional qualificado para definir uma rota extra de evacuação de emergência para o 

complexo residencial – uma boa nova saída seria o subsolo da torre um que da direto no nível 

da rua lateral – para que evite tumulto e acidentes durante qualquer evacuação de emergência. 

Ao conversarmos com moradores descobrimos que o complexo residencial não tem treino de 

evacuação de emergência e isso é de grande perigo, pois caso soe o alarme de emergência 

haverá pânico, e existem chances altas de os moradores e os funcionários não saberem como 

agir. Para resolver esse problema recomendamos criar um sistema com pelo menos um treino 

a cada aproximadamente 6 meses (e implantação em no máximo 120 dias), assim tornará a 

evacuação do complexo cada vez mais eficiente. Essa implementação poderá ser feita por um 

técnico de saúde segurança do trabalho. 
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A falta de treinamento da nova equipe de funcionários do complexo residencial também 

atinge essa Norma Regulamentadora. Recomendamos o treino da nova equipe por um técnico 

em saúde e segurança do trabalho para que eles saibam como agir nesses casos de situações 

de incêndio evitando, assim, acidentes, incidentes e casos mais graves como mortes ou 

qualquer outro problema relacionado a incêndios. 

Relacionado aos tópicos anteriores, descobrimos que o residencial não possui brigadistas, 

então para aumentar a eficiência e controle durante a evacuação de emergencia 

recomendamos recrutar um morador por andar para ser brigadista e que esse morador possa 

ser treinado por um profissional qualificado – como um técnico em saúde e segurança do 

trabalho – para que a evacuação do residencial seja sempre eficiente e rápida prevenindo 

acidentes.  

3.5.2 – Tabela PDCA, Plano de Ação. 

Após a análise dos problemas listados no subitem anterior concluímos com a tabela abaixo. 

Tabela 1: tabela PDCA – Plano de Ação. 

Fonte: Manuela Franco e Nathalya Rodrigues 

 

4. Considerações Finais 

Após as análises feitas e a confecção do Plano de Ação da tabela PDCA, concluímos que por 

mais que o complexo residencial seja novo, possuí problemas significativos que precisam ser 

solucionados de forma rápida e eficiente para manter os moradores, funcionários e todos 

aqueles que utilizam o edifício mais seguros.  

Os problemas simples como troca de placa, ou local do extintor, ou a troca do lado de abertura 

da porta, podem e devem ser resolvidos mais rápido, e problemas mais complexos como os 

treinamentos levaram mais tempo, porém são de extrema importância para o bom 

funcionamento do edifício. 

Observamos, também, enquanto pesquisávamos para esse trabalho que problemas simples e 

pequenos como os citados podem ter resultados desastrosos. Dessa forma vemos as Normas 
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Regulamentadoras como guias fundamentais a serem seguidos em todos os estabelecimentos, 

desde casas a shoppings por exemplo.  

O Plano de Ação foi entregue ao síndico, que nos informou que irá analisá-lo e agir conforme 

seu cronograma. 
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Resumo: O desenvolvimento tecnológico tem tido um papel importantíssimo no dia a dia da sociedade, 

melhorando e automatizando inúmeros processos, desde profissionais a pessoais. Entre essas tecnologias, 

destaca-se os microcontroladores, pequenos computadores voltados para a automatização de tarefas relacionadas 

a equipamentos físicos. Deste modo, este trabalho visa realizar cálculos experimentais, a fim de compreender os 

requisitos técnicos para se aplicar comandos de movimentação de motores através de microcontroladores de 

baixo custo. O objetivo final, é o desenvolvimento de um protótipo de divisória articulada e automatizada, para 

obtenção de ambientes flexíveis através da automação de baixo custo. Assim, como alternativa, este trabalho 

desenvolve cálculos experimentais, considerando os materiais utilizados nas divisórias, o tipo do motor e o 

sistema embarcado a ser utilizado. Com isso, ao final deste estudo, espera-se compreender a viabilidade para 

iniciar a confecção do protótipo em questão. 

 

Palavras-chave: Torque; Mecanismo de Movimentação; Divisórias Articuladas; Microcontrolador. 
 

1. Introdução 

Nota-se que à medida que se intensifica o uso de soluções automatizadas, há, em 

contrapartida, redução significativa na metragem dos imóveis. De acordo com pesquisas 

publicadas pelo IBGE (2019), isso ocorre devido ao aumento significativo no custo do metro 

quadrado. Além disso, a ausência de espaços urbanos em grandes centros, e a necessidade de 

aliar economia e boa localização, também são fatores que cooperam para essa redução 

(ROSENTHAL; GAMBAGORTE, 2016). 

Dessa maneira, como forma de abrandar este problema, surgem como solução as divisórias 

articuladas. No entanto, a instalação das mesmas, muitas vezes, requer modificação do espaço 

físico. Além disso, normalmente são compostas por estruturas pesadas e de movimentação 

pouco maneável, o que pode torná-las inviáveis ou pouco práticas. Por outro lado, cada vez 

mais observa-se o emprego de sistemas embarcados de baixo custo, como o Arduino, para 

mitigar os custos dos projetos, além de automatizar processos, tornando-os mais funcionais. 

No trabalho de Tan et .al (2019), os autores utilizam o microcontrolador Arduino no controle 

de movimentação de Motor DC para cortinas automáticas. Tan et.al (2019) explica que 

“quando o eixo gira no sentido contrário, as cordas são puxadas em torno do eixo e a cortina é 

puxada pelas cordas. Quando o eixo gira na outra direção, as cordas são liberadas e a 

gravidade puxa a parte de trás da cortina a sua posição original.”. 

Já no artigo de Balamurugan et al. (2018), o principal objetivo é construir um protótipo de 

portão ferroviário automático com microcontrolador de baixo custo. O Microcontrolador 8051 

fica responsável por comandar a atuação de Motor DC. No entanto, não houveram estudos 

relacionados a mecanismos de movimentação, ou material dos portões utilizados. Os mesmos 

foram acoplados diretamente ao eixo do motor. Não houve análises de impacto dos motores 

no material utilizado, tampouco análises financeiras. 

Tendo em vista a escassez de estudos de viabilidade técnica considerando o mecanismo de 

movimentação em microcontroladores de baixo custo, este trabalho analisa a viabilidade da 

utilização deste material a partir dos cálculos mecânicos-computacionais necessários para 

movimentação do motor. Destaca-se que a fim de implementar o microcontrolador de baixo 

custo para realização da movimentação de divisórias, deve-se considerar o mecanismo de 
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movimentação, o microcontrolador a ser utilizado, o material que irá compor a divisória e, por 

fim, o motor a ser estabelecido. 

 

2. Métodos 

Para confecção do presente artigo foram realizados cálculos experimentais, com intuito de 

definir o tipo de motor a ser empregado, baseando-se no microcontrolador, mecanismo de 

movimentação e material da divisória. Para tal, tomou-se como base o Arduino MEGA como 

o microcontrolador a ser utilizado. O mesmo é definido como um pequeno componente 

eletrônico programável, muito aplicado em protótipos e projetos embarcados, e utilizado para 

controle de periféricos, gerenciamento de processos lógicos, dentre outros casos 

(MCROBERTS, 2011). 

Após isso, define-se o mecanismo de movimentação e o material a serem empregues ao 

protótipo. Desse modo, por motivos de baixo custo e melhor adequação, optou-se pela placa 

de fibra de média densidade, mais conhecida pela sua sigla MDF (em inglês Medium Density 

Fiberboard), para confecção das divisórias. Para realização da estrutura, serão necessárias 4 

folhas 12 mm de espessura, com 1 metro de altura por 370 mm de largura.  

Além do exposto, o mecanismo adotado será linear, baseado na aplicação de polias e correia 

dentada. Ademais, serão aplicados trilhos e dobradiças para orientar na movimentação. De 

acordo com Lino (2013) “as polias são peças cilíndricas, movimentadas pela rotação do eixo 

do motor e pelas correias. Os tipos de polia são determinados pela forma da superfície na qual 

a correia se assenta.”. O sistema de polias consiste em troca de movimento e força entre as 

polias chamadas de condutoras e entre aquelas chamadas de motoras (que recebem o 

movimento) como pode ser observado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Esquema de duas polias acopladas através de uma correia. Fonte: Lino (2013). 

 

Por fim, definiu-se o uso de um Motor de Passo. De acordo com McRoberts (2011) o motor 

de passo é um motor com alta precisão, pois sua rotação é dividida em vários passos. Ao 

definir a quantidade de passos, é possível controlar a velocidade e a posição do eixo do motor. 

O mesmo será definido a partir de cálculo de torque, baseado no material e mecanismos a 

serem utilizados. 

Para se calcular o torque do motor, deve-se multiplicar a força aplicada (F) pela distância do 

centro do eixo (D), também chamado de braço de alavanca, a partir da Eq. 1 (FORTULAN, 

2016): 

 𝑇 (kgf ⋅ cm) = 𝐹(kgf) ×  𝐷(cm) (1) 

Para obtenção do valor do torque deve-se considerar a massa do material a ser utilizado. Para 

tal, aplica-se a fórmula de densidade, utilizando-se do tamanho e formato a serem 

considerados para obtenção dos resultados de volume: 
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𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (kg)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (m3)
 

Já para definir a distância de braço de alavanca, considerou-se o raio das polias que serão 

implementadas, para esse projeto bastará a implementação de duas polias de mesmo tamanho, 

sendo uma motora e a outra movida. Portanto, é necessário aplicar o cálculo para definição do 

raio necessário a partir do comprimento da corrente dentada a ser utilizada (Figura 2), como 

pode ser visto na Eq. 2 (LINO, 2013): 

 
Figura 2 – Imagem ilustrativa para entendimento da Eq.2. Fonte: Autoria própria (2022). 

 

𝐿 =  𝜋 × (𝑟1 + 𝑟2) + 2√𝛿2 − (𝑟2 − 𝑟1)²                     (2) 

     

Como, nesse caso, os valores para os raios das duas polias serão iguais, pode-se reduzir a 

equação da seguinte forma (Eq.3): 

𝐿 =  𝜋 × (𝑟 + 𝑟) + 2√𝛿2 − (𝑟 − 𝑟)²      

𝐿 =  𝜋 × 2𝑟 + 2√𝛿2 − 0²             

𝐿 =  2𝜋𝑟 + 2√𝛿2                                         (3)                                                                 

𝐿 =  2𝜋𝑟 + 2𝛿                                               

Onde L é o comprimento da correia (cm), r é o raio das polias (cm) e 𝛿 é a distância entre 

eixos (cm). 

Neste caso, a distância entre os eixos será igual à largura de passagem das divisórias, 

adicionados de folga de 5 cm em cada lado, totalizando 160 cm. Já o comprimento da correia, 

será o dobro desse valor mais 4 cm para cada lado. Desse modo, basta a realização dos 

cálculos para se definir o torque necessário que o motor adotando deverá desempenhar. 

Após realização dos cálculos expostos, pode-se definir com maior precisão, qual motor é o 

ideal para movimentação, a partir do seu torque. Além disso, realizar uma melhor análise em 

relação a possíveis projetos de maiores dimensões.  

 

3. Resultados  

      A partir das informações expostas, pôde-se realizar os cálculos e definir o motor a ser 

utilizado. Para isso, como já exposto anteriormente, definiu-se as dimensões de cada folha de 

MDF como 1x0,37x0,012m, e conclui-se que 4 folhas seriam suficientes para demonstração 

do movimento. Desse modo, obteve-se a massa média dessa estrutura (considerando a 

densidade igual a 690 kg/m³) igual a 3,07 kg, por folha, ou 12,25 kg considerando-se a 

estrutura com 4 folhas. 

      Já para definir a distância média do raio da polia, considerou-se o comprimento da correia de 

328 cm, e a distância entre os eixos com valor igual a 160 cm. Com isso, obteve-se o raio da 

polia igual a aproximadamente 12 mm, como pode ser visto na Eq.4. Portando, avaliando-se 

valores de diâmetros comerciais, ficou definido a aquisição do Kit de Polias de pelo menos 15 

mm de diâmetro. 

328 =  2𝜋𝑟 +  2 × 160 
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328 −  320 =  2𝜋𝑟                                       (4) 

 𝑟 =
8

2𝜋
= 1,27  

𝑟 ≈ 1,27 cm 

𝑟 ≈ 12,7 mm 

      Dados estes resultados, pode-se concluir os cálculos, e encontrar o torque necessário que o 

Motor de Passo deverá possuir para movimentar a estrutura. Multiplicando-se, portanto, a 

massa encontrada da estrutura em Kg, e a distância do braço (ou o raio da polia a ser 

utilizada), resulta-se em um torque de aproximadamente 15,6 kgf.cm.  

Tendo em vista o resultado obtido, considera-se que o Motor de Passo ideal a ser aplicado 

nesse sistema é aquele cujo o torque é superior a 15,6 kgf.cm. Considerando-se valores 

comerciais para tal dispositivo, ficou definido a aquisição do Motor de Passo Modelo: KTC-

HT23-IP65 - NEMA 23, cujo o torque é de 22 kgf.cm (KALATEC, 2022). Utilizando-se de 

tal motor, pode-se considerar outros pequenos pesos extras na estrutura, como as roldanas e as 

dobradiças. Por isso é importante considerar valores de folga.  

Com os dispositivos e materiais determinados, espera-se iniciar a confecção do protótipo de 

divisórias articuladas. O mesmo será composto por estrutura de passagem contendo 4 folhas 

de MDF, interligadas entre si por dobradiças, e conectadas a trilhos superior e inferior. Além 

disso, a movimentação se dará por Motor de Passo interligado ao mecanismo de polias e 

correia dentada, e comandada por microcontrolador Arduíno MEGA.  

 

4. Considerações Finais 

Graças aos estudos e cálculos realizados neste artigo, pode-se concluir a viabilidade de 

iniciar-se a confecção do protótipo proposto. Observou-se a necessidade de se ter muito bem 

definido os materiais a serem utilizados, além de determinar com maior nível de precisão os 

dispositivos a serem utilizados, diminuindo-se, desse modo, as chances de falhas e erros. 

O projeto proposto tem como objetivo principal disponibilizar aos adeptos de pequenos 

empreendimentos conforto e comodidade, entregando-os, dessa forma, um ambiente 

redimensionável. Para tal, propõe-se a integração de divisórias articuladas e automação de 

baixo custo, para obtenção de divisórias que possam se mover através de comandos simples, 

flexibilizando o ambiente. Tendo em vista isso, deve-se iniciar a preparação do protótipo 

final. 
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Facility location: A case study for new 3D printing company 

installations in Goiânia  

Filipe Bueno Camargo  (filipecamargo@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás; Julia Oliveira Santos  

(santos_oliveira@discnete.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás; Michael David de Souza Dutra 

(michaeldavid@ufg.br) - Universidade Federal de Goiás.  

Resumo: Diante da revolução da Manufatura Aditiva, com a chegada da impressora 3D, empresas podem se 

interessar em localizar instalações de impressão 3D. O objetivo deste trabalho é estudar o problema de 

localização de facilidades para uma fábrica de impressão 3D, considerando delimitações impostas em um plano 

estratégico do empreendimento. As localidades potenciais estão todas inseridas na região metropolitana de 

Goiânia. O problema consiste em escolher uma destas localidades potenciais para instalar a facilidade, ou seja, 

uma fábrica de impressão 3D. Para tanto, como metodologia, foi empregado programação matemática.  Mais 

especificamente, um modelo de otimização linear inteiro misto foi desenvolvido. Para resolver o modelo, usou-

se AMPL e o solver comercial Gurobi. Como resultado, obteve-se as melhores opções de localidades para a 

implantação de novas empresas de impressão 3D. 

 

Palavras-chave: Impressora 3D; AMPL; Programação Linear Inteira Mista; Pesquisa Operacional. 

 

1. Introdução 

A proposta revolucionária da indústria 4.0 trouxe ao mercado o item popularmente 

conhecido como impressora 3D, formalmente Manufatura Aditiva, processo de manufatura 

que tem como objetivo imprimir modelos digitais. Essa proposta de inovação no mercado de 

produção traz inúmeras vantagens às empresas por ser um processo mais rápido e de baixo 

custo, por possibilitar uma liberdade criativa maior, criação de objetos personalizados e, além 

da preocupação com o meio ambiente, busca diminuir a poluição, é sustentável, gera menos 

resíduos, utiliza menos energia e tem a possibilidade de trabalhar com máquinas de menor 

porte e, assim, diminui consideravelmente gastos com equipamentos (MANUFATURA, 

2015).   

No Brasil, essa manufatura já faz parte do processo produtivo de várias 

multinacionais, principalmente automobilísticas internacionais, universidades, construção 

civil, laboratórios, fábricas. Porém há dois cenários no mercado brasileiro referentes a 

impressoras 3D diante da realidade do país. Mesmo com a revolução da Manufatura Aditiva 

no país, essa tecnologia ainda não é acessível a todos, haja visto a necessidade de 

treinamentos específicos e de difícil acesso para as comunidades marginalizadas - pela 

complexidade de design e por ser uma tecnologia custosa -,  mas também, em outros aspectos, 

pode ser considerada uma inovação inclusiva, devido aos inúmeros avanços dos equipamentos 

e as "infinitas" possibilidades que essa tecnologia proporciona (WOODSON et al., 2019). 

Com um crescimento progressivo no país, a previsão de investimentos em impressoras 

3D chega a 49% de empresas com essa tecnologia até 2022, gerando, assim, redução de 

perdas, maior flexibilidade e redução de impactos ambientais (O MERCADO; 2019). Em 

Goiás, mais especificamente na região de Goiânia e Aparecida de Goiânia, esse mercado está 

presente em onze estabelecimentos. 

Neste artigo, vamos abordar sobre a importância do problema de localização de 

facilidades para fábricas ou lojas de impressão 3D. Trataremos este problema com base em 

modelagem e otimização matemática,  assunto da área da Pesquisa Operacional (PO). Assim, 

este artigo tem como objetivo decidir qual/quais a(s) localidade(s) em Goiás é/são 

favorável(eis) para a implementação de uma fábrica de impressora 3D. 
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2. Revisão de literatura 

  Nessa seção serão abordados os assuntos que orientaram essa pesquisa. 

Apresentaremos um framework de projeto de rede física de uma cadeia de suprimentos 

composto por quatro fases proposto por Chopra e Meindl (2013). Em seguida, detalharemos a 

última fase deste framework, a qual é o escopo deste trabalho. Posteriormente, uma revisão de 

literatura será realizada sobre o problema denominado “localização de facilidades”. 

2.1 Framework de projeto de rede física de uma cadeia de suprimentos - Chopra e 

Meindl (2013) 

A Figura 1 apresenta o framework de projeto de rede física de uma cadeia de 

suprimentos proposto por Chopra e Meindl (2013). 

 

Esquema 1 – Framework proposto por Chopra e Meindl (2013) para projetar a rede física de uma cadeia de 

suprimentos. Fonte: Chopra e Meindl, (2013). 

Este framework é composto por 4 fases.  

Na Fase I, estuda-se uma estratégia competitiva que preze por satisfazer os pedidos 

dos clientes por meio de uma cadeia de suprimentos bem determinada, pela especificação dos 

recursos para atender à estratégia organizacional. Paralelo a isso, deve ser realizada e 

constantemente atualizada uma pesquisa de mercado local e global referente ao mercado em 

questão e avaliando possíveis investimentos e alterações na estratégia competitiva.   

Feito uma pesquisa e criação da estratégica competitiva da empresa, na Fase II é 

necessário iniciar um estudo acerca das possíveis localizações de facilidades para o mercado, 

baseado em quatro questões para essas escolhas de empresas: a demanda local, 

disponibilidade de tecnologia, incentivos fiscais e tarifas e, os concorrentes. 

Na Fase III do framework de Chopra e Meindl, estuda-se a disponibilidade de fatores 

que influenciam a decisão da localização de uma facilidade; fatores estes como: localização 

de fornecedores, disponibilidade de meios para distribuição do produto (portos, rodovias, 

aeroportos), qual a gama de mão de obra disponível, o nível de treinamento desses novos 

funcionários e a receptividade da comunidade quanto a esse projeto. 
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Por fim, a Fase IV considera os locais potenciais sugeridos pela fase 3 para decidir 

quais dentre eles devem receber de fato instalações de um empreendimento, considerando, 

custos logísticos e outros custos tais como custos fixos e custos de insumos.  

Com essas informações será possível localizar e escolher as facilidades que melhor 

atendam a necessidade de capacidade de cada instalação. Para isso, é necessário levar em 

consideração uma rede que busca a maximização dos lucros, considerar a demanda de cada 

mercado e custos fixos e variáveis (CHOPRA e MEINDL, 2013).  

3. Problema 

A empresa em estudo considera 12 clientes, cujas informações estão resumidas na 

Tabela 1 e localizações geográficas estão ilustradas na Figura 1.  

Tabela 1- Clientes da empresa em estudo. 

Clientes  Endereço Demanda 

(Unid./dia) 

Coordenadas 

D1 Rua C-179, Qd. 459, Lt. 17, S/N Casa 2 - Jardim 

América, Goiânia - GO, 74275-180 

4 -16.720646263690362,    

-49.275094444486314 

D2  Rua C-153 Qd 292 Lot 16 Nº 302 - Jardim 

América, Goiânia - GO, 74275-130 

1 -16.71113191276632, 

-49.281302846338484 

D3  R. C-69, N°313 - QD°128 LT-13 - St. Sudoeste, 

Goiânia - GO, 74305-480 

3 -16.69896988299602, 

-49.300630873322525 

D4 Via Ubaldo Veloso Pereira, 23 - St. Rio 

Formoso, Goiânia - GO, 74370-250 

2 -16.724908772935112,  

-49.33340909652108 

D5 R 28 E - s/n Lt 1/10 Lj 110, GO, 74932-450 1 -16.816818244870163,  

-49.23760596590329 

D6 Av. Olinda, 960 - Torre Trade - Sala 801 

Lozandes Shopping Park Lozandes, Goiânia - 

GO, 74884-120 

3 -16.69800106246738,  

-49.22375558984039 

D7 Av. Guanabara, 121 - Qd 133 lt 18 - St. Jao, 

Goiânia - GO, 74863-010 

2 -16.650803684466656,  

-49.226874129808 

D8 R. Martinho Nascimento, 276 - Aeroviário, 

Goiânia - GO, 74435-090 

3 -16.66720552002406,  

-49.29972387332288 

D9 R. 132-C, 9 - Quadra F29 - Lote 9 - St. Sul, 

Goiânia - GO, 74093-240 

2 -16.692986335104035,  

-49.25868387332257 

D10 R. 25-A, 58 - Qd . L25 Lt 13 - St. Marista, 

Goiânia - GO, 74150-190 

3 -16.693760481878144,  

-49.27099517332249 

D11 Av. Anhanguera, 6620 - St. Aeroporto, Goiânia - 

GO, 74075-010 

3 -16.678344456055026, 

-49.27267480215885 

D12 R. 83, 685 - St. Sul, Goiânia - GO, 74083-195 2 -16.68436037986191,  

-49.248585344486735 
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Figura 1 – Localizações dos clientes. 

A partir de informações obtidas pela Fase 3 do framework de Chopra e Meindl (2016), 

selecionou se 14 possíveis locais para a instalação de fábricas de impressão 3D. Informações 

destes locais são resumidas na Tabela 2 e Figura 2. 

Tabela 2 - Custo fixo para cada possível facilidade. 

Facilidades  Endereço.  Aluguel mensal 

(R$)  

Coordenadas 

F1 Avenida Minas Gerais, 741 - Setor 

Campinas, Goiânia - GO 
2.300  -16.6722077498399, 

-49.28789272883565 

F2 Setor Central, Goiânia - GO 

 
1.800  -16.668896056237568,  

-49.25622837042052 

F3 Avenida Mato Grosso - Coimbra, Goiânia - 

GO 
 800  -16.67493201121002, 

-49.29076099196392 

F4 Avenida Olinda, 0 - Park Lozândes, Goiânia 

- GO 
 2.000  -16.69792530892184,  

-49.22380427116435 

F5 Avenida Portugal, 1148 - Setor Marista, 

Goiânia - GO 
 3.700  -16.696989308795953,  

-49.269503728835645 

F6 Rua 52, 0 - Jardim Goiás, Goiânia - GO  980 -16.703223690368834,  

-49.242839999999994 

F7 Avenida T 9, 945 - Setor Bueno, Goiânia - 

GO 
 2.000  -16.70143448067115,  

-49.27103027116434 

F8 Avenida T 63 - de 1331 a 1977, Setor Nova 

Suíça, Goiânia-GO 

3.900,00  -16.71466022641465,  

-49.27585939582041 
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F9 Avenida Assis Chateaubriand, 428 - Setor 

Oeste, Goiânia - GO 

 900,00  -16.68435405702047,  

-49.26301460215863 

F10 Avenida T 9, 2310 - Jardim América, 

Goiânia - GO 

 1.550,00  -16.707265808850046,  

-49.2824687733225 

F11 Rua 265-B - Setor Leste Universitário, 

Goiânia - GO 

 1.990,00  -16.67028557684504,  

-49.23808318681484 

F12 Avenida Décima Primeira Avenida, 902 - 

Setor Leste Universitário, Goiânia - GO 

 1.300,00  -16.679258556201876,  

-49.23913647332273 

F13 Rua 115K, 77 - Setor Sul, Goiânia - GO  1.300,00 -16.700691207084784,  

-49.25178861565037 

F14 Avenida Rio Verde, QD 124 LT 01 - Setor 

dos Afonsos, Aparecida de Goiânia - GO 

 1.000,00 -16.738273150847924,  

-49.26929323043065 

 

 

Figura 2: Sugestão de localidades potenciais para o empreendimento de uma fábrica de impressão 3D. 

4. Metodologia 

4.1 Tabela de distância  

Para calcular a distância no modelo utiliza-se a distância mais curta de um ponto (xB, 

yB) ao outro (xA, yA), pela equação dAB = √(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)2 . Um ponto é definido 

pelos valores de latitude e longitude. Contudo essa equação não representa a distância real que 

um veículo percorre. Assim, dAB é multiplicado por um fator de correção, cujo valor adotado 
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foi igual a 140. Tal valor foi estimado por tentativa e erro, para aproximar o máximo possível 

dos valores reais da distância encontrada no Google Maps. 

A Tabela 3 resume a distância entre facilidades encontrada por essa metodologia.  

Tabela 3 - Distância entre clientes e potenciais localidades. 

Distância (km) 
Clientes   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Potenciais  

localidades 

1 7,1 5,5 4,5 10,2 19,9 9,7 8,9 1,7 6,6 3,9 2,3 6,6 

2 8,1 7,5 7,5 13,2 19,5 5,7 5,8 5,4 5,9 4,8 3,2 2,6 

3 6,5 4,9 3,6 9,2 19,5 9,0 9,4 1,9 5,8 3,3 2,8 6,1 

4 8,2 7,7 9,6 14,4 15,6 0,1 9,6 10,2 5,1 6,1 6,6 3,9 

5 4,1 3,1 4,5 9,5 16,4 6,5 10,1 5,4 2,6 0,5 2,9 3,5 

6 5,4 5,0 7,8 11,9 14,8 4,6 9,3 10,7 2,4 4,3 5,3 3,2 

7 3,2 1,8 4,3 8,2 16,0 6,8 10,7 6,0 2,8 1,2 3,6 4,0 

8 1,1 1,4 4,8 7,6 13,9 7,8 14,1 7,9 3,9 3,7 8,0 5,8 

9 6,2 5,8 5,9 11,5 19,3 5,5 7,9 5,1 3,4 2,6 1,9 2,4 

10 2,8 1,4 3,6 7,6 15,6 8,0 11,8 6,5 3,9 2,6 4,8 5,1 

11 9,6 8,1 9,3 15,0 18,8 5,1 5,4 8,4 5,9 6,3 4,8 3,4 

12 8,0 6,8 8,1 13,4 17,3 3,5 6,4 9,2 4,3 4,7 4,6 2,1 

13 4,2 4,1 7,0 11,1 14,5 5,2 10,5 8,3 2,1 3,7 4,9 3,5 

14 2,5 3,8 6,9 8,7 11,5 9,7 14,6 10,2 6,3 6,1 8,0 7,7 

 

4.2 Custo de Transporte 

Antes de colocar em prática deve-se calcular o custo por km rodado. Para atender toda a 

demanda com o menor custo possível, também é necessário se atentar ao veículo de 

transporte. Utilizando como base os principais meios de transporte de cargas pequenas, como 

é o caso dos produtos produzidos das impressoras, o Furgão econômico da Fiat Fiorino 

fazendo 8,1 km/l com etanol e 11,7 km/l com gasolina na cidade e uma moto Honda Pop 110i, 

capaz de rodar em média 55 km/l. Assim podemos calcular o custo por km, a partir do carro 

de aproximadamente R$ 0,62 centavos por km e da moto de R$ 0,13 centavos por km. 

Fazendo uma média entre os dois, chega-se à conclusão de 0,3788 do Custo por km rodado. 

A Tabela 4 resume os custos de transporte.  

 

 

 

 

Tabela 4 – Custos de Transportes entre clientes e potenciais localidades. 

Custos de Transporte 

(R$) 

Clientes     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Potenciais 1 2,69 2,08 1,70 3,86 7,54 3,67 3,37 0,64 2,50 1,48 0,87 2,50 
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localidades 2 3,07 2,84 2,84 5,00 7,39 2,16 2,20 2,05 2,23 1,82 1,21 0,98 

3 2,46 1,86 1,36 3,48 7,39 3,41 3,56 0,72 2,20 1,25 1,06 2,31 

4 3,11 2,92 3,64 5,45 5,91 0,04 3,64 3,86 1,93 2,31 2,50 1,48 

5 1,55 1,17 1,70 3,60 6,21 2,46 3,83 2,05 0,98 0,19 1,10 1,33 

6 2,05 1,89 2,95 4,51 5,61 1,74 3,52 4,05 0,91 1,63 2,01 1,21 

7 1,21 0,68 1,63 3,11 6,06 2,58 4,05 2,27 1,06 0,45 1,36 1,52 

8 0,42 0,53 1,82 2,88 5,27 2,95 5,34 2,99 1,48 1,40 3,03 2,20 

9 2,35 2,20 2,23 4,36 7,31 2,08 2,99 1,93 1,29 0,98 0,72 0,91 

10 1,06 0,53 1,36 2,88 5,91 3,03 4,47 2,46 1,48 0,98 1,82 1,93 

11 3,64 3,07 3,52 5,68 7,12 1,93 2,05 3,18 2,23 2,39 1,82 1,29 

12 3,03 2,58 3,07 5,08 6,55 1,33 2,42 3,48 1,63 1,78 1,74 0,80 

13 1,59 1,55 2,65 4,20 5,49 1,97 3,98 3,14 0,80 1,40 1,86 1,33 

14 0,95 1,44 2,61 3,30 4,36 3,67 5,53 3,86 2,39 2,31 3,03 2,92 

 

4.3 Modelo matemático 

Para a resolver o problema da localização de facilidades foi utilizado um modelo 

matemático que minimiza uma função de custos de transporte bem como custos fixos de 

instalação de facilidades.   

Apresenta-se abaixo os conjuntos, parâmetros e variáveis de decisão que são utilizados 

pelo modelo matemático, o qual por sua vez será apresentado posteriormente. 

Conjuntos: 

I = {C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12}: é o conjunto de centros de consumidores; 

J = {F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14}: é o conjunto de possíveis 

facilidades. 

Parâmetros: 

ci,j : É o custo para atender o cliente i ∈ I a partir da instalação j ∈ J.  

di : É a demanda do cliente i ∈ I. 

𝛾: É o custo médio do transporte em reais por quilômetro rodado; 

m = |I|: É o  número de clientes existentes. 

N = |J|: É o  número de localidades potenciais.  

fj : É o custo fixo de para se instalar uma facilidade na localidade j ∈ J. 

ꞵ: É o fator de relevância do custo fixo de instalação de facilidades. 

Variáveis de decisão: 

𝑥𝑖,𝑗 define o percentual da demanda do cliente i ∈ I que será atendida pela localidade j ∈ J. 

𝑦𝑗 = 1 se instalação j ∈ J for instalada. 0 caso contrário. 

𝑚𝑖𝑛 𝑍  ∑𝑚𝑖=1 (∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑐𝑖,𝑗𝛾𝑥𝑖,𝑗) + ∑
𝑛
𝑗=1 ꞵ𝑓𝑗𝑦𝑗   (1) 

                                    Sujeito a:  
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∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑖,𝑗 = 1   ∀  𝑖 = 1, 2, … ,𝑚                         (2) 

     𝑥𝑖,𝑗 - 𝑦𝑖 ≤ 0, ∀𝑖 =1,...,m; 𝑗=1,...,n  (3) 

𝑥𝑖,𝑗 ≥ 0 ∀𝑖 = 1, . . . , 𝑚;  𝑗 = 1, . . . , 𝑛             (4) 

𝑦𝑗  ∈ {0,1}    (5)    

A função objetivo é definida na expressão (1), a qual minimiza o custo total, o qual é 

composto pelo custo fixo de instalação das facilidades e pelo custo de transporte entre clientes 

e facilidades potenciais que, porventura, venham a ser instaladas.  

Em relação a restrições do modelo, a restrição (2) faz com que a demanda de cada 

cliente  (centro consumidor) i ∈ I seja atendida. A restrição (3) é uma restrição de ativação, ou 

seja, cada cliente i ∈ I somente se pode receber produtos de uma localidade j ∈ J, se a variável 

yj for igual a 1, ou seja, se a facilidade j ∈ J for escolhida para ser instalada. Por fim, as 

restrições (4) e (5) impõem o domínio das variáveis.  

5. Resultados 

Para resolver o modelo matemático, o parâmetro β foi considerado igual a 1. O valor 

para γ = 0.3788. Os valores de demanda e custos de transporte são dados nas Tabelas 1 e 4, 

respectivamente. Os custos fixos são considerados como o valor do aluguel de cada instalação 

dado na Tabela 2. 

 O modelo foi resolvido usando AMPL via o Solver Gurobi. Como resultado, somente 

uma facilidade foi instalada, a qual vai atender toda demanda. A localidade adotada é a 

facilidade F3. O custo ótimo (mínimo) resultante da função objetivo é R$ 867,53, do qual R$ 

800,00 compõe o custo de instalação e R$ 67,53 o custo de transporte para atender todos os 

clientes. 

Para dimensionamento dos custos em intervalo de um ano, considerou-se 252 dias 

úteis/ano. Assim, o custo de transporte mensal é dado por R$ 67,53 multiplicados por 252 

dias, resultando em R$ 17017,53. O custo do aluguel por mês é de R$ 800,00. Para obter o 

custo de aluguel anual, multiplica-se esse valor por 12 meses, resultando em R$ 9600,00 . 

Desta forma a solução com uma facilidade, atendendo toda a demanda de forma que minimize 

os custos, tem como resultado final um custo total por ano igual aos valores somados do custo 

de transporte e custo da instalação: R$ 26617,53. 

6. Considerações Finais 

A indústria 4.0 trouxe várias revoluções no mercado e uma muito popular é a 

impressão 3D, formalmente conhecida como Manufatura Aditiva. É um processo de 

manufatura que traz diversos benefícios às empresas, por se tratar de uma maneira mais 

sustentável de mercado. Neste contexto, o problema abordado consistiu em encontrar a 

melhor solução para potenciais localidades na região metropolitana de Goiânia para a 

instalação de uma facilidade de impressão 3D de forma que toda a demanda de mercado fosse 

atendida com o menor custo possível. Esse problema, categorizado como um problema de 

localização de facilidades, foi tratado com um modelo matemático que minimiza uma função 

de custos de transporte bem como custos fixos de instalação de facilidades. O modelo foi 

implementado em AMPL e resolvido pelo solver Gurobi. O resultado, diante das 14 

possibilidades analisadas, indicou 1 localidade que gera menos custos, sendo o custo anual 

aproximadamente de R$ 26617,53. 
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Facility location for a snack factory in the metropolitan region of 

Goiânia 

Gustavo de Almeida Martins (martinsgustavo@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás; Pérola Ferreira 

(perolaferreira@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás;  Michael David de Souza Dutra 

(michaeldavid@ufg.br) – Universidade Federal de Goiás. 

Resumo: Em problemas de localização de facilidades, deseja-se escolher entre um conjunto discreto ou 

continuum de pontos geográficos para se instalar facilidades, de forma a otimizar uma função de performance, 

ou um indicador de desempenho. Neste trabalho, foi estudado o problema de localização de facilidades aplicado 

a um empreendimento de fábrica de salgados na região metropolitana de Goiânia. A metodologia utilizada 

baseia-se em programação linear. Um modelo de programação matemática inteiro misto foi utilizado para 

encontrar uma solução ótima para o problema. Para resolver o modelo, usou-se AMPL e o solver comercial 

Gurobi. Como resultado, obteve-se as melhores opções de localidades para a implantação de novas empresas do 

negócio. 

 

Palavras-chave: Logística, Supply Chain Management, AMPL, localização de facilidades, fábrica de salgados. 

 

1. Introdução 

Desde sempre houve comemorações tais como confraternizações, festas de pequeno e 

grande porte. Em todos esses casos haverá a comercialização de salgados. Em 2020, devido 

ao contexto pandêmico, houve lockdown e, consequentemente, a redução drástica do número 

de festas e comemorações, as indústrias de salgados tiveram prejuízo, levando algumas 

lanchonetes e fábricas de pequeno a interromperem suas atividades devido a isso 

(PALHARES, 2020). Nos últimos meses, houve a suavização das restrições e também a 

liberação de alguns tipos de eventos (PIOVESAN, 2021). Com base nesse fato, cria-se a 

hipótese que o mercado dos salgados está voltando a ficar aquecido e tomando força.  

Localizar instalações ao longo de uma cadeia de suprimentos consiste numa decisão 

que dá forma, estrutura e conformidade ao sistema logístico. Esta decisão é tão importante 

para a empresa, que, muitas vezes, auxilia na competitividade e na sobrevivência dela. Sendo 

assim, quando se escolhe uma localidade visando diminuir a distância entre o produto e a 

demanda, tendo também características como uma fácil distribuição de mercadoria  e a 

entrada de matérias, fazendo com que o processo de produção seja rápido, buscando uma 

melhora na eficiência de algumas atividades como: a redução de custos desnecessários, a 

facilitação do acesso do cliente ao produto, a entrega de mercadorias de qualidade, um 

estoque bem planejado, o aumento do lucro e outros, logo, identificando uma boa localização 

o objetivo é alcançado. 

2. Problema 

A empresa está em um contexto de saída da pandemia, em que muitas fábricas que 

seriam concorrentes diretos, passaram por dificuldades financeiras e dificuldades em operar 

por conta de lockdown. Diante disso, há uma lacuna gigantesca a ser preenchida com a volta 

às aulas na parte de alimentação dos discentes, visto que a grande maioria das escolas 

selecionadas são de períodos integrais, há bastante consumo de salgados durante as pausas 

chamadas de recreios, podendo haver até 3 no dia, com isso, o potencial de demanda só tende 

a aumentar, trazendo novos clientes ao decorrer do tempo.  

A região metropolitana de Goiânia que concentra as localidades candidatas a terem 

uma facilidade instalada é a o setor “Parque Amazônia, conforme ilustrado na Figura 1. Esse 

setor é um dos mais movimentados da capital. 

mailto:martinsgustavo@discente.ufg.br
mailto:perolaferreira@discente.ufg.br
mailto:michaeldavid@ufg.br
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 Figura 1 - Localizações potenciais para uma fábrica de salgados. Fonte: Google Maps. 

Tabela 1 – Potenciais localizações 

Possíveis localizações Setor 

1 – Galpão na Alameda do Contorno Jardim Santo Antônio 

2 – Galpão Avenida José 

Rodrigues  de Morais Neto; 
Parque Amazônia 

3 – Galpão Avenida Padre Orlando 

Morais; 
Parque Amazônia 

4 – Galpão Rua Recife; Parque Amazônia 

5 – Galpão Avenida Transbrasiliana Parque Amazônia 
 

 

Figura 2 – Localização de clientes potenciais. Fonte: Google Maps. 

Tabela 2 – Escolas clientes 

Escolas Endereço Demanda 
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1 - Colégio Estadual Antônio 

Oliveira Da Silva 

Rua Anacá Qd 214-A S/N Esq. C/ Rua 

Laci, Parque Amazônia ; 
89 

2 - Centro De Ensino Em 

Período Integral Presidente 

Castello Branco 

Avenida Minas Gerais 228, Campinas; 65 

3 – Centro De Ensino Em 

Período Integral Bandeirante 

Av Emília Tavares S/N S/N, Setor 

Bueno; 
55 

4 – Escola SESI Campinas Rua Geraldo Ney 662, Campinas; 4 

5 – Centro De Ensino Em 

Período Integral Dom Abel 
Rua 260 S/N 510, Setor Universitário; 39 

6 – Colégio Polivalente 

Tributário Henrique Silva 

Avenida Cora Coralina 407, Setor 

Bueno; 
64 

7 – Centro De Capacitação 

De Profissionais Da 

Educação E De Atendimento 

Às Pessoas Com Surdez – 

Cas 

6º Avenida 218 Esquina Com 217, 

Leste Universitário 
4 

8 – Centro De Ensino Em 

Período Integral Cultura E 

Cooperativismo 

Rua Leopoldino De Azevedo Qd A 13 

S/N, Cidade Jardim; 
42 

9 – Centro De Ensino Em 

Período Integral Drº Antônio 

Raimundo Gomes Da Frota 

Rua Jose Honorato S/N 1º Andar, 

Cidade Jardim; 
57 

10 – Centro De Ensino Em 

Período Integral Andrelino 

Rodrigues De Morais 

Rua C-33 S/N - Jardim América. 18 

 

O problema consiste em escolher uma destas localizações potenciais para instalar a 

fábrica de salgados, como resultado final do projeto de rede física em estudo pela 

organização. Para tanto, custos de transporte e de instalação da facilidade devem ser 

considerados. Ainda, as demandas dos clientes devem ser inteiramente atendidas. Como 

resultado, espera-se que todas as necessidades sejam atendidas e com a melhoria das etapas de 

cada processo da empresa, tendo como base o chamado framework, que consiste em, 

basicamente, um conjunto de técnicas, ferramentas ou conceitos predefinidos para resolver 

um problema (D’Avillar, 2019). 

3. Metodologia  

3.1 Tabela de distância 
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Uma das questões mais importantes dentro da logística externa é a questão da 

distância entre fornecedores e clientes. As distâncias foram calculadas por meio da ferramenta  

“My Maps”, as quais são mostradas na Tabela 1.  

Tabela 3 – Distância em Km entre localidades potenciais e clientes. 

Dados em 

Km. 

Clientes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pot

enc

iais 

loc

alid

ade

s 

1 5,8  10,5  5,4  9,3  6,9  6,3  6,7  8,8  10,2  5,3  

2 1,3  8,6  4,6  8,4  9,0  5,2  8,6  6,8  7,0  2,7  

3 1,8  9,1  6,1  8,9  10,5  6,7  10  7,9  8,1  4,2  

4 1,4  8,7  5,7  8,4  9,9  6,3  9,6  7,5  7,1  7,0  

5 2,5  7,7  4,3  8,2  7,6   4,9  7,3  6,9  8,0  3,0 

Fonte: Google Maps. 

 

3.2 Custo de Transporte 

Para determinação dos custos de transporte, foi considerado que o veículo de transporte 

consome 1 litro de combustível a cada 10 km rodados e que a cotação atual da gasolina na 

região metropolitana de Goiânia é R$ 7,30 por litro. Considerando I o conjunto de clientes, J 

o conjunto das localidades potenciais, o custo de transporte Cij pode ser representado pela  

Equação (1) para representar os custos de transporte. 

𝐶𝑖𝑗 =
𝐷 × 2

10
× 7.30                                         (1) 

Onde D é a distância encontrada na Tabela 1. O numerador é multiplicado por 2 devido à 

consideração de que o trajeto do veículo é de ida e vinda.  

3.3 Modelo matemático 

O método do estudo foi baseado na aplicação da Pesquisa Operacional (PO) e AMPL 

(Linguagem de Programação matemática). A Pesquisa operacional é a área em que analisa, 

desenvolve e aplica a melhor solução para um determinado problema nas operações das 

organizações, traçando o melhor caminho para resolver o problema analisado (HILLIER; 

LIEBERMAN, 2013). 

Segundo SILVA (2017), faz-se necessário definir: a) as variáveis de decisão, sendo 

elas contínuas, inteiras ou binárias; b) a função objetivo, seja ela de minimização de custos, 

distância percorrida entre os pontos de distribuição ou maximização do lucro; c) as restrições 

em equações ou inequações para representar regras do problema, tal como a capacidade 

produtiva das máquinas de salgado ou a carga horária de produção da empresa.  

Apresenta-se abaixo os conjuntos, parâmetros e variáveis de decisão que são utilizados 

pelo modelo matemático, o qual por sua vez será apresentado posteriormente. 

Conjuntos: 

I={C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10} o conjunto de clientes; 

J={j1, j2, j3, j4, j5 } o conjunto de locais potenciais. 

Parâmetros: 

Ci,j - custo para atender o cliente i ∈ I a partir da instalação j ∈ J.  
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di -  demanda do cliente i ∈ I. 

m = |I| - número de clientes existentes. 

N = |J| -  número de localidades potenciais.  

fj  - custo fixo de para se instalar uma facilidade na localidade j ∈ J. 

e - fator de ajuste de custos. 

Variáveis de decisão: 

𝑥𝑖,𝑗 define o percentual da demanda do cliente i ∈ I que será atendida pela localidade j ∈ J. 

𝑦𝑗 = {1 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎çã𝑜 𝑗 ∈ 𝐽 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎. 0 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜.                                          

𝑚𝑖𝑛 𝑍  ∑𝑚𝑖=1 (∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑐𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑗) + ∑
𝑛
𝑗=1 𝑒𝑓𝑗𝑦𝑗   (1) 

                                      Sujeito a:  

∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑖,𝑗 = 1   ∀  𝑖 = 1, 2, … ,𝑚         (2) 

     𝑥𝑖,𝑗 - 𝑦𝑖 ≤ 0, ∀𝑖 =1,...,m; 𝑗=1,...,n      (3) 

𝑥𝑖,𝑗 ≥ 0 ∀𝑖 = 1, . . . , 𝑚;  𝑗 = 1, . . . , 𝑛       (4) 

𝑦𝑗  ∈ {0,1}    (5)  

A função objetivo é definida na expressão (1), a qual minimiza o custo total, o qual é 

composto pelo custo fixo de instalação das facilidades e pelo custo de transporte entre clientes 

e facilidades potenciais que, porventura, venham a ser instaladas.  

Em relação a restrições do modelo, a restrição (2) faz com que a demanda de cada cliente  

(centro consumidor) i ∈ I seja atendida. A restrição (3) é uma restrição de ativação, ou seja, 

cada cliente i ∈ I somente se pode receber produtos de uma localidade j ∈ J, se a variável yj 

for igual a 1, ou seja, se a facilidade j ∈ J for escolhida para ser instalada. Por fim, as 

restrições (4) e (5) impõem o domínio das variáveis.  

4. Resultados  

A Tabela 4 resume os custos de transporte.  

Tabela 4 – Custos de Transportes entre clientes e potenciais localidades. 

Dados em R$ 
Clientes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poten

ciais 

locali

dades 

1 8,47 15,33 7,88 13,58 10,07 9,20 9,78 12,85 14,89 7,74 

2 1,90 12,56 6,72 12,26 13,14 7,59 12,56 9,93 10,22 3,94 

3 2,63 13,29 8,91 12,99 15,33 9,78 14,60 11,53 11,83 6,13 

4 2,04 12,70 8,32 12,26 14,45 9,20 14,02 10,95 10,37 10,22 

5 3,65 11,24 6,28 11,97 11,10 7,15 10,66 10,07 11,68 4,38 

 

Para resolver o modelo matemático, a demanda foi considerada como mostrada na 

tabela 2, sendo variável para cada escola. Além disso, o parâmetro “e” foi considerado igual a 

1. O modelo foi resolvido usando AMPL via o Solver Gurobi.  
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Obteve-se o resultado de que a melhor opção para a localização da fábrica é o galpão 

do setor Parque Amazônia na Avenida Transbrasiliana (localidade 5) com um custo de 

aluguel cotado em R$ 3.000,00 mensal. O custo de transporte encontrado é R$ 88,18. 

Analisando este resultado do AMPL e a tabela de custos de transporte, podemos 

observar que a localização da fábrica 5, que foi escolhida pelo AMPL, não dispõe dos 

menores custos no transporte dos salgados distribuídos, sendo a mais barato em 4 clientes das 

5 fábricas analisadas, porém como o valor de aluguel do depósito é o mais barato, o AMPL 

calculou como mais vantajoso em relação aos demais tendo como base os custos de transporte 

e aluguel.  

4. Considerações finais 

Fábricas de salgados têm alto potencial de crescimento após o ápice da pandemia, na 

qual fechou grande número de estabelecimentos em geral.  Tendo em vista a possibilidade de 

crescimento no setor pela diminuição da concorrência e escassez de investimento por 

empresários, observou-se a oportunidade de um negócio rentável. Assim, realizou-se um 

estudo de caso para a localização dos potenciais depósitos para a instalação da fábrica de 

salgados, tendo como objetivo de atender a demanda dos clientes, buscando o menor custo de 

instalação atrelado com o custo de transporte, melhorando a logística da empresa, abrindo um 

leque gigantesco para outras possibilidades de negócio que busquem os mesmos objetivos ou 

similares. Desse modo, obteve-se o melhor resultado atendendo o menor custo, tanto de 

transporte quanto de instalação, tendo como fator determinante a localização e as demandas 

de cada cliente. Abrindo possibilidade de abrir a fábrica de salgados tendo o menor custo 

operacional, bem como a capacidade de utilizar o AMPL para melhorar a logística de 

qualquer empresa com variáveis e restrições diversas, utilizando os mesmos métodos ou 

similares. 
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Facility location problem applied to the supply network of a university 

restaurant in Aparecida de Goiânia 

Leticia Amaral Santana (leticiaamaral@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás; Leticia Uchôa 

(leticiauchoa@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás; Sandy Fontalba (fontalba@discente.ufg.br) – 

Universidade Federal de Goiás; Michael David de Souza Dutra (michaeldavid@ufg.br) – Universidade Federal 

de Goiás. 

Resumo: O gerenciamento da Cadeia de Suprimentos tem se tornado uma importante ferramenta que possibilita, 

entre outras coisas, a localização de facilidades em comunhão com a estratégia da cadeia. Dentro do contexto 

universitário, “Restaurante Universitário” trata-se de elo da cadeia de suprimento do setor alimentício e um 

negócio essencial para a manutenção de muitos discentes na universidade, um termo comum que os estudantes 

conhecem bastante. Com isso, o objetivo deste trabalho é estudar o problema de localização de facilidades para 

um Restaurante Universitário, considerando delimitações impostas em um plano estratégico do empreendimento. 

Tal plano indicou potenciais localizações para a instalação de facilidades na região metropolitana de Goiânia. 

Assim, o problema consiste em escolher uma destas localidades potenciais para instalar um Restaurante 

Universitário.  Para tanto, como metodologia, foi empregado um modelo de otimização linear inteiro misto, o 

qual foi resolvido através de uma implementação computacional em AMPL, juntamente com o solver comercial 

Gurobi. Como resultado, obteve-se a melhor opção de localidade para a implantação de um restaurante 

universitário. 

 

Palavras-chave: Gestão da Cadeia de Suprimentos; Localização de facilidades; Restaurante Universitário; 

Programação Linear Inteira Mista. 

 

1. Introdução 

Segundo estudos de Vasconcelos et al. (2018), os Restaurantes Universitários (RUs) 

obedecem a seguinte estrutura funcional: todos eles têm uma coordenadoria administrativa, 

uma divisão de contabilidade, um serviço de almoxarifado, uma divisão de nutrição, um 

serviço de cozinha e um administrador de edifícios. Além disso, as universidades 

normalmente possuem mais de um restaurante universitário quando existe mais de um 

campus, e consequentemente necessitam de mais centros de alimentação.  

Face ao quantitativo de restaurantes e à estrutura organizacional, a gestão de RUs pode 

ser difícil. No entanto, uma boa gestão consiste em bons meios e ferramentas de aplicação de 

métodos de gerenciamento. Uma destas ferramentas são modelos de otimização, os quais são 

amplamente aplicados em problemas de planejamento da rede física de uma cadeia de 

suprimentos (CHOPRA e MEINDL, 2013). Por exemplo, Braido et al. (2016) aplicaram 

métodos heurísticos em um problema logístico com o objetivo de determinar a melhor 

estratégia de produção, transporte e estoque com menor custo e tempo possíveis.  

O objetivo deste trabalho é estudar o problema de localização de facilidades para um 

Restaurante Universitário, considerando delimitações impostas em um plano estratégico do 

empreendimento. 

2. Problema 

O problema consiste em escolher uma destas localizações potenciais para instalar um 

Restaurante Universitário, em Aparecida de Goiânia, como resultado final do projeto de rede 

física em estudo pela organização. Para tanto, custos de transporte e de instalação da 

facilidade devem ser considerados. Ainda, as demandas dos clientes devem ser inteiramente 

atendidas. 

2.3 Locais potenciais 

A partir de uma pesquisa, foram selecionados 6 locais potenciais para a instalação do 

restaurante universitário em Aparecida de Goiânia. 

mailto:michaeldavid@ufg.br
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Tabela 1 – Locais potenciais. 

IDENTIFICADOR LOCALIDADE 

POTENCIAL 

ENDEREÇO CUSTO FIXO 

(𝒇𝒋) 

DEMANDA DE 

REFEIÇÕES 

C1 Universidade Federal 

de Goiás (UFG) – 

Campus Aparecida de 

Goiânia 

934, R. Mucuri, 920 

- Parque Itatiaia, 

Aparecida de 

Goiânia - GO, 

74968-755 

R$1800 851 

C2 IFG – Campus 

Aparecida de Goiânia 

Av. Universitária 

Vereador Vagner da 

Silva Ferreira, 

Quadra 1, Lote 1-A 

S/N - Parque Itatiaia, 

Aparecida de 

Goiânia - GO, 

74968-755 

R$2000 863 

C3 Unopar – Aparecida de 

Goiânia 

Av. Independência, 

s/n Aparecida 

Shopping, Loja Anc. 

09 Piso Subsolo - St. 

Serra Dourada - 1ª 

Etapa, Aparecida de 

Goiânia - GO, 

74973-340 

R$4000 624 

C4 Estácio Aparecida de 

Goiânia – Ipiranga 

 

Av. Independência, 

Q. 1 - Lt. 12 - 

Jardim Ipiranga, 

Aparecida de 

Goiânia - GO, 

74968-150 

R$2200 925 

C5 UNINTER – 

Aparecida de Goiânia 

 

Av. da Igualdade, 

Quadra 119, LT. 04, 

SL 1, 2,3 - St. 

Garavelo, Aparecida 

de Goiânia - GO, 

74930-530 

R$2400 752 

C6 UniCesumar – 

Aparecida de Goiânia 

 

Av. União - St. 

Garavelo Res. Park, 

Aparecida de 

Goiânia - GO, 

74932-565 

R$2000 259 

Fonte: Autores. 
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Imagem 1 – Localização dos locais potenciais. 

 
Fonte: Google Maps. 

 

O custo fixo é o custo de locação para cada instalação, ou seja, o valor do aluguel 

mensal de um espaço de aproximadamente 500 m² que comportará todo o Restaurante 

Universitário (RU). Para o cálculo, em cada localidade, levou-se em consideração o bairro e a 

região da Localidade. Tendo isso em vista, percebe-se que esse custo muda 

consideravelmente quando se sai do centro da cidade (Localidade 3) para outras regiões, 

como das demais facilidades. 

Dessa maneira, foi feito um cálculo com base no valor do aluguel em cada região de 

Aparecida de Goiânia.  Assim, estima-se que cada Facilidade terá tal custo mensal com 

locação do espaço em que se encontrar o Restaurante Universitário. Vale ressaltar que esses 

espaços são em Instituições de ensino já ativas, isto é, o espaço será organizado e cedido ao 

RU. 

Para apuração da demanda das localidades potenciais, foi considerada a demanda 

estimada de refeições em RUs disponibilizada no trabalho de Silva (2019). Neste trabalho, 

para 4 restaurantes universitários (RUs) diferentes, há dados brutos sobre a demanda do café, 

almoço e jantar, de cada um deles, conforme Tabela 2.  

Tabela 2 – Estatística descritiva básica dos dados históricos da demanda de refeições dos RUs coletados no 

período de 05/01/2015 a 24/04/2018. 

 

Identificação da refeição 

do RU  

Quant. 

de 

observaçõ

es 

Média Desvio 

padrão 

Valor 

mínimo 

Valor 

máxim

o 

Cliente 

relaciona

do 

UMU_CAFE 451 79.51 25.13 1 129 - 

UMU_ALMOCO 851 763.12 328.59 26 1261 C1 

UMU_JANTAR 624 244.97 106.72 1 522  
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STAMONICA_CAFE 628 109.92 42.30 3 192 - 

STAMONICA_ALMOC

O 

863 1671.63 712.14 157 2754 C2 

STAMONICA_JANTA

R 

624 893.69 276.41 38 1600 C3 

PONTAL_CAFE 713 40.00 25.45 1 100 - 

PONTAL_ALMOCO 925 293.28 183.72 6 738 C4 

PONTAL_JANTAR 752 198.42 117.37 3 536 C5 

GLORIA_ALMOCO 259 34.25 23.87 1 108 C6 

Fonte: (SILVA, 2019). 

 

Na primeira coluna da Tabela 2 exibe-se a sigla de identificação do RU e a refeição 

associada. Para cada linha da tabela, mostra-se a estatística descritiva básica para uma 

refeição específica de um certo RU. A última coluna da Tabela 2 faz uma relação com a 

demanda de um cliente especificado na Tabela 1. Por exemplo, a quantidade de refeições 

relativas a “UMU_ALMOCO” foi considerada como a demanda do cliente C1. Já a 

quantidade de refeições relativas a “STAMONICA_JANTAR” foi considerada como a 

demanda do cliente C3. 

3. Métodos 

3.1 Custo de transporte 

Para determinar os custos de transporte, foi considerado que o veículo de transporte 

consome 1 litro de combustível a cada 10 km rodados e que a cotação atual da gasolina na 

região de Aparecida de Goiânia é R$ 8,00 por litro. Considerando I o conjunto de clientes, J o 

conjunto das localidades potenciais, o custo de transporte 𝐶𝑖𝑗 pode ser representado pela 

Equação (1) para representar os custos de transporte. 

𝐶𝑖𝑗 =
𝐷 × 2

10
× 8                                         (1) 

Onde D é a distância encontrada na Tabela 3. O numerador é multiplicado por 2 devido à 

consideração de que o trajeto do veículo é de ida e vinda.  

 

3.2 Modelo matemático 

Conjuntos: 

Seja I={F1,F2,F3,F4,F5,F6} o conjunto de clientes. 

Seja J={C1,C2,C3,C4,C5,C6} conjunto de locais potenciais. 

 

Parâmetros: 

Seja 𝐶𝑖𝑗 o custo para atender o cliente i ∈ I a partir da instalação j ∈ J 

Seja 𝑑𝑖 a demanda de refeições do cliente i ∈ I. 

Seja ex uma constante de ajuste 

Seja 𝑓𝑗 o custo fixo da instalação j ∈ J 

 

Variáveis de decisão: 

𝑋𝑖𝑗 -> define a proporção da demanda do cliente i ∈ I atendida pelo RU j ∈ J 

𝑦𝑗 = {0, 𝑠𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑗 ∈ 𝐽 𝑛ã𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 1, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜  
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Modelo: 

𝑀𝑖𝑛 ∑

𝑖 ∈𝐼

∑

𝑗 ∈𝐽

𝐶𝑖𝑗 × 𝑑𝑖 × 𝑥𝑖𝑗 +∑

𝑗 ∈𝐽

𝑒𝑥 × 𝑓𝑗 × 𝑦𝑗           (1) 

                 ∑

𝑗∈𝐽

𝑋𝑖𝑗 = 1 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼                                         (2) 

                   𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑦𝑗  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽                              (3) 

                  𝑋𝑖𝑗 ≥ 0  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽                                (4) 

                  𝑌𝑗 ∈ {0,1} ∀ 𝑗 ∈ 𝐽                                           (5) 

 

A função objetivo (1) busca a solução ótima que minimize os custos de transporte, 

juntamente com custos fixos de instalação de facilidades. A restrição (2) garante que a 

demanda de todos os clientes seja atendida. A restrição (3) assegura que o atendimento do 

cliente i ∊ I seja realizado somente por locais potenciais que sejam instalados (abertos). A 

restrição (4) impõe a proporção de demanda que um cliente i ∊ I recebe de j ∊ J deve ser 

positiva ou nula. Por último, a restrição (5) define o conjunto de variáveis binárias. 

4. Resultados 

A Tabela 3 resume a distância entre clientes e potenciais localidades. 

Tabela 3 – Distância entre clientes e potenciais localidades. 

Distância (Km) 
Clientes 

1 2 3 4 5 6 

Locali

dade 

potenc

ial 

1 0 1,3 1,9 1,9 10,4 12,8 

2 1,3 0 2,1 2,1 10,6 13,1 

3 1,9 2,1 0 0,007 11 12,2 

4 1,9 2,1 0,007 0 11 12,2 

5 10,4 10,6 11 11 0 1,9 

6 12,8 13,1 12,2 12,2 1,9 0 

Fonte: Autores. 

A Tabela 4 resume os custos de transporte entre clientes e potenciais localidades. 

Tabela 4 – Custo de transporte (R$) entre clientes e potenciais localidades. 

Custo de transporte 

(R$) 

Clientes 

1 2 3 4 5 6 

Locali

dade 

potenc

ial 

1 0 1,04 1,52 1,52 8,32 10,24 

2 1,04 0 1,68 1,68 8,48 10,48 

3 1,52 1,68 0 0,0056 8,8 9,76 

4 1,52 1,68 0,0056 0 8,8 9,76 

5 8,32 8,48 8,8 8,8 0 1,52 

6 10,24 10,48 9,76 9,76 1,52 0 

Fonte: Autores. 
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O modelo foi resolvido usando AMPL via o Solver Gurobi. Como resultado, as 

facilidades 1, 2, 4 e 5 foram instaladas, as quais atenderam todos os clientes. O custo ótimo é 

igual a R$2.917,17. 

Após fazer alguns testes e analisar os resultados, concluiu-se que as localidades 3 e 6 

não foram instaladas porque aumentaria o custo da função objetivo, devido ao custo de 

transporte. 

5. Considerações Finais 

Dado o número e a organização dos restaurantes, a gestão de restaurantes 

universitários pode ser difícil. No entanto, uma boa gestão inclui bons meios e ferramentas 

para aplicar os métodos de gestão. 

O problema deste estudo é a localização de facilidades, tendo 6 possibilidades de 

instalação de um restaurante universitário, se esta escolha for feita sem uma análise mais 

aprofundada, pode operar com um maior custo. 

Este trabalho tem como finalidade, estudar o problema de localização de facilidades 

para um restaurante universitário, levando em consideração os limites impostos nos planos 

estratégicos corporativos. 

Feito um estudo de caso com um restaurante universitário, para escolha de um local, 

entre 6 potenciais localidades, utilizamos a programação matemática para resolver o problema 

de programação linear e com isso, chegamos ao resultado das melhores localidades. 

Levando em consideração os dados e informações obtidos por meio de pesquisa 

qualitativa, o algoritmo matemático AMPL foi desenvolvido e resolvido conforme o esperado 

e forneceu os dados necessários para avaliar a viabilidade do relacionamento entre o 

restaurante universitário e os fornecedores escolhidos para análise. 

O objetivo principal deste estudo escolher a melhor localização para a instalação de 

um restaurante universitário em Aparecida de Goiânia, foi alcançado, tendo em vista que 

foram ofertadas 6 localidades e ao analisar, desenvolver e implementar o AMPL, chegou-se 

ao resultado das melhores localidades. 
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Gestão de conhecimento aplicado a uma empresa júnior  

Kerston Paulo Silva Rodrigues (kerston2000@hotmail.com) – Instituto Federal de Minas Gerais; Tatielle 

Menolli Longhini (tatielle.longhini@ifmg.edu.br) – Instituto Federal de Minas Gerais 

Resumo: A gestão de conhecimento vem desempenhando um papel cada vez mais impactante, especialmente 

entre empresas que observam alto nível de rotatividade entre seus funcionários e/ou tem o conhecimento como 

principal valor, vivência experienciada por empresas juniores, objeto de estudo. Este trabalho visou desenvolver 

gestão de conhecimento a SGE Consultoria Jr. utilizando-se de documentos digitais existentes e do 

conhecimento prático do pesquisador para o mapeamento dos processos em seus setores. Gerando documentos 

detalhados, que descrevem os processos inerentes a cada um dos setores da empresa e irão compor o treinamento 

da equipe atual com a gestão do conhecimento. Desta forma, os procedimentos passaram a ser documentados e 

arquivados em drives, para que os futuros membros da empresa júnior tenham acesso e mantenham o padrão na 

execução de suas atividades. 

 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento; Procedimento operacional padrão; Mapeamento de processos. 

 

1. Introdução 

 

Diante da ampla concorrência entre as empresas, tem-se notado a busca por inovação e 

conhecimento, como forma de diferenciação (CASTILLO; CAZARINI, 2019).  Para fomentar 

a competitividade é indispensável ter eficácia em captar, aplicar e compartilhar o 

conhecimento (RIBEIRO et al., 2019).   

Nesse contexto, a Gestão do Conhecimento (GC) visa agregar valor ao negócio através 

de elementos organizacionais – estratégia, cultura, estrutura, pessoas, ferramentas, métricas e 

processos. Estimulando não só a produção, como o compartilhamento e a integração do 

conhecimento (FIRESTONE; MCELROY; FIRESTONE, 2005).  

Ribeiro et al. (2019) citam que as informações geram conhecimento, que se traduz em 

vantagens competitivas. Além disso, Ho (2009) argumenta que a GC torna as organizações 

mais eficientes por criar e preservar o compartilhamento dos ativos de conhecimento, por 

meio da gestão de processos. 

Tratando de gestão de processos, a primeira etapa da implementação é o mapeamento, 

de modo que haja levantamento e compreensão das lógicas que o permeiam. Objetificando a 

melhoria contínua de processos, com ações execução e análise (PAVANI; SCUCUGLIA, 

2011; KRAJEWSKY; RITZMAN; MELHOTRA, 2009).   

A utilização do mapeamento de processos, com ênfase em Gestão de Conhecimento é 

recente. A prática se tornou recorrente quando se percebeu que a concentração do 

conhecimento na mente de poucos indivíduos é um risco, podendo impactar na qualidade da 

entrega de produtos/serviços e na sobrecarga de trabalho. Por isso, o mapeamento de 

processos se tornou um fator imprescindível para manutenção do conhecimento (CAMPOS et 

al., 2016). 

Neste contexto, a lei 13.267, de 6 de abril de 2016, que disciplina a criação das 

empresas juniores, cita que as Empresas Juniores (EJs) têm características de uma empresa 

real, atendendo as necessidades de micro e pequenos negócios por meio de projetos, e são 

compostas exclusivamente por acadêmicos em graduação. Dessa maneira, oferecem aos 

envolvidos a experiência de aplicar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos, além da 

experiência e vivência profissional em um ambiente complexo com diversos cargos e funções 

(BECKER; SILVA, 2017; MOLINA; SELA, 2018).   

Segundo a Brasil Júnior (2019), as EJs tiveram um crescimento expressivo, passando a 

contar com 600 iniciativas. Para garantir o bom desenvolvimento e o cumprimento das 

exigências técnicas dos projetos desenvolvidos, há o acompanhamento e orientação por 
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professores e profissionais da área de atuação, contudo, não existem intervenções da diretoria 

ou coordenação dos cursos na gestão (CUNHA, 2015).    

Em contrapartida, Hamimila (2017) expõe que poucas pesquisas abordam pequena e 

médias empresas, realidade que se estende às EJs. A Brasil Junior constatou no senso de 2015 

que 32% dos participantes da pesquisa confirmaram a ausência de processo dentro das EJs 

destinado a cogestão formal. Fator este, que vinculado a alta evasão, dificulta a gestão, 

refletindo nos resultados e na execução dos objetivos estratégicos, que são definidos 

anualmente (NASCIMENTO, 2018), 

Paralelamente, mesmo com as possibilidades de autodesenvolvimento, observa-se alta 

taxa de rotatividade dos membros das EJs. Conforme relatório Censo e Identidade de 2014, 

cerca de 56,62% dos membros nas EJs ficam menos de um ano. Com a perda de mão de obra, 

impacta-se o conhecimento adquirido, o que dificulta a gestão e a construção do conteúdo 

organizacional (NASCIMENTO, 2018; CARVALHO, 2016).  

Entretanto, Carvalho (2016) considera a alta rotatividade dos membros das EJs uma 

característica intrínseca das organizações estudantis e não um problema, pois o intuito dessas 

é justamente o desenvolvimento do estudante. Embora a experiencia adquirida por eles esteja 

vinculada à permanência dele na organização.  

Com a implementação da metodologia integrada de mapeamento de processo garante 

não só a criação, mas também o compartilhamento, armazenamento e aplicação do 

conhecimento organizacional entre os diversos níveis das organizações (WHITE; CICMIL, 

2016). Evidências apontam ganhos de valor em companhias de grande porte que 

implementam metodologias coletivas como a extração e captação dos aprendizados, além de 

registros através de inventários (HAMIMILA, 2017).  

Inclusive, se negligenciada, a perda de conhecimento se torna preocupante pois, é 

preciso cuidar para que o aprendizado adquirido pelos membros não se perca a cada período 

letivo, em conjunto com a rotatividade e os resultados (CARVALHO, 2016). Em contraponto, 

se for levado em consideração que novos membros trazem consigo novas contribuições, 

ideias, experiências, vivências e comportamentos, é possível que as instituições alcancem os 

resultados almejados ainda que exista rotatividade (GRENSING-POPHAL, 2006; 

URBANCOVÁ; LINHARTOVÁ, 2011). 

Ao investigar as iniciativas que contribuem com a gestão do conhecimento de uma 

Empresa Júnior, Nascimento (2018) pontua que foram obtidos ganhos significativos com o 

mapeamento de processos. Dentre eles, a padronização das atividades e o prazo para 

execução, registro e compartilhamento do conhecimento, consequentemente o tempo da curva 

de aprendizagem foi reduzido (NASCIMENTO, 2018).  

Diante do exposto, comprova-se a importância prática e teórica do estudo. Por isso, 

visa-se responder a seguinte questão: “De que maneira o mapeamento dos processos dos 

setores de uma empresa júnior, favorecem a sua gestão de conhecimento?”. 

 

 1.1 Objetivo Geral 

Aplicar a gestão de conhecimento em uma empresa júnior, através do mapeamento dos 

processos em seus setores. 

 

2. Métodos 

Este tópico visa apresentar a metodologia utilizada no decorrer do estudo, sendo 

dividido em Metodologia Formal e Metodologia Aplicada, a qual a primeira busca descrever e 

classificar a pesquisa em vários segmentos, sendo eles o tipo de pesquisa, objetivo da 

pesquisa, natureza da pesquisa, objeto de estudo e técnica de coleta de dados. Enquanto a 

Metodologia Aplicada descreve os passos para aplicação da pesquisa. 
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2.1. Metodologia formal 

A pesquisa deste estudo é classificada como aplicada, por objetivar a geração de 

conhecimento para aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos. Alegria 

(2011) define pesquisa aplicada com proposito prático e especifico que geram ou avançam o 

conhecimento, com atuação cientifica, industrial, econômica ou acadêmica.  

Quanto ao objetivo e natureza, trata-se de um estudo de caso. Pelo fato de ser uma 

pesquisa aprofundada com intuito de verificar a aplicação pratica de métodos científicos em 

um grupo específico. Tem caráter descritivo e qualitativo, respectivamente, por apresentar 

fatos, utilizando de técnicas de coleta de dados, tais como observação direta, pesquisa 

documental e pesquisa-ação. Segundo Prodanov e Freitas (2013), o estudo de caso é uma 

pesquisa mais qualitativa e/ou quantitativa de investigação aprofundada. 

Pesquisa descritiva é aquela que promove o estudo, a análise, o registro e a 

interpretação dos dados no mundo físico, sem qualquer interferência do pesquisador 

(CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 2011). É classificada como descritiva devido à 

documentação elaborada dos processos chaves para a empresa.  

O estudo em questão é classificado como qualitative, sendo que é um método que 

“busca entender um fenômeno específico em profundidade. Ao invés de estatísticas, regras e 

outras generalizações, a qualitativa trabalha com descrições, comparações e interpretações” 

(CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 2011). Essa pesquisa é classificada como qualitativa pois 

o pesquisador analisa como os processos funcionam e assim poder entender suas falhas e 

otimizá-los. 

A observação direta é uma técnica de coleta de dados na qual o pesquisador pode se 

utilizar de diversos métodos para sua coleta, tais como entrevista, questionário, formulário, 

observação seja ela pelo próprio observador, pelo equipamento, por vivência (CASTILHO; 

BORGES; PEREIRA, 2011; MARCONI; LAKATOS, 2003). O fato de o pesquisador fazer 

parte da empresa por 3 anos, a classifica como observação direta, acompanhando de perto os 

processos de cada diretoria. 

Para Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa documental visa a coleta de dados através 

de documentos (escritos ou não). O pesquisador acessou documentos mantidos por membros 

antigos, e os utilizou como ponto de partida para o mapeamento. Na pesquisa ação “existe 

envolvimento do pesquisador e das pessoas envolvidas com a situação analisada o que supõe 

uma forma de ação planejada, de caráter social, educacional ou técnico na solução de 

problemas” (CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 2011). Pelo fato de o pesquisador estar 

envolvido diretamente no mapeamento e nas documentações dos processos chaves da EJ, foi 

classificada como pesquisa ação. 

 

 

2.2. Metodologia aplicada 

Os passos metodológicos utilizados estão listados na Figura 1, compreendendo as 

seguintes atividades: consultar documentos presentes na EJ; mapear processos; validar com 

gestão atual; documentar e arquivar. 
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Figura 1 – Fluxograma da metodologia aplicada. Fonte: autoria própria. 

Na consulta dos documentos foi realizada uma busca pelos documentos – relatórios de 

atividades, relatórios de projetos, regimento interno e estatuto da empresa - que continham 

informações sobres os processos inerentes a cada diretoria. Com os documentos em mãos, foi 

realizado o mapeamento destes processos com base nas informações obtidas neles, realizando 

alterações quando julgado necessário para que o processo seja mais objetivo. 

Feito o mapeamento dos processos foi apresentado aos membros atuais da empresa 

afim de que os mesmos validassem os procedimentos mapeados. Após aprovação dos 

membros foi realizado devida documentação dos processos levantados e arquivamento dos 

mesmos nos drives da empresa. 

 

3. Resultados  

O estudo do presente trabalho foi aplicado em uma empresa júnior do curso de 

Engenharia de Produção do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Governador Valadares, 

que presta consultoria voltada para área de gestão. A Soluções em Gestão e Empreendimento 

Consultoria Junior ou SGE Consultoria Junior é a primeira empresa júnior do município de 

Governador Valadares, fundada em 21 de fevereiro de 2014, contando com alunos dos cursos 

de Engenharia de Produção, Tecnologia em Gestão Ambiental e do curso técnico subsequente 

em Segurança do Trabalho. 

A empresa conseguiu seu CNPJ apenas em 21 de fevereiro de 2019. Enquanto não o 

possuía, realizou projetos à comunidade gratuitamente com o propósito de adquirir 

experiência e conquistar o mercado de trabalho local. Durante seu período de existência, foi 

realizado em torno de 6 processos seletivos. Normalmente as seleções são anuais; porém 

houve períodos em que foram necessários 2 processos no ano devido à alta evasão. 

Embora a SGE contenha documentado as atividades que competem a cada diretoria, 

ela não possui um documento que explique o passo a passo, o motivo e consequências da não 

realização de tais ações e a periodicidade de revisão. A falta destes documentos ocasiona em 

trabalhos não padronizados, uma vez que sem eles, o responsável os faz por livre escolha.  

A empresa júnior conta atualmente com 4 diretorias e a Presidência (Figura 2) 

Administrativo/Financeiro, Marketing, Pessoas e Projetos. 

 A diretoria administrativo/financeiro é responsável pelas questões fiscais e legais da 

empresa, encarregada dos contratos, pagamento e recebimentos da empresa; 

 O marketing cuida da imagem e faz contato com os clientes e possíveis clientes; 

 Diretoria de pessoas realiza um trabalho voltado à manutenção interna da empresa, 

cuidado de assuntos relacionados aos membros; 

 Projetos lida diretamente com os processos dos projetos, elaboração de documentos, 

metodologia utilizada nos projetos; 

 A presidência é incumbida da gestão dos demais setores citados anteriormente. 
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Figura 2 – Organograma da empresa júnior. Fonte: autoria própria. 

A Presidência foi a única diretoria em que não foi realizada o mapeamento pelo fato 

de que ela está incumbida da gestão dos demais setores. Portanto, os processos-chaves - 

definidos estrategicamente em conjunto com os diretores da empresa -, foram: 

 Administrativo/Financeiro: Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

– DCTF, Certificado Digital, Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social – SEFIP, Consulta Situação de Registros da 

SGE, Certidão Negativa de Débitos – CND e suas variáveis, Nota Fiscal, 

Declaração da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, Contrato de 

Prestação de Serviços e Controle Financeiro.  

 Marketing: Pós Não Venda, Pós Venda, Mídias Digitais e Prospect. 

 Pessoas: Desligamento Voluntário, Desligamento Não Voluntário, Processo 

Seletivo e Feedback. 

 Projetos: Elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP), Escolha do Time 

para Projeto. 

Os processos chaves acima foram levantados através de documentos digitais já 

existentes no drive
1
 da empresa - Google Drive - onde fica armazenada toda a documentação 

da empresa. Foi realizada a consulta no drive da empresa e no de cada diretoria, no qual foram 

encontrados alguns relatórios e menções a estes procedimentos citados anteriormente.  

Preliminarmente, visando captar e compreender como a EJ está organizada, foi 

realizada uma consulta nos processos chave e nas operações da organização. Além do 

acompanhamento das atividades executadas pelos responsáveis.  

Como os processos não eram disponibilizados a todos os integrantes e estavam 

armazenados separadamente por setor, os mesmos foram mapeados e disponibilizados para 

que qualquer membro atual ou futuro tenha condições de executá-los, mantendo a 

padronização. Importante ressaltar que todas as etapas foram devidamente acompanhadas e 

aprovadas pelos diretores da EJ ou pelo responsável de cada atividade. 

Nesta pesquisa trabalharemos com o fluxograma, por ser o que mais se adapta a fase 

de conhecimento da amostra, além de ser uma ferramenta simples e efetiva de ser aplicada.  

 

3.1. Manutenção e armazenamento dos processos 

Os procedimentos mapeados e documentados são mantidos armazenados em drives do 

Google Drive, além da versão impressa disponibilizada na sala da empresa. Os processos 

ficarão mantidos em 2 (dois) drives, sendo um deles no drive geral da empresa e o outro no 

drive da diretoria específica do processo.  

                                                             
1
 dispositivo capaz de ler ou gravar algum tipo de mídia 
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A periodicidade de revisão destes processos está definida em até um mês após as 

eleições dos novos membros diretores, para não postergar a revisão e ter de auxilio os antigos 

membros que deixaram o posto na troca. Sendo de responsabilidade, sob as revisões, do 

membro que possua maior tempo de vivência na diretoria que será feita a revisão, não 

importando em qual setor ele se encontra atualmente, tendo auxilio de pelo menos um 

membro da diretoria responsável (de preferência o atual diretor). Todos os procedimentos 

revisados devem ser mantidos para consulta futuras nos dois drives.  

Alguns procedimentos que foram mapeados ocorrem raramente durante o ano, não 

possuem algum tipo de punição ou acarretam problemas para a empresa exercer suas 

atividades. No entanto existem processos que se não forem realizados dentro do prazo podem 

acarretar sérios problemas para a empresa. 

Tendo em vista estes processos, a semana anterior da posse dos diretores será dedicada 

ao treinamento dos procedimentos chaves de cada diretoria. Por exemplo, os membros que 

pertencem à diretoria X devem participar do treinamento ministrado pelo diretor atual da 

diretoria X e caso eles (membro e/diretor da diretoria X) desejam ir para outra diretoria, eles 

devem participar do treinamento desta outra diretoria também. 

 

4. Considerações Finais 

Este estudo de caso teve como objetivo aplicar a gestão de conhecimento na empresa 

júnior do trabalho em questão, identificando as atividades-chaves executadas por cada setor. 

Assim, foram mapeados e desenvolvidos os procedimentos operacionais padrões (POPs) para 

cada atividade, compartilhando internamente os procedimentos através de um sistema 

informatizado, além de capacitar as equipes de cada setor.  

A partir de documentos produzidos por membros anteriores, foram levantadas as 

principais atividades de cada setor. Dessa forma, foi possível, juntamente com o 

conhecimento do pesquisador que faz parte da EJ há alguns anos, executar este estudo. 

Os POPs foram elaborados, documentados e anexados nos drives das diretorias da 

empresa, para que os futuros membros possam consulta-las quando for necessário. Após o 

desenvolvimento desses documentos, foram realizados treinamentos individuais com cada 

diretor, com auxílio da presidência, para que eles compreendam o que foi feito e consigam 

colocar em prática, e assim treinar seus assessores para garantir a qualidade e os padrões 

estabelecidos. 

Devido à desatualização dos documentos utilizados como base para elaboração dos 

POPs, foi necessário que o pesquisador utilizasse os conhecimentos que possuía das 

atividades executadas por cada diretoria. Pois algumas atividades importantes que eram 

exercidas atualmente na empresa não constavam na documentação fornecida. O que 

evidenciou que o material não obtinha todas as tarefas necessárias e acrescentasse todas que 

faltavam para conseguir mapear todos esses processos. 

A prática desses novos padrões estabelecidos será de tamanha importância, tanto para 

melhor desempenho dos atuais membros quanto dos futuros membro. Os atuais integrantes da 

empresa júnior executarão as atividades com o auxílio dos seus diretores até que estejam 

aptos a realizá-las sozinhos. Após a entrada de novos integrantes, faz-se necessário os 

treinamentos para a realização das atividades-chaves e revisão periódica dos procedimentos. 

 Portanto, conclui-se que a gestão de conhecimento foi aplicada de forma coesa, 

gerando documentos padronizados para melhor desempenho das principais atividades da 
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empresa júnior. E seus diretores devidamente treinados para auxiliar os atuais e futuros 

membros. 
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Implantação de um sistema de gestão de estoques em um laboratório 

de análises clínicas  

Erika Samara Campos Ribeiro (erikascribeiro@hotmail.com) – Instituto Federal de Minas Gerais; Tatielle 

Menolli Longhini (tatielle.longhini@ifmg.edu.br) – Instituto Federal de Minas Gerais  

Resumo: A gestão de estoques se faz importante, pois é ela que administra todo o material da empresa, seja ele 

produto acabado ou matéria-prima, evitando desperdícios e falhas na prestação dos serviços. Para a empresa 

estudada, a gestão de estoques foi iniciada com este trabalho, uma vez que a mesma não possuía um método tão 

eficaz de gerenciamento de seus materiais. O presente estudo objetivou descrever os passos para a implantação 

de um sistema de gestão de estoques e seu controle em um laboratório de análises clínicas. O método utilizado 

foi o de pesquisa descritiva, com abordagem qualitativo-quantitativa, realizada através do procedimento técnico 

de estudo de caso. Para compor a amostra da presente pesquisa, adotou-se uma coleta de dados extensa para 

posterior análise. Como instrumentos de pesquisa priorizou-se a revisão contínua e periódica para manter o 

sistema sempre atualizado. Os dados analisados permitiram identificar falhas na gestão de estoques atual e 

anormalidades.  

 

Palavras-chave: Sistema de Gestão de Estoques; Classificação ABC; Revisão Periódica; Revisão Contínua. 

 

1. Introdução 

   Diante da constante necessidade de inovação, a gestão de estoques foi criada para o 

monitoramento de materiais na produção. Como dito por Bertaglia (2010), o estoque é 

considerado um fator estratégico, sendo um diferencial em uma organização.  

Algo também afirmado por Graziani (2013), que destaca que o triunfo de uma 

organização está em sua gestão de estoques e na movimentação de materiais. Sendo assim, ela 

surge para mostrar às empresas e organizações o que precisa ser feito, quando precisa ser feito 

e como fazer. Para agir, é preciso conhecer a organização, suas necessidades, prioridades, 

objetivos e metas para então começar a ação. As empresas que possuem uma boa gestão se 

mantêm competitivas no mercado. 

Adicionalmente, Ballou (2006, p. 271) afirma que os “estoques são ajuntamentos de 

matérias-primas, componentes, materiais em processo e produtos acabados que surgem em 

numerosos pontos do canal de produção e logística das empresas”. Sendo assim, o Sistema de 

gestão de estoques tem por objetivo a administração de recursos materiais que cooperam com 

uma organização a gerar receita no futuro.  

Para Moerschbaecher (2013), o setor de compras de laboratórios clínicos sempre 

necessitou de metodologias para administrar as compras emergenciais, uma vez que as 

mesmas eram feitas desconsiderando custos, forma de pagamento ou frete. Por esse fato, a 

gestão de estoque está ligada a diversas áreas na empresa, não somente o abastecimento de 

materiais. Como dito por Dias (2010), o gerenciamento de estoques está ligado a quatro 

departamentos dentro de uma empresa sendo eles: compras, produção, vendas e financeiro, 

sem que os setores prejudiquem um ao outro ou a empresa. 

Para tornar a gestão de estoques possível neste estudo foram utilizadas ferramentas 

para o auxílio do mesmo, tais como a classificação ABC, revisões periódica e contínua. A 

classificação ABC é um importante instrumento para o gestor, pois com ela é possível 

identificar itens de maior e menor valor, segundo Dias (2010). Assim, torna-se capaz de 

identificar os produtos que requerem maior atenção administrando-os com tratamento 

adequado. Para Gavirnesi (2004), o sistema de revisão periódica é utilizado quando os 

pedidos de compras são flutuantes. De acordo com Lian e Liu (2001) a revisão contínua é 

mais adequada quando se trabalha com produtos perecíveis. O método de revisão contínua, 

juntamente com uma revisão periódica, ajuda a identificar o tempo necessário para o 
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ressuprimento de materiais e de manutenção do sistema. 

O objetivo desse estudo é implementar em um laboratório de pequeno porte na cidade 

um sistema de gestão de estoque. Para isso, foi necessária a organização de todo o laboratório, 

a coleta de dados para o sistema e, posteriormente, a implantação dos dados no sistema. Com 

a sistematização dos dados, direcionou-se ao monitoramento periódico dos dados via planilha 

eletrônica. O presente trabalho tem como problema de pesquisa: “De que maneira a 

implantação de sistema de gestão de estoques pode otimizar o uso de recursos e alcance de 

resultados de um laboratório de análises clínicas?”. 

Para Sebrae (2016), o mercado de laboratórios possui força, pois há maiores margens 

de lucro no setor da saúde, possui fraqueza devido à dependência de planos de saúdes, 

oportunidades como o envelhecimento da população e ameaças como a desaceleração 

econômica e a forte regulamentação e legislação. Tudo contribui para um entendimento e 

análise mais profunda sobre laboratórios e seu lugar no mercado. 

O estoque é um ponto estratégico de uma empresa. Isso porque, segundo Bertaglia 

(2010), ele impacta as atividades da organização. Geri-lo requer a análise do momento certo 

da compra, da quantidade ideal a ser comprada, dos melhores preços e dos níveis de 

segurança que permitem a minimização de custos e otimização dos processos.  

A falta de controle pode desencadear em um alto valor de investimento desnecessário 

ou quantidade insuficiente de abastecimento, o que afeta recursos e serviços. Como explica 

Graziani (2013), como consequência da inconstância entre falta e sobra de mercadorias, os 

estabelecimentos redirecionaram a gestão de estoques visa garantir a disponibilidade dos 

produtos em suas respectivas quantidades desejada. 

Ademais, sobre os custos de manutenção de estoques, Graziani (2013) relata que o 

objetivo principal dessa gestão é o balanceamento de custos, visando a minimização do custo 

total não omitindo o suprimento de mercadorias. No ponto de vista financeiro, visa reduzir 

custos, uma vez que o sistema informará dados como validade e tempo de uso. Por ocorrência 

das determinadas perspectivas envolvidas na implantação do sistema de gestão de estoques, serão necessárias o 

auxílio de ferramentas adequadas. 

De acordo com Accioly et al. (2008) os objetivos da gestão de estoques são: previsão 

da demanda, redução do tempo de reposição dos materiais, oportunidades de aproveitamento 

de preços favoráveis e eventual compensação de imprevistos nos processos produtivos. O alvo 

da gestão de estoques eficiente é haver estoque, no lugar certo e no momento certo, 

minimizando os custos do sistema sem prejudicar a satisfação dos clientes (LEVI et al., 

2010).  

Dada à relevância da temática, aponta-se a importância do proposto. Com a gestão de 

estoques há inúmeras vantagens dentre elas o atendimento da demanda, previsão de 

incertezas, redução de custos e atendimento garantido do cliente. Portanto, revela-se a 

importância do estudo, pois além das vantagens apontada acima, ela auxilia a empresa em 

uma melhor organização do espaço, além de estar atento ao vencimento de produtos, 

aumentando assim a melhoria da qualidade e do atendimento ao cliente. 

 

1.1 Objetivo geral 

Implantar sistema de gestão de estoques em um laboratório de análises clínicas. 
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2. Métodos 

O presente trabalho visou a implantação de um sistema de gestão de estoques em um 

laboratório clínico. Por não haver nenhum tipo de registro de estoques na empresa estudada, a 

implantação surgiu para solucionar esse problema (Quadro 1). 

Classificações Caracterização Autores 

Natureza da Finalidade Aplicada Silva e Menezes (2005) 

Fonte da pesquisa Campo Silveira e Gerhardt (2009) 

Objetivos de pesquisa Descritiva Triviños (1987) 

Natureza da pesquisa Qualitativa-Quantitativa Silveira, Gerhardt e Flick (2009) 

Objeto de estudo Estudo de caso Yin (2015) 

Técnica de coleta de dados Observação Direta Yin (2015) 

Análise de dados Análise de Conteúdo Chizzotti (2006) 

Quadro 1 – Processos Metodológicos. Fonte: Autoria própria. 

Trata-se de um estudo aplicado, pois tem a finalidade de gerar conhecimento para 

aplicação prática além de solucionar problemas contidos nos objetivos do trabalho. De acordo 

com Silva e Menezes (2005), a pesquisa aplicada se trata de conhecimentos práticos voltados 

à solução de problemas pré-determinados. 

O estudo se trata de uma classificação de campo, pois foi no próprio laboratório que 

foi realizado toda a pesquisa, desde a organização até a coleta de dados e sua implantação no 

sistema. A pesquisa de campo se trata não somente de investigações documentais, mas 

também de coleta de dados junto a pessoas utilizando diferentes tipos de recursos, Silveira e 

Gerhardt (2009). Este trabalho se trata de um estudo descritivo pois foi baseado com fatos 

concretos, foi utilizado dados reais do laboratório. Segundo Triviños (1987) diz que o estudo 

descritivo relata com precisão os fatos de determinada realidade.  

O estudo é baseado em uma pesquisa quantitativa-qualitativa, pois foca em 

conhecimentos lógicos, sólidos e atributos mensuráveis. Para Silveira e Gerhardt (2009), a 

pesquisa quantitativa, tem suas raízes em pensamentos lógicos, levando ao raciocínio 

conclusivo, considerando a lógica e atributos mensuráveis da experiência humana. Dito por 

Flick (2009), a pesquisa qualitativa trata-se da análise de fatos sólidos em suas peculiaridades 

locais e temporais, partindo de observações e atitudes das pessoas em seus contextos locais.  

O objeto de estudo se trata de um estudo de caso, que é um método que visa testar 

teorias ou sugestões para a solução de um problema, além de ser uma ferramenta importante 

para a determinação do motivo de certas decisões. Para Yin (2015) o estudo de caso é uma 

mistura entre pesquisa quantitativa e qualitativa que se juntam com a necessidade de definir 

um problema. 

A coleta de dados do presente estudo foi realizada através de observação direta e sua 

análise foi feita através da análise de conteúdo. A observação direta consiste na análise 

sistemática de dados e da visualização para obter informações. De acordo com o Yin (2015), a 

observação direta auxilia na compreensão do problema e do fenômeno a serem estudados. A 

análise de conteúdo consiste na verificação da frequência de determinados termos. Para 

Chizzotti (2006), o objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente as 

comunicações, seu conteúdo e as significações explícitas ou implícitas. Segue abaixo o 

Quadro 1 sumarizando a metodologia aplicada quanto às classificações, caracterizações e 

autores. 

A princípio houve a necessidade de uma organização de todo laboratório. Por não 

haver um setor ou lugar específico nele para gestão de estoques, as matérias-primas se 

encontravam em todos ou lugares, dificultando a fluidez dos processos. Com isso foi preciso 
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uma organização do almoxarifado, da recepção da área de coleta e da área laboratorial. 

Detalhe que há diferença entra área de coleta e área laboratorial, sendo a primeira onde são 

colhidas as amostras e a segunda onde é realizado os exames. 

Após a organização, passa-se para a etapa de coleta de dados. Coleta esta que foi feita 

através de observações diretas e pelo o uso de um software próprio para laboratórios chamado 

MAMLAB. 

Por não haver uma gestão de estoques no laboratório, não existia um histórico de 

dados de funcionamento. Ou seja, não existia uma média de demanda de clientes, nem de 

produtos, quanto menos de gastos. Houve uma coleta então aprofundada de demanda de 

pacientes, de reagentes, de material hospitalar e por fim de quantidade de material gasto. 

Logo depois desse passo, a metodologia de sistema de gestão de estoques estava 

pronta para ser iniciada. Começou por uma explicação de como seria realizada e utilizada o 

sistema. Em seguida, veio à implantação dos dados para o sistema, demandou tempo e 

atenção neste passo. Por fim, o controle deste sistema, pois nada adiantaria todo o sistema de 

gestão de estoques se não houvesse seu controle e manutenção. 

3. Resultados e discussões 

O presente estudo foi realizado em um laboratório de análises clínicas, que já estava 

no mercado por alguns anos, com cinco concorrentes ativos e diretos. No momento do estudo, 

houve mudança de participação societária na empresa. Trata-se de uma empresa de 

pequeno/médio porte que conta com dez colaboradores para a prestação de serviços. Entre 

eles, há dois biomédicos para realizar análise de materiais biológicos. Suas principais 

atividades incluem um cadastro básico dos pacientes, coleta de amostras (sangue, urina, fezes, 

dentre outros), análise e conclusão das amostras e a devolução dos resultados ao paciente. 

No topo das funções se encontra a recepção, onde o paciente terá seu cadastro 

realizado que inclui informações básicas como nome, telefone dentre outros e por fim os 

exames que serão realizados. Após o cadastro do paciente no sistema, aguarda-se a chamada 

para a coleta de material. Depois de colher o material do paciente conforme seus exames o 

mesmo passa para o setor de análise de materiais. Neste setor existe a separação dos fluidos 

conforme cada setor de realização das amostras.  

Com a divisão das amostras conforme seus setores são feitas as análises de materiais e 

a liberação dos resultados. Os resultados são inseridos no sistema pronto para a entrega ao 

paciente. As amostras analisadas são descartadas conforme instruções, e os equipamentos 

utilizados devidamente lavados e esterilizados. Para exemplificar mais detalhadamente o 

perfil organizacional, a Figura 2 exibe o fluxograma operacional e apresenta a dinâmica 

laboral dos processos executados  no laboratório.  
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Figura 2 - Fluxograma Operacional. Fonte:  Manual da Qualidade do laboratório, 

A Figura 3 mostra o organograma da empresa, representando a estrutura hierárquica 

das funções existentes no laboratório. De cima para baixo encontra se no inicio a direção no 

caso da empresa estudada está o dono e seu sócio, logo abaixo a gestão da qualidade 

responsável pela manutenção de auditorias internas e auditoria externa. Continuando estão 

ambos os setores técnico e administrativo.  
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Figura 3 - Organograma/ Funções. Fonte: Manual da Qualidade do laboratório. 

No caso da área administrativa, quem gerencia é o próprio dono, sendo responsável 

pela fiscalização da recepção e a limpeza de todo laboratório. A área técnica é composta por 

diversas tarefas incluindo a coleta de fluidos dos pacientes, análise e liberação de resultados, 

lavagem e esterilização de materiais e equipamentos utilizados, além da divisão das amostras 

conforme cada setor. Vale ressaltar que o laboratório estudado não possuía uma área 

específica de gestão de estoques, como pode ser observado abaixo cada setor era responsável 

por suas próprias compras. 

Para iniciar, os pacientes passam pelo setor da recepção, onde as secretárias inserem 

seus dados básicos como: nome, telefone, endereço, medicações dentre outros, caso seja a 

primeira vez no laboratório. Caso não seja, elas inserem apenas os exames que serão 

realizados facilitando a execução para a área técnica. Após a inserção das informações no 

sistema, o paciente se desloca para o setor de coleta de materiais. O material segue para o 

setor técnico, onde são realizadas as análises dos materiais, porém antes é feito a divisão dos 

materiais conforme seu setor específico. E por fim, todo produto utilizado no laboratório é 

disposto no almoxarifado.  

A Figura 4 exemplifica como é o layout do laboratório. Deve-se lembrar de que no 

laboratório não havia um setor exclusivo para estoques. Ou seja, não havia uma gestão de 

estoques ou um setor do almoxarifado. Com isso, a gestão de estoques foi englobada no setor 

de compras do laboratório.  

 

 



 

     V Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção 

01/08/2022 a 04/08/2022 

  

128 
 

 

Figura 4 – Layout do Laboratório. Fonte: Autoria própria. 

Após a finalização do trabalho, foram percebidos resultados inesperados. Logo depois 

do rearranjo físico do almoxarifado, encontrou-se abaixo de uma das prateleiras uma caixa de 

produtos, de desconhecimento dos funcionários e do dono do laboratório.  

Não somente isso, mas também foi identificada uma grande quantidade de materiais 

com validade expirada, inclusive de alguns reagentes. Isso porque o proprietário anterior 

realizava compras de materiais em grande escala, sem verificar se a quantidade era realmente 

necessária. 

A implantação do sistema ajudou também no sistema de compras do laboratório, uma 

vez que disponibilizava quantidade de materiais em estoque e o período de tempo que aquele 

estoque duraria. Com isso, o dono do laboratório pôde realizar melhores compras para 

reposição de estoque, devido à capacidade de planejamento garantida pelo sistema 

desenvolvido. 

Sendo assim, foi proposto um orçamento de uma empresa localizada em Brasília e 

uma de Belo Horizonte, e suas diferenças chegavam de R$ 400,00 a 600,00 reais a favor de 

Brasília. A maior preocupação era o tempo, pois as mercadorias vindas de Belo Horizonte 

costumavam gastar entre 2-3 dias úteis. Já as encomendas mais distantes, no prazo de uma 

semana. 

Além de o sistema implantado favorecer vantagens no setor de compras da empresa, 

ele também auxiliou na descoberta de anormalidades de uso de certos reagentes, graças ao 

campo de observações na planilha. Como foi o caso do reagente chamado “Ferritina”, a bula 

desse reagente prescrevia o uso do produto em 133 amostras/pacientes. Porém, quando foi 

verificado no MAMLAB, percebeu-se que a caixa do produto durava em menos de 30 

pacientes.  

Para investigar o motivo de tal irregularidade, inicialmente verificou se o problema 

estava na marca do reagente. Com isso, buscou-se a compra do mesmo reagente, mas de 

outras marcas; no entanto, o problema persistiu. Com isso, ao prosseguir com a resolução do 

problema, notou-se um defeito do aparelho que realizava o exame. 

O equipamento possuía uma agulha que sugava o reagente. Porém, constatou-se que a 

agulha não estava capturando o reagente de forma adequada. Por esse motivo, o exame 
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acusava falha o que exigia a repetição do exame, elevando a quantidade de uso do reagente 

por paciente.  

A implantação do sistema de gestão de estoques propiciou melhor organização da 

empresa. Para isso, iniciou-se a realocação e controle do uso de materiais de escritório, o que 

resultou em diminuição de consumo 

Com a planilha de material de escritório, o proprietário percebeu que não compensava 

realizar compra mensal, pois, assim como é mostrado na Figura 25, cada pacote de 500 era 

gasto entre 2-8 dias no máximo, são gastos entre 4.500 a 5.000 unidades por mês. Ou seja, a 

partir desse entendimento, o proprietário passou a fazer compras em quantidade para durar 

entre dez a doze meses. Por esse motivo que na figura a quantidade disponível é de 50.000 

unidades. 

Ainda sobre o ponto de vista econômico, houve uma diferença significativa após a 

implantação do sistema de gestão de estoques. Isso é visível ao comparar o custo médio por 

paciente/mês dos dois anos distintos. É notável a diferença dos dois anos, a economia mensal 

do ano subsequente obteve foi de mais ou menos 34,18%. E essa diferença leva em 

consideração apenas os materiais hospitalares. 

Já para os reagentes da Hematologia (uma das áreas técnicas, responsável pelo exame 

chamado “Hemograma”), houve uma diferença também considerável. Esse exame utiliza 

cinco reagentes. Com a adoção das práticas de controle de estoques, houve diferença de gasto 

dos reagentes nos diferentes anos. A diferença de economia mensal do ano subsequente ao 

outro chega a 48%. Lembrando que esse valor equivale somente aos reagentes da área de 

Hematologia. 

Já para o restante dos reagentes, como o foco não é demostrar como foram feitos os 

cálculos. Por ser uma lista muito extensa pela quantidade de reagentes utilizados, será 

mostrado somente o valor mensal gasto em reagentes e o valor em média por paciente nos 

anos. A diferença foi de 1,64% para reagente/mensal e de 4,48% para paciente/mensal. 

O custo de todos os reagentes, inclusive os reagentes da hematologia, foi calculado 

baseado em uma eficiência de 90-85%, pois nos exames geralmente há uma perda ou erro de 

10-15%. Todos os custos realizados, tanto dos materiais hospitalares como dos reagentes, 

foram baseados na quantidade média de pacientes que o laboratório atendia mensalmente e 

quantidade média de exames realizados por cada paciente. Sendo assim os dados da planilha 

de custo, nos dois anos distintos: 

 Média de pacientes mensal era de 1148; 

 Média de exames por paciente era de 9; 

Segue abaixo o total médio gasto por paciente, ganho médio por paciente e o lucro por 

paciente nos anos. Lembrando que esse não é o lucro total da empresa, pois há vários gastos 

que não foram inclusos nos cálculos. O cálculo dos gastos por paciente inclui apenas material 

hospitalar, reagentes da hematologia e os demais reagentes em média gasto por cada um, 

havendo  uma redução nos gastos com pacientes mensalmente em quase 22%.  

Para finalizar, o presente trabalho se adequou as normas da gestão da qualidade em 

caso de uma auditoria externa, uma vez que o laboratório estudado era certificado pela ISO 

9001. Com isso, todo material precisou ser ajustado para no caso de uma auditoria externa, o 

laboratório não fosse prejudicado, como já dito anteriormente. Sendo assim, o sistema 

implantado de gestão de estoque precisou fazer um treinamento para direcionar quem fosse 

exercer essa função futuramente.  
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4. Considerações Finais 

O presente trabalho teve como objetivo de estudo a implantação de um sistema de 

gestão de estoques, de modo que fossem reduzidas as perdas e houvesse o atendimento da 

demanda variável de um laboratório de análises clínicas. Para isso, foi necessário o 

levantamento de dados da empresa, para recolhimento de informações sobre os produtos 

utilizados e analisar esses dados para a implantação no sistema. Por fim, finalizou-se a 

implantação e averiguação de seu desempenho. 

Das perspectivas negativas pode-se dizer que ao longo do rearranjo físico e visual do 

estoque, encontrou-se produtos com validade expirada e produtos em excesso. Isso ocorria, 

pois o laboratório não realizava uma gestão de estoques tão eficiente como era preciso e não 

havia método ou processo para informar os produtos em estoque, nem mesmo para alertar 

data de expiração dos mesmos. Além disso, as comprar eram realizadas mediante 

levantamento visual de necessidades, causando um acúmulo excessivo de mercadorias pouco 

utilizadas.  

Com o estudo, a empresa diminuiu custos de frete, e obteve economias quanto aos 

produtos, elevando os lucros da empresa. Como o sistema informava os produtos em estoque 

de segurança, os produtos passaram a ser comprados com melhores preços sem correr o risco 

de não atender a demanda. Com isso, os produtos chegavam com prazo correto e com preços 

acessíveis, sem interferir na prestação de serviço.  

Vale ressaltar que o presente trabalho demonstrou-se como um sistema eficiente de 

gestão de estoques sendo capaz de trazer lucros para a empresa, além de manter o espaço 

organizado, de fácil acesso aos materiais e melhoria contínua da qualidade. Para isso, 

priorizou-se a manutenção de informações importantes dos produtos, como data de validade. 

No entanto, existem dificuldades em se prosseguir com o sistema da gestão de 

estoques, principalmente devido ao número limitado de funcionários. Como já exposto ao 

longo do estudo, o sistema foi implantado via Excel, e para o seu pleno funcionamento, é 

necessária a introdução periódica e sistemática dos dados, o que requer a colaboração dos 

funcionários. 

Vale destacar que existem possibilidades de desdobrar o trabalho em estudos 

financeiros. Isso porque com o pouco tempo da pesquisa, foram identificadas outras 

possibilidades para redução dos custos e elevação de lucros.  

O estudo se faz importante, pois além de melhorar o rearranjo e exposição dos 

produtos, ele agiliza e melhoria a qualidade do serviço prestado. Não somente, ele colaborou 

com a redução de custos e aumento do lucro do laboratório. Por fim, contribuiu para a 

descoberta de anomalia de um dos reagentes utilizados no laboratório, repercutindo em 

redução de seus custos. 
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Monitoramento da saúde de painéis elétricos utilizando o conceito IoT 

e plataformas open source 

Matheus Damaceno Artur (matheusartur@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás (UFG), Fernando 

Nunes Belchior (fnbelchior@ufg.br) - UFG, Diogo de Souza Rabelo (diogo.rabelo@ufg.br) – UFG, Danilo 

Augusto Santana de Souza (danilo.eng.mec@hotmail.com) - UFG 

Resumo: Em um mercado cada vez mais dinâmico, complexo e competitivo, uma estratégia e ações de 

manutenção adequadas são essenciais para empresas manterem seus processos e equipamentos operando de 

forma segura e confiável, para atender os requisitos de qualidade e diminuírem os custos gerais. Nesse cenário, a 

implementação de soluções de Prognóstico e Gestão de Saúde (PHM) assumem um papel importante na Gestão 

da Manutenção. Inserido nesse contexto, o presente trabalho objetiva desenvolver um protótipo IoT (Internet of 

Things) de baixo custo, com a aplicação de um microcontrolador ESP32 e plataformas open source, para 

monitoramento de grandezas elétricas e ambientais de um painel elétrico em tempo contínuo, utilizando o 

conceito de Big Data para a composição de um modelo de prognóstico de saúde e predição de falhas. Como 

etapa preparatória para aplicação em ambiente industrial, testes em bancada foram conduzidos para validar a 

coerência das leituras dos sensores e sistemática de escrita/consulta no banco de dados. Os dados obtidos 

sugerem que o sistema será capaz de aplicação de monitoramento da condição dos equipamentos em questão, 

ainda que constatadas oportunidades de melhoria na acurácia de algumas medições por meio de processos de 

calibração. 

 

Palavras-chave: Prognóstico e Gestão de Saúde (PHM); Gestão da Manutenção; Internet of Things (IoT); 

Microcontrolador ESP32; Painel Elétrico. 

 

1. Introdução 

 1.1 Contextualização 

O papel da manutenção vem recebendo cada vez mais atenção na manufatura à medida 

que as empresas entendem que a manutenção, quando bem realizada, pode ser um fator 

estratégico para atingir os objetivos corporativos, dentre eles a redução de custos, aumento da 

produtividade e disponibilidade da planta, melhoria da segurança e qualidade de 

produtos/processos, cumprimento de prazos de entrega e redução de riscos (CACHADA et 

al., 2018; PRANOWO; ARTANTO, 2022). 

Isto gera uma pressão intensa por aumento da eficiência, redução dos riscos de 

segurança e assertividade nas ações de manutenção, antes mesmo que a falha dos 

equipamentos ocorra (XU et al., 2017). Esta última é considerada um dos grandes desafios 

das equipes de manutenção, no qual ter subsídios para realizar prognósticos que permitam 

atuar no momento certo, quando o equipamento está no estágio incipiente de seu modo de 

falha, pode representar a oportunidade para reduzir custos diretos e indiretos de manutenção 

(SOUZA et al., 2022). 

Com o surgimento da Indústria 4.0, a manutenção é considerada vital para a 

sobrevivência das empresas de produção em um ambiente exigente e mercado competitivo 

(TRAN ANH et al., 2018), em que ações específicas podem consolidar uma vantagem 

competitiva (RØDSETH et al., 2017). Dentre elas, podemos destacar desenvolvimento e 

implementação de estratégias de manutenção eficientes baseadas nas tendências para a 

abordagem preditiva, exemplificada pelas técnicas de Gerenciamento de Prognóstico e Saúde 

(PHM) e Manutenção Baseada em Condição (CBM), impulsionadas através do uso de 

tecnologias como a Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, análise avançada de 

dados e realidade aumentada (CACHADA et al., 2018). 

Prognósticos e gerenciamento de integridade de sistemas (PHM) é uma disciplina 

capacitadora que usa sensores para avaliar a integridade de sistemas, diagnosticar 

comportamentos anômalos e prever o desempenho útil restante ao longo da vida útil do ativo. 
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O advento da Internet das Coisas (IoT) permite que o PHM seja aplicado a todos os tipos de 

ativos em todos os setores, criando assim uma mudança de paradigma que está abrindo novas 

oportunidades de negócios significativas (KWON et al., 2016) 

Ainda neste paralelo, pode-se afirmar que surgimento da Internet das Coisas (IoT) e o 

paradigma da Indústria 4.0 abriram caminho para aprimorar os recursos de monitoramento das 

empresas com o uso extensivo de sensores físicos e virtuais para identificar insights 

significativos sobre o desempenho do negócio e/ou prever situações indesejáveis e, portanto, 

permitir que os engenheiros decidam e ajam de forma proativa. (BOUSDEKIS et al., 2018). 

Este caminho está ainda mais acessível com a inserção de sensores eletrônicos de baixo custo 

no mercado, promovendo oportunidades interessantes para a ciência cidadã e a pesquisa 

participativa (CHAN et al., 2020). 

Dentro deste contexto, um sistema de detecção de falhas em painéis elétricos deve ser 

seriamente considerado como parte da estratégia de manufatura, tanto por questões de custo 

como de segurança, uma vez que a disponibilidade e confiabilidade das subestações e 

equipamentos elétricos em que estão inseridos são primordiais para o funcionamento de 

qualquer negócio. Desta forma, através do uso de uma rede de sensores, pode-se conduzir a 

ganhos significativos de produtividade e qualidade do produto por meio de um sistema de 

diagnóstico (ARTUR et al., 2022). 

1.2 Justificativa 

Pode-se atribuir o mérito desta pesquisa tanto no âmbito industrial quanto no âmbito 

da comunidade científica, pela possibilidade da aplicação dos conceitos da indústria 4.0 para 

solução de problemas reais e captura de valor na função manutenção, por meio da redução do 

tempo de indisponibilidade dos equipamentos, dos custos diretos e indiretos associados e 

alocação otimizada de recursos. Também se destaca o elevado potencial de escalabilidade 

para outros tipos de equipamentos, que a partir da implantação de um sistema de coleta de 

dados em tempo contínuo podem ter sua performance, segurança e confiabilidade 

aumentadas. Além disso, também justifica o esforço a ser desempenhado em termos de 

hardware e software para o desenvolvimento da solução, o fato desta ser capaz de abranger os 

mais diversos seguimentos da manufatura, como por exemplo, o setor de serviços e áreas 

hospitalares. 

1.3 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de sensoriamento e coleta de 

dados das condições de operação dos painéis elétricos de uma planta industrial, em plataforma 

de prototipagem open source, usando o conceito IoT e criar um modelo que baseado nestes 

dados possa predizer uma falha potencial, de forma a prevenir ou amenizar suas 

consequências, viabilizando a implantação de uma estratégia de manutenção pautada na 

condição do equipamento. 

 

2. Métodos 

O trabalho objeto do artigo explora os resultados parciais de uma pesquisa do 

programa de mestrado profissional da UFG, em especial os resultados obtidos nas fases 2 e 3 

descritas na Figura 3, que representa a estruturação do trabalho como um todo. 
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Figura 3 - Estrutura da pesquisa de mestrado em fases e etapas. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para a fase 2, foi executado o levantamento de todo hardware e software necessário 

para que sejam atendidos os requisitos funcionais da solução, elaboração da especificação e o 

desenvolvimento do banco de dados que permita armazenar informações para auxiliar o 

processo de identificação de causa raiz das falhas dos equipamentos, a especificação e 

elaboração do protótipo do sistema de sensoriamento e coleta de dados do painel elétrico a ser 

estudado, além do modelo de predição de falhas potenciais. A lista com os componentes que 

foram utilizados pode ser visualizada na tabela 1: 

Tabela 1 - Lista de hardware do sistema 

Item Sigla Descrição 

1 U1 ESP32-DEV-KIT-V1 – Microcontrolador embarcado 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U2 

CT1 

CT2 

MT1 

TT1/2/3 

PT1 

C1 

R1 

R2 

R3/R4 

R5 

R6/7/8 

PZEM-004T - Módulo de medição de grandezas elétricas 

PZ-CT02 - Transformador de corrente não-intrusivo 100A  

SCT-013-000 - Transformador de corrente não-intrusivo 

100A 

DHT22 – Sensor de Umidade e Temperatura 

DS18B20 – Sensor de Temperatura 

BMP280 - Sensor de Pressão e Temperatura 

Capacitor eletrolítico – 10µF 

Resistor “Pull-up” – 10kΩ 

Resistor “Pull-up” – 4,7kΩ 

Resistores divisores de tensão – 10kΩ 

Resistor de carga - 330Ω 

Resistor “Pull-up” – 1kΩ 

  Fonte: Elaborada pelo autor 
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Já na Figura 4, que é composta por 2 fotos, em que na do lado esquerdo (Fig. 2a) é 

retratada uma visão geral do circuito prototipado com os sensores aplicados, e na do lado 

direito (Fig. 2b) uma visão ampliada do protoboard com os componentes do sistema.  

 

Figura 4 - Visão geral do protótipo desenvolvido. (a) à esquerda, vista do circuito prototipado com sensores; (b) 

à direita, vista ampliada do protoboard com os componentes do sistema. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação aos softwares utilizados, optou-se por utilizar os categorizados como 

“open source”, ou seja, dispensam a aquisição de licenças para o uso. Na tabela 2 estão 

listados os softwares com suas respectivas funções: 

Tabela 2 - Lista de softwares do sistema 

Item Versão Função 

Tasmota 22 Programação da ESP32 

InfluxDB 34 Banco de dados 

Mosquitto 54 Broker MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) 

Grafana 124 Visualização Dashboards 

NodeRed 10 Inserção de dados no banco e disparo de alertas 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Na Figura 3 é ilustrado, de forma esquemática, o fluxo da informação, desde a 

transdução das variáveis monitoradas em sinais elétricos pelos sensores; conversão em 

unidade de engenharia e publicação dos dados via protocolo MQTT (Message Queuing 

Telemetry Transport) pela ESP32; escrita no banco de dados InfluxDB por intermédio do 

Node-Red e visualização dos dados em forma de Dashboards compostos por indicadores no 

Grafana.     
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Figura 5 - Topologia de comunicação do sistema. Elaborada pelo autor. 

Já na a fase 3, foram realizados testes de bancada entre os dias 01/06 a 21/06/2022, com o 

intuito de validar a coerência dos valores medidos pelos sensores, além da sistemática de 

captura dos dados e escrita no banco de dados em si. Para tal, o sistema ficou monitorando as 

condições ambientais (temperatura, umidade e pressão) de um escritório destinado a 

realização de atividades laborativas na modalidade home office, e as grandezas elétricas de 

cargas que foram acopladas em uma extensão elétrica adaptada, que em um dos condutores 

foram instalados os sensores de corrente não-intrusivos CT1 e CT2, e em uma das 3 tomadas 

disponíveis foi coletada a referência de tensão para o módulo U2 (Medidor de grandezas 

elétricas – PZEM-004T). Os seguintes testes foram executados: 

1) Monitoramento ininterrupto de todas as grandezas elétricas e ambientais durante o 

período de 01/06 a 09/06/22 do escritório; 

2) Avaliação do perfil de carga conforme a atividade laboral no escritório durante o dia 

02/06/22; 

3) Avaliação das medições de corrente do sensor CT1 contra o sensor CT2 no período de 

01/06 a 09/06/22; 

4) Medição de corrente para diferentes cargas confrontando os sensores CT1 e CT2 

contra um alicate amperímetro 50mm modelo Minipa ET-3200 com precisão de 

±2,5% para a faixa de 20A, considerando a temperatura ambiente na faixa de 23ºC ± 

5ºC e umidade relativa < 80% (MINIPA, 2019) no dia 21/06/22: 

a. Carga puramente resistiva mini sanduicheira 700W; 

b. Carga micro-ondas 1400W. 

5) Medição do fator de potência para cargas com características diferentes no dia 

16/06/22: 

a. Cargas fontes chaveadas de notebook e monitor LED 20” (ambas com potência 

máxima de 45W); 

b. Carga predominantemente resistiva, ferro de soldar 50W; 

c. Carga composta pelas fontes do monitor e notebook, e o ferro de soldar; 

6) Testes variando o gradiente de temperatura para avaliar a resposta dos sensores 

DS18B20 no dia 16/06/22; 

a. Elevação do gradiente além da temperatura de saturação dos sensores (125ºC); 
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b. Medição da temperatura de referência em 0ºC (gelo); 

c. Medição da temperatura corporal contra um termômetro clínico digital modelo 

HC-070 com erro máximo de ±0,1°C para a faixa de 35,5 a 42,0ºC. 

7) Avaliação das medições de temperatura do sensor BMP280 contra os sensores 

DS18B20 no período de 01/06 a 09/06/22; 

8) Avaliação das medições de temperatura do sensor DHT22 contra os sensores 

DS18B20 no período de 16/06 a 17/06/22; 

9) Avaliação do comportamento da medição de pressão do sensor BMP280 em função da 

variação da temperatura registrada pelo mesmo sensor durante os dias 01/06 a 

09/06/22; 

10) Avaliação das medições de umidade do sensor e ponto de orvalho do sensor DHT22 

no período de 16/06 a 18/06/22. 

 

3. Resultados  

Os testes de 1 a 8 transcorreram conforme o planejado, não sendo reportadas 

intercorrências significativas em relação a aquisição de dados e inserção no banco de dados. 

Dentre eles, para efeito de síntese serão abordados os resultados dos testes 2, 4 e 6. Em que as 

grandezas em validação nos testes 2 e 4, tem a relevância no contexto de se capturar a 

assinatura elétrica dos equipamentos e potenciais desvios (GARCIA; MONTES, 2019). Já no 

teste 6, por a temperatura ser considerada uma das mais importantes propriedades 

termodinâmicas para determinar o estado da matéria (ŠKULTÉTY et al., 2018) e a sua 

elevação estar relacionada com uma aceleração exponencial da taxa de falha de componentes 

eletrônicos (YU et al., 2020), ou poder indicar a presença de mau contatos em conexões 

(USAMENTIAGA et al., 2018), sobrecarga e/ou deterioração da isolação de cabos elétricos 

(AHMAD; KAMARUDDIN, 2012). 

Para o teste 9 foi identificada a necessidade de se realizar algum procedimento 

específico para validar a medição, além de observar o comportamento da medição em 

ambientes pressurizados e com sistema de ventilação/exaustão em operação. Um melhor 

entendimento das condições de operação do sensor se faz necessário para que seja possível 

avaliar se será possível detectar anomalias no sistema de pressurização/ventilação do CCM 

alvo da pesquisa, e até mesmo abertura de portas das colunas do painel. 

Já o teste 10, foi observado um valor de umidade relativa do ar entre 30% a 45%, que 

é condizente com as condições climáticas as quais o sensor está inserido, mas não foi 

realizado nenhum experimento específico para determinar a coerência das medições, nem 

mesmo utilizado outro equipamento calibrado ou sensor como referência, como por exemplo 

um datalogger como utilizado por Souza et al. (2022). Esta variável é particularmente 

importante por estar relacionada a modos de falha de falha associados ao processo de 

corrosão, desencadeado por alta umidade (corrosão úmida) ou baixíssima umidade (corrosão a 

seco), condensação no interior do painel e disparo de descargas elétricas estáticas (MEDINA-

SANTIAGO et al., 2020), (ALVAN PRASTOYO UTOMO et al., 2019). 

3.1 Teste 2: Avaliação do perfil de carga conforme a atividade laboral no escritório 

durante o dia 02/06/22  

Os valores relativos a Potência Ativa (W), Potência Aparente (VA) e Potência Reativa 

(VAr) foram historiados e podem ser visualizados na Figura 4. Conforme pode ser observado, 

a variação nestas grandezas elétricas reflete a rotina de trabalho do ocupante do escritório no 

dia em questão. 
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Figura 6 - Monitoramento das grandezas elétricas no dia 02/06/2022. Fonte: Adaptada da interface gráfica do 

InfluxDB. 

Os intervalos 1, 4, 6 e 8 são caracterizados por períodos de inatividade no escritório, 

enquanto que os intervalos 2, 5 e 7 são os períodos em que ocorreram atividades rotineiras 

com o monitor secundário e o notebook ligados, e o intervalo 3 em que houve uma maior 

potência consumida refere-se a uma reunião realizada via vídeo conferência. Nos intervalos 5 

e 7, ainda é possível observar um pequeno vale de curta duração que representa o período em 

que houve uma pausa e o notebook entrou em modo tela de bloqueio. 

3.2 Teste 4: Medição de corrente para diferentes cargas confrontando os sensores CT1 e 

CT2 contra um alicate amperímetro 

 a. Carga puramente resistiva mini sanduicheira 700W, em 220V 

Por se tratar de uma carga puramente resistiva, podemos presumir que a resistência 

elétrica, segundo a lei de ohm, é igual ao quadrado da tensão dividido pela potência, ou seja 

69,14Ω.  

Utilizando essa resistência presumida, esperava-se uma corrente em torno de 3,18A 

para 220V, ou 3,109A para 215V. O módulo PZEM-004T registrou 3,088A para 215V 

enquanto que o alicate amperímetro registrou 2,89A, conforme pode ser observado na Figura 

5.  

 

Figura 7 - Medição de corrente PZEM-004T VS Alicate amperímetro - Sanduicheria 700W em 21/06/2022. (a) 

À esquerda, visão geral do teste realizado; (b) à direita, foto ampliada para visualização da corrente registrada 

pelo alicate amperímetro e pelo sistema via interface web. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 b.  Carga micro-ondas 1400W 

Posteriormente foram realizadas novas medições de corrente, utilizando como carga 

um micro-ondas modelo Consul CMW30ABBNA / 220V, com 1400W de potência no modo 

micro-ondas (CONSUL, 2014). A potência registrada pelo PZEM-004T no valor de 1375W 

ficou bem próxima da nominal, e a corrente medida no valor de 6,723A contra 6,12A medidos 

pelo alicate amperímetro, conforme pode ser observado na Figura 6.  

 

Figura 8 - Medição de corrente PZEM-004T VS Alicate amperímetro – Micro-ondas 1400W em 21/06/2022. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Durante os testes 4.a e 4.b mencionados anteriormente, também foram comparados os 

valores de corrente registrados pelo PZEM-004T contra o sensor SCT-013-000, conforme 

pode ser observado na Figura 7. Em que (1) representa o período em que a sanduicheira ficou 

ligada até a resistência desarmar; (2) forno micro-ondas ligado por 1 minuto; (3) forno micro-

ondas ligado por 5 minutos. 

 

Figura 9 - Medições de corrente PZEM-004T vs SCT-013 no dia 21/06/22. Fonte: Adaptada da interface gráfica 

do InfluxDB 

Apesar de apresentarem valores absolutos diferentes, em que a corrente em CT2 é 

maior que a medida em CT1, ambos reagem em sincronia e de forma proporcional as 

variações da carga. Esse comportamento atende o propósito de identificar alterações para 
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composição de um prognóstico elétrico, mas revela uma necessidade de calibração dos 

sensores para que possam refletir com maior exatidão a corrente que circula no circuito. 

3.3 Teste 6: Testes variando o gradiente de temperatura para avaliar a resposta dos 

sensores DS18B20 no dia 16/06/22 

Na figura 8 pode-se observar os valores registrados em ºC durante os testes realizados 

no dia 16/06/2022 para validar as medições dos sensores TT1, TT2 e TT3. Os sensores 

iniciaram as medições em temperatura ambiente. A seguir adicionou-se uma fonte de calor 

para que o gradiente ultrapassasse a temperatura de saturação dos sensores (125°C). Em 

seguida a fonte de calor foi retirada, e após a temperatura estabilizar os sensores foram 

imergidos em um recipiente contendo gelo para registro de temperaturas próximas de 0ºC. 

Finalmente os sensores foram utilizados para aferir a temperatura corporal e as medições 

foram confrontadas com um termômetro clínico como referência. O detalhamento de cada 

intervalo será demonstrado nos itens 3.3a, 3.3b e 3.3c. 

 

Figura 10 - Medições de temperatura em ºC durante testes realizados com sensor DS18B20 no dia 16/06/2022. 

Fonte: Adaptada da interface gráfica do InfluxDB 

a. Elevação do gradiente além da temperatura de saturação dos sensores (125ºC) 

Em um primeiro momento, com o auxílio de um ferro de soldar de 50W, modelo Hikari 

Power 60, que possui a temperatura máxima de 510ºC conforme indicado no manual do 

fabricante (HIKARI, 2019), foi elevada a temperatura até o ponto que ela atingisse o ponto 

máximo de saturação dos sensores em +125°C segundo o datasheet do sensor (SPARKFUN, 

2022) e em seguida retirada a fonte de calor para que os sensores voltassem a registrar a 

temperatura ambiente.  

Conforme pode ser observado na Figura 9, a máxima temperatura registrada nos 3 

sensores foi de 127,9ºC, dentro do esperado +125 ± 2ºC (Erro máximo para faixa -55°C a 

+125°C). O comportamento das medições registradas durante o aquecimento e resfriamento 

seguiram o mesmo padrão, com um leve descolamento na medição do sensor TT2 na linha do 

tempo em relação a TT1 e TT3, justificada por este estar mais próximo da ponta do ferro de 

soldar. 
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Figura 11 - Teste 6.a: Aquecimento até ultrapassar temperatura de saturação dos sensores. (a) À esquerda, visão 

geral do experimento; (b) à direita, foto ampliada para visualização dos valores registrados pelos sensores 

(127,9ºC) na interface gráfica do Tasmota. Fonte: Elaborada pelo autor.  

b. Medição da temperatura de referência em 0ºC (gelo) 

Em seguida os sensores foram imersos em um recipiente contendo uma mistura 

predominantemente com gelo e água na forma líquida em quantidade mínima apenas para 

ampliar a superfície de contato dos sensores, conforme pode ser observado na Figura 10. Era 

esperado que os sensores registrassem temperaturas próximas de 0 ± 0,5°C (Erro máximo 

para faixa -10°C a +85°C), o que ocorreu com os sensores TT1 (0,4ºC) e TT3 (0,1ºC). 

Entretanto, o sensor TT2 apresentou a medição de 1,2ºC, que apesar de estar fora da faixa de 

erro máximo do instrumento, não é considerado relevante para a aplicação proposta.   

 

Figura 12 - Teste 6.b: Temperatura de referência 0ºC (gelo). (a) À esquerda, visão global do experimento; (b) à 

direita, foto ampliada para visualização do registro das temperaturas próximas a 0ºC na interface gráfica do 

Tasmota. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

c. Medição da temperatura corporal contra um termômetro clínico digital 

Neste experimento utilizou-se um termômetro clínico digital modelo HC-070 com erro 

máximo de ±0,1°C para a faixa de 35,5 a 42,0ºC em conjunto com os 3 sensores DS18B20 
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para medir a temperatura corporal, conforme ilustrado na Figura 11. Considerando a 

temperatura registrada pelo HC-070 em 36,3ºC como referência, os sensores TT1 e TT3 

registraram valores ligeiramente mais baixos, com uma diferença inferior a 1ºC (0,9 e 0,07 

respectivamente). Já o sensor TT2 apresentou uma diferença de 1,1ºC. Ambas diferenças 

encontradas são consideradas aceitáveis no contexto a qual serão inseridas as medições de 

temperatura. 

 

Figura 13 – Medição de temperatura corporal, sensores de temperatura DS18B20 VS Termômetro digital clínico 

HC-070. (a) À esquerda, visão geral do experimento; (b) à direita, foto ampliada para visualização do registro 

das temperaturas no termômetro digital e na interface gráfica do Tasmota. Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os resultados dos experimentos 6.a, 6.b e 6.c aplicados aos requisitos do sistema para 

a exatidão das medições de temperatura, demonstram que existe uma oportunidade marginal 

na melhoria da acurácia das medições TT1 e TT3, e pequena para sensor TT2, que podem ser 

obtidas por meio de um processo de calibração dos sensores (ŠKULTÉTY et al., 2018).  

4. Considerações Finais 

De forma geral, se considera que os testes foram suficientes para validar as medições 

dos sensores, ainda que demonstrados indícios de oportunidades de melhoria na acurácia de 

algumas medições por meio de processos de calibração. Entende-se que para a aplicação de 

monitoramento da condição dos equipamentos em questão, a resposta dinâmica dos sensores 

de forma proporcional e sistemática a variações nas grandezas de interesse, se faz mais 

importante para determinar padrões do que o valor exato da medição em si. Por exemplo, para 

o sistema é mais importante identificar se a temperatura de uma conexão está apresentando 

um comportamento de elevação, estabilidade ou queda, do que se ela está a 57ºC ou 58ºC. 

Espera-se que esse trabalho desperte o interesse da comunidade científica e da área industrial 

como uma solução inovadora para fortalecer o segmento da Gestão da Manutenção. 
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Network design for additive manufacturing enterprise: strategic level  
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Federal de Goiás; Michael David de Souza Dutra (michaeldavid@ufg.br) – Universidade Federal de Goiás. 

Resumo: A manufatura aditiva ocasiona a inovação nas indústrias. A inserção de empresas voltadas para o 

negócio de serviços de impressão 3D pode ser um desafio em relação a decidir a localização de um tal 

empreendimento considerando a rede de suprimentos existente. Um projeto de cadeia de suprimentos permite 

auxiliar nas decisões estratégicas em relação a determinação do ponto ideal das instalações, proporcionando 

aumento da eficiência dos processos internos e externos. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é 

implementar a fase I do framework elaborado por Chopra e Meindl para uma análise estratégica de um 

empreendimento na região metropolitana de Goiânia.  Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de 

abordagem qualitativa juntamente com uma pesquisa empírica, para assim identificar as estratégias ideais para o 

desenvolvimento de um projeto de rede física da cadeia de suprimentos para uma indústria de peças por 

manufatura aditiva. Como resultado, um completo planejamento estratégico foi definido, o qual pode ser 

utilizado para composição das demais fases do framework referido. 

 
Palavras-chave: Manufatura Aditiva; Inovação; Cadeia de Suprimentos. 

 
1. Introdução 

A fabricação de produtos tem passado por uma transformação nos últimos anos. Com 

isso, a manufatura aditiva tem ganhado destaque por oferecer eficiência para processos 

produtivos industriais (SCHNIEDERJANS, 2017). Também conhecida como Impressão 3D, 

esta técnica é um procedimento que se caracteriza através da soma de camadas consecutivas 

de materiais programado por um projeto tridimensional, o que proporciona a manufatura de 

produtos complexos, utilizando diversas formas, técnicas e materiais (VOLPATO; 

CARVALHO, 2018). 

Em busca de um diferencial competitivo, as organizações apresentam interesse na 

utilização da manufatura aditiva durante o processo de fabricação, de estoque e logística. A 

impressão 3D proporciona a redução do lead time de máquinas e peças; também auxilia na 

diminuição de estoque, agregando valor aos processos produtivos (VOLPATO; 

CARVALHO, 2006). Ainda, a impressão 3D permite a reprodução física de protótipos em 

projetos, o que faz com que a produção de itens seja mais hábil e com mais qualidade, por 

possibilitar a reparação de possíveis erros na fase de concepção do produto (SARTORI, 

2019).  

A manufatura aditiva aliada a gestão de cadeia de suprimentos permite ligar o 

mercado, o segmento de distribuição e o processo de produção, para simplificar o complexo 

processamento entre as transações (COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997). Por isso, cada vez 

se torna mais estratégico compreender as inúmeras ligações entre os agentes econômicos com 

o objetivo de avaliar quais são as demandas dos clientes, quais as características dos produtos 

e como as funções de cada agente impactam no desempenho de toda a cadeia. Essas ações 

visam tornar a cadeia mais responsiva, capaz de suprir tanto as necessidades dos clientes 

quanto de lidar com situações inesperadas, como a sazonalidade e incerteza de demanda 

(CHOPRA; MEINDL, 2003).  

Segundo Chopra e Meindl (2003), para conseguir atender as necessidades dos clientes 

que a empresa busca satisfazer, é fundamental possuir uma estratégia competitiva, o que 

também define uma vantagem face aos concorrentes. Ainda segundo estes autores, o 

alinhamento estratégico deve seguir objetivos, fundamentado nas prioridades da satisfação em 

atender os clientes e na construção da estratégia e capacidade da cadeia de suprimentos.  

mailto:michaeldavid@ufg.br
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Analisar a contribuição da manufatura aditiva nas atividades de uma cadeia de 

suprimento é uma etapa fundamental para que organizações possuam novas oportunidades de 

inovação de negócios e desenvolvimento em seus processos produtivos (DURACH et al., 

2017). Dessa forma, este trabalho tem como objetivo implementar a Fase I do Framework de 

projeto de rede física que é proposto por Chopra e Meindl (2003), promovendo um 

planejamento estratégico de um projeto de rede de suprimentos para a implementação de um 

empreendimento de impressão 3D. 

2. Revisão da Literatura 

2.1 Fase I do framework de projeto de rede física proposto por Chopra e Meindl (2003) 

A figura 1 mostra a fase 1 do framework proposto por Chopra e Meindl com ênfase na 

questão mais estratégica na determinação de uma rede física para uma rede de suprimentos. 

Esta fase objetiva definir o amplo projeto da cadeia de suprimentos de uma empresa. Isso 

inclui determinar as etapas da cadeia de suprimentos e se cada função da cadeia de 

suprimentos será executada internamente ou terceirizada (Chopra e Meindl, 2003). 

 

 

Figura 1: Ilustração da fase 1 do framework de Chopra e Meindl para projetar a rede física de uma rede de 

suprimentos. Fonte: Chopra e Meindl, (2003). 

A fase I começa com uma definição clara da estratégia competitiva da empresa como o 

conjunto de necessidades do cliente que a cadeia de suprimentos visa satisfazer. A estratégia 

da cadeia de suprimentos especifica então quais recursos a rede da cadeia de suprimentos 

deve ter para suportar a estratégia competitiva (Chopra e Meindl, 2003). 

Em seguida, os gestores devem prever a provável evolução da concorrência global e se 

os concorrentes em cada mercado serão players locais ou globais. Os gestores também devem 

identificar restrições ao capital disponível e se o crescimento será realizado adquirindo 

instalações existentes, construindo novas instalações ou fazendo parcerias (Chopra e Meindl, 

2003). 

Com base na estratégia competitiva da empresa, sua estratégia de cadeia de 

suprimentos resultante, uma análise da concorrência, quaisquer economias de escala ou 

escopo, e quaisquer restrições, os gestores devem dissuadir o amplo projeto da cadeia de 

suprimentos para a empresa (Chopra e Meindl, 2003). 

2.2 Manufatura Aditiva 

A quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, chamada também de 

manufatura avançada, propõe a integração de toda a organização, desde o atendimento aos 

clientes, passando pelo processo de fabricação, até a entrega. Mais do que isso, o conceito 

integra toda a cadeia de suprimentos de forma digital na busca pela máxima produtividade. 

Um dos componentes do conceito da manufatura avançada é a manufatura aditiva, também 

conhecida como impressão 3D, que podemos traduzir como a adição de material na produção 

de um objeto. Esse processo é antagônico ao processo de manufatura subtrativa, que tem 
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como exemplo o processo de usinagem, onde se retira material de uma peça, gerando resíduos 

e perdas (DALLACORTE, 2019).  

Nos últimos anos a impressão 3D vem proporcionando inúmeros benefícios a 

sociedade, e não só no campo da computação, mas também em diversas outras áreas do 

conhecimento, como saúde, arquitetura, entre outras; e vem se mostrando cada vez mais 

promissora, por conta do enorme campo de aplicabilidade e suas vantagens, tais como ganho 

em produtividade e boa relação de custo e benefício, tornando-se uma ótima alternativa para a 

criação de protótipos ou até mesmo peças finais nos mais diversos ramos de atividade 

(PAIVA e NOGUEIRA, 2021). 

Por se tratar de uma área relativamente nova, muitos consumidores ainda não têm 

informações suficientes para determinar qual tecnologia é a mais indicada para atender às suas 

necessidades, quer seja para uso doméstico ou para uso comercial, bem como o valor a ser 

investido na aquisição de uma impressora 3D, evitando assim o risco de investimento em algo 

que não atenderá todas as suas necessidades ou que fará além do que lhe for necessário 

(PAIVA e NOGUEIRA, 2021).  

Há 20 anos o Brasil recebeu sua primeira impressora 3D, mas o tema só ganhou 

destaque nos últimos anos. Além disso, as impressoras mais acessíveis até agora usavam 

filamentos, em sua maioria de plástico, como matéria-prima. Isso começou a mudar quando 

máquinas que usam líquido e pós para imprimir ficaram mais baratas, aumentando a 

possibilidade de um melhor acabamento das peças, mostrando o potencial da tecnologia 

(FRABASILE, 2018). 

O local comum da impressão 3D nas indústrias são os laboratórios de 

desenvolvimento de produtos. A prototipagem rápida permitida pela impressora 3D dá 

velocidade na pesquisa e desenvolvimento e baixa o custo de pré-produção quando 

comparado aos métodos tradicionais. Mas esse processo tende a, cada vez mais, ganhar 

espaço nos ambientes de produção. Pensando pela lógica da perda de material, a impressão 

3D tem um fator competitivo. A otimização da utilização de material no processo produtivo 

reduz custos e aumenta a competitividade do produto. Por outro lado, a velocidade de 

produção reduzida quando comparada à produção seriada em um sistema de produção 

tradicional, por enquanto não é competitiva o suficiente para grandes volumes de produção 

(DALLACORTE, 2019). 

Na impressão 3D, é utilizada uma série de materiais, tais como: plástico, nylon, 

cerâmica, cera, bronze, aço inoxidável, titânio, madeira, vidro, entre outros. Esses materiais 

são comercializados na forma de filamentos sólidos, resina líquida e pó. Os tipos de materiais 

que serão utilizados dependem de qual tecnologia será utilizada pela impressora 3D (PAIVA e 

NOGUEIRA, 2021). 

Existem vários tipos de tecnologias que podem ser utilizadas por impressoras 3D. 

Dentre elas, as mais utilizadas são: FDM ou FFF, SLA, DLP, SLS e SLM. As diferenças entre 

esses tipos de tecnologia estão no material que elas utilizam e na maneira como são 

construídas as camadas, para formas os objetos impressos (PAIVA e NOGUEIRA, 2021),. 

À medida que a manufatura aditiva vai sendo implementada, novos caminhos surgem 

para a logística e a disponibilidade de produtos diretamente para o cliente final. Um varejista 

de peças e componentes para a indústria automotiva, por exemplo, poderá ter uma impressora 

3D no ponto de venda e, literalmente, imprimir a peça inteira, eliminando desde a produção 

na indústria até a distribuição, processo logístico e armazenagem. Por outro lado, uma 

indústria que produz conjuntos montados poderá fabricar peças customizadas que antes eram 

produzidas por outro fornecedor (DALLACORTE, 2019). 
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Com relação à Cadeia de Suprimentos se observa uma lacuna nas evoluções 

tecnológicas que possam expressar significância evolutiva nos conceitos apresentados até 

então. Os estudos apresentados até o momento mostram especulações sobre as vantagens e 

desvantagens relacionadas com os processos de fabricação, armazenagem e distribuição de 

produtos. É tímido, porém crescente, o aumento da adoção da tecnologia de Manufatura 

Aditiva pelos diversos agentes da Cadeia de Suprimentos nos países desenvolvidos, incluindo 

o cliente final (SARTORI, 2019). 

Esse trade-off entre velocidade e flexibilidade está diminuindo com o aumento da 

tecnologia (DALLACORTE, 2019). Utilizar sistema de manufatura híbrida, com a usinagem 

somada à impressão 3D, pode ajudar a criar peças com ligas nobres, de custo elevado, na 

quantidade exata para serem acabadas com a mínima retirada de materiais possível, gerando 

menos perdas. Hoje existem máquinas que combinam os dois sistemas e tornam o tempo de 

setup mais curto, provendo maior produtividade 

Nesse sentido, (DALLACORTE, 2019) ressalta que esse cenário pode ser o mais 

transformador para a cadeia de suprimentos. No momento em que a empresa demandante de 

uma peça passa a fabricá-la por meio da manufatura aditiva, o fornecedor precisa mudar o seu 

modelo de negócios. Conhecedor das características necessárias para a competitividade do seu 

produto, esse fornecedor deixa de ser um supridor de itens e passa a ser um especialista em 

projetos de peças, vendendo não a fabricação da peça e sim o projeto, que será utilizado pela 

empresa demandante para a produção dos itens através da manufatura aditiva. 

Partido para uma visão apocalíptica da cadeia de suprimentos, ela se reconfigura a 

ponto de a empresa demandante ter em estoque apenas os polímeros e metais para a 

fabricação através da impressão 3D, com projetos fornecidos pelas empresas que dominam as 

características técnicas de cada componente para um produto final a ser vendido para o cliente 

(DALLACORTE, 2019). Cabe aos fornecedores, que são maioritariamente pequenas 

empresas, a reestruturarem e remodelarem seu modelo de negócio pensando em uma nova 

configuração da cadeia de suprimentos. 

A manufatura aditiva na cadeia de suprimentos tem as seguintes vantagens: eliminação 

ou simplificação dos estágios de produção; disponibilidade de novos produtos; mudanças na 

cadeia de reciclagem de resíduos; minimização dos requisitos de ferramentas; redução da 

retenção de estoque, obsolescência e escassez de peças e desenvolvimento de produtos 

inovadores (ABREU et al., 2021). 

2.3 Trabalhos Correlatos 

 De acordo com Gibson, Rosen e Stucker (2009, p. 193-198 apud SANTOS; BELÉM, 

2018), as indústrias adotaram essa tecnologia de impressão 3D para reduzir os tempos de 

desenvolvimento de seus produtos e para colocá-los no mercado de forma mais rápida, com 

maior custo efetivo e maior valor agregado, devido à inclusão de recursos personalizáveis. 

Percebendo o potencial das aplicações da manufatura aditiva, diversos processos foram 

desenvolvidos permitindo o uso de vários materiais que vão desde plásticos até metais para 

desenvolvimento dos produtos. 

De acordo com Santos e Belém (2018), os conceitos de indústria 4.0 e Manufatura 

Aditiva, são bem aceitos pelos consumidores, porém existe uma necessidade de maior estudo 

sobre o tema para correção de falhas, auxílio nas mudanças estratégicas da empresa e aumento 

da produtividade de novos produtos e novas tecnologias. 

De acordo com Magri et al., (2020) com o avanço desse tipo de tecnologia e seu 

potencial disruptivo, processos rotineiros de empresas e instituições devem sofrer 
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consideráveis mudanças no futuro próximo. Como exemplo disso, pode-se mencionar o 

controle de estoques, que deverão tornar-se cada vez mais enxutos. As aquisições de peças ou 

produtos de baixa complexidade, que podem ser impressos no próprio ambiente empresarial; 

e, provavelmente o principal deles, o próprio processo produtivo dos produtos fabricados 

pelas empresas. 

Para completar, Magri et al., (2020) evidenciam que a Marinha do Brasil (MB) para 

cumprir sua missão institucional, dentre outras atividades, executa um programa de 

manutenção dos seus meios operativos, com intuito de manter elevado o grau de prontidão e 

disponibilidade para atender aos interesses da nação. 

Em relação às possibilidades de uso na Marinha do Basil, Magri et al., (2020) sugerem 

como forças do tema a: cadeia de suprimentos bem estruturada na MB, órgãos de obtenção no 

exterior eficazes, elevada quantidade de força de trabalho. Nas fraquezas: muitos itens sem 

possibilidade de impressão, pessoal não capacitado, aversão a mudanças e inexistência de 

desenhos 3D e bancos de dados. Em relação às oportunidades: tempo de fornecimento das 

peças inexistentes, custos logísticos reduzidos, menos patrimônio imobilizado, produção sob 

demanda, estoque reduzido, vantagem estratégica, maior relação de itens atendidos, 

tecnologia em grande desenvolvimento, planejamento simplificado e mobilidade da 

impressora entre navios. Por fim, nas ameaças são pontuados: elevado tempo para produção 

em larga escala, investimento inicial elevado, custo de manutenção desconhecido, impressora 

limitada ao tamanho e material dos itens, atendimento não imediato em caso de urgência, 

histórico de casos anteriores inexistentes e poucos fabricantes e fornecedores no âmbito 

nacional.   

Complementando o estudo com trabalhos correlatos, Narayan (2020 apud  

NOGUEIRA, 2021) afirma que, na área da saúde, somente no ano de 2013 foram produzidos 

aproximadamente 70.000 modelos tridimensionais para auxiliar em cirurgias. A manufatura 

aditiva aparece como oportunidade para darmos um passo em direção à biofabricação em 

larga escala de tecidos e órgãos humanos devido aos avanços relacionados à fabricação de 

biomateriais como tecidos biológicos, obtenção através de processos aditivos de ossos 

humanos e fabricação de nano materiais para regeneração. Além disso, a possibilidade de 

obtenção de modelos tridimensionais em alta resolução com uso de tomografia, permitem aos 

cientistas adequarem os modelos impressos de acordo com a necessidade específica de cada 

paciente. 

Já no setor aeroespacial, Dsaic (2019 apud NOGUEIRA, 2021) diz que as vantagens 

de utilizar manufatura aditiva assemelham-se ao uso desta tecnologia quando nos referimos ao 

menor tempo de processamento, à redução dos custos operacionais e menor impacto 

ambiental. No entanto, quando se fala de ganhos em redução de estoque, simplificação das 

redes de abastecimento e otimização de componentes, a indústria aeroespacial se sobrepõe. 

Nesse caso, poucas peças do mesmo tipo são necessárias, mas uma aeronave como o exemplo 

de um modelo 747, pode ter cerca de 6 milhões de componentes. O montante em estoque para 

peças de reposição para aeronaves militares americanas, segundo o departamento de defesa, 

em 2016, encontrava-se em torno de $100 bilhões e alguns modelos como o Hornet F/A 18, 

chegava a ter cerca de 29% em solo devido à falta de peças de reposição e aguardando por um 

período de até 8 meses para receberem manutenção. 

Complementando, Deckard (1989 apud NOGUEIRA, 2021) e Schoffer (2016 apud 

NOGUEIRA, 2021) exaltam que a manufatura aditiva tem o potencial de abordar os aspectos 

desafiadores de uma cadeia de suprimentos no que se refere a peças de reposição relacionados 

ao investimento de capital em estoque, custo de estoque, obsolescência e transbordo. 
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Para finalizar, Nogueira (2021) diz que a MA está transformando cada uma das áreas 

acima, e pode-se notar que alguns pontos de convergência surgem quando nos referimos ao 

uso dos equipamentos, processos e materiais empregados por esta tecnologia. Independente da 

área, esta tecnologia está vinculada a processos de deposição por camadas e sintetização, seja 

utilizando pó metálico, seja utilizando polímeros ou até mesmo estruturas moleculares. 

De acordo com Garcia (2010 apud SARTORI, 2019) parte da literatura acadêmica 

sobre Manufatura Aditiva ainda rondam os aspectos tecnológicos e de engenharia de materiais 

ou da computação. A Manufatura Aditiva está saindo dos laboratórios de testes e protótipos e 

ganhando espaço na produção, como uma ferramenta útil na redução de custos, buscando 

atender clientes, em especial os que precisam de pequenas quantidades de peças ou 

equipamentos. 

Para completar, Kelly (2020 apud SARTORI, 2019) diz que nos mercados de elevada 

incerteza devido à flutuação da demanda, a Manufatura Aditiva deve ganhar destaque 

competitivo. Esse modelo de mercado caracterizado pela customização é ideal para as 

impressoras 3D, devido sua flexibilidade na produção de produtos complexos, de menor custo 

e em baixa escala. A produção em massa de produtos não deve deixar de existir, porém o 

modelo de economia baseado na diversificação e personalização existe e possui uma demanda 

considerável para esse tipo de público. 

Segundo Sartori (2019), a Manufatura Aditiva permite ao cliente projetar produtos que 

se encaixem nas suas especificações, por vezes mais exigentes. As empresas que já oferecem 

a tecnologia como um tipo de serviço, ajustam qualquer objeto às especificações e parâmetros 

do consumidor e, mesmo que existam limitações temporárias como, por exemplo, objetos 

com mais de uma cor, os consumidores estão bastante satisfeitos com o resultado. 

Completando, Sartori (2019) ressalta que com o avanço da tecnologia de Manufatura 

Aditiva, o mercado de impressoras tem oferecido equipamentos cada vez mais avançados e a 

um preço menor, quebrando o velho paradigma de que a tecnologia se torna obsoleta no 

momento em que é vendida. Mesmo assim, não é possível deixar de investir na modernização 

de máquinas e equipamentos, já que isso é uma necessidade empresarial que gera vantagem 

competitiva para a organização. Portanto, essa tecnologia quando utilizada como vantagem 

competitiva para maximizar lucros da empresa, mostra-se um investimento de baixo ou médio 

custo em comparação à insatisfação de não atender o cliente em sua necessidade.  

3. Metodologia 

De acordo com Riba et al. (2021) uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa 

é caracterizada por: a) amostras reduzidas; b) não haver a necessidade de representar todo o 

universo amostral; c) poder desenvolver uma amostragem não probabilística, ocorrer uma 

análise de conteúdo realizada pelo autor, ser indicada para quando não se tem muitas 

informações sobre o tema a ser estudo, ser um instrumento de coleta de dados semiestruturado 

e por fornecer análises sobre motivações, atitudes e tendências de comportamento. Dessa 

forma, podemos concluir que para a realização desse artigo foram realizadas uma pesquisa 

aplicada e como suporte uma pesquisa bibliográfica, ambas de caráter qualitativa-quantitativa, 

a fim de definir as estratégias que devem ser tomadas para o desenvolvimento de um projeto 

de rede física da cadeia de suprimentos para uma fábrica de peças por impressão 3D. 

Além de qualitativa, esse trabalho é caracterizado como exploratório, foi realizado um 

levantamento bibliográfico para entender o cenário atual desse mercado no Brasil e no estado 

de Goiás. Esse nível de pesquisa é bastante utilizado quando o tema ainda é pouco explorado, 

buscando trazer uma visão mais generalizada sobre o estudo, pois seria muito difícil formular 

uma hipótese precisa e assertiva (GIL, 2002). Como a manufatura aditiva ainda é um tema 
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muito pouco explorado no Brasil, principalmente no estado de Goiás, a quantidade de 

pesquisas e documentos é bastante reduzida, sendo necessário que o trabalho seja responsável 

por gerar essa introdução por um método não probabilístico para que posteriormente com uma 

maior quantidade de informações, seja possível realizar um trabalho de nível descritivo ou 

explicativo. 

O trabalho final visa a realização de um projeto teórico de rede física da cadeia de 

suprimentos para uma fábrica de peças por impressão 3D. Para obter esse resultado, o 

trabalho foi dividido em 4 fases, conforme a Figura 2: 

 
Figura 2: Framework proposto por Chopra e Meindl (2003) para projetar a rede física de uma cadeia de 

suprimentos. Fonte: Chopra e Meindl (2003). 

Este artigo contempla a implementação da fase 1 do supracitado projeto. Para tanto, 

foram definidas as estratégias da cadeia de suprimentos para a manufatura aditiva, tomando 

como base os dados encontrados na pesquisa aplicada e no levantamento bibliográfico, de 

forma a analisar os fatores importantes do negócio e comparar a visão teórica com os cenários 

reais das empresas da região. 

3.1  Missão, visão e valores 

Para dar início à definição da estratégia competitiva deve-se definir os princípios do 

negócio e para isso foram desenvolvidas a missão, a visão e os valores (MVV). Para isso foi 

realizado um benchmark avaliando o MVV de outras empresas concorrentes. As informações 

relativas ao MVV foram encontradas por meio de pesquisas bibliográficas, as quais são 

disponibilizadas por empresas em seus sites. Ademais para a criação do próprio MVV, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica para se buscar métodos que facilitem esse processo. 

3.2 Identificação do público-alvo 

Para a definição do público-alvo foi realizada uma pesquisa exploratória, a fim de 

identificar as características do mercado brasileiro de manufatura aditiva e entender quais são 

os setores que mais utilizam esse produto e, consequentemente, qual o público que possui 

uma maior necessidade do mesmo. 

3.3 Identificação de fornecedores 
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Fornecedores foram identificados por meio da plataforma Google Maps, buscando 

empresas que possam fornecer impressoras 3D para o empreendimento na região 

metropolitana de Goiânia. Procurou-se o termo “resina impressora 3D” no Google Maps. As 

respostas oriundas desta pesquisa, indicaram potenciais fornecedores. Em seguida, confirmou-

se, via site institucional destes potenciais fornecedores, se cada um deles pode fornecer 

insumos para um empreendimento de manufatura aditiva. 

3.4 Definição das concorrentes 

A pesquisa por concorrentes foi também realizada através da plataforma Google Maps. 

Procurou-se o termo “serviços impressão 3D” no Google Maps, limitando a busca na região 

metropolitana de Goiânia. Os resultados desta busca foram inspecionados para verificar os 

empreendimentos que de fato possuem atividades de impressão 3D, eliminando aqueles cuja 

atividade seja daquela.  

3.5 Definição do produto 

A partir da definição do público-alvo é possível definir o produto que supra as 

necessidades dos clientes. Dessa forma, para que seja disponibilizado um produto adequado, 

foram realizados uma pesquisa bibliográfica e um benchmark para identificar produtos 

semelhantes às demandas que a empresa busca alcançar. 

3.6 Definição do fluxo de produção  

Segundo Rivera e Chen (2007), o processo produtivo associado ao uso de recursos 

pode ser determinado ao observar o mapeamento do fluxo e para fazer o mapeamento de 

processo é necessário seguir o fluxo de produção, observando seu processo de transformações 

com suas peculiaridades. Sendo assim, o fluxo de produção é uma forma de gestão e 

organização de todas as fases de produção com intuito de estabelecer uma organização 

classificando etapas, evitando processos que não agregam valor. Dessa forma, o fluxo de 

produção e layout foram elaborados com base em pesquisa bibliográfica e um benchmark na 

cervejaria Ambev localizada em Anápolis-GO. 

3.7 Definição do layout da instalação 

Para Santos e Junior (1999), o layout é um mecanismo da gestão de operações que 

busca aumentar a eficiência do sistema homem máquina por meio da disposição física dos 

componentes de fabricação para alcançar os resultados de produção desejados. A literatura 

classifica quatro tipos principais de layout, sendo layout linear, layout funcional, layout 

celular e layout fixo.  

No layout linear, as máquinas ficam lado a lado, de modo que tudo ocorra de forma 

padronizada, seguindo uma sequência única e lógica. No layout funcional,  máquina são 

agrupadas por similaridade. O layout celular é capaz de produzir diferentes produtos que 

pertençam a uma mesma família. Por fim, o layout fixo envolve o sequenciamento e a 

colocação de estações de trabalho em torno do material ou produto em produção. 

Como já descrito no tópico anterior sobre fluxo de produção realizou uma pesquisa 

bibliográfica e um benchmark na cervejaria Ambev localizada em Anápolis-GO. 

3.8  Proposição de um projeto de rede física para cadeia de suprimentos 

A metodologia para determinação de um projeto de rede foi do tipo pesquisa   

bibliográfica e exploratória em busca de aplicar a teoria de Chopra e Meindl em um problema 

real. 
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De acordo com (Chopra e Meindl, 2009) o projeto de rede física busca atender os 

seguintes critérios: estrutura, funcionamento geral, estoque, transporte, instalações e 

manuseio, tecnologia da informação, tempo de resposta, disponibilidade e variedade do 

produto, experiência do cliente, time to market e retornabilidade. 

4. Resultados  

4.1 Missão, visão e valores 

As empresas que compõem o benchmark para desenvolvermos a missão, visão e 

valores (MVV) da nossa empresa resultou são resumidas na Tabela 1: 

Tabela 1: Missão, Visão e Valores de empresas que trabalham com impressão 3D. 

Empresa Missão Visão Valores 

Tech CD
2
 Atender às necessidades de 

nossos clientes, acompanhando 

constantemente o avanço das 

novas tecnologias para 

oferecer soluções diferenciadas 

e inovadoras, por um preço 

justo. Queremos transformar 

propósitos em projetos e ideias 

em realidade! 

 

Acreditamos que uma 

empresa com relações 

ganha-ganha e valores 

compartilhados em 

constante 

desenvolvimento, 

inova para atender à 

demanda de um mundo 

moderno em versão 

"forever beta". 

Eficiência; Transparência; Ética 

nos negócios; Respeito ao meio 

ambiente; Confiança externa e 

interna; Sempre priorizar o 

cliente/prospect; 

Ampliar perspectivas e 

possibilidades; oferecer 

soluções realmente inovadoras; 

Preocupação com a sociedade 

na pauta diária; Compromisso 

com a satisfação dos clientes. 

Solid Concepts
3
 A nossa Missão é acrescentar 

valor às empresas através da 

redução do tempo 

de fabricação de seus produtos, 

oferecendo soluções durante 

seu processo de 

desenvolvimento, aumentando 

assim a rentabilidade das 

mesmas. Fazemos isto 

com as melhores tecnologias 

de prototipagem e modelação 

3D, aliada ao nosso 

excelente quadro de 

funcionários. 

A nossa Visão, é nos 

tornar uma empresa de 

referência nacional no 

desenvolvimento de 

soluções para os 

diversos setores 

industriais. Pois 

acreditamos na nossa 

capacidade tecnológica 

e na qualidade dos 

serviços 

fornecidos aos nossos 

clientes. Desejando 

assim, participar 

ativamente no 

crescimento econômico 

do Brasil. 

Proporcionar aos clientes, 

fornecedores, colaboradores e 

acionistas a 

satisfação esperada. 

Ter em seu grupo de 

colaboradores pessoas 

comprometidas e realizadas. 

Atingir a excelência na 

qualidade em tudo que faz. 

Estabelecer relacionamento 

baseado na ética. 

Trabalhar para o crescimento e 

rentabilidade do negócio. 

Compartilhar os resultados com 

quem ajuda a produzi-los. 

Vulcano EJ
4
 Colaborar com o 

desenvolvimento de nossos 

clientes, maximizando seu 

sucesso por meio da inovação 

tecnológica e da força do MEJ. 

Alavancar a marca 

Vulcano no mercado 

da engenharia por meio 

de soluções de 

qualidade. 

Orgulho de ser Vulcano; 

Inconformidade; 

Empresa humanizada; 

Transparência; 

Promover a melhor experiência 

ao cliente 

Fonte: Autores. 

                                                             
2
 https://techcd.com.br/techcd/  

3
 http://solidconcepts.com.br/  

4
 https://vulcanoej.com.br/45786-2/  

https://techcd.com.br/techcd/
http://solidconcepts.com.br/
https://vulcanoej.com.br/45786-2/
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Analisando a Missão das empresas podemos observar que todas têm como foco o 

atendimento ao cliente, buscando a evolução destes por meio das tecnologias de manufatura 

aditiva. Com relação à Visão podemos ver um consenso que todas buscam um crescimento 

contínuo, entretanto a forma disso acontecer varia de acordo com cada uma: a Tech CD visa 

alcançar isso por meio de uma troca de conhecimentos da empresa com os clientes. A Solid 

Concepts busca se desenvolver por meio da resolução dos serviços e impactando no 

crescimento econômico do país e a Vulcano também acredita alcançar isso pela resolução dos 

projetos. Com relação aos valores podemos identificar que todos citam qualidade e foco no 

cliente e também se repetiu em ao menos dois a transparência e a ética. 

Com base no MVV destas empresas, formulamos o seguinte MVV: 

a)  Missão: A nossa missão é gerar um grande impacto positivo na vida de nossos 

clientes por meio de um produto inovador, tecnológico e de alta qualidade. 

b)  Visão: Acreditamos que graças aos avanços tecnológicos e logísticos, as 

distâncias têm sido cada vez menores. Portanto, almejamos alcançar um reconhecimento 

nacional nos próximos anos. 

c)  Valores: Foco no cliente, Qualidade, Inovação, Transparência e Ética. 

4.2 Identificação do público-alvo  

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial (apud 3D 

LAB, s.d.), 49% das organizações brasileiras pretendem investir em tecnologias de 

manufatura aditiva. Sendo que um dos setores que possui o maior interesse, com 53% das 

empresas interessadas, é o da saúde. Ao qual a pesquisa apontava que até o ano de 2020 50% 

dos implantes seriam feitos com impressão 3D. 

Dessa forma, optamos por analisar qual o tamanho do mercado que necessita de 

próteses para serem implantadas em membros amputados no estado de Goiás e entorno. De 

acordo com o censo do IBGE de 2010 (IBGE, 2010), cerca de 8% de toda a população 

brasileira possui alguma deficiência motora e devido ao alto custo e grande demanda, pode 

acabar acarretando uma demora na obtenção da prótese ortopédica pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

4.3 Identificação de Fornecedores 

Ao realizar uma pesquisa quantitativa para identificação dos fornecedores, chegou-se 

aos 3 estabelecimentos mostrados na Tabela 2 e Figura 3: 

Tabela 2 - Fábricas de impressoras 3D montadas. 

Loja Cidade Bairro Rua 

3D Lab Betim  Jardim Piemonte R. Toyota 

3D Criar São Paulo Butantã Av. Prof. Lineu Prestes 

FilipeFlop Florianópolis Saco Grande Rod. José Carlos Daux 
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Figura 3 - Fábricas de impressoras 3D montadas. Fonte: Google Maps. 

4.4 Identificação de concorrentes  

Foram identificados os seguintes concorrentes apresentados na Tabela 3 e Figura 4: 

Tabela 3 – Lojas Concorrentes.  

Loja Cidade Bairro Rua 

 

MBM Solução em Impressão Goiânia St. Sul R. 105 

Drawup Goiânia Jardim Goiás Rua 2 

3DGYN Goiânia St. Central Av. Goiás 

Fábrica de idéias impressão 3d Goiânia St. Sudoeste R. Luiz de Matos 

 
Figura 4 – Lojas Concorrentes. Fonte: Google Maps. 
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4.5 Definição do Produto 

A partir das pesquisas foram identificadas o uso da manufatura aditiva principalmente 

para o desenvolvimento de próteses ortopédicas para implantação de mãos e pés. Dessa 

forma, o produto garantiria um menor custo para desenvolvimento das próteses e uma maior 

agilidade para o atendimento ao cliente, suprindo uma necessidade de um mercado que 

enfrenta longas filas para adquiri-las pelo SUS. 

O produto deve seguir um padrão semelhante à Figura 5: 

 
Figura 5 - Exemplo de prótese. Fonte: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. 

4.6 Definição do fluxo de produção e definição do layout 

Analisarmos o fluxo de produção de impressão 3D in loco na cervejaria Ambev S/A 

para auxiliar nas diretrizes da definição do fluxo de produção para nosso empreendimento na 

impressão 3D de produtos de próteses.  

O setor de impressão 3D da cervejaria produz, peças de reposição para setor de 

manutenção, envase de retornáveis, latas e pets. Tais produtos são feitos sob demanda. O 

processo de produção via impressão 3D conta com 6 impressoras distribuídas em layout 

funcional como podemos observar na Figura 7. O layout funcional é considerado altamente 

flexível que permite que sejam produzidos diferentes tipos de produto no mesmo intervalo de 

tempo.  
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Figura 7 – Foto do setor de impressão 3D com layout  funcional.  

O fluxo de produção, utilizado na Ambev S/A, é ilustrado na Figura 8. 

 
Figura 8 – Fluxograma de impressão. 

Inicialmente, recebe-se uma requisição via SharePoint. Em seguida, analisa-se se a 

requisição se trata de impressão de um peça para manutenção mandatória, caso no qual 

analisa-se se o arquivo .STL (projeto computacional) existe. Se a peça não for para 

manutenção mandatória, caso no qual se enquadra como melhoria, analisa-se a urgência. Se 
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não urgente, as requisições dessas peças são colocadas em uma fila de espera para análise 

futura. No entanto, se  urgente, analisa-se se o arquivo .STL existe.  

Quando o arquivo .STL existe, a requisição vai ser colocada na fila de impressão. Essa 

fila é gerenciada por Kanban. Quando o arquivo .STL não existe, executa-se o fluxo de 

modelagem ilustrado na Figura 9, o qual objetiva a criação do arquivo .STL.  

No fluxo de modelagem, a primeira atividade é entender o funcionamento da peça em 

seu contexto real de uso. Deseja-se que medidas e características de desgastes estejam 

entendidas para se começar a modelagem, ou seja, o projeto computacional da peça. Ao 

finalizar tal projeto, imprime-se as projeções da peça projetada em uma folha A4. Tal 

impressão serve para comparação visual com uma peça física, a qual é sobreposta sobre a 

impressão. Com isso, pode-se verificar se as dimensões estão corretas, caso no qual se 

imprime a peça em 3D. Caso as dimensões da peça, em comparação com a impressão em A4, 

esteja visualmente com problemas, reinicia-se o processo. Uma vez que houve a impressão da 

peça em 3D, faz-se, por último, uma validação, onde características de resistência e 

temperatura de funcionamento da peça, o que implica na escolha do material, são definidas. 

Como resultado deste processo, as configurações de impressão desta peça são especificadas 

no arquivo .STL.   

 
Figura 9 – Fluxograma de modelagem. 

Após o benchmark na cervejaria e pesquisas bibliográficas foi possível identificar o 

fluxo de produção e layout mais indicado para implementar o empreendimento de impressão 

3D. O processo de produção indicado é dividir o processo em modelagem e impressão, tal 

como no caso da Ambev S/A. O layout recomendado para o empreendimento pode ser 

funcional, no qual se permite um processo flexível para produzir as próteses para serem 

implantadas em membros amputados.   

4.7 Proposição de um projeto de rede física para cadeia de suprimentos 

O modelo proposto para a rede física para cadeia de suprimentos está representado na 

Figura 11. Nesta figura, o varejista representa a instalação do empreendimento em estudo. 
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Esse projeto de rede é classificado como “Armazenamento no distribuidor com entrega 

direta” por Chopra e Meindl (2003). 

 

 
Figura 11 – Modelo de rede proposto. 

 

A partir das pesquisas foram determinados os seguintes critérios: 

a) Estrutura: armazenamento no varejo com atendimento ao cliente; 

b) Funcionamento geral: estoque do varejista, o qual recebe pedidos e entrega produto 

ao cliente; 

c) Estoque: as máquinas de impressão 3D não necessitam de um estoque grande 

devido ao modelo de fabricação para atender uma necessidade específica. 

d) Transporte: veículos maiores são usados em todos os trechos, incluindo até o 

varejista; 

e) Instalações e manuseio: custos altos devido às máquinas. Pedidos online geram 

mais custos para o fabricante; 

f) Tecnologia de informação: infraestrutura de informação necessária para pedidos 

online 

g) Tempo de resposta: produção da peça feita sob demanda; 

h) Disponibilidade e variedade do produto: variedade dependendo do tipo de peça a 

ser fabricada e da demanda gerada; 

i) Experiência do cliente: compras podem ser vistas como uma experiência positiva ou 

negativa pelo cliente. 

j) Time to market: tempo médio devido a possibilidade de fabricação de praticamente 

qualquer peça necessária. 

k) Retornabilidade: fácil rastreabilidade de peças devido a demanda específica de cada 

peça.  

5. Considerações Finais 

A fabricação de produtos tem passado por constantes transformações ao longo dos 

anos. Com isso a impressão 3D vem ganhando destaque por oferecer eficiência e baixo custo 

no momento da produção e velocidade na pesquisa e desenvolvimento quando comparado aos 

métodos tradicionais. A impressão 3D comparada a métodos tradicionais leva vantagem por 

reduzir perda de material, otimização de material e reduzir tempos de entrega, mas quando 

comparamos à produção seriada em um sistema de produção tradicional, por enquanto não é 

competitiva o suficiente para grandes volumes de produção. De forma objetiva, este trabalho 

tem como objetivo implementar a Fase I do Framework de projeto de rede física que é 

proposto por Chopra e Meindl (2003), promovendo um planejamento estratégico de um 

projeto de rede de suprimentos para a implementação de um empreendimento de impressão 

3D.  

Visando a contribuir socialmente nessa transição, neste trabalho foram propostas 

estratégias que devem ser tomadas para o desenvolvimento de um projeto de rede física da 
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cadeia de suprimentos para uma fábrica de peças por impressão 3D. Este trabalho contempla a 

implementação da fase 1 do supracitado projeto. Fatores importantes do negócio foram 

comparados em termos da visão teórica com os cenários reais das empresas da região goiana. 

O público-alvo foi definido como pessoas que necessitam de próteses ortopédicas.  

O uso da manufatura aditiva pode proporcionar um menor custo para desenvolvimento 

das próteses e uma maior agilidade para o atendimento ao cliente, suprindo uma necessidade 

de um mercado que enfrenta longas filas para adquiri-las pelo SUS. Com base nessa pesquisa, 

pretende-se com pesquisas futuras estudar a escalabilidade do produto, mostrando qual a 

capacidade de demanda que poderia ser atendida e a qualidade do produto a ser oferecido.  
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Otimização Matemática na Análise de Programas de Resposta da 

Demanda em Sistemas de Energia Elétrica 

Marcos Paulo Costa Garção (marcospcosta@discente.ufg.brl) – Universidade Federal de Goiás; Matheus 

Tolentino Rocha Brandão (matheusbrandao@discente.ufg.br) – Universidade Federal de Goiás; Lina Paola 

Garcés Negrete (lina_negrete@ufg.br) – Universidade Federal de Goiás.  

Resumo: Neste trabalho apresenta-se uma metodologia de otimização matemática para a análise de programas 

de resposta da demanda em sistemas de energia elétrica. A análise é realizada através de uma modelagem linear 

do problema, em que a função objetivo busca a minimização do custo total de operação sujeito a um conjunto de 

restrições relacionadas com a operação normal e adequada do sistema. Especificamente, essas restrições 

correspondem às equações do fluxo de carga linearizado, equações associadas com o programa de resposta da 

demanda e limites técnicos das variáveis de operação. O modelo matemático é resolvido usando o software 

comercial AMPL, o qual tem se mostrado muito eficiente na solução de problemas de programação matemática 

em geral. Para teste da metodologia proposta foram considerados dois sistemas de estudo, um sistema de 3 

barras, que permite explorar a análise de forma mais detalhada e o sistema de 14 barras que permite mostrar a 

aplicabilidade da metodologia. Os resultados mostraram as vantagens da aplicação de programas de resposta na 

demanda na operação adequada da rede com o intuito de minimizar o custo global dessa operação. 

 

Palavras-chave: Resposta da demanda; Programação linear; Sistemas de Energia Elétrica; AMPL. 

 

1. Introdução 

Os sistemas elétricos de potência (SEP) sofrem uma constante demanda por expansão devido 

ao aumento contínuo de unidades consumidoras ligadas à rede e ao seu crescente uso de 

equipamentos eletrônicos. Devido a essa grande necessidade e a enorme complexidade natural 

de um SEP, torna-se necessária a adoção de medidas estratégicas que garantam segurança, 

confiabilidade e qualidade do sistema enquanto novas demandas são incorporadas. 

A solução mais comum é dada por investimentos na geração e transmissão de energia elétrica, 

solução que é, na maioria das vezes, bastante onerosa. Buscando contornar esse problema, a 

contemporaneidade oferece tecnologias e técnicas cada vez mais sofisticadas para a gestão do 

sistema, nesse passo o setor elétrico caminha para a modernização alavancada pela 

implementação de tecnologias de comunicação, sensoriamento e monitoramento do uso de 

energia. 

Entre as modernizações implementadas nos sistemas, a implantação de um sistema de 

comunicação em tempo real e repleto de dados é uma das principais estratégias para auxiliar 

na busca de soluções ao problema da expansão. O conceito de uma rede viva e capaz de se 

mobilizar é dado pelas smart grids, onde há medição inteligente do consumo e comunicação 

por meios digitais.  

Uma forma que vem sido utilizada na diversificação do uso da rede são os Recursos 

Energéticos Distribuídos (RED), que segundo [1], são tecnologias de geração, armazenamento 

de energia elétrica e redução do consumo que abrangem conceitos de eficiência energética, 

Geração Distribuída (GD), armazenamento de energia, Veículos Elétricos (VE) e Resposta da 

Demanda (RD), esse último será o enfoque da abordagem deste trabalho.   

A Resposta da Demanda é uma tecnologia de gestão que dá ao consumidor a possibilidade de 

ser ativo no SEP e, trata-se de um sistema onde, por meio de precificação, benefícios ou 

outros tipos de incentivos, o consumidor altera a sua curva de demanda. Dessa forma, o 

usuário se beneficia pela redução de tarifas e/ou consumo e o operador do sistema garante que 

este atue de forma adequada. 

No Brasil, essa iniciativa de RD é muito recente. Em 2017, houve a primeira intenção para a 

implementação de um programa de resposta da demanda, se tratando de um projeto piloto 
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abrangendo apenas consumidores industriais das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Dessa 

forma, torna-se interessante estudar diferentes programas de RD com variadas abordagens, 

regras e parâmetros. Assim, tem-se como escopo deste artigo, além da análise conceitual, a 

implementação de um modelo de RD e sua simulação em múltiplos cenários, analisando os 

benefícios dessa tecnologia por meio da solução de um problema de otimização matemático 

usando o software matemático AMPL. 

 

 1.1 Recursos Energéticos Distribuídos 

Os RED são caracterizados pela geração e armazenamento atrás do medidor, ou seja, dentro 

dos limites das concessionárias de energia e em conjunto às unidades consumidoras. Com o 

avanço das próprias tecnologias de geração e armazenamento, mas também de automação e 

telecomunicações, os RED vem se tornando cada vez mais presentes nos sistemas de energia 

elétrica, devido ao maior interesse em redução de custos e também maior participação dos 

consumidores. 

Uma maior inserção de RED é observada não somente no Brasil, mas também no mundo 

inteiro, notando-se o poder disruptivo da implantação destes recursos, que provocam a 

descentralização do gerenciamento do setor elétrico e, consequentemente, a maior 

complexidade desses. Tendo como base esse cenário, é necessário estudar e adotar novas 

práticas de gerenciamento, planejamento e operação desses recursos, de forma a garantir o 

cumprimento de parâmetros técnicos como segurança e confiabilidade. 

 

 1.2 Resposta da Demanda 

A Resposta da Demanda age diretamente no problema associado à necessidade de um sistema 

elétrico de potência de possuir segurança. Em sua operação diária, o SEP esbarra na 

imperativa de buscar um balanço equilibrado entre consumo e geração em tempo real e, além 

disso, é intrínseco ao sistema mudanças abruptas que o fazem tender para o desequilíbrio 

aumentando a imprevisibilidade da operação em tempo real. 

Nessa linha de ação, técnicas de gestão como a da Resposta da Demanda dão ao operador a 

possibilidade de aumentar a previsibilidade do sistema, diminuindo a volatilidade de preços, e 

o poder de agir na busca de equilíbrio quando o sistema estiver operando em condições 

anormais, graças ao poder de manipular a curva de demanda em tempo real. 

Como resultado é possível obter uma série de reduções de custos em toda a cadeia do SEP, 

beneficiando todas as partes. Mais pronunciadamente, há a redução dos custos de geração, 

uma vez que existe o deslocamento do pico de demanda; pelo lado da transmissão, a rede 

pode diminuir a quantidade e a magnitude dos investimentos em aumento de capacidade de 

transmissão e, pelo lado da geração, há uma demanda menor por despachos onerosos em 

usinas térmicas e/ou nucleares.  

Os programas de RD podem ser divididos em duas categorias: baseados em preços ou em 

incentivos, [2]. 

 1.2.1 Resposta da Demanda Baseada em Preços 

Um programa de resposta da demanda baseada em preços visa a mudança do perfil de 

consumo durante o dia, graças a adoção de uma política de preços que variam de acordo com 

as horas. O valor do kilowatt-hora irá variar de acordo com a carga total consumida: quanto 

maior a demanda total do sistema maior o preço, e quanto menor a demanda total menor o 

preço. Nesta subdivisão podem ser encontrados os seguintes tipos de programas: 
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Time-of-use (TOU): nessa tarifação, o dia é dividido em períodos de tempo, em cada qual 

existe uma programação de taxas diferentes, nos períodos de ponta o preço do kilowatt-hora é 

mais caro e fora deste período mais barato, forçando o consumidor a diminuir seu consumo 

durante o patamar pesado (horários de ponta). Além dessa classificação horária é possível ter 

patamares intermediários, diferentes períodos de ponta ou também variação de preços durante 

o ano, com a mudança das estações. 

Critical Peak Pricing (CPP): a tarifa é variada conforme a situação que o sistema se 

encontra, uma rede sob maior estresse e com custos de geração mais altos gera uma tarifa 

mais alta para os consumidores, para balancear essa penalização o consumidor recebe uma 

tarifa mais branda quando este mantém seu consumo em dias e épocas do ano mais amenas 

para a rede. 

Peak Time Rebate (PTR): nessa modalidade, os consumidores recebem diretamente para 

manter seu perfil de consumo abaixo de uma linha base pré definida. 

Real Time Pricing (RTP): aqui os consumidores ficam expostos ao preço real da energia 

naquele momento, o preço da hora subsequente é repassado ao consumidor com um período 

de antecedência de 24 a 1 hora. 

 1.2.2 Resposta da Demanda Baseada em Incentivos 

O modelo de RD baseado em incentivos busca oferecer um encorajamento financeiro aos 

participantes quando o fornecimento de energia se encontra em risco. Neste tipo de programa, 

quando há queda da confiabilidade do sistema, o operador do sistema ordena despachos aos 

consumidores, que devem diminuir sua demanda em relação a uma linha de base previamente 

estipulada e podem sofrer sanções caso não cumpram tal despacho. Podem ser vistos os 

seguintes programas nesse modelo: 

Controle Direto da Carga: o operador intervém diretamente na carga do consumidor 

podendo desligá-las ou reduzi-las durante períodos acordados. 

Interruptibilidade: oferecido aos grandes consumidores, nesse modelo a redução de carga é 

vinculada ao sistema de tarifação e a cada despacho um desconto ou crédito nas tarifas é 

proporcionado. 

Demanda Bidding ou Participação Econômica nos Mercados de Energia: o consumidor 

participa do mercado como um tipo de gerador, pois os mesmos oferecem sua redução de sua 

carga a um preço inferior a geradores mais caros que os mesmos. 

Programas de Emergência: possibilidade de realizar pagamentos e incentivos durante 

períodos emergenciais. 

Participação no Mercado de Serviços Ancilares: o consumidor oferta sua redução de carga 

para operar em stand by no mercado de reserva e regulamentação de frequência. 

Participação no Mercado de Capacidade: neste modelo o consumidor, a fim de substituir a 

geração convencional e também a entrega de novos recursos, oferta a redução de carga em 

modelos de capacidade. 

 

 1.3 Resposta da Demanda no Brasil 

Observando toda a história do sistema energético brasileiro, pode-se considerar que a 

implantação de programas de resposta da demanda é recente. Durante muito tempo existiam 

apenas programas de resposta da demanda baseados em preços, e estes disponíveis apenas 

para determinados tipos de consumidores, aqueles conectados em média ou alta tensão, e 
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poderiam contar com as modalidades tarifárias azul e verde, exemplos de programas TOU. 

Posteriormente, o acesso aos demais consumidores foi aumentando, como a criação da tarifa 

branca, posta em prática a partir de 2018 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

e que permitia aos consumidores de baixa tensão uma tarifação estilo TOU. 

 

 1.3.1 Programa Piloto de Resposta da Demanda 

O primeiro programa de resposta da demanda baseado em incentivos nacional foi debatido a 

partir da Audiência Pública ANEEL n° 43/217 e instituído a partir da Resolução Normativa 

ANEEL n°792/2017 [3] contemplando inicialmente apenas os consumidores industriais das 

regiões Norte e Nordeste do país. A escolha das regiões foi deliberada a partir do contexto de 

geração variável e do histórico recente de escassez hídrica da região Nordeste, o qual fez com 

que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) despachasse usinas termelétricas fora da 

ordem de mérito durante esse período. Já na região Norte devido a facilidade da exportação de 

energia através do SIN por estas duas regiões. 

De início, para participar do programa os interessados deveriam ser consumidores livres, 

parcialmente livres ou que seguissem o artigo 5° da Lei n° 13.182/2015, conectados na rede 

de supervisão do ONS e localizados nos subsistemas Norte e Nordeste. Também poderiam 

participar agentes participantes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 

na função de agregadores.  

No modelo do programa implementado pela ANEEL, a redução de demanda baseava-se em 

Linhas Base de Consumo e, segundo [4] e [5] o consumidor somente receberia o incentivo 

caso reduzisse, em relação a sua linha de base, 90% do valor despachado pelo ONS, no 

mínimo. A linha de base é calculada conforme a média de consumo por hora dos últimos dias 

de acordo com um período de dias anteriores ao despacho, buscando verificar se o montante 

de fato foi reduzido e o produto atendido, e garantindo que sejam considerados no cálculo 

apenas os dias típicos de consumo. 

Para uma determinada linha de base existem limites inferiores e superiores, correspondente a 

uma variação de 10% da linha de base nominal. Nestes limites paralelos, para um 

correspondente produto a ser despachado há um período antecedente e outro subsequente, 

chamados de deltas, no qual o consumo deve estar acima do limite inferior, funcionando 

como períodos intermediários para que o consumidor altere seu perfil de consumo. O 

consumo não deve variar acima do limite superior ou abaixo do limite inferior fora do período 

de despacho, caso contrário não haverá pagamento ao participante. Por fim, caso o 

consumidor não atenda a três ordens de despacho do ONS ele seria excluído do programa 

piloto. 

Durante a primeira “sprint” do programa piloto, que teve vigência até dia 30 de junho de 

2019, apenas duas empresas participaram do programa, evidenciando uma baixa adesão dos 

consumidores, sendo que somente uma recebeu ordens de despacho. No decorrer desse ciclo 

verificou-se que algumas melhorias no projeto poderiam ser implementadas, como: 

antecipação da divulgação da linha de base, diversificação dos métodos de cálculo da linha de 

base, eliminação da necessidade do delta para retomada do consumo, pagamento da redução 

da demanda por um valor fixo e até mesmo o cálculo da linha de base pelo próprio 

consumidor. Após o fim da primeira fase do programa, este foi prorrogado diversas vezes por 

meio de Resoluções Normativas (RN) da ANEEL, estando em vigência até a data de 27 de 

junho de 2022. Além disso, por meio da RN ANEEL 911, de 21 de dezembro de 2020, o 

programa teve seu acesso expandido para todas as demais regiões do país, permitindo que 

diversos outros consumidores possam se juntar ao projeto. 
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2. Metodologia 

Nesta seção é realizada uma descrição detalhada da análise realizada na proposta de 

programas de respostas da demanda em sistemas de energia elétrica.  

Buscando avaliar os efeitos da implementação de um programa de resposta da demanda 

baseada em incentivos, foram realizadas simulações computacionais do problema de 

otimização para demonstrar que políticas de resposta da demanda são benéficas, melhorando 

os parâmetros de confiabilidade do SEP. Com isso, pretende-se analisar tecnicamente 

múltiplas variáveis do sistema bem como diferentes cenários de oferta dos consumidores no 

âmbito do programa de RD. 

Para facilidade de compreensão, as etapas principais da metodologia podem ser 

sistematizados da seguinte forma: 

1. Definição de um modelo matemático de otimização para o programa de RD; 

2. Determinação do programa de resposta da demanda e seus participantes através da 

solução do problema de otimização; 

3. Simulação de sistemas de teste e avaliação dos resultados; 

4. Evolução do programa melhorando sua metodologia e repetição do item 3; 

Neste trabalho foram selecionados dois sistemas de teste diferentes, sendo um com 

complexidade menor, de apenas 3 barras, e outro com complexidade maior, de IEEE-14 

barras. Ambos sistemas contam com unidades de geração e consumo bem identificadas na 

topologia do sistema e, todos os consumidores são voluntários a redução de demanda e, 

portanto, participantes dos programas de RD. 

O primeiro cenário de simulação do problema avalia a utilização de um modelo mais simples 

de redução da demanda, onde existe um único montante a ser reduzido a um preço fixo, ou 

seja, os consumidores devem acatar totalmente ao despacho, não existindo a possibilidade de 

atender apenas a uma parcela. Após a obtenção e verificação dos resultados neste primeiro 

cenário, implantou-se a compartimentação por blocos de oferta, onde ocorreu a divisão dos 

montantes de potência e preços de redução de demanda, possibilitando o despacho em 

parcelas. 

Em ambos casos, objetiva-se obter o programa de RD mais otimizado, isto é, aquele com 

menor custo de operação total, satisfazendo as restrições do sistema, sempre buscando 

garantir o fornecimento de energia a todos os consumidores e evitando cortes de carga. Para 

tal, utiliza-se o software de otimização e programação matemática AMPL (A Mathematical 

Programming Language), por meio do solver Cplex, possibilitando a obtenção da solução 

ótima considerando o modelo linear proposto. 

O AMPL é um software de modelagem de linguagem algébrica utilizado para descrever e 

solucionar problemas de otimização de baixa a elevada complexidade, personalizados, sendo 

assim capaz de auxiliar na tomada de decisões em aplicações de negócios ou pesquisas. É um 

software que possui linguagem própria, de certa similaridade com a sintaxe de problemas 

matemáticas de otimização, facilitando a leitura e interpretação do código. Em adição, conta 

com vários solvers, que suportam dos problemas mais simples aos mais complexos, além de 

possibilitar integração com diversos outros softwares para extração e manipulação de dados. 

 

 2.1 Modelagem básica da resposta da demanda: 
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O modelo matemático proposto para simular a operação do sistema considerando programas 

de resposta de demanda é apresentado em (1) - (8). A equação (1) corresponde a função 

objetivo que corresponde à minimização do custo total de operação. Neste modelo, entende-se 

que o custo total descrito é o custo de operação do sistema uma vez que seu resultado 

expressa o valor monetário a ser pago no caso de determinados despachos, tais valores seriam 

então o custo associado para manter o equilíbrio atendendo às demandas. Na função objetivo 

(1) são constantes pré-definidas: os valores a serem pagos pela geração para cada unidade 

geradora (𝐶𝑗 em [$/MW]), os custos do despacho na participação de cada consumidor no 

programa de RD (𝐵𝑘 em [$/MW]) e o valor que representa o custo de um eventual corte de 

carga involuntário para o consumidor (𝑀𝑘 em [$/MW]). Esta última constante deve assumir 

valor elevado quando comparado com as outras, pois tem a função de penalizar a necessidade 

do corte involuntário de carga. 

 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 (∑𝐶𝑗 ⋅ 𝐺𝑗 

𝑔𝑒𝑟.

𝑗=1

+∑𝐵𝑘 ⋅ 𝑅𝐷𝑘

𝑛𝑅𝐷

𝑘=1

+ ∑ 𝑀𝑘 ⋅ 𝑅𝑘  

𝑐𝑜𝑛𝑠.

𝑘=1

 ) ⋅ 𝑆𝑏                     (1) 

sujeito a: 

( ∑ 𝐺𝑗
𝑗 𝜖 𝛹𝑠

𝐺

  − ∑ 𝑓𝐿
𝐿|𝑟(𝐿)=𝑆

 − ∑ 𝑓𝐿
𝐿|𝑂(𝐿)=𝑆

+ ∑ 𝑅𝑘
𝑘 𝜖 𝛹𝑠

𝐷

 )

= ∑ (𝐷𝑘−𝑈𝑘 ⋅ 𝑅𝐷𝑘)

𝑘 𝜖 𝛹𝑠
𝐷

; ∀𝑆 𝜖 𝛺𝑏𝑎𝑟.                      (2)  

𝑓𝐿  =  𝑏𝐿 ⋅ (𝜃𝑂(𝐿) − 𝜃𝑟(𝐿)); ∀𝐿 𝜖 𝛺
𝐿     (3)  

0 ≤ 𝑅𝐷𝑘  ≤  𝑅𝐷𝑘
𝑀Á𝑋; ∀𝑘 𝜖 𝛺𝑛𝑅𝐷   (4)   

𝑅𝑘  ≤ 𝐷𝑘
𝑀Á𝑋;  ∀𝑘 𝜖 𝛺𝑐𝑜𝑛𝑠.   (5)  

0 ≤ 𝐺𝑗  ≤  𝐺𝑗
𝑀Á𝑋; ∀𝑗 𝜖 𝛺𝑔𝑒𝑟.    (6)  

−𝑓𝐿
𝑀Á𝑋  ≤ 𝑓𝐿  ≤  𝑓𝐿

𝑀Á𝑋; ∀𝐿 𝜖 𝛺𝐿     (7)   
𝜃1  =  0    (8)    

Em que: 

Simbologia Descrição Unidade 

𝐶𝑗 Custo de geração de potência ativa da unidade j [$/MW] 

𝐺𝑗 Geração de potência ativa da unidade j  [MW] 

𝐵𝑘 Custo de despacho otimizado da redução da demanda 

para o consumidor k participante do programa de RD 

[$/MW] 

𝑅𝐷𝑘  Despacho otimizado da redução da demanda para o 

consumidor k participante do programa de RD 

[MW] 

𝑀𝑘  Custo de corte de carga involuntário para o consumidor k 

participante do programa de RD  

[$/MW] 



 

     V Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção 

01/08/2022 a 04/08/2022 

  

168 
 

𝑅𝑘 Corte de carga involuntário para o consumidor k participante do 

programa de RD 

[MW] 

𝑆𝑏 Potência aparente base j  [MVA] 

𝑓𝐿  Fluxo de potência ativa pela linha de transmissão L [MW] 

𝑟(𝐿) Barra de recebimento da linha L - 

𝑂(𝐿)  Barra de envio da linha L - 

𝑈𝑘  Variável binária que define a presença ou não de despacho. 

Quando é igual a 1 indica que houve despacho de RD para este 

consumidor; caso contrário, não houve despacho de RD para 

este consumidor 

- 

𝑏𝐿  Valor da susceptância da linha L [p.u] 

𝐺𝑗
𝑀Á𝑋 Capacidade máxima de geração do gerador j  [MW] 

𝑓𝐿
𝑀Á𝑋  Fluxo máximo de potência permitido na linha L [MW] 

 𝜃𝑁 Abertura angular da barra [rads] 

 𝛹𝑠
𝐺 Conjunto que contém as unidades geradoras ligadas na barra S - 

 𝛹𝑠
𝐷 Conjunto que contém os consumidores ligados na barra S - 

𝛺𝑏𝑎𝑟.  Conjunto que contém todas as barras do sistema; - 

𝛺𝑛𝑅𝐷 Conjunto que contém os participantes do programa de RD - 

𝛺𝐿  Conjunto que contém todas as linhas de transmissão do sistema - 

 

A equação (2) é a descrição correspondente com a primeira Lei de Kirchhoff equivalente ao 

balanço de potência nas barras (nós) do sistema. Para a descrição do fluxo de potência no 

sistema foi considerada a formulação do fluxo de carga linearizado visando minimizar o 

esforço computacional para a solução via software. Essa aproximação não afeta a 

interpretação dos resultados e, consequentemente, a potência reativa do sistema não é 

considerada na modelagem. Em (3) é dada a fórmula matemática para o fluxo linearizado do 

sistema, o qual dependerá da abertura angular da linha. Em (4) é especificado que o limite da 

participação na RD para cada consumidor corresponde à quantidade de corte ofertada pelo 

mesmo. As equações (5), (6) e (7) são restrições físicas intrínsecas ao sistema: (5) limita o 

corte involuntário de carga ao consumidor j a sua demanda máxima; (6) é limitação da 
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geração máxima possível pelo gerador i, enquanto (7) é a limitação física de fluxo de potência 

comportado na linha de transmissão. Finalmente, em (8) é definida uma referência angular 

para a análise matemática do sistema. 

2.2 Modelagem da resposta da demanda através de blocos de ofertas: 

Após a proposta do modelo básico (1) - (8), inseriu-se o conceito da compartimentação dos 

despachos possíveis de RD, algo semelhante ao que ocorre no mercado de energia nos países 

Ibéricos. Nesse novo modelo, o despacho de ordens de redução da demanda é fixado em 

patamares, dessa forma ao acionar o programa de RD o consumidor deverá obrigatoriamente 

atender a este bloco ofertado e receberá o valor vendido correspondente. 

Os blocos ou patamares funcionam da seguinte forma: ainda existe um limite máximo da 

quantidade de redução que o consumidor pode ofertar; esse valor é dividido em três blocos 

com pesos pré-determinados de maneira que o primeiro bloco possua uma quantidade maior 

de potência ativa e dos subsequentes uma quantidade menor. O primeiro bloco possui o 

menor custo por MW, enquanto os outros dois apresentam custos maiores. Nessa operação o 

bloco não pode ser fracionado, toda sua totalidade deve ser adquirida pelo preço acordado 

neste patamar. Adicionalmente, a ordem dos despachos por blocos deve ser seguida, ou seja, 

para que o terceiro bloco chegue a ser despachado obrigatoriamente o primeiro e o segundo 

devem ter sido adquiridos pelo operador. 

Dessa maneira, o esquema de blocos torna-se mais atrativo ao participante do programa uma 

vez que este consegue garantir a venda de uma certa quantidade de RD para o Operador, que 

caso necessite uma redução maior deverá pagar por ela um preço mais oneroso que o 

primeiro. Para o Operador, este modelo faz com que haja maior disputa na precificação entre 

os ofertantes reduzindo o custo total referente ao programa de RD.  

Para considerar a oferta por blocos no programa de RD, a função objetivo mostrada em (1) na 

formulação básica deve ser atualizada como segue: 

 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 (∑𝐶𝑗 ⋅ 𝐺𝑗

𝑔𝑒𝑟.

𝑗=1

  + ∑∑𝐵𝑘ℎ ⋅ 𝑅𝐷𝑘ℎ

𝑛𝐵𝐿

ℎ=1

𝑛𝑅𝐷

𝑘=1

  + ∑ 𝑀𝑘 ⋅ 𝑅𝑘  

𝑐𝑜𝑛𝑠.

𝑘=1

) ⋅ 𝑆𝑏                 (9) 

 

Observe que o segundo termo do somatório é modificado havendo, agora, um somatório 

duplo contemplando tanto a variação do montante de RD por participante k como também a 

variação da oferta por blocos. As restrições do problema também são modificadas da seguinte 

forma: 

( ∑ 𝐺𝑗
𝑗 𝜖 𝛹𝑠

𝐺

  − ∑ 𝑓𝐿
𝐿|𝑟(𝐿)=𝑆

 − ∑ 𝑓𝐿
𝐿|𝑂(𝐿)=𝑆

+ ∑ 𝑅𝑘
𝑘 𝜖 𝛹𝑠

𝐷

 )

= ∑ (𝐷𝑘−𝑈𝑘 ⋅ ∑ 𝑅𝐷𝑘ℎ

𝑛𝐵𝐿

ℎ=1

) 

𝑘 𝜖 𝛹𝑠
𝐷

;  ∀𝑆 𝜖 𝛺𝑏𝑎𝑟.                     (10) 

 

𝑓𝐿  =  𝑏𝐿 ⋅ (𝜃𝑂(𝐿) − 𝜃𝑟(𝐿)); ∀𝐿 𝜖 𝛺
𝐿            (11)  

0 ≤ 𝑅𝐷𝑘ℎ  ≤  𝑅𝐷𝑘ℎ
𝑀Á𝑋; ∀𝑘 𝜖 𝛺𝑛𝑅𝐷    (12) 

𝑅𝑘  ≤ 𝐷𝑘
𝑀Á𝑋;  ∀𝑘 𝜖 𝛺𝑐𝑜𝑛𝑠    (13) 

0 ≤ 𝐺𝑗  ≤  𝐺𝑗
𝑀Á𝑋; ∀𝑗 𝜖 𝛺𝑔𝑒𝑟    (14)   
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−𝑓𝐿
𝑀Á𝑋  ≤ 𝑓𝐿  ≤  𝑓𝐿

𝑀Á𝑋; ∀𝐿 𝜖 𝛺𝐿     (15)   
𝜃1  =  0   (16) 

 

Em que 𝑅𝐷𝑘ℎ representa o bloco h de redução da demanda pelo consumidor k em [MW], 𝐵𝑘ℎ 

representa o custo do despacho do bloco h de redução da demanda pelo consumidor k em 

[$/MW].   

Observe que ambas formulações correspondem a problemas de otimização linear, em que as 

variáveis principais correspondem às ofertas ótimas para o programa de RD que minimizam o 

custo total de operação do sistema.  

 

3. Resultados  

Para obter as soluções ótimas das formulações descritas na seção 2, utilizou-se o AMPL nas 

simulações dos sistemas de teste. 

3.1. Sistema de 3 barras 

Este sistema apresenta a menor complexidade, sendo composto por uma barra de geração e 

duas barras de carga, de modo que as três barras são conectadas por linhas de transmissão 

como mostrado na Figura 1. Os dados básicos dos componentes e das barras, que são 

utilizados na simulação do problema básico (1) - (8), são apresentados na Figura 1, Tabela 1 e 

Tabela 2.  Para a simulação da formulação por blocos (9) - (15), utilizam-se os dados 

especificados na Tabela 3.  Nesta Tabela, especificam-se os tamanhos dos blocos em 

porcentagem considerando o valor, tanto de potência como do custo, de RD que tinha sido 

fixado na formulação básica. 

 

Tabela 1 - Parâmetros de linha para o sistema de 3 barras 

Parâmetro L12 L13 L23 

𝑓𝐿
𝑀Á𝑋 (MW) 50 60 60 

𝑏𝐿 (pu) 0,5 0,5 0,5 

 

 

Figura 1 - Sistema de 3 barras 
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Tabela 2 - Parâmetros especificados para o sistema de 3 barras 

Parâmetro Barra 1 Barra 2 Barra 3 

𝐵𝑘 ($/MW) 0 50 100 

𝑅𝐷𝑘
𝑀Á𝑋 (MW) 0 10 2 

𝐷𝑘
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (MW) 0 60 20 

𝐺𝑗
𝑀Á𝑋 (MW) 80 0 0 

𝐶𝑗 ($/MW) 60 0 0 

𝑀𝑘 ($/MW) 2000 3000 2500 

𝑈𝑘 (0 ou 1) 0 1 1 

 

Tabela 3 - Parâmetros dos blocos para o sistema de 3 barras 

Parâmetro Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 

𝐵𝑘(MW) 100% 105% 110% 

𝑅𝐷𝑘ℎ
𝑀Á𝑋 (MW) 60% 20% 20% 

 

As soluções obtidas para o problema básico e para o problema considerando a oferta em 

blocos são apresentadas nas tabelas 4 e 5. 

 

Tabela 4 - Solução ótima para a formulação básica - Sistema de 3 barras 

Custo ($/h) 4700 

Variável Barra 1 Barra 2 Barra 3 

𝐺𝑗 (MW) 70 0 0 

 𝑅𝐷𝑘 (MW) 0 10 0 

𝜃𝑛 (rad) 0 -0,8 -0,6 

𝑅𝑘 (MW) 0 0 0 

  Linha L12 Linha L13  Linha L23 
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𝑓𝐿 (MW) 40 30 -10 

 

Tabela 5 - Solução ótima do problema considerando oferta em blocos - Sistema de 3 barras 

Custo ($/h) 4715 

Variável Barra 1 Barra 2 Barra 3 

𝐺𝑗 (MW) 70 0 0 

 

 

 𝑅𝐷𝑘ℎ (MW) 

Bloco 1 0 6 0 

Bloco 2 0 2 0 

Bloco 3 0 2 0 

𝜃𝑛(rad) 0 -0,8 -0,6 

𝑅𝑘(MW) 0 0 0 

  Linha L12 Linha L13 Linha L23 

𝑓𝐿 (MW) 40 30 -10 

 

Os resultados obtidos da otimização são resumidos na Figura 2. Observe que sem a execução 

de nenhum programa de resposta da demanda, o custo de operação do sistema apresenta um 

valor máximo, ou seja, toda geração será despachada de modo a atender todas as demandas 

dos consumidores. Com a implementação do programa básico de resposta da demanda vemos 

a redução do custo total de geração em um fator de 2,083%. Já com a adição de blocos ao 

projeto percebeu-se um crescimento do custo total em relação ao programa básico, gerando 

uma redução de 1,77% em relação ao custo máximo. A tendência de despachos continuou a 

mesma tanto no programa básico quanto naquele com blocos, apenas a barra 2 sofreu oferta 

de redução e de montante total igual (10MW). Além disso, em ambos os programas nenhum 

corte de carga foi efetuado, significando o atendimento da demanda de todas as unidades 

consumidoras. 
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Figura 2 - Custo total de operação para o sistema de 3 barras em cada caso 

 

 

3.2 Sistema de 14 barras 

Seguidamente, foram realizadas as simulações utilizando um sistema mais complexo e 

completo, o sistema de 14 barras IEEE. Este sistema está composto por barras que possuem 

apenas geração, barras que possuem geração e carga e barras que possuem apenas 

consumidores conectados. A topologia do sistema é mostrada na Figura 3. Os problemas de 

otimização dos programas de RD básico e por blocos de ofertas, são resolvidos para este 

sistema considerando os dados mostrados na Tabela 6. Os parâmetros elétricos do sistema 

podem ser encontrados em [6]. Os blocos de oferta considerados seguem a mesma proporção 

aos utilizados para o sistema de 3 barras. 
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Figura 3 - Sistema de 14 barras 

 

Tabela 6 - Parâmetros especificados para o sistema de 14 barras 

Barra 𝑅𝑘 
($/MW) 

𝑅𝐷𝑘 
(MW) 

𝐷𝑘
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

(MW) 
𝐺𝑗
𝑀Á𝑋  

(MW)  

𝐶𝑗 

($/MW) 

𝐶𝑘 
($/MW) 

𝑈𝑘  
(0 ou 1) 

1 0 0 0 232,4 100 2500 0 

2 95 2,5 21,70 40 80 2500 1 

3 98 8 94,2 0 0 2300 1 

4 98 5 47,8 0 0 2500 1 

5 98 0,5 7,6 0 0 2600 1 

6 105 0,8 11,2 0 0 2700 1 

7 102 0 0 0 0 2500 0 

8 102 0 0 0 0 2500 0 

9 70 7 29,5 0 0 2800 1 
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10 102 0,9 9 0 0 2900 1 

11 90 0,5 3,5 0 0 3000 1 

12 95 1 6,1 0 0 2900 1 

13 78 1,2 13,5 0 0 2950 1 

14 100 1 14,9 0 0 3050 1 

 

As soluções ótimas obtidas para o programa de RD através da implementação no AMPL são 

apresentadas nas Tabelas 7 e 8.  

Observe que na Tabela 7 e 8 são apresentados os valores de geração e da participação no RD 

por parte dos consumidores. Pode-se observar, que na solução ótima de ambos problemas não 

teve corte involuntário de carga. Notou-se também que na formulação básica, os 

consumidores alocados nas barras 3 e 9 apresentam uma maior participação no programa de 

RD, no entanto, quando considerada a oferta por blocos o consumidor alocado na barra 3 

participa do programa com uma redução de potência menor e, percebe-se que o incentivo para 

a participação no programa cria um impacto positivo pois aumenta a competitividade. 

 

Tabela 7 - Solução ótima para a formulação básica - Sistema 14 barras 

Custo ($/h) 24814,1 

Barra 𝐺𝑗 (MW) 𝑅𝐷𝑘 (MW) 𝜃𝑛 (rad) 𝑅𝑘 (MW) 

1 192,3 0 0 0 

2 40 2,5 -0,084 0 

3 0 8 -0,220 0 

4 0 5 -0,180 0 

5 0 0,5 -0,152 0 

6 0 0 -0,247 0 

7 0 0 -0,230 0 

8 0 0 -0,230 0 

9 0 7 -0,257 0 

10 0 0 -0,264 0 

11 0 0,5 -0,260 0 

12 0 1 -0,267 0 
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13 0 1,2 -0,272 0 

14 0 1 -0,290 0 

 

Tabela 8 - Solução ótima do problema considerando oferta em blocos - Sistema 14 barras 

Custo ($/h) 24850,6 

 

Barra 

 

𝐺𝑗 (MW) 

 

𝑅𝐷𝑘ℎ (MW) 

 

𝜃𝑛(rad) 

 

𝑅𝑘(MW) 

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 

1 198,8 0 0 0 0 0 

2 40 1,5 0,5 0 -0,087 0 

3 0 4,8 0 0 -0,227 0 

4 0 3 0 0 -0,183 0 

5 0 0,3 0 0 -0,157 0 

6 0 0 0 0 -0,253 0 

7 0 0 0 0 -0,236 0 

8 0 0 0 0 -0,236 0 

9 0 4,2 1,4 1,4 -0,263 0 

10 0 0 0 0 -0,270 0 

11 0 0,3 0,1 0,1 -0,265 0 

12 0 0,6 0,2 0 -0,273 0 

13 0 0,72 0,24 0,24 -0,278 0 

14 0 0,6 0 0 -0,296 0 

 

A Figura 4 apresenta um resumo dos resultados observados nas soluções dos problemas de 

otimização propostos. Para o sistema de 14 barras pode-se observar que o custo total de cada 

caso segue a mesma tendência para o sistema de 3 barras, ou seja, um custo máximo sem a 

execução de nenhum programa de resposta da demanda e uma redução do custo com adição 

do projeto de RD. Nesse caso, com a aplicação do programa básico houve uma economia de 

6,15% e já com os blocos um total de 6,01%. 
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Figura 4 - Custo total de operação para o sistema de 14 barras em cada caso 

 

4. Considerações Finais 

Neste trabalho são propostos dois problemas de otimização matemática para considerar os 

programas de resposta da demanda na operação dos sistemas de energia elétrica. Inicialmente, 

uma modelagem básica foi proposta, em que a oferta realizada pelos consumidores 

corresponde a um único montante de potência que pode ser reduzida a interesse do operador 

do sistema juntamente com o custo envolvido nessa ação. Para tornar a modelagem mais 

realista e seguindo os mecanismos de ofertas do mercado elétrico da península Ibérica, foram 

modeladas ofertas por blocos. Nessa modelagem, os consumidores realizam suas ofertas para 

participar do programa de RD divididas em parcelas de potência a ser cortada voluntariamente 

acompanhadas de seus respectivos custos. Essas modelagens permitem uma participação ativa 

do consumidor na operação do sistema e mostram que essa participação pode ser tão 

importante quanto à dos agentes geradores. 

De acordo com as modelagens e simulações realizadas neste trabalho, foi possível concluir 

que a aplicação de programas de Resposta da Demanda baseada em incentivos trazem 

economia ao sistema, observado pela redução do custo de operação. Também foi observado 

que a modelagem por meio do despacho em blocos encareceu o custo total de operação, em 

contrapartida a um benefício maior para o consumidor participante do programa de RD 

trazendo diferentes perspectivas sobre o mercado de energia. 

A otimização realizada apresentou um bom desempenho, considerando que as equações foram 

linearizadas e os sistemas utilizados foram simplificados, de modo que a modelagem e o 

conjunto software-solver foram bem desenvolvidos e utilizados para a aplicação em questão. 

Para trabalhos futuros, almeja-se desenvolver ainda mais a modelagem realizada, refinando-o. 

É interessante iniciar o processo de análise matemática da confiabilidade do sistema, ou seja, 

por meio numérico, avaliar a ocorrência de faltas no sistema, através da criação de diferentes 

cenários. Por fim, adaptar a modelagem para um problema de programação não-linear, 
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envolvendo os diferentes tipos de perdas que envolvem os modelos mais próximos do real, 

aperfeiçoando os resultados. 

 

5. Referências Bibliográficas 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Plano 

Nacional de Energia 2050. Brasília, 2020. 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Empresa de Pesquisa Energética. Resposta da Demanda: Conceitos, 

Aspectos Regulatórios e Planejamento Energético. Brasília, 2019. 

BRASIL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nº 792, de 2017. Estabelece os critérios e 

as condições do programa da Resposta da Demanda. Brasília. 

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. 1º Relatório de Análise do Programa Piloto de Resposta da Demanda. Brasil, 2018. 

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. 2º Relatório de Análise do Programa Piloto de Resposta da Demanda. Brasil, 2019. 

CHRISTIE, Rich. Power Systems Test Case Archive. Universidade de Washington, Faculdade de Engenharia, 

ago. 1993. Disponível em: <http://labs.ece.uw.edu/pstca/pf14/pg_tca14bus.htm>. Acesso em: 01 jul. 2022. 

CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Regras Provisórias de Comercialização: 

Resposta da Demanda. São Paulo, 2021. 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Empresa de Pesquisa Energética. Recursos Energéticos Distribuidos: 

Impactos no Planejamento Energético. Rio de Janeiro, 2018. 

BRASIL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nº 849, de 2019. Altera a Resolução 

Normativa nº 792/2017, que instituiu o Programa Piloto de Resposta à Demanda. Brasília. 

BRASIL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nº 866, de 2019. Altera a Resolução 

Normativa nº 792/2017, que instituiu o Programa Piloto de Resposta à Demanda. Brasília. 

BRASIL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nº 887, de 2020. Altera a Resolução 

Normativa nº 792/2017, que instituiu o Programa Piloto de Resposta à Demanda. Brasília. 

BRASIL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nº 911, de 2020. Altera a Resolução 

Normativa nº 792/2017, que instituiu o Programa Piloto de Resposta à Demanda. Brasília. 

BRASIL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nº 938, de 2021. Altera a Resolução 

Normativa nº 792/2017, que instituiu o Programa Piloto de Resposta à Demanda. Brasília. 

NEGRETE, Lina P. Garcés. Planejamento da Expansão de Sistemas de Transmissão Considerando Análise 

de Confiabilidade e Incertezas na Demanda Futura. 2010. 147 p. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - 

Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira. 

SOUZA, Rafael V. Xavier. Análise da Implementação de Políticas de Resposta da Demanda em Mercados 

de Energia Elétrica. 2013. 94 p. Dissertação (Graduação em Engenharia de Energia) - Centro de Engenharia, 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do ABC, Santo André. 

CONEJO, Antonio J.; MORALES, Juan M.; BARINGO, Luis. Real-Time Demand Response Model. IEEE 

Transactions on Smart Grid, vol. 1, n. 3, dez. 2010. 

ALBADI, Mohamed H.; EL-SAADANY, Ehab F. Demand Response in Electricity Markets: An Overview. 

IEEE Power Engineering Society General Meeting, jun. 2017 

FIGUEIREDO, Mariana. Entenda como funciona o Programa de Resposta da Demanda. Associação dos 

Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, 2021. Disponível em: 

<https://abrace.org.br/noticia/entenda-como-funciona-o-programa-de-resposta-da-demanda/>. Acesso em: 26 

jun. 2022. 

  

http://labs.ece.uw.edu/pstca/pf14/pg_tca14bus.htm
https://abrace.org.br/noticia/entenda-como-funciona-o-programa-de-resposta-da-demanda/


 

     V Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção 

01/08/2022 a 04/08/2022 

  

179 
 

Potential locations for the installation of a university restaurant  
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Resumo: Restaurantes Universitários têm uma função social, garantido qualidade em alimentação a baixo custo 

para milhares de estudantes brasileiros. Considerando fatores estratégicos definidos, o objetivo deste trabalho é 

analisar infraestrutura e métodos de produção locais específicos em regiões consideradas como adequadas face a 

um plano estratégico já definido para um novo empreendimento. Em específico, objetiva-se a indicação de locais 

potenciais para a instalação de um Restaurante Universitário. A metodologia deste trabalho se baseia em um 

framework de projeto de rede física para cadeia de suprimentos. Para tanto, pesquisa bibliográfica foi utilizada. 

Considerando as regiões de Goiânia e Aparecida de Goiânia como foco do estudo, conforme definido em plano 

estratégico, os resultados mostram que, na região em estudo, existem fornecedores de insumos  e serviços de 

transporte para tais. Com isso, 11 locais potenciais foram sugeridos para uma futura instalação de um RU. 

 

Palavras-chave: Cadeia de Suprimentos; Projeto de rede física; Infraestrutura; Localização de facilidades; 

Restaurantes Universitários. 

 

1. Introdução 

Restaurantes Universitários (RUs) objetivam fornecer refeições saudáveis a baixo custo para 

pessoas que frequentam universidades (RESTAURANTE, 2015). O nome do negócio, 

“Restaurante Universitário”, explicitamente indica que a localização física do restaurante deva 

ser nas proximidades de universidades. No entanto, as características de infraestrutura entre 

regiões universitárias distintas podem ser diversas, o que demanda uma análise mais 

aprofundada para localizar instalações de um RU. 

O fator da localidade interfere diretamente no sucesso do negócio, ou seja, no desempenho da 

cadeia de suprimentos. Embora a localização da facilidade para atendimento aos clientes seja 

mais intuitiva, a decisão de localizar unidades de estocagem pode ser mais desafiadora. A 

importância de armazéns no contexto do setor alimentício é que existem produtos que 

possuem pouca durabilidade, como verduras, legumes e frutas, e por esse motivo é necessário 

que o local de instalação seja próximo o suficiente, para que o tempo entre a sua colheita e o 

seu consumo seja rápido. Com isso, dada a preocupação do restaurante em manter sua 

qualidade, oferecer comidas com gosto agradável e saudáveis para uma grande quantidade de 

pessoas, a definição da localização e infraestrutura do armazém também é essencial. 

A localização potencial de múltiplos elos na cadeia de suprimentos integra um framework de 

projeto de rede física da cadeia de suprimentos proposto por Chopra e Meindl (2016). Neste 

framework, a localização potencial dos elos depende não somente de uma infraestrutura 

propícia, mas também de métodos de produção adequados (CHOPRA e MEINDL, 2016). 

Chopra e Meindl (2016) entende por infraestrutura a disponibilidade de locais e mão de obra, 

proximidade de terminais de transporte, serviço ferroviário, proximidade de aeroportos e 

portos marítimos, acessos rodoviários, congestionamentos e serviços públicos locais. Já o 

termo “métodos de produção”, segundo os autores, refere-se à necessidade de habilidades 

para o processo produtivo, bem como garantir um tempo de resposta adequado para fornecer 

produtos e/ou serviços. Em um contexto de serviços, especificamente, no setor de restauração, 

a infraestrutura interfere diretamente na qualidade dos serviços prestados e dos produtos 

oferecidos. Já os métodos de produção devem ser baseados na perspectiva de dimensionar a 

produção, levando em consideração os processos desde a entrada e saída de suprimentos do 

armazém até a entrega final de refeições aos clientes.  
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Além da infraestrutura e de métodos de produção, deseja-se ainda constância adequada no 

fornecimento de produtos, pois em caso de ruptura de estoque, todos os que dependem da 

alimentação podem ser prejudicados. Em caso de excesso de produção na cozinha, tem-se o 

desperdício. Assim, definir métodos de produção, juntamente com a infraestrutura necessária 

para RUs pode ser um diferencial.  

Com isso, o objetivo desse artigo é instituir a fase III do framework de projeto de rede física 

proposto por Chopra e Meindl (CHOPRA e MEINDL, 2016), apresentando os locais com 

potenciais para a instalação de um Restaurante Universitário (RU) em Goiânia.   

2. Revisão da Literatura  

2.1 Fases III do framework de projeto de rede física proposto por Chopra e Meindl 

Chopra e Meindl (2016) propuseram um framework para auxiliar no projeto de uma rede 

física de uma cadeia de suprimentos composto por quatro fases. As duas primeiras são 

focadas em decisões estratégicas. A terceira fase analisa questões de infraestrutura e 

disponibilidade de recursos de regiões consideradas pelas fases anteriores do framework, 

como estratégicas para se situar elos da rede de suprimentos. O resultado desta fase são 

sugestões de localidades para instalar facilidades de tais elos. Essas sugestões são insumos 

para a quarta fase, a qual é dedicada a selecionar, entre as localizações sugeridas, localizações 

específicas para se instalar facilidades.   

O escopo deste trabalho se limita na terceira fase do framework supracitado. Nesta fase, 

considerando que o empreendimento em análise é um RU, é necessária a identificação dos 

possíveis locais para a implantação do restaurante universitário. Esse estudo de localização é 

realizado para entender se é viável ou não a implantação do negócio. Tal viabilidade pode ser 

estudada, segundo Chopra e Meindl (2016), via análise de dois fatores.   

O primeiro fator é a infraestrutura. Deseja-se sugerir potenciais localidades para instalação de 

facilidades que tenham fornecedores disponíveis, serviços de transporte para recebimento de 

recursos e entrega de produtos, que tenha possibilidade de usar, se necessário, armazéns 

construídos ou áreas próximas para construí-los, que tenha mão-de-obra disponível e com as 

competências necessárias para os processos da facilidade, que tais trabalhadores tenham a sua 

disposição meios de locomoção, entre outros elementos estruturais.   

O segundo fator é garantir que o tempo de resposta das facilidades seja coerente com a 

estratégia da cadeia de suprimentos.  Logo, cada potencial localidade sugerida deve 

proporcionar à fatura facilidade que porventura seja ali instalada, essa coerência entre tempo 

de resposta e infraestrutura disponível.   

2.2 Trabalhos correlatos 

Ferreira (2015) relata problemas de desperdício, estoques, falta de previsão de demanda entre 

outros em um contexto de um restaurante comercial. Visando a melhoria desses problemas, 

foram realizadas algumas mudanças no processo produtivo do restaurante. Primeiramente, foi 

realizado treinamento de funcionários, visando melhorar a qualidade do atendimento ao 

público através da padronização do atendimento. Uma outra mudança foi a modificação do 

processo de gestão de estoques para diminuir a chance de ruptura de estoques, principalmente 

de produtos com alta rotatividade. Por fim, processos de previsão de demanda foram 

adicionados à gestão de estoques, de modo a alinhar capacidade produtiva com a demanda.  

Entre o contexto estudado por Ferreira (2015) e o contexto de um RU, objeto de estudo deste 

trabalho, existem algumas diferenças. A primeira diferença se refere ao processo de 

preparação de alimentos, pois o estabelecimento estudado por Ferreira não possuía um 
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cardápio diário, tornando difícil a previsão dos estoques, uma vez que não sabia o quanto era 

usado de cada produto no mês. Em um RU, existe cardápio definido previamente, o que 

colabora com a previsão melhor da demanda. Outra diferença era que o estabelecimento 

estudado por Ferreira tinha fins comerciais, enquanto um RU tem um caráter mais social, 

geralmente, não visando lucro. 

3. Metodologia 

3.1 Descrição geral da estratégia da organização e de configuração regionais para 

localização de facilidades  

Esta seção faz uma descrição sobre o contexto mais estratégico da organização que dão 

suporte para as análises realizadas no decorrer deste trabalho. Descreveremos sucintamente 

sobre o produto, a localização de fornecedores, o layout e o fluxo produtivo, as tecnologias de 

produção, a localização de potenciais clientes e a demanda esperada e o tipo de projeto de 

rede utilizado pela organização.  

O plano estratégico da organização definiu, como produto, alimentação no modelo self-

service com controle da quantidade de porções de alimentos ricos em proteínas. Foi definido 

que o restaurante contará com 3 refeições ao dia: café da manhã, almoço e jantar. As refeições 

são compostas por alimentos ricos em proteína, carboidrato e minerais, bebidas e frutas estão 

disponíveis também. No almoço e jantar existe a disponibilidade de salada.  

Diante disso, as informações do produto são resumidas na Tabela 1. 

Tabela 1: Composição do produto. 

Elementos Café da manhã 

Exemplos 

Almoço/Jantar 

Exemplos 

Carboidrato Pão, cuscuz, tapioca Arroz, feijão, farofa, macarrão 

Proteína Ovo, frango, proteína de soja Frango, proteína de soja, carne, peixe 

Bebida Café, chá, suco, leite Suco 

Fruta Mamão, melão, laranja, banana Laranja, maçã, banana 

Guarnição - Refogados de vegetais 

Salada - Alface, tomate, pepino, cebola 

Fonte: PEREIRA et al. (2022). 

Alguns potenciais fornecedores para o empreendimento foram identificados durante a 

construção do plano estratégico. Algumas informações de tais fornecedores são resumidas na 

Tabela 2 e suas localizações são ilustradas na Figura 1.  

Tabela 2 – Nome dos fornecedores com seus respectivos valores de latitude e longitude. 

Nome do Fornecedor  Latitude Longitude 
Prazo de 

entrega (dias) 

Atacadão Costa 1 -16.71332136976110 -49.23456707521670 2  

Atacadão Costa 2 - 16.71391328166890 -49.25740401750200 2  

Atacadão Costa 3 -16.747793047619300 -49.34136853624900 2  

Atacadão Costa 4 -16.640263007202600 -49.34093670696210 2  

Atacadão 1 -16.645853767756500 -49.31053491380690 3  

Atacadão 2  -16.631788269091000 -49.27541835983210 3  

Atacadão 3 -16.750262075622300 -49.24216515670100 3  

Atacadão 4 -16.749436230977700 -49.30402853099530 3  

Atacadão Dia a Dia 1 -16.729725618320800 -49.3261064751873 2  

Atacadão Dia a Dia 2 -16.622785694794300 -49.28604705626710 2  

Supermercado Tático 1 -16.6672486077269 -49.28625423285870 3  
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Supermercado Tático 2 -16.696914947174800 -49.28459224081480 3  

Supermercado Tático 3 -16.668479162335000 -49.25434128868280 3  

Supermercado Tático 4 -16.772400140229500 -49.33770094265960 3  

Supermercado Tático 5 -16.769058281792900 -49.27317926169220 1  

Atacadão Assaí 1 -16.743700639489600 -49.2817100598465 1  

Atacadão Assaí 2 -16.663221722677400 -49.2555557886830 1  

Atacadão Assaí 3 -16.650431351010700 -49.3176323175182 1  

Atacadão Assaí 4 -16.7095253418788 -49.3118311426605 1  

Atacadão Assaí 5 -16.692191885038600 -49.2704155659802 1  

 

 
Figura 1 – Localização de alguns fornecedores potenciais. Fonte: Google Maps. 

O fluxo de produção sugerido no plano estratégico do empreendimento é ilustrado via um 

fluxograma na Figura 2. Neste fluxograma, considerou-se os macroprocessos que envolvem 

os fornecedores de matéria-prima e clientes, bem como macroprocessos de um RU.  

 
Figura 2 - Fluxograma do macroprocesso sugerido. Fonte: Autores. 
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Na Figura 2, o processo se inicia na liberação de ordem de compra dos suprimentos, a qual é 

recebida, em seguida, pelos fornecedores. Uma vez liberado o pedido por um fornecedor para 

entrega ao RU, o RU recebe tal pedido e faz o reabastecimento do estoque ou a seleção de 

alimentos para cocção. Em seguida, prepara-se o alimento para ser consumido. O cliente 

inicia seu processo comprando créditos. Em seguida, espera para entrar no restaurante. Por 

fim, o cliente consome.  

Com intuito de otimizar as tarefas do RU e garantir conforto aos clientes foi sugerido o 

modelo de layout ilustrado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Planta baixa do RU da UFRN. Fonte: Autores. 

A planta ilustrada na Figura 3 mostra o restaurante distribuído em somente um pavimento 

térreo, o qual possui 440 lugares. 

Por se tratar de um restaurante universitário, foi definido que o público-alvo são estudantes 

universitários; servidores públicos da universidade são clientes secundários. Com isso, 

procurou-se universidades com auxílio do Google Maps em Goiânia e Aparecida de Goiânia, 

onde os clientes potenciais podem ser encontrados. A Figura 4 ilustra a localização de tais 

universidades. 
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Figura 4 – Localização de universidades na região metropolitana de Goiânia. Fonte – Google Maps. 

Para as tecnologias de produção foram definidos 8 equipamentos, conforme demonstrado na 

Tabela 3, necessários para o desempenho das atividades do RU sem complicações.  

Tabela 3 – Equipamentos. 

Equipamento/Máquina Preço 

Fogão Industrial 6 Bocas com Forno Tampa R$ 931,00 

Buffet de self-service 18 Cubas R$ 3587,04 

Freezer Horizontal Consul 1 Porta 309L R$ 2549,99 

Assador Frango Forno Rotativo Tubular 4 R$ 3.185,61 

Câmara Fria Gallant 5R-DSP 2x3 

R$ 

28.510,90 

Visa Cooler Refrigerador Expositor Multiuso Bebidas Porta Vidro 

350L R$ 4.824,18 

Elevador De Carga Rossi 5,00mts Cargas Até 80kgs rápido 220v R$ 3849,99 

Computador Completo Compacto Intel R$ 1.750,99 
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A demanda foi estimada para cada horário de refeição (café da manhã, almoço e jantar) 

conforme a Tabela 4. 

Tabela 4 – Demanda estimada para cada produto. 

Café Almoço Jantar 

451 851 624 

628 863 624 

713 925 752 

597 880 667 

 

O tipo de projeto de rede física definido teve, como base, o estudo abordado por Chopra e 

Meindl (2016), onde os fatores a serem considerados seriam: Tempo de Resposta, Variedade 

de Produtos, Disponibilidade de Produtos, Experiência do cliente, Time to market, 

Visibilidade do Pedido, Retornabilidade. Dito isso, foram determinadas características do 

negócio que são apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5 - Características do RU quanto aos fatores importantes. 

Fator Importante Característica do RU 

Tempo de Resposta Expresso 

Variedade de Produtos Variedade Razoável 

Disponibilidade de Produtos Alta Disponibilidade 

Experiência do cliente Contato comente na compra de créditos 

Time to market Imediato, repondo alimentos que esgotam ao longo do tempo 

Visibilidade do Pedido O cliente monta seu produto, por isso há uma alta visibilidade 

Retornabilidade Baixa retornabilidade, por se tratar de alimentos para consumo 

imediato 

Fonte: PEREIRA et al. (2022). 

Portanto, o projeto de rede física definido é mostrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Proposta de projeto de rede física para cadeia de suprimentos envolvendo o RU. Fonte: Fonte: 

PEREIRA et al. (2022). 

Como os suprimentos são fornecidos por fábricas ou comércios (atacadões ou 

supermercados), e o produto é retirado pelo cliente, foi definido que o projeto proposto na 

Figura 5 se assemelha ao projeto de rede física classificado como “Armazenamento no varejo 

com atendimento ao cliente sem cross-docking” mostrado na parte esquerda da Figura 6. 

 

Figura 6 – Armazenamento no varejo com atendimento ao cliente. Fonte: Chopra e Meindl (2016). 

3.2 Método para análise da Fase III  

Nessa seção iremos abordar métodos para análise sobre todos os fatores que são sugeridos por 

Chopra e Meindl (2016) para a aplicação da Fase III de seu framework para projetos de rede 

física de uma cadeia de suprimentos.  

3.2.1 Disponibilidade dos fornecedores 

Para determinar a disponibilidade dos fornecedores, verificou-se se, na descrição do 

empreendimento, existem fornecedores de insumos para um restaurante nas regiões de 

Goiânia e Aparecida de Goiânia.  

Se na descrição do empreendimento não consta os fornecedores, procura-se, via ferramenta, 

Google Maps, fornecedores de insumos para um restaurante nas regiões de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia.  
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3.2.2 Serviços de transportes para o produto 

Em relação à existência de serviços de transporte para o produto, considerando a localização 

dos fornecedores e dos clientes, analisa-se quais são os meios de transporte que melhor a 

necessidade de transporte de insumos para um restaurante. Com isso, identifica-se as 

características da matéria prima e do produto final quanto às necessidades especiais de 

transporte. Em seguida, listou-se os veículos que atendem a tais necessidades.  

3.2.3 Proximidade de portos, aeroportos e rodovias 

Para verificar as proximidades de portos, aeroportos e rodovias em relação às regiões de 

estudo, foi feito um levantamento de distâncias entre aeroportos e rodovias utilizando o 

Google Maps. Em seguida, uma breve análise sobre a importância da proximidade de portos, 

aeroportos e rodovias será realizada.  

3.2.4 Serviços de comunicação, meios de locomoção para os trabalhadores 

Considerando o fluxo de produção do empreendimento, analisou-se os serviços de 

comunicação necessários pelos funcionários. Com intuito de determinar se os locais 

escolhidos têm acesso a tais serviços de comunicação, foi feita uma pesquisa para elencar 

empresas que, porventura, os oferecem. Por fim, fez-se uma análise de preços de tais serviços.  

Em relação aos meios de locomoção para trabalhadores, consultou-se o site da empresa 

responsável pelo transporte coletivo nas regiões de Goiânia e Aparecida de Goiânia, para 

verificar a existência de meios de locomoção.    

3.2.5 Armazéns construídos ou áreas para construir 

Para verificar a existência de armazéns construídos ou áreas disponíveis para ser construir um, 

caso necessário, foi pesquisado em sites de imobiliárias localizadas na região metropolitana 

de Goiânia.  

3.2.6 Rotatividade da força de trabalho 

Para se estimar uma rotatividade da força de trabalho, fez-se uma revisão bibliográfica.  

3.2.7 Receptividade da comunidade para as instalações 

Para se estimar a receptividade da comunidade para a instalação de um RU, fez-se uma 

revisão bibliográfica.  

3.2.8 Competências Necessárias  

Para determinar as competências necessárias por funcionários, analisou-se as atividades do 

fluxo de produção, correlacionando-as com as tecnologias de produção. Com isso, 

identificou-se os postos de trabalho. Em seguida, estimou-se as competências necessárias para 

cada posto de trabalho.  

3.2.9 Tempo de resposta  

Foi considerado o tempo de resposta como o prazo de entrega do fornecedor de insumos para 

a fabricação das peças. Para isso, será realizado pesquisa empírica com possíveis fornecedores 

para se conhecer seus prazos de entrega. 

4. Resultados 

4.1 Disponibilidade dos fornecedores 

A disponibilidade de fornecedores é constatada pela Tabela 1, visto que os locais potenciais 

para uma instalação de um RU estarão na mesma região dos fornecedores. 
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4.2 Serviços de transportes para o produto 

Um RU necessita de insumos resfriados/congelados, tais como carnes, e também de insumos 

não perecíveis, tais como arroz e feijão. Com isso, o serviço de transporte para o produto 

precisará de no mínimo dois modelos de caminhões, sendo um sem características especiais e 

outro que contenha câmara fria.  

Foi possível constatar que Goiânia possui caminhões com especificações informadas no 

parágrafo anterior. Por exemplo, a empresa “Porfírio  Caminhões” que oferece caminhões 

para a capital há mais de 50 anos (PREÇOS, s.d.).  

4.3 Proximidade de portos, aeroportos e rodovias 

No negócio pretendido, não se pretende atuar no mercado internacional. Em relação a 

fornecedores, existem diversos fornecedores locais. Com isso, a proximidade de portos e 

aeroportos se torna irrelevante. Por fim, em relação à proximidade com rodovias, Goiânia é 

uma cidade atravessada por cerca de 10 rodovias.  

4.4 Serviços de comunicação, meios de locomoção para os trabalhadores 

Analisando o fluxo de produção, entende-se que os serviços de comunicação necessários são 

serviço de internet e serviço telefônico.  

Uma vez identificado estes serviços necessários, as empresas que prestam tais serviços 

(VIVO, OI, TIM e CLARO) foram contactadas. Segundo as empresas, todas as regiões 

urbanas de Goiânia e Aparecida de Goiânia têm acesso a telefonia e internet. Ainda, a região 

rural em Aparecida de Goiânia, que contém um cliente potencial, tem somente acesso a 

telefonia, estando, no momento, desprovida de acesso ao serviço de internet.  

Sobre os meios de locomoção, constatou-se que existem o serviço de transporte coletivo nas 

regiões urbanas de Goiânia e Aparecida de Goiânia, tal como ilustrado nas Figuras 7 e 8. No 

entanto, no cliente que está localizado na zona rural de Aparecida de Goiânia, ainda não existe 

transporte coletivo disponível. Por fim, existem serviços de transporte privado oferecidos pela 

Uber
5
 e por taxistas que podem atender todas as regiões em estudo, urbana e rural.  

                                                             
5
 https://www.uber.com/  

https://www.uber.com/
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Figura 7: Demonstração da existência de transporte público na região de Aparecida de Goiânia. Fonte: RMTC 

(2022). 

 

Figura 8: Demonstração da existência de transporte público na região de Goiânia. Fonte: RMTC (2022). 
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4.5 Armazéns construídos ou áreas para construir 

Um local desejado para armazenamento de alimentos é dentro do RU devido à perecibilidade 

dos insumos.  

Devido ao fato de muitos pontos estarem localizados dentro de áreas já comercializadas, uma 

área para se construir um armazém próximo não existe. Dito isso foi levantado a possibilidade 

de o armazém ser dentro do próprio RU ou mini RU como foi dito. O único local possível 

para a construção de um armazém seria na UFG de Aparecida por se tratar de um local com 

vasta área como mostra as Figuras 9 e 10. 

 

Figura 9: Setores Comerciais de Goiânia. Fonte: SIGGO (s.d). 
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Figura 10: Inexistência de setores comerciais no Campus Aparecida de Goiânia. Fonte: Google Maps 

4.6 Rotatividade da força de trabalho 

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 

2017) a rotatividade de trabalho consiste no desligamento de um funcionário da empresa 

independente do motivo, e ao mesmo tempo na substituição desse mesmo funcionário.   

Silva (2009) estudou a rotatividade da força de trabalho em um restaurante.  Dito isso, os 

principais motivos para não ter uma grande rotatividade de trabalho é o fato de o trabalhador 

gostar da atividade que está exercendo e ter um salário condizente ao emprego exercido. 

4.7 Receptividade da comunidade para as instalações 

Na região urbana, supondo a necessidade de se construir a instalação do RU, a comunidade 

rejeitaria, não pelo fato do restaurante em si, mas sim por se tratar de uma construção que 

pode causar poluição do ar e sonora. Já na região rural de Aparecida de Goiânia, por ser uma 

região não muito movimentada, acredita-se que não haveria rejeições da comunidade devido a 

poluição sonora e poeira. 

Por um outro lado, supondo que se consiga alugar uma instalação existente e que poucas ou 

nenhuma reforma seja realizada, a comunidade receberia bem. De acordo com BARRETTO 

et al. (2018), as manifestações da comunidade externa em relação à Universidade Federal de 

Sergipe em geral representam 4% do total (1788) de reclamações em 2017, conforme se 

conclui pela análise da Figura 11. Ainda segundo os autores, o número de reclamações não 

respondidas direcionadas ao RU foi igual a 2.  
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Figura 11: Distribuição das manifestações apresentadas à Ouvidoria da UFS no ano   de 2017, de acordo com a 

origem. Fonte: (BARRETTO et al., 2018). 

4.8 Competências Necessárias. 

Câmera e Sarriera apud Brandão (2001) pesquisavam sobre habilidades sociais, atitudes e 

outras características sociais que os empregadores valorizam. Tais autores elaboraram um 

questionário, o qual foi aplicado a gestores de 178 empresas. Como resultado, competências 

como respeito às regras de trabalho, estabilidade emocional e agilidade de comunicação estão 

entre as características mais relevantes na visão dos gestores.  

Segundo a Coordenadoria de Permanência Estudantil da UNESP (COPE, 2016), um 

restaurante universitário deve ter no mínimo sete servidores, divididos nas funções de um 

nutricionista, um técnico de apoio administrativo, um cozinheiro por período e quatro 

assistentes operacionais.  

O nutricionista deve ser graduado no curso superior de Nutrição aprovado pelo MEC 

(Ministério da Educação e Cultura), de forma que este profissional tenha conhecimento sobre 

o arranjo nutricional dos alimentos, e portanto, preparar pratos e refeições equilibradas.  

O técnico de apoio administrativo ficará, na maior parte de sua jornada de trabalho, 

responsável pelo caixa do RU. Sendo assim, as habilidades esperadas são relativas à 

conversação para que haja interação com os usuários, conhecimento básico de como se usar 

um computador e agilidade na hora de manusear o dinheiro.  

O cozinheiro deve ter a habilidade de gestão dos processos de trabalho e habilidades para 

liderar pessoas, visto que, na cozinha, existe um trabalho em equipe. Espera-se ainda que esse 

profissional tenha paciência e resiliência, pois o trabalho na cozinha deve ser feito mesmo sob 

pressão.  

Os assistentes operacionais devem ter a habilidade de trabalhar em equipe, pois deverão 

auxiliar em processos de retirada de cargas, separação e expedição de materiais e atualizar 

planilhas.  

O auxiliar de cozinha deverá ter disposição ao receber ordens do cozinheiro e deverá trabalhar 

muito bem em equipe. 
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O cálculo do custo total para se ter esses trabalhadores foi estimado conforme mostrado na 

Tabela 6.  

Tabela 6 – Cálculo do custo mensal com recursos humanos.  

Função Quantidade Salário (R$) 

Nutricionista  1 3.480,00 

Apoio administrativo 1 1.505,00 

Cozinheiro 1 1.424,00 

Assistente Operacional 4 1.743,00 

Auxiliar de cozinha  2 1.227,00 

TOTAL  9 15.835,00 

Fonte – Autores. 

4.9 Tempo de resposta  

Em consulta aos fornecedores, identificou-se que o tempo de resposta de cada um varia entre 

1 e 3 dias úteis como mostrado na Tabela 2 em prazos de entrega. 

4.10. Locais potenciais  

Segundo a Coordenadoria de permanência estudantil da UNESP (COPE, 2016), a 

infraestrutura de um RU em Bauru deve ter uma área de 1174 m
2
 para atender os 2.500 

alunos. Com isso, considerando a demanda, a escolha de locais potenciais é aquela que tenha 

uma área próxima de 2.500 m
2
 por aluno.  

Ainda, deseja-se que a distância a ser percorrida pelos estudantes até o restaurante seja menor 

que 300 metros. Dado isso, as universidades, com suas respectivas coordenadas geográficas, 

que permitam a instalação de um RU são resumidas na Tabela 7. O resultado em formato 

gráfico é disponibilizado na Figura 12, nos quais pontos na cor laranja representam os locais 

potenciais. 

Tabela 7 -Latitude e Longitude dos locais potenciais. 

Faculdades       Latitude            Longitude 

UFG Aparecida de Goiânia  -16.8435235971062 
-

49.17720240215890 

ALFA -16.64173668289570 
-

49.30737793023270 

UNIP -16.71873853175940 -4923752431382500 

FACUNICAMPS -16.67438495697620 
-

49.28448552916650 

Faculdade Araguaia -16.70727285330020 
-

49.27017729052860 

UNICAMPURY -16.68570408014510 
 -

49.29372973285820 

UNI- Anhanguera -16.69111869378880 
-

49.31071550217700 

FASAM -16.72211022274770 
-

49.23658080572710 

PUC Campus V -16.69212094084570 
-

49.23695686079070 

PUC Campus II -16.73416711313000 
-

49.21392479503100 
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IPOG -16.70405309046210 
-

49.26891620217700 
Fonte: Google Maps 

 

 

 
Figura 12 – Locais potenciais. Fonte – Google Maps. 

Na Figura 12, é visível que, todos os locais potenciais, exceto aquele na região rural de 

Aparecida de Goiânia, têm acesso a rodovias.  

5. Considerações Finais 

A localização do restaurante universitário deve ser bem planejada para conseguir reduzir os 

custos dos transportes envolvidos em geral, e os métodos de produção envolvendo caixa, 

estoque e entre outros, são peças fundamentais para ter um bom funcionamento na cadeia de 

suprimentos. 

Conclui-se nesse estudo que a falta de pesquisa e planejamento na hora de construir um RU 

pode levar a um modelo de logística inviável.  Este trabalho analisa infraestrutura e métodos 
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de produção específicos juntamente a um plano estratégico já definido para a indicação de 

locais potenciais para a instalação de um Restaurante Universitário. Para uma maior precisão, 

este trabalho apresenta uma estratégia da organização e configuração regionais para 

localização de facilidades, selecionando possíveis fornecedores.  

Resultados indicam que o melhor local para a construção do RU, para as universidades que 

têm áreas suficientes para a obra, é dentro da própria universidade, que é o caso da UFG 

Aparecida. E juntamente com o restaurante, a construção do armazém no mesmo local, o que 

contribui bastante para a logística do funcionamento em geral.  
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Resumo: O café representa uma das principais atividades econômicas no Brasil. Os produtores rurais tem 

investido cada vez mais nas suas lavouras, buscando cada vez mais qualidade e cuidados no manejo do café. 

Com isso, um processo tem ganhado força para agregar ainda mais valor ao produto, a verticalização da 

produção, onde o produtor rural controla toda a produção desde a plantação até o produto final. Neste sentido, o 

presente estudo buscou descrever o processo produtivo do café na lavoura, moído e embalado por um produtor 

rural que verticaliza sua produção, com vistas a detectar possíveis gargalos ao longo do processo e propor 

recomendações de melhoria. Desta forma, este artigo tem o objetivo geral de analisar o processo produtivo de 

uma empresa de café do centro-oeste de Minas Gerais. Para tal, utilizou-se a metodologia por meio de estudo de 

caso, de caráter descritivo para melhor entendimento. Os dados foram analisados por meio da técnica análise de 

conteúdo. Verificou-se que a empresa realiza tratos culturais sempre que preciso, o processo de produção e 

transformação do café começa pelo plantio do café, colheita, beneficiamentos, lavagem (varrição), secagem, 

torrefação e moagem. Portanto, foi sugerido melhorias para a empresa otimizar seus processos. 

 
Palavras-chave: Café; Produtor Rural; Processo Produtivo; Verticalização. 

 

 

1. Introdução 

O Brasil, com seu vasto território continental, possui uma considerável variedade climática. 

Em vista disso, é inegável que o brasileiro saiba usufruir de tais vantagens, principalmente no 

quesito da utilização do solo para cultivo, sendo o café uma das principais lavouras do país. A 

indústria cafeeira é representante de uma importante fonte de renda no país, responsável pela 

geração de milhões de empregos em sua cadeia produtiva. Segundo a Associação Brasileira 

da Indústria de Café (ABIC, 2020), o país é o maior produtor de café no mundo, e se encontra 

em segunda posição, entre os países consumidores da bebida, sendo Minas Gerais o maior 

estado produtor, representando cerca de 50% da produção nacional, o segundo maior o 

Espírito Santo, em seguida vem São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia. 

De acordo com o IBGE (2019), o Brasil produziu 3.009.402 toneladas de café, com o valor de 

produção de aproximadamente 17.641.885 bilhões de reais. A área destinada a colheita foi de 

1.825.035 hectares, e a área colhida de 1.823.035 hectares, totalizando um rendimento médio 

de 1650 kg por hectare. Além disso, o consumo per capita se manteve em alta, de acordo com 

a ABIC (2020), foi de 5,99 kg por ano de café cru e 4,79 kg por ano de café torrado, um 

crescimento de 2,19% no período.  

É inegável que para um resultado satisfatório do produto para o produtor, seja necessário um 

manejo adequado, ou seja, uma sequência de cuidados a ser seguida. A importância do 

manejo no resultado é significante, pois um manejo inadequado pode prejudicar o sabor, a 

saúde e a qualidade do produto. No processo do manejo do café, a atenção deve ser crucial 

nas técnicas corretas de poda, desbrota, adubação, colheita, separação, secagem e repouso do 

café. Um processo que tem ganhado força na produção de café é a verticalização da produção. 

Tal verticalização do processo de produção do café visa fazer com que os produtores possam 

participar de toda a produção, começando pelas mudas de café, logo após a plantação e o 

processo de colheita estruturada e selecionada, torrefação e moagem do café e, finalmente, 
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levar o produto ao mercado. De acordo com Araújo (2007), ao criar caminhos para mercados 

favoráveis, a verticalização agrega valor ao produto, assim, a produção cafeeira, consegue de 

um jeito permanente também agregar valor ao produto. De tal forma, devido ao prejuízo de 

suas perdas, fabricantes cafeeiros foram impulsionados a se adequarem e inovarem perante o 

mercado, onde a verticalização consistiu em uma das possíveis práticas. 

A pandemia e os cuidados na prevenção afetaram a mão de obra nas lavouras, os grandes 

produtores estão mais preparados com procedimentos na colheita, já os pequenos produtores 

buscam auxílio nas cooperativas e nesse período, a safra brasileira ficou mais fraca. No 

entanto, o consumo de café aumentou. Com o isolamento social, as cafeterias, hotéis e 

restaurantes passaram muito tempo fechados, as pessoas passaram a consumir em seus lares a 

bebida, consequentemente, elevaram, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café 

(ABIC, 2020), em 35% o consumo. Resultado animador visto o cenário econômico atual. As 

produções dentro das empresas tiveram, segundo a ABIC (2020), problemas de deslocamento 

de matéria- prima e de logística. Uma vez que, algumas cidades reduziram o acesso. 

O presente estudo buscou descrever o processo produtivo do café na lavoura, moído e 

embalado por um produtor rural que verticaliza sua produção, com vistas a detectar possíveis 

gargalos ao longo do processo e propor recomendações de melhoria. Desta forma, este artigo 

tem o objetivo geral de analisar o processo produtivo de uma empresa de café do centro-oeste 

de Minas Gerais. 

Para melhor entendimento do assunto, foram apresentadas definições dos principais conceitos 

tratados no presente estudo, como cadeia de produção do café, etapas de produção e 

transformação do café, verticalização, arranjo físico/layout, fluxograma. 

Algumas características da cultura do café no Brasil podem ser definidas, tais como: o parque 

cafeeiro (área e população da lavoura); a produção e as safras colhidas; as regiões que 

produzem a cultura e o cultivo; os problemas relacionados à técnica e à economia; as 

condições de competitividade (MATIELLO et al., 2010). Segundo Vieira et al. (2001), como 

o crescimento da demanda por café commodity é lento, o consumo de cafés especiais se 

expande rapidamente, mostrando mudanças no mercado competitivo. Por isso, se torna 

importante a busca pelo aumento de produtividade e qualidade da produção de café, a 

especialização de nichos de mercado e a estabilidade da oferta. De acordo com Bronzeri e 

Bulgacov (2014), o termo cadeia produtiva pode ser usado para demonstrar etapas de 

atividades feitas por diferentes empresas, referentes a materiais e processos utilizados na 

produção de produtos e na prestação de serviços.   

Sobre a cadeia produtiva, “a economia cafeeira no Brasil abrange 5 setores: a produção, a 

indústria de torrado e moído, a indústria de solúvel, o comércio (interno e externo) e o 

consumidor” (MATIELLO et al., 2010, p. 20). A agroindústria do café envolve os insumos de 

produção, a produção na propriedade rural, os processos de beneficiamento e 

comercialização, as indústrias torrefadoras e as indústrias solubilizadoras, assim como os 

exportadores, importadores, atacadistas e varejistas, que compõem a cadeia produtiva os 

operadores de máquinas, as cooperativas e os corretores (VIEIRA et al., 2001). 

De acordo com Moraes (2020), o processo de produção e transformação do café envolve 

etapas importantes: plantio do café, colheita, beneficiamentos: limpeza e classificação do 

café, processamento, secagem, torrefação e moagem dos grãos. Ormond, Paula e Faveret 

Filho (1999) falam que existem três sistemas de plantio de café: tradicional, em renque e 

adensado. O sistema tradicional usa de baixo investimento na implantação, permite livre 

crescimento das plantas e pode ter a mecanização de cuidados no cafezal. O sistema em 

renque reduz os custos por mecanizar os tratos culturais e a colheita, e assim ter bons níveis 
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de produtividade e boa qualidade do café. O sistema adensado permite altos níveis de 

produtividade, especialmente nas primeiras safras. 

Mesquita (2016) exemplifica os processos de colheita, processamento, beneficiamento e 

secagem. “A colheita é a operação mais onerosa na composição do custo de produção da 

atividade. Pode levar em torno de 3 meses e deve ser bem planejada para evitar prejuízos. Há 

o processo de colheita manual, que visa evitar danos excessivos aos ramos e às folhas, não só 

para preservar a produção seguinte, como também para evitar ferimentos que constituirão uma 

porta de entrada para agentes patogênicos (fungos e bactérias), e o processo de colheita 

mecânica, que visa maior rendimento, menor custo e em menor tempo, contribuindo para 

preservar a qualidade do produto mediante a realização da colheita no momento mais 

adequado de maturação” (MESQUITA, 2016, p. 24). Também de acordo com Mesquita 

(2016, p. 25), “a limpeza visa separar as impurezas presentes no café colhido, remanescentes 

da pré-limpeza feita no campo, auxiliando em muito a operação de lavagem com separação, e 

há três tipos de classificação do café: café natural, café cereja descascados e café 

despolpado”. 

Mesquita (2016) apresenta que a secagem é a fase mais arriscada de perda da qualidade do 

café, precisando uma série de procedimentos fáceis, mas importantes, com uma infraestrutura 

mínima e mão-de-obra capacitada. A secagem deverá ser feita em terreiros e pode terminar no 

próprio terreiro ou em secadores. A torrefação, segundo a Associação Brasileira de Indústria 

de Café – ABIC (2010) apud Basseto e Santo (2016), é responsável pela transformação do 

grão verde em grão torrado para a confecção da bebida, submetendo o grão à alta progressiva 

e rápida da temperatura, tirando sua umidade. Basseto e Santo (2016) definem que moagem 

“é o processo em que os grãos secos são triturados até que se transformem em um pó fino. De 

acordo com a ABIC (2010) apud Basseto e Santo (2016), existem os tipos de moagem 

chamados pulverizada, fina, média e grossa, e cada um desses tipos de moagem afetam a 

qualidade e o tempo de preparação da bebida. 

Araújo (2007, p. 118) diz que a verticalização “significam o conjunto de atividades de 

produção e agroindustrialização de produtos agropecuários, e podem estender-se às primeiras 

etapas da comercialização dos produtos já industrializados, mais estritamente, quando esse 

sistema de produção agroindustrial é efetuado em um único estabelecimento, ou por uma só 

empresa, que efetua as etapas de produção, agroindustrialização e venda de determinado 

produto agropecuário ou de um conjunto de produtos”. 

Para Slack et al. (2006), o arranjo físico é uma das características mais evidentes de uma 

operação produtiva porque determina sua forma e aparência. Planejar o arranjo físico de uma 

certa instalação significa tomar decisões sobre a forma de como serão dispostos, nessa 

instalação, os centros de trabalho que devem permanecer (MOREIRA, 2004). O layout de 

acordo com Moreira (2008), apud Santos e Reis (2019) é a maneira na qual os recursos que 

ocupam espaço são distribuídos fisicamente dentro de uma instalação, uma vez que podem ser 

recursos transformados ou transformadores. Os recursos transformados são matéria-prima, 

informações e clientes, e os recursos transformadores são as máquinas, equipamentos e 

operadores. Neumann e Scalice (2015) definem que o layout por produto organiza as 

máquinas ou estações de trabalho em forma de linhas de fabricação ou montagem de acordo 

com as sequências de operações do produto. Trata-se de um layout orientado para o produto 

com o especial objetivo de agrupar as máquinas em um fluxo linear. 

Segundo Seleme e Stadler (2010, p. 45), “fluxograma é uma ferramenta desenvolvida para 

“desenhar o fluxo” de processos, por meio de formas e pequenos detalhes. Trata-se de uma 

representação visual do processo e permite identificar nele possíveis pontos nos quais podem 

ocorrer problemas”. No processo produtivo do café, são observados, de acordo com a 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (2004) e Basseto e Santo (2016), 

tipos de fluxogramas, que neste estudo são apresentados sobre as etapas de plantio até a 

colheita. Onde esta etapa foca em se fazer uma previsão da safra, através do levantamento de 

recursos materiais e financeiros a serem utilizados, do dimensionamento e revisão da 

infraestrutura e maquinários para o processamento do café, do levantamento da necessidade 

de mão de obra e do preparo da lavoura para a colheita (EMBRAPA, 2004). Já o fluxograma 

sobre torrefação e moagem, vem logo após a colheita, em que o café passa por um processo 

de pré-limpeza, lavagem, separação e vai para a etapa de secagem, que pode acontecer em 

terreiros ou secadoras, depois é armazenada em tulhas para serem ensacados e 

comercializados. Os grãos de café são submetidos a diversas operações de pós-colheita até 

seu armazenamento, depois passam pela operação de beneficiamento, que deve ser feita o 

mais próximo possível da época de venda, para ele manter suas características originais, 

depois passa pelo processo de torrefação, onde o grão verde se transforma em grão torrado 

para a confecção da bebida e o processo de moagem, onde os grãos secos são triturados até 

que se tornem um pó fino (BASSETO; SANTO, 2016). 

2. Métodos 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa que, para Godoy (1995, p. 21), “o 

pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das 

pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes”. Em função de um 

maior detalhamento e aprofundamento das informações sobre a empresa estudada, optou-se 

por um estudo de caso, “que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32). Trata-se também de um estudo descritivo, em que 

se interpreta, analisa e observa os fatos, sem que o pesquisador interfira. Para Gil (2002), 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial à descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis 

(GIL, 2002).  

Para coleta de dados foram realizadas três entrevistas, todas com o gestor da propriedade 

objeto deste estudo, onde foi aplicado um roteiro para cada dia de entrevista composto por 

questões abertas. Foram abordados os seguintes temas nas entrevistas realizadas: 

caracterização e histórico do negócio, processo de produção do café nas lavouras, 

beneficiamento (secagem, moagem, torrefação e embalagem) e distribuição do produto. As 

entrevistas foram realizadas com o gestor, nos dias 29/07/2021, 09/08/2021 e 30/08/2021 de 

forma online, pela plataforma Google Meets. Com os dados coletados, foi realizada a 

transcrição das respostas às questões das entrevistas para leitura minuciosa.  Além da 

entrevista, foram disponibilizadas fotos do processo produtivo via WhatsApp. Assim, foi 

possível observar todo o processo.  

Os dados foram analisados pela técnica da análise de conteúdo, que segundo Bardin (2016, p. 

23), “a análise de conteúdo é como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

sendo a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou eventualmente de 

recepção”.  

Os dados secundários foram obtidos pela pesquisa bibliográfica, através da leitura de artigos, 

dissertações e livros para embasamento teórico e análise dos resultados. 
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3. Resultados  

Neste tópico foram apresentados os resultados obtidos referente a caracterização da empresa 

estudada, processo produtivo do grão de café na lavoura, verticalização na produção da 

empresa estudada e distribuição do produto. 

 4.1 Caracterização da empresa estudada 

O presente estudo foi realizado em uma empresa familiar produtora de café e também 

responsável pelo beneficiamento do grão e distribuição do produto embalado aos clientes. A 

empresa está localizada no Centro-oeste de Minas Gerais. 

A propriedade produz o café desde meados de 1980, onde o patriarca da família quem 

comandava a produção, atualmente são seus filhos quem administram a fazenda. A empresa 

possui 70.000 pés de café, dividida em 7 talhões numa área total de 17 hectares. Não há mais 

espaço para plantio, o café por ser uma planta perene, esse processo é feito quando a lavoura é 

renovada de 25 em 25 anos, 05 anos a depender do estado dos pés de café nos talhões, ou 

ainda, no caso de perdas dos pés em razão de condições climáticas severas. 

A propriedade possui CNPJ como Microempreendedor Individual e como produtor rural, 

sendo que o gestor é responsável pela administração, contabilidade e logística, enquanto, o 

sócio, seu irmão, é responsável pela manutenção, lavoura e maquinários. Os pais ajudam nos 

processos que demandam mais pessoas. Somente na época de plantio ou quando ocorre 

intempéries climáticas como chuva de granizo e geada, dependendo da quantidade que 

precisam plantar, a empresa contrata em média 15 a 30 trabalhadores especializados e 

temporários para realizar o plantio manual, que dura em média 2 semanas. O custo do plantio 

é em média 25% a 35% dos gastos da empresa. 

O café produzido são as cultivares catuaí, catucaí, mundo novo e acaiá cerrado, do tipo 

arábica, que possui potencial de bebida estritamente mole, de acordo com os produtores, 

atingindo esse ponto de bebida em função do manejo. A fazenda possui também, meio hectare 

de plantação de milho, para própria subsistência e tratos de animais. Figura 1 mostra a 

imagem via satélite da propriedade rural. 

 

Figura 1 – Área da propriedade rural. Fonte: Google Earth (2021). 

A propriedade possui 2 tratores e máquinas que auxiliam no trato da lavoura, na aplicação de 

fungicida, bactericida e adubação, para controle de doenças na lavoura, colhedora, secadora 

de café, terreiros, máquina de beneficiamento, moedor, torradores e máquina de selagem das 
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embalagens. O perfil dos clientes são pessoas da região e algumas empresas que já conhecem 

o produto e que são distribuídos nos pontos de venda. Cerca de 70% das vendas da produção 

são grãos limpos e prontos para torrar vendidas a granel em bags e 30% da venda é em 

pacotes de 500 g do café torrado e moído. A parte de divulgação do produto é realizada por 

um profissional autônomo que é responsável por atualizar as redes sociais da empresa quando 

precisam, pago por serviços prestados. As vendas, segundo o produtor rural, aumentaram de 

18% a 20% na pandemia, caindo para 15% em agosto devido à alta do preço do café. 

 4.2 Processo produtivo do grão de café na lavoura e verticalização na produção da 

empresa estudada 

A empresa possui tradicionalmente os mesmos fornecedores, sendo da região, que são de 

defensivos agrícolas, adubo, combustível e embalagem, que segundo o gestor, oferecem 

melhores preços uma vez que seus gastos por ano com adubo são, cerca de 30 toneladas, 

combustível 15.000 litros e 10.000 embalagens. 

A verticalização da produção se dá com as etapas de beneficiamento e as mudas não são 

produzidas na propriedade. A compra das mudas é feita em viveiro de mudas certificadas, que 

são escolhidas as mais sadias e aclimatizadas prontas para ir para o campo. 

Segundo o gerente da empresa, como se trata de uma produção familiar, todo o processo é 

realizado por quatro pessoas (pai, mãe e dois irmãos). As atividades são divididas em plantio, 

colheita, secagem, torrefação e moagem. Em diferentes momentos, o café é classificado em 

café natural, café cereja descascados e café despolpado. 

A atividade de plantio começa pela análise do solo, para verificar se as condições estão 

propícias para o plantio e depois pela limpeza da área a ser plantada. Através de tratores e 

implementos agrícolas específicos e de mão de obra terceirizada, coloca-se calcário no solo, 

que foi anteriormente arado, gradeado e sulcado. Este processo, realizado para renovar as 

lavouras, tem duração média de duas semanas e ocorre normalmente no mês de janeiro. Esta 

etapa é realizada a cada 25 anos, porque o café é uma planta perene, 05 anos em caso de 

acontecimentos de fenômenos da natureza que prejudicam os pés de café, como geadas, 

chuvas de granizo.  A distância de um pé de café a outro é de 3,0m x 0,7, onde o renque é 

aberto, ou seja, a rua é mais larga e a linha mais fechada. Dependendo do tamanho da área 

pode ser plantada 50 mil mudas. Desta forma, o sistema de plantio utilizado nesta propriedade 

é o em renque. 
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A atividade de tratos culturais é realizada para as plantas desenvolverem e crescerem com 

qualidade, de forma periódica durante o ano. São feitos o esqueletamento das plantas, para 

que ela produza, pois em ramos mais antigos não produz. A adubação do café é realizada três 

vezes ao ano, no período de chuvas, para os pés de café absorverem melhor o adubo e resultar 

em uma boa florada. Os tratos culturais envolvem a aplicação de fungicidas, inseticidas, 

herbicidas, defensivos agrícolas e bactericidas conforme necessidade de cada talhão e pode 

ocorrer durante o ano todo, se preciso. Também é realizado o processo de retirada das ervas 

daninhas do cafezal, para ele brotar e dar mais frutos. É aplicado produtos também para o 

controle de pragas como broca-do-café. Todos esses procedimentos durante o processo são 

feitos por meio de tratores e máquinas próprias para a atividade. 

A colheita é toda mecanizada, onde esta etapa é realizada pelos próprios membros da família, 

sendo a colhedora própria da empresa. O custo da colheita é em média 5% a 10% dos gastos 

da empresa e o beneficiamento (secagem, torrefação e moagem) chega em torno de 0,1% que 

são gastos com energia elétrica. O processo de colheita se inicia no mês de maio e termina no 

mês  

Figura 2 - Fluxograma plantio à colheita. 

de junho, por meio de colhedoras, adquiridas pelos donos da produção. É feita pelos próprios 

produtores, não utilizando-se de mão de obra terceirizada. Ocorre quando a maioria dos grãos 

já estão em maioria vermelhos, maduros, para evitar desperdícios. As colhedoras levam o café 

até os terreiros de secagem. O café que cai no chão, chamado café de varrição, é recolhido, 

lavado com a água do rio que passa pela propriedade, armazenada em um lavador próprio 

para o processo, que fica do lado dos terreiros de secagem. A água utilizada é descartada logo 

após a lavagem do café. Após a lavagem, o café é levado ao terreiro para secagem separado 

dos outros. Após a colheita, há a varredura dos pés de café para evitar brocas. Todo esse 

processo é realizado pelos próprios membros da família. 

O processamento do café se dá tanto por via seca, que é realizado com o café colhido na 

colhedora, e por via úmida, realizado com o café de varrição. A empresa não faz a lavagem de 

separação dos grãos, o que diverge com a teoria. Esse processo de lavagem separação é 

indicado pela Embrapa (2004). O processo de secagem é realizado de duas formas: em 

terreiros feitos de cimento e em secadoras, de forma mecanizada. Se inicia espalhando todo o 

café produzido que foi colhido nos terreiros, em média, gasta-se 20 dias para secar em dia de 

sol e com dias nublados e de chuva pode levar até 35 dias, onde ele é virado a cada hora 

através de tratores com pás acopladas, para perder a umidade e não mofar. Quando a umidade 
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do café que se encontra no terreiro chega a 15%, ele é levado a secadoras para finalizar o 

processo de secagem e serem armazenados. Todo o café é secado nos terreiros de uma única 

vez, e a secadora seca 100 arrobas de café por vez. Todo o café produzido passa por estes dois 

processos, que são realizados pelos próprios membros da família. 

Após a secagem, o café é beneficiado. O beneficiamento ocorre por meio da retirada das 

cascas, chamadas de pergaminho, dos grãos. Os grãos são peneirados e selecionados para 

separar os melhores grãos dos piores. Os melhores vão para torrefação e os piores vendidos a 

granel. Este processo é realizado automaticamente, por meio de uma máquina de 

beneficiamento, que beneficia 600 kg de café por hora e trabalha 12 horas por dia. 

A armazenagem do café é feita na própria fazenda, em bags de 800 kg, para melhor manuseio, 

que ficam em locais mais altos, 30 cm do chão, em cima de pallets. São armazenados quando 

os grãos se encontram com 11 a 12 graus de umidade, para não ocorrer a fermentação do grão. 

Estes bags são divididos em lotes e ficam guardados em galpões de armazenamento, e podem 

ficar até 1 ano armazenados, pois tudo que é produzido é vendido. A armazenagem do café é 

feita em dois galpões diferentes, depois da colheita e secagem os grãos são armazenados nos 

bags de 800kg no galpão próprio para beneficiamento, onde 30% do café armazenado vai para 

o processo de torrefação e moagem. Em seguida, armazenado em outro galpão já torrado e 

moído. 

A torrefação e moagem do café é realizada com 30% da produção armazenada, que é 

escolhida ao analisar quais sãos os melhores lotes produzidos, pelo clima da região a maioria 

é bebida dura. A torrefação dos grãos ocorre em torradores a gás, até que o mesmo chegue em 

um ponto específico de cor de torra, que os produtores consideram próprios para seguir para a 

moagem. A moagem é realizada pelos próprios produtores, por meio de moedoras, até que 

alcancem o ponto fino, que é o tipo de moagem fina, produzido e comercializado. 

A Figura 3, elaborada pelos autores, apresenta o Arranjo Físico da empresa relacionada ao 

beneficiamento. Pode se observar que o tipo de arranjo físico é por produto, conhecido 

também como linha de produção, onde existe uma sequência contínua desde a entrada da 

matéria-prima até a saída dos produtos finalizados. 
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Figura 3 - Arranjo físico. Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Seu envase é realizado manualmente, as embalagens são adquiridas já prontas para o envase. 

O café é colocado dentro de cada embalagem na quantidade especificada de 500 g e selado 

por meio de uma máquina seladora. Desta forma, o processo de embalagem do café na 

empresa em questão é de maneira manual, não há maquinários para realização do processo, 

com exceção a de selagem. 

Figura 4 – Fluxograma pós-colheita e beneficiamento. Fonte: Os autores (2021). 

 

Todo o processo, desde o plantio até a distribuição do produto acabado, de acordo com os 

próprios produtores, leva cerca de 1920 horas/ano. São produzidas 800 a 1200 sacas por ano, 

uma média de produtividade de 41 a 62%. Não há uma divisão de tempo utilizado em cada 

processo, pois como é uma empresa familiar e que todos os funcionários atuam em todos os 

processos, tudo é feito de forma contínua, sem divisão de tempo. 

Como ainda é uma pequena empresa, não há procedimentos padrões e nem o café participa de 

algum tipo de classificação, e por isso todos se envolvem em todos os processos. Como são 

vários processos e são processos que demandam mais tempo, acaba surgindo diversos 
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imprevistos durante o processo, como manutenção de maquinário e fenômenos climáticos, por 

exemplo. O controle de qualidade é feito pelo gestor e sócio da empresa, em que se pega uma 

amostra de café do lote, faz a torra, degusta e classifica, separando em: bebida dura, bebida 

mole e bebida arriada. É vendida em lotes separados por tipo, em que o preço é diferente, a 

bebida dura o preço é médio, quando é a bebida arriada, a qualidade é inferior, mais barata e a 

bebida mole é mais rara, pelo tipo de café que ele tem. Caso a embalagem do café cede e abre 

ocorre a troca, o que acontece poucas vezes (1%). Caso haja produto com qualidade inferior 

na classificação dos lotes de grãos armazenados, os mesmos são vendidos a granel e não são 

comercializados com a marca da empresa. 

Os resíduos gerados pela empresa são: as embalagens de adubo, que são recicladas na 

propriedade; as embalagens de defensivos agrícolas, que são devolvidos aos fornecedores; a 

casca do café, que é utilizada como adubo na lavoura do café no período de trato cultural, 

onde não precisa de tratamento e pode ser esparramada na época do verão e; a fumaça oriunda 

da torrefação, cuja máquina de torrar não possui filtro. A água usada na lavagem do café de 

varrição é descartada num ponto de descarte dentro da propriedade, sem reutilizar para 

nenhum outro uso, sendo que ela poderia ser usada como adubo na plantação, pelos nutrientes 

presentes na água. O gasto na lavagem é em média 5000 mil litros de água em todo o 

processo. 

 4.2.1 Distribuição do café 

Em relação ao estoque do produto, há dois galpões de armazenamento adequado instalado na 

própria fazenda. O estoque do café a granel fica em um galpão, onde os proprietários 

aguardam o melhor preço de mercado para praticarem a comercialização deste produto. O 

café já torrado e moído fica em outro galpão. 

A comercialização do café produzido se dá com vendas de 70% da produção a granel (grãos 

prontos para torrar) é o café arriado em bag 600 kg, podendo aumentar dependendo do pedido 

do cliente, vendido para empresas que revendem no varejo e 30% do café torrado e moído 

vendidos a supermercados e padarias. Toda semana vende em média 300 a 400 kg do café 

torrado e moído.  A venda a granel ou a venda em pacotes de 500 g é usada a classificação por 

bebida (mole, dura ou arriada) para estipular o preço de venda. Logo, o escoamento e 

distribuição da produção é frequentemente realizado. Dessa forma os proprietários possuem 

confiança no preço do mercado, assim, também fazem a distribuição do produto acabado em 

seus pontos fixos de venda, clientes estes fidelizados pela empresa. De acordo com o 

responsável pela empresa, ele possui uma logística de distribuição traçada de seus pontos 

fixos para entrega dos produtos. A empresa possui banco de dados de seus clientes fixos, onde 

consta 5 clientes, e de potenciais clientes futuros, onde, sempre que possível, oferecem seu 

produto em busca de expansão de mercado. 

Além disso, a distribuição e entrega que é feita toda semana são realizadas pela empresa com 

seu veículo próprio, levando em média 12 quilômetros de ida e volta da fazenda para a cidade, 

com frete pago pelo próprio dono da empresa que vende o café.  Isso se deve a sua maior 

concentração de clientes se situarem na mesma região. Frequentemente as entregas são 

realizadas durante as terças e quintas-feiras. 

4.3 Gargalos no processo produtivo e recomendações 

Verificou-se que a empresa estudada possui gargalos em seu setor produtivo em relação ao 

tempo gasto em suas tarefas. O gestor da empresa citada não fez uma medição em relação ao 

tempo que seria gasto para a realização de cada operação e diante disto, a empresa pode 

perder sua eficiência. 
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Recomenda-se que a empresa faça um estudo do tempo e movimentos gastos na execução das 

tarefas, para assim otimizar seus processos e padronizar as etapas, organizando com uma 

ferramenta de procedimento operacional padrão (POP). De acordo com as informações 

fornecidas pelo gestor da fazenda, ele está disposto a ampliar sua capacidade de produção. O 

gestor da fazenda declarou que atualmente não estão trabalhando com 100% de sua 

capacidade, mas sim trabalhando com 80% na produção de café, se tratando dele seco, torrado 

e moído. 

Observou-se também a contratação de funcionários de forma temporária como gargalo, pois o 

gestor contrata funcionários de forma temporária para a realização de tarefas específicas como 

por exemplo: o plantio, tratos culturais. Já as atividades diárias da produção do café são 

realizadas pelos próprios membros da família. 

Foi sugerido ao produtor rural que dentro de seus custos, a contratação de um colaborador 

fixo para equilibrar melhor as atividades entre os membros da família. O gestor da fazenda 

possui apenas um prestador de serviços para tomar conta das redes sociais, porém, que recebe 

como autônomo. Nesse sentindo, como MEI, o produtor ainda poderia contratar um 

colaborador fixo para contribuir com a divisão das atividades de produção entre os membros 

da família, sobrando mais tempo para o gestor cuidar das relações de comercialização do 

produto. 

A falta de maquinário específico também foi percebida como um gargalo, pois de acordo com 

o gestor na entrevista realizada, são realizadas algumas funções de forma manual, como por 

exemplo, o empacotamento do café, já que não possuem um maquinário específico para essa 

função. Com o uso de maquinários poderá aumentar a agilidade em seu processo e torná-lo 

mais aprimorado e eficiente. Em levantamento e pesquisa de preços realizada identificou-se 

três empacotadoras: Empacotadora Automática LZ 1000 que possui um valor em média de R$ 

38.990,00; Empacotadora Automática ZL 500 no valor de R$ 34.990,00; Empacotadora 

Automática no calor de R$ 38.000,00 no mercado. O gestor poderá averiguar se o interessa e 

se é viável o investimento na propriedade um equipamento que reduziria a necessidade de 

mão de obra e permitiria a ampliação da produção aumentando assim as vendas. A água 

descartada na varrição, pode ser usada como adubo na plantação, pelos nutrientes presentes na 

água. 

 

4. Considerações Finais 

Conclui-se com a análise do processo produtivo da empresa, que o processo de produção e 

transformação do café começa pelo plantio do café, colheita, beneficiamentos, lavagem 

(varrição), secagem, torrefação e moagem dos grãos. A empresa não faz a lavagem-separação. 

Os tratos culturais na lavoura, são adubação, a aplicação de fungicidas, inseticidas, herbicidas, 

defensivos agrícolas e bactericidas, é realizado o processo de retirada das ervas daninhas do 

cafezal e aplicado produtos para o controle de pragas como broca-do-café. Além dos cuidados 

de esqueletamento dos pés de café para brotar ramos novos.  

O beneficiamento ocorre por meio da retirada das cascas, chamadas de pergaminho, dos grãos 

onde são peneirados e selecionados para separar os melhores grãos dos piores. Os melhores 

vão para torrefação e moagem, os piores vendidos a granel, armazenados na própria fazenda.  

O tipo de moagem é a fina. Foi descrito o Arranjo Físico da empresa que é por produto, que 

há uma sequência de atividades até o produto final. A empresa não continha o POP de suas 

atividades. 
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A comercialização do café produzido se dá com vendas da produção a granel (grãos prontos 

para torrar) para empresas que revendem no varejo e do café torrado e moído vendidos a 

supermercados e padarias. É distribuído nos pontos de venda fixos da empresa, levando em 

média 12 quilômetros de ida e volta da fazenda para a cidade. 

Foi recomendado que a empresa faça um estudo de tempo e movimentos gastos na execução 

das tarefas, para assim otimizar seus processos, a compra de maquinário para envase do café e 

a contratação de um colaborador fixo. É uma empresa com produção verticalizada porque ela 

produz o café desde as etapas iniciais, envolvendo todo o processo de torrefação, moagem, 

embalagem até o consumidor final. 

Por último, cumpre-se destacar que o presente estudo teve como limitação a não observação 

presencial de cada processo produtivo diretamente na propriedade rural. Em função da 

pandemia pelo Novo Coronavírus os autores do trabalho optaram pela manutenção do 

distanciamento social para preservação da segurança dos integrantes e também do gestor da 

propriedade e sua família. 
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Resumo: Diante da revolução da Manufatura Aditiva, com a chegada da impressora 3D, empresas podem se 

interessar em localizar instalações de impressão 3D. O objetivo deste trabalho é estudar o problema de 

localização de facilidades para uma fábrica de impressão 3D, considerando delimitações impostas em um plano 

estratégico do empreendimento. As localidades potenciais estão todas inseridas na região metropolitana de 

Goiânia. O presente artigo tem como objetivo apresentar sobre a impressão 3D, suas tecnologias e seu papel na 

indústria 4.0. Objetiva-se, ainda, analisar os seguintes fatores: ambiente competitivo, fator agregador e custos 

logísticos, tarifas e incentivos fiscais, demanda regional, fatores políticos, valor da moeda e incerteza da 

demanda; fazendo um comparativo com os projetos de empresas do negócio em Goiânia/Aparecida de Goiânia. 

 

Palavras-chave: Cadeia de suprimentos; Projeto de rede física; Impressão 3D; Indústria 4.0; Tecnologias de 

produção.  

 

1. Introdução 

A impressão 3D, denominada no contexto industrial como manufatura aditiva, é o processo de 

transformar um modelo digital de um arquivo, em um objeto físico. Ou seja, através de uma 

impressora, com insumos como resinas e tintas, o consumidor pode adquirir um arquivo 

digital de um fornecedor em sua própria casa, transformando esse intangível em um bem de 

uso e consumo (GASPARINO, 2021). 

A impressora 3D foi elaborada em 1984, nos Estados Unidos, pelo engenheiro Charles Hull 

(apelido Chuck), conhecido como o “pai da impressão 3D”. O engenheiro trabalhava numa 

fábrica de móveis e buscava agilizar o processo de secagem da pintura em resina com a cura 

por luz ultravioleta (UV). A partir daí, teve a ideia de criar uma máquina capaz de produzir 

peças com uma técnica que curava resina líquida camada por camada, com feixes de luz laser 

UV. Técnica esta denominada estereolitografia (SLA) (TUDO, 2019). 

Carl Deckard e Scott Crump, ainda na década de 80, patentearam outras duas tecnologias 

distintas de impressão 3D: a Sinterização a Laser Seletiva (SLS) e Modelagem de Deposição 

Fundida (FDM), promovendo a tecnologia como de ponta para departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) (TUDO, 2019). 

Conforme o portal alemão Statista, o mercado de impressão 3D movimentou US $14,5 

bilhões em 2019, com possibilidade de ultrapassar US $21 bilhões em 2021. No Brasil até 

2022, 49% das empresas visam investir nessa tecnologia, tendo em vista sua redução de preço 

nos últimos anos e a ampla vantagem competitiva proporcionada ao processo produtivo 

(IMPRESSÃO, 2020). No estado de Goiás, em específico nas regiões de Goiânia e Aparecida 

de Goiânia, este mercado se faz presente em vários estabelecimentos, sendo estes lojas de 

fabricação própria. Com isso, novos entrantes podem esperar concorrência acirrada.  

Um plano para lidar com tal concorrência pode ser elaborado através da definição de 

uma estratégia competitiva, a qual é definida como a forma que uma organização compete no 

mercado. Em outras palavras, define-se como a organização será percebida pelos clientes face 

aos concorrentes através de vantagem sobre tais concorrentes. Portanto, conforme Porter 

(2004), “a estratégia competitiva se refere a uma posição estratégica de competição no 

mercado, sempre pensando em uma visão de futuro.” 

Unir o estudo do plano estratégico para a inserção de um novo entrante na cadeia de 

suprimentos é um dos assuntos discutidos por Chopra e Meindl (2013). Estes autores 
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propõem, por exemplo, um framework, composto por quatro fases, para auxiliar no projeto da 

rede física de uma cadeia de suprimentos. Em especial, o objetivo da fase II deste framework 

é determinar as regiões onde serão localizadas as instalações, suas funcionalidades e 

capacidade. Para tanto, estuda-se a demanda, as economias de escala e de escopo, a incerteza 

da demanda, questões cambiais, tarifárias e políticas relacionados aos mercados regionais, e 

incentivos e restrições de exportação ou importação de cada mercado.  

Neste artigo, o objetivo geral é aplicar a fase II supracitada para auxiliar na instalação de uma 

fábrica de impressão 3D na região metropolitana de Goiânia. Especificamente, considerando o 

contexto atual de Goiânia/Aparecida de Goiânia e um interesse de se instalar um 

empreendimento relacionado à fábrica de impressão 3D na região, objetiva-se analisar os 

seguintes fatores para o empreendimento: tecnologias de produção necessárias, ambiente 

competitivo, fator agregador e custos logísticos, tarifas e incentivos fiscais, demanda regional, 

fatores políticos, valor da moeda e incerteza da demanda.  

2. Revisão da Literatura 

2.1 Fase II do framework de projeto de rede física proposto por Chopra e Meindl 

(2011) 

De acordo com Chopra e Meindl (2011), o projeto de uma rede física para uma cadeia de 

suprimentos tem como propósito maximizar os lucros da empresa, ao passo que satisfaz as 

necessidades dos clientes no que diz respeito à demanda e capacidade de resposta. Dito isso, 

um modelo é proposto pelos autores para ajudar em um tal projeto. Esse modelo, composto 

por 4 fases, inicia-se pelas decisões de ordem mais estratégica, tal como a definição do 

produto e do público-alvo, pelo estudo do mercado e pela definição de regiões como 

potenciais candidatas para receber uma instalação do novo empreendimento. Já em uma 

segunda fase,  começa-se a análise, ainda estratégica, mas com foco no estudo de 

características de regiões específicas determinadas anteriormente. Ainda nesta última fase, 

analisa-se fatores logísticos do empreendimento. Essa segunda fase do modelo supracitado é 

ilustrada na Figura 1. 

 
Figura 1 – Fase II do framework de Chopra e Meindl (2011) para projeto de rede física de uma cadeia de 

suprimentos. Fonte: Chopra e Meindl (2011). 

A fase II do projeto de rede conforme Chopra e Meindl (2011) objetiva identificar a melhor 

região para instalação da empresa. Para tanto, alguns elementos de decisão devem ser 

estudados.  

Um primeiro elemento a ser analisado para a definição do projeto de rede é a demanda por 

região. Cada região terá uma demanda, proporções diferentes e com requisitos de clientes 

distintos. Para algumas regiões os requisitos podem ser são homogêneos, o que favorece 

grandes instalações consolidadas; comparativamente, para outras regiões, os requisitos podem 

ser heterogêneos, o que favorece instalações com capacidade menor com mais foco em certos 
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produtos (CHOPRA e MEINDL, 2011).  

Um outro elemento do estudo é a identificação da disponibilidade das tecnologias de 

produção e sua influência na redução de custos. Se as economias de escala ou escopo não 

forem significativas, uma tendência de decisão é que cada mercado tenha sua própria 

instalação. Por outro lado, se as economias de escala ou escopo forem significativas, espera-se 

que algumas instalações atendam a muitos mercados (CHOPRA e MEINDL, 2011, p. 123). 

Um terceiro elemento de estudo é a identificação em cada um dos mercados regionais sobre as 

incertezas da demanda, da taxa de câmbio e a influência política neste meio. Estuda-se ainda 

sobre tarifas, incentivos fiscais, restrições de importação e exportação e os requisitos legais 

para se produzir em determinada região. Por fim, decidir se instalações estarão mais próximas 

a concorrentes ou distantes também é um dos elementos de decisão (CHOPRA e MEINDL, 

2011). 

Nas próximas seções, serão apresentados os conceitos destes elementos para a definição da 

configuração de instalações regionais. 

2.2 Configuração de facilidades regionais 

Segundo Bavaresco (2013): 

 “o sucesso de um empreendimento requer uma análise de situações como a 

localização, o público para o qual o negócio é destinado, para tanto é necessário o 

estudo antecipado do macro ambiente no qual a empresa irá atuar. Uma análise das 

potencialidades sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e legislativas. Os 

empreendedores analisam a viabilidade para instalação do novo negócio baseados em 

estudos e pesquisas ambientais que possam definir os fatores de sucesso do 

empreendimento.” 

Estes fatores desempenham um papel importante nas decisões necessárias para a construção 

de um projeto de rede. “O processo de avaliação do ambiente e do público que se quer atingir 

com o novo negócio deve ser considerado um destes fatores, porque em muitos casos a pressa 

em dar início negócio faz com que escolhas erradas atrasem ou até mesmo anulem a 

lucratividade e o retorno do investimento esperado” (BAVARESCO, 2013). 

Desta forma, uma análise do ambiente competitivo e uma avaliação das facilidades regionais 

é tão importante quanto a realização de um plano de negócios para a consolidação do futuro 

de qualquer empreendimento. Antes realizado apenas por grandes empresas, atualmente 

qualquer negócio, sendo ele grande ou pequeno, fazem o planejamento do negócio. A 

importância deste para os planos futuros da empresa e também como meio detalhado de 

verificação da seriedade da organização (BAVARESCO, 2013). 

2.2.1 Tecnologias de produção 

Tecnologias de produção disponíveis num ambiente ou mercado possuem uma grande 

importância sobre as decisões de projeto de rede. Suas características relativas a custo de 

produção são fatores significativos que definem até a quantidade de instalações que uma 

empresa necessita. Tais tecnologias podem proporcionar economias de escala ou de escopo, 

além de influenciar na flexibilidade produtiva (CHOPRA e MEINDL, 2011). 

Entende-se por economia de escala a redução de custos que ocorrem quando as companhias 

aumentam a produção. São muitos os motivos para que o custo do processo diminua 

simultaneamente ao aumento do volume de produção. Um exemplo seria manter a produção 

alinhada e focada em apenas um produto, proporcionando economias de custos associados à 

troca de matéria-prima e de equipamentos para diferentes produções (AMADEO, 2021). 

Além das economias de escala, também estão presentes as economias de escopo. Conforme 
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Caetano (2014), economia de escopo indica que a produção de dois ou mais bens ou serviços 

em uma mesma unidade é mais barata do que produzi-los separadamente. Em suas palavras, 

“o ganho de escopo decorre do compartilhamento sem congestionamento de algum insumo na 

produção de distintos bens ou serviços”. O autor exemplifica o uso de economias de escopo 

em situações de empresas que produzem diversos produtos: “as máquinas, o pessoal usado no 

empacotamento e os caminhões que transportam o remédio x podem ser os mesmos do 

medicamento y”. 

2.2.2 Ambiente Competitivo 

O conceito de ambiente competitivo está vinculado à própria conceituação e a importância do 

que é o ambiente organizacional. Esta definição, que primeiramente é ligada apenas a 

aspectos internos das organizações, a partir da influência da teoria dos sistemas abertos, nas 

décadas de 50 e 60, ampliou-se. O conceito de organização passou a incorporar a ideia de 

ambiente. Segundo Lawrence e Lorsch (1967), a organização pode ser vista como “a 

coordenação de diferentes atividades de contribuições individuais com a finalidade de 

efetuar transações planejadas com o ambiente”. 

No mesmo viés, pesquisas realizadas pelo biólogo Bertalanffy (1972) concebem as 

organizações como sistemas abertos. Assim, o autor considera que as organizações e seus 

ambientes externos são partes de um sistema mais amplo que interagem continuamente. A 

organização troca recursos com o ambiente, garantindo sua sobrevivência, e se modifica para 

se adaptar às contingências ambientais que lhe facultam acesso a estes recursos. Com isso, 

adquire novas propriedades e características. 

Sendo assim, as organizações são sistemas abertos que se relacionam com o ambiente externo. 

A Teoria das Configurações Estruturais apresentada por Mintzberg (2013), define que a 

eficácia organizacional está relacionada a fatores situacionais (vinculados à própria 

organização e ao seu ambiente externo). Os fatores ocasionais vinculados ao ambiente externo 

da organização são: a complexidade e a instabilidade tecnológica, a instabilidade de vendas, a 

diversidade de mercado, o grau de hostilidade na competição e os relacionamentos de poder 

envolvendo os influenciadores externos, definindo portanto o cenário de um ambiente 

competitivo. 

2.2.3 Fator agregador e custos logísticos 

Para Chopra e Meindl (2013) os fatores-chave logísticos (instalações, estoque, transporte, 

informação) determinam o desempenho da cadeia de suprimentos em função de 

responsividade e eficiência. Da mesma forma, Ballou (2006) define que a logística trata da 

agregação de valor em produtos e serviços oferecidos aos clientes. Espera-se que exista uma 

relação diretamente proporcional entre valor e custo integrado num projeto de rede, pois 

quanto maior a responsividade da cadeia de suprimentos, maior o custo operacional e 

consequentemente, menor a eficiência.  

Com isso, tem-se que o custo logístico é igual à soma dos custos de estoque, de instalação, de 

transporte e de sistemas de informação. Esse custo logístico impacta em decisões de um 

projeto da rede física da cadeia de suprimentos. Em geral nenhuma rede de distribuição terá 

desempenho superior em responsividade e em eficiência ao mesmo tempo. Uma forma de 

contrabalancear esses desempenhos é através do uso de fatores agregadores, tais como o uso 

de armazéns para consolidação de veículos.  

 

2.2.4 Tarifas e incentivos fiscais 

Em concordância com Chopra e Meindl (2013), à medida que o comércio global aumenta, 
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fatores macroeconômicos, tais como tarifas e incentivos fiscais, tiveram uma influência 

significativa sobre o sucesso ou fracasso das redes de cadeia de suprimentos. Assim, é 

inegável a relevância da consideração destes fatores para a tomada de decisão de um projeto 

de rede eficiente. 

O Estado tem competências a serem exercidas no momento da tributação. Tornou-se comum 

determinar a função fiscal como aquela preocupada tão somente com a coleta das receitas 

tributárias. Em outras palavras, quando o Estado exerce seu poder de tributar, de acordo com 

uma carga média específica, sendo esta aplicada sem distinção a todos, observa-se a atuação 

fiscal. Entretanto, quando a atividade tributária tem enfoque em apenas estimular determinada 

atividade, grupo ou valor juridicamente protegido, é observado então a função que 

convencionalmente é chamada de extrafiscal. É nesta última vertente que se tem a teoria dos 

incentivos fiscais (CATÃO, 2004, p.4). 

A extrafiscalidade é caracterizada por Nabais (2012) como “um conjunto de normas que, 

embora formalmente integrem o direito fiscal, tem por finalidade principal ou dominante a 

consecução de determinados resultados econômicos ou sociais através da utilização do 

instrumento fiscal e não a obtenção de receitas para fazer face às despesas públicas”. Estes 

incentivos fiscais objetivam influenciar decisões de negócio considerando a incidência 

tributária. 

2.2.5 Demanda Regional 

Segundo o dicionário do site Priberam
6
, para o âmbito econômico, “demanda” significa a 

quantidade de um bem ou de um serviço que o mercado ou um conjunto de consumidores 

deseja comprar. Sendo assim, demanda é o desejo ou necessidade apoiado pela capacidade e 

intenção de compra do consumidor.  

Sendo assim, existe demanda porque há, entre os aspectos, poder de compra. Entretanto, este 

mesmo poder de compra oscila de acordo com o contexto econômico de cada país, região ou 

funcionamento do mercado. Num contexto de crise, por exemplo, é fundamental analisar não 

apenas o que a população está consumindo, mas como ela passa a consumir (DINO, 2018). 

Esta é a análise de demanda e sua importância para o projeto da rede física da cadeia de 

suprimentos. Chopra e Meindl (2013) citam que flutuações na demanda podem existir 

dependendo do contexto político e econômico de uma região, ou ainda, a demanda pode não 

ser homogênea entre regiões. Por exemplo, o Datafolha publicou que, em 2017, 46% dos 

brasileiros entrevistados acreditavam que sua situação econômica iria melhorar. Porém, 

mesmo com a queda da inflação em janeiro de 2018, os dados divulgados na Pesquisa de 

Emprego e Desemprego (PED), apontaram uma redução de 0.7% do rendimento médio (poder 

de compra) (DINO, 2018). Desta forma, o volume de demanda foi afetado por um contexto de 

inflação vivenciado pelos consumidores.  

Conforme Chopra e Meindl (2013), a demanda regional pode influenciar a decisão sobre 

capacidade de uma facilidade, sobre o tipo de tecnologia de produção a ser utilizada 

considerando flexibilidade de produção v.s. economias de escala/escopo para atender os 

desejos de consumo da cultura local, entre outras decisões.  

 

2.2.6 Fatores políticos, valor da moeda e incerteza da demanda 

Diversos são os fatores que influenciam no planejamento de um projeto de rede eficiente, 
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entre eles os fatores políticos. Tais fatores exercem uma grande relevância nesta etapa. A 

estabilidade política do país, segundo Chopra e Meindl (2011), desempenha um papel 

significativo na escolha da localização do projeto de rede. Países politicamente estáveis, com 

sistemas legais livres independentes e claros, nos quais regras da economia são bem definidas, 

são territórios que as empresas preferem localizar suas instalações.  

Outro fator relevante na escolha do projeto de rede é o valor da moeda. Flutuações em taxas 

de câmbio são comuns e têm um impacto significativo sobre os lucros de qualquer cadeia de 

suprimentos. Um exemplo disto é o valor da moeda dólar e sua flutuação em ienes, moeda 

japonesa, durante os anos de 2002 e 2004. A valorização do iene diminuiu as receitas oriundas 

de grandes mercados externos. Por consequência, muitas empresas japonesas construíram 

suas instalações de produção espalhadas pelo mundo (CHOPRA e MEINDL, 2011). 

Também influenciando nas decisões de projeto de rede, cita-se flutuações da demanda 

ocasionadas por mudanças na economia de cada país. Um exemplo disto é a capacidade 

ociosa que foi vivenciada por algumas empresas na Ásia durante o período de 1996 e 1998, 

quando as economias asiáticas retraíram, consequentemente diminuindo o poder de compra da 

sociedade. A Toyota, uma empresa que tinha montadoras na Ásia que só eram capazes de 

atender o mercado local, foi motivada pela crise no continente para tornar suas fábricas mais 

flexíveis de forma a suprir a demanda de outras localidades também (CHOPRA e MEINDL, 

2011). 

2.3  Trabalhos Correlatos 

O mercado de manufatura aditiva (MA), conta com a disponibilidade de tecnologia de 

produção para a escolha mais produtiva na decisão do projeto de rede. Por muitos anos, a MA 

não esteve tão presente na indústria pois devido a patentes que protegem e limitavam a 

acessibilidade da tecnologia de impressão 3D, os custos de produção eram altíssimos e 

acessíveis apenas a grandes centros de pesquisa. A partir de 2009 com a queda da patente de 

impressão 3D e o surgimento de um projeto RepRap, que se trata de uma colaboração open 

source, possibilitou a produção de novos modelos de impressoras, inclusive de menor custo. 

Com o avanço desta tecnologia e o desenvolvimento de novos softwares, surgiu a primeira 

produção em massa com impressoras 3D e alguns fabricantes desenvolveram as primeiras 

simulações para a formação de "fazendas de impressão" 3D. Indústrias do ramo automotivo, 

aeroespacial, da saúde e da construção civil utilizam esta tecnologia tanto para prototipagem 

quanto para produção de peças e componentes com o emprego de técnicas de topologia e 

otimização para adequação dos modelos tridimensionais, buscando o máximo em desempenho 

e design (NOGUEIRA, 2021). 

Berman (2012), realizou um estudo que propôs avaliar as características e aplicações da 

impressão da MA e a definiu como uma personalização em massa que permite que pequenas 

quantidades de produtos personalizados sejam fabricados a custos relativamente baixos. Os 

impactos positivos e negativos da MA nos sistemas produtivos repercutem na competitividade 

das organizações, afetando critérios competitivos. 

Segundo a análise de literatura realizada por Veit (2018), o critério mais repercutido 

positivamente pela utilização da MA é o custo. Uma de suas consequências, neste critério 

competitivo, está relacionada ao custo dos equipamentos. É possível analisar que após a queda 

das patentes, o custo das impressoras está reduzindo ao longo dos anos. No entanto, ainda têm 

custos elevados para a produção de grandes séries em relação à modelagem por injeção 

(BERMAN, 2012). 

Existe uma quantia ainda mínima de trabalhos na linha de impressão 3D no Estado de Goiás, 
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mais especificamente na capital Goiânia. Contudo, existem trabalhos com o enfoque deste 

mercado no âmbito nacional. 

Almeida (2019) verificou a existência de diversos desafios a serem ultrapassados, como a 

transição dos métodos tradicionais de produção para os novos processos da indústria 4.0. Seu 

objetivo trata da identificação das principais barreiras para a implementação da MA no Brasil. 

3. Métodos 

3.1 Descrição estratégica do empreendimento 

Em um momento anterior a este trabalho, a fase I do projeto de rede de suprimentos proposto 

em Chopra e Meindl (2011) foi realizada. Resultados desta realização definiram as estratégias 

da cadeia de suprimentos para um empreendimento de uma indústria de manufatura aditiva, 

levando em conta os dados encontrados em pesquisa aplicada e bibliográfica, para analisar os 

importantes aspectos do negócio e equiparar a visão teórica com os verdadeiros cenários das 

empresas na região. 

Buscou-se apenas por empresas localizadas na região metropolitana de Goiânia. Por meio de 

uma breve busca de possíveis concorrentes, utilizando a ferramenta Google Maps, aferiu-se 

cerca de 10 estabelecimentos relacionados ao negócio supracitado, em Goiânia e Aparecida de 

Goiânia. Uma destas empresas é a MBM Solução em Impressão
7
, localizada na Rua 105, setor 

sul de Goiânia. Esta empresa foi alvo de Benchmark para definição de um layout para o 

empreendimento, o qual é ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Layout da instalação para fabricação de peças 3D. Fonte: MBM
2
. 

As máquinas, equipamentos, mão de obra, áreas de movimentação e estoques são adaptados e 

instalados harmonicamente, contribuindo com um fluxo de materiais e de trabalho mais 

fluente na fábrica. 

3.2 Tecnologias de produção 

Para a identificação das tecnologias de produção, o grupo realizou uma pesquisa bibliográfica 

exploratória, um levantamento de referenciais teóricos analisados e publicados em artigos 

                                                             
7
 https://www.mbmcopy.com.br/a-mbm 

https://www.mbmcopy.com.br/a-mbm


 

     V Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção 

01/08/2022 a 04/08/2022 

  

217 
 

científicos, websites, periódicos e revistas com os temas relacionados à impressão 3D, 

manufatura aditiva e tecnologia de produção. 

3.3 Ambiente Competitivo 

Será realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório sobre o ambiente 

competitivo de impressão 3D no Brasil, tendo como enfoque a cidade de Goiânia. Nesta, será 

utilizado como fonte de pesquisa primária, publicações de artigos científicos, periódicos, 

websites, revistas com o tema. 

Para complementar a pesquisa bibliográfica, fez-se também uma pesquisa experimental. Esta 

pesquisa  consiste na delimitação de um objeto de estudo e a seleção de variáveis que seriam 

capazes de influenciá-lo. O objeto de estudo estabelecido é empresas de Impressão 3D, em 

Goiânia. Essa pesquisa de campo compreende a seleção de estabelecimentos através da 

ferramenta “Google Maps”. Em seguida,  e a partir deste elencamento de empresas, realizar 

ligações telefônicas para um levantamento de dados e informações sobre o ambiente 

competitivo do mercado de manufatura aditiva na capital.  

3.4 Fator agregador e custos logísticos 

De acordo com dados bibliográficos, se tratando da logística existem diversos pontos, além da 

entrega do próprio produto, que ajudam o cliente a compreender o valor agregado. Alguns 

deles são: a transparência, fácil acesso a informações sobre o andamento, atendimento 

adequado, entre outros (GERAÇÃO, 2020). 

Para geração de valor na logística é preciso certificar que o produto certo esteja na hora, lugar 

e quantidade correta em estado ideal e com o menor custo possível (GERAÇÃO, 2020). 

3.5 Tarifas e incentivos fiscais 

Baseado em informações bibliográficas, muitos empreendedores desconhecem as 

modalidades de incentivos fiscais e como elas podem favorecer o seu negócio. Todavia, esse 

método de isenção ou de redução das alíquotas de alguns impostos possibilita que as 

organizações tenham uma reserva em caixa que auxilie no aumento da sua capacidade de 

operação (ENTENDA, 2021). 

Os modelos de auxílio fiscais dados pelo governo, além dos ganhos financeiros, podem ser 

transformados de forma positiva na imagem da empresa (ENTENDA, 2021). 

De qualquer modo, a carga tributária está atrelada aos incentivos fiscais, representando alguns 

benefícios concedidos pelo poder público para as empresas solicitantes, visando estimular 

determinado setor do mercado. Os formatos mais comuns são: a redução de alíquota de 

imposto, de isenção e compensação. Independentemente de sua forma, eles são meios 

importantes para que o governo possa auxiliar o desenvolvimento socioeconômico. Com a 

redução de impostos, os incentivos fiscais proporcionam a geração de mais empregos, a 

movimentação da economia, as benfeitorias e a criação de programas sociais (ENTENDA, 

2021). 

3.6 Demanda Regional 

Nesta etapa, primeiramente, o grupo realizou uma pesquisa de campo com o intuito de fazer 

um levantamento de demanda das empresas de impressão 3D que já estão instaladas em 

Goiânia. Inicialmente, houve conversas realizadas via ligação telefônica com as empresas. A 

partir destas informações coletadas, a demanda de impressões 3D foi aproximada, bem como 

o produto mais vendido e o perfil de cliente dos estabelecimentos selecionados. 

Além disso, foi realizada uma pesquisa exploratória bibliográfica com o intuito de coletar 
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informações sobre a demanda de impressão 3D na cidade de Goiânia. Espera-se, como 

resultado, a definição do perfil da demanda regional de impressão 3D na cidade de Goiânia, 

Goiás. 

3.7 Fatores políticos, valor da moeda e incerteza da demanda 

Partindo de relatos bibliográficos, os fatores políticos analisam o grau de interferência do 

governo na economia e incluem políticas fiscais, regulações trabalhistas, acordos comerciais 

entre países, mudança do governo, guerras e conflitos. Para a empresa, quanto maior a 

estabilidade política, mais benéfico é para seu desenvolvimento (OLIVEIRA, 2020). 

No que diz respeito à inflação, o seu aumento diminui o poder de compra das pessoas. Mas, 

não se deve pensar que a deflação, quando a inflação está abaixo de zero, é adequada para os 

negócios. Na deflação, quando os preços caem e isso vira uma tendência, as pessoas deixam 

de comprar com intuito de reservar dinheiro, o que diminui as vendas e a moeda em 

circulação no mercado, podendo acarretar uma recessão econômica. Então, o ideal para os 

negócios é que a inflação esteja controlada (ROCHA, 2019). 

Já a demanda de um determinado bem se dá pela quantidade que os compradores desejam 

adquirir num período de tempo estabelecido. O fornecedor não tem total domínio sobre a 

demanda e tem um impacto significativo na cadeia de suprimentos, sendo influenciada por 

diversos fatores: preços praticados pelas concorrentes, publicidade, nível de atividade 

econômica, necessidades momentâneas do cliente, acessibilidade do serviço, etc. (CAMPOS, 

s.d.). 

4. Resultados 

4.1 Tecnologias de produção 

Tendo em vistas leis desta natureza e a evolução tecnológica da Indústria 4.0, Betim et al. 

(2019) realizaram uma análise de cenários prospectivos com enfoque na MA no Brasil em 

2024. A pesquisa foi com a metodologia Momentum, a qual identificou três cenários: de 

tendências, otimista e pessimista. No final concluíram que, apesar deste mercado estar 

crescendo moderadamente, é necessário uma aproximação maior e mais flexibilidade com 

países líderes neste tipo de manufatura, com mudanças no cenário nacional para incentivar o 

mercado da MA. Esses resultados são explicados baseando-se no fato de que custos de 

maquinário e matéria prima impactam diretamente na produção, os quais podem ser 

dependentes de importações. 

4.2 Ambiente Competitivo 

A utilização das máquinas de prototipagem rápida não somente vem crescendo nos últimos 

anos, mas também apresenta tendência futura de crescimento. De 2010 para 2011, houve um 

crescimento de 24,1% e um montante de US$ 1,325 bilhões para 29,4% e US$ 1,714 bilhões. 

Este crescimento se deve à evolução dos processos e a diminuição dos custos das matérias 

primas e do maquinário. 

Estes dados de uma prospecção boa de mercado também reflete na vasta possibilidade de 

aplicação da impressão 3D, fazendo com que o mercado de manufatura aditivo seja 

diversificado e presente em muitas vertentes. Atualmente a tecnologia de impressão 3D é 

aplicada em diversos setores como o aeroespacial, automotivo, médico e no desenvolvimento 

de produtos de consumo em geral. 

Conforme pesquisas divulgadas pelo Fórum Econômico Mundial, atualmente 49% das 

empresas brasileiras pretendem investir nesta tecnologia até o ano de 2022. Mas já em 2016, 

algumas empresas goianas já investiram nessa nova modalidade de produção, ainda não 
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encontrada no estado de Goiás. 

O setor imobiliário foi um dos primeiros setores na cidade Goiana que foi aplicado a 

impressão 3D. Oliveira (2016) constatou que a construtora “Consciente”, localizada em 

Goiânia, foi uma das pioneiras na utilização da solução em três dimensões para demonstrar as 

plantas arquitetônicas dos apartamentos na capital.  

A partir da pesquisa realizada na ferramenta “Maps” do Google, obteve-se, como resultado, 

algumas empresas e sua localização na cidade de Goiânia, as quais são ilustradas na Figura 3. 

A busca foi realizada por empresas que estão atuando de forma ativa no mercado e que têm 

uma loja física para receber clientes. 

 

Figura 3 - Empresas de Impressão 3D em Goiânia. Fonte: Google Maps (2022). 

Na Figura 3, com os fornecedores selecionados apontados, pode-se perceber que mesmo com 

a inserção da MA nas empresas e com uma boa prospecção de mercado, a quantidade de 

estabelecimentos que oferecem este tipo de serviço é pequena se considerado a população da 

capital goiana de 1,5 milhões de pessoas, segundo o IBGE (2021). Portanto o ambiente 

competitivo retratado em Goiânia para empresas que buscam investir em tecnologia de 

impressão 3D, é de um cenário positivo e com boa prospecção. 

4.3 Fator agregador e custos logístico 

Por vezes, diariamente, no desenrolar do dia, assumimos um comportamento mais reativo, 

tratando de problemas, desperdícios e gastos acima do esperado conforme seu surgimento. 

Ainda assim, uma boa gestão eficiente dos custos logísticos é cada vez mais central para o 

sucesso do atacado distribuidor, que está inserido em um ambiente de negócios dinâmico e no 

qual o descontrole pode levar facilmente à perda de clientes e da rentabilidade (GERAÇÃO, 

2020). 

Por essa razão, é crucial adotar boas práticas que ajudem a manter a operação logística em um 

elevado nível de excelência, porém com gastos dentro dos limites estabelecidos. E, para se 

conseguir isso, é fundamental atuar na otimização do custo de transporte, que tem grande 

impacto no composto dos custos logísticos das empresas integrantes da cadeia de 

abastecimento (GERAÇÃO, 2020). 

De acordo com estudo, o custo de transporte corresponde a cerca de 1 a 2% do faturamento da 
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empresa, mas pode atingir até 7%, variando conforme o tipo de produto transportado e outros 

aspectos da operação logística (SANTOS, 2020). 

4.4 Tarifas e incentivos fiscais 

Todas as pessoas e empresas podem solicitar a captação de incentivos fiscais. No entanto, os 

governos ficam incumbidos de fazer a avaliação de cada uma das solicitações. Dentre os 

fatores analisados estão: a compatibilidade de custos, o interesse do poder público, a 

concordância com a legislação e a capacidade técnica (ENTENDA, 2021). 

Como não há custos para esse tipo de operação, essa é uma boa saída para as organizações e 

que acaba beneficiando positivamente a imagem e a visibilidade de um negócio. É 

imprescindível que a organização esteja em dia com o Fisco para que o projeto solicitado seja 

aprovado (ENTENDA, 2021). 

A tramitação de um incentivo fiscal é, em geral, fácil e pouco burocrática, contanto que as 

empresas cumpram as exigências previstas em cada categoria (ENTENDA, 2021). 

A política tecnológica representa na atualidade parte central da agenda econômica nos países 

desenvolvidos e nos países emergentes como o Brasil. A partir dos anos 90, foi possível 

observar as iniciativas do governo brasileiro em transformar o discurso da inovação em ações 

efetivas. Entrou em vigor leis que incentivam a produção tecnológica e a abertura para a 

importação de novas tecnologias de produção como a Lei da Inovação n° 10.973, promulgada 

em 2 de dezembro de 2004, criada com objetivo de fornecer incentivos fiscais à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica, e com a Lei n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que 

representa o novo marco legal da inovação. Além destas, no Brasil também existe a Lei do 

Bem, que é uma política de fomento à inovação que faz parte das políticas expansionistas 

estratégicas do governo para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. 

4.5 Demanda Regional 

Para realizar as ligações e coletas de dados da demanda regional, antes precisávamos 

selecionar os estabelecimentos a serem entrevistados. Para isso utilizamos as empresas 

anteriormente com localizações ilustradas na Figura 3. A partir da lista, obtivemos contato 

positivo com seis empresas (A, B, C, D, E e F) e conseguimos perceber um padrão quanto a 

demanda, produto e perfil de cliente. 

As empresas A, B e C relataram uma demanda baixa e irregular, caracterizando o mercado de 

manufatura aditiva sem prosperidade. Entretanto, estes mesmos estabelecimentos não tinham 

um produto ou identidade de serviço específico, o que fazia com que seus pedidos e projetos a 

serem realizados fossem diversos. Essa grande variabilidade não proporciona uma constância 

de demanda para as empresas. Esse cenário não prospectivo de demanda em Goiânia fez com 

que até uma destas três empresas fechassem as portas recentemente. 

Por outro lado, as empresas D, E e F definiram o cenário de impressão 3D em Goiânia como 

próspero e um bom investimento. As empresas D e E têm como principal produto a impressão 

de próteses dentárias, e a empresa F é focada na produção de protótipos para estudantes 

universitários. As três relataram que são procurados diariamente com novos projetos, tanto 

que para as três é necessário marcar horário antecipadamente para solicitar um orçamento. 

Sendo assim, podemos perceber que a demanda em Goiânia é promissora, mas é necessário 

um público-alvo e pouca variabilidade de produtos. 

Tendo como base as informações coletadas das seis empresas entrevistadas, foi selecionado o 

mercado de impressão de próteses dentárias como objeto de estudo da demanda regional em 

Goiânia. Pois segundo o Dr. Rafael (2021), Doutor e Mestre em Biomateriais pelo Instituto 

Militar de Engenharia (IME), ter próteses dentárias feitas a partir de impressão é um 

https://blog.upbrasil.com/empreendedorismo/produtividade/reduzir-custos-na-empresa/
https://blog.upbrasil.com/banners-slide-home/6-dicas-para-definir-e-preservar-a-cultura-da-sua-empresa
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investimento para a melhoria e produtividade do processo, além do bem-estar do paciente. 

Sendo assim, utilizamos a ferramenta Mapas do Google, selecionamos alguns dos possíveis 

clientes, consultórios odontológicos, hospitais e clínicas que necessitam do serviço de 

próteses dentárias, como está representado na Figura 4. Além disso, a partir de dados e 

informações fornecidos pelas empresas D e F podemos estimar uma demanda para cada um 

dos possíveis clientes, estas demandas estão identificadas na Tabela 1 de D1 a D12. 

 

Figura 4 - Possíveis clientes de próteses de impressão 3D. Fonte: Google Maps. 

A demanda estimada foi calculada a partir da quantidade de próteses implantadas em 

pacientes em cada consultório odontológico selecionado, e desta quantidade, 40% são 

produzidas a partir de impressão 3D, segundo informações fornecidas pelas empresas D e E. 

Tabela 1 - Demanda Estimada 

Demanda Oferta (Unidades) 

D1 4 

D2 1 

D3 3 

D4 2 

D5 1 

D6 3 

D7 2 

D8 3 

D9 2 

D10 3 

D11 3 

D12 2 

Fonte: Produzido pelos autores. 

4.6 Fatores políticos, valor da moeda e incerteza da demanda 



 

     V Encontro Goiano de Estudos em Engenharia de Produção 

01/08/2022 a 04/08/2022 

  

222 
 

O contexto político tem impacto direto no setor privado, pois um governo que se envolve 

muito na economia pode incitar desafios para um negócio manter a rentabilidade das suas 

operações. O importante é ter em mente quais fatores políticos podem influenciar a empresa e 

tentar compreendê-los e antecipá-los. 

A taxa do dólar, por exemplo, é uma incerteza do cenário global que interfere diretamente no 

preço de algumas matérias-primas e equipamentos importados usados na MA (BETIM et al., 

2019). 

5. Considerações Finais 

Com a realização deste trabalho, alcançou-se o objetivo de analisar os seguintes fatores: 

tecnologias de produção, ambiente competitivo, fator agregador e custos logísticos, tarifas e 

incentivos fiscais, demanda regional, fatores políticos, valor da moeda e incerteza da 

demanda; fazendo um comparativo com os projetos de empresas do negócio em 

Goiânia/Aparecida de Goiânia. Sendo assim, a manufatura aditiva manifesta-se como uma 

realidade possibilitando uma indústria muito mais produtiva, representado assim significativo 

desempenho. 

Em suma, se propõe que sejam realizadas novas pesquisas quantitativas e qualitativas a fim de 

obter informações com maior precisão e de acordo com o mercado nacional, já que há certos 

impasses em levantar dados históricos sobre variáveis que afetam esta tecnologia. 
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Resumo: Harry Markowitz estabeleceu os fundamentos da teoria moderna de carteiras sugerindo que as decisões 

de investimento devem ser tomadas com base no binômio de risco-retorno. Esta teoria tem como premissa 

fundamental que a alocação ótima de ativos é uma função dos primeiros momentos (média-variância) da 

distribuição dos retornos, sendo a distribuição gaussiana o modelo probabilístico dos retornos mais utilizado. 

Entretanto, na literatura de finanças, pesquisas empíricas apontam que os retornos dos ativos geralmente 

possuem distribuições não-gaussianas. Este trabalho propõe uma generalização da teoria moderna de carteiras 

que considera todos os momentos da distribuição dos retornos dos ativos. Esta generalização permite obter um 

método universal para a seleção de ativos com retornos de qualquer natureza probabilística.  

 

Palavras-chave: Medida Ômega (Ω), Índice de Sharpe, Ativos de Renda Variável, Alocação de Capital, 

Otimização de Portfólio. 

 

1. Introdução 

 1.1 Motivação 

Empiricamente, é bem conhecido o fato de que os investidores desejam obter a maior 

rentabilidade dos seus investimentos correndo o mínimo de risco possível. Markowitz (1952),  

estabeleceu os fundamentos da teoria moderna de carteiras sugerindo que as decisões de 

investimento devem ser tomadas com base no binômio de risco-retorno. A teoria moderna de 

carteiras estabelece que a alocação ótima de ativos é uma função da média-variância da 

distribuição dos retornos. Cabe ressaltar que o artigo original de Markowitz (1952) não faz 

qualquer restrição quanto à forma da distribuição de probabilidade dos retornos, apenas, 

estabelece que a distribuição seja definida pela média-variância. Por esta razão, em muitos 

artigos acadêmicos, esta metodologia de análise de carteiras é conhecida como análise de 

média-variância. Na prática, a distribuição Gaussiana ou distribuição Normal, é por 

excelência a distribuição padrão da teoria moderna de carteiras. 

Segundo Markowitz, infinitas carteiras de investimento podem ser geradas variando-se as 

frações de investimento de cada ativo. Entretanto, somente um subconjunto destas carteiras é 

eficiente em termos do binômio de risco-retorno e somente estas carteiras devem ser 

consideradas como alternativas de alocação de ativos. Finalmente, para selecionar uma 

carteira dentre as carteiras eficientes é necessário maximizar o índice de Sharpe (1966). Esta 

maximização depende dos parâmetros da média-variância das distribuições dos retornos dos 

ativos, que, por sua vez, dependem dos dados históricos do mercado, que, por premissa do 

modelo de Markowitz, devem ser séries temporais de natureza Gaussiana. Entretanto, estas 

séries temporais, geralmente, são não Gaussianas, gerando como resultado alocações 

deficientes e pouco intuitivas (Jobson e Korkie, 1981; Michaud, 1989). 

Neste artigo, utilizamos o uso da medida de desempenho Ômega, inicialmente proposta por 

Keating e Shadwick (2002), que considera todos os momentos da distribuição dos retornos, 

permitindo a inclusão de ativos de qualquer natureza e características na carteira. A 

contribuição deste artigo é provar que a otimização de carteiras a partir da medida Ômega, 

quando as distribuições de retornos são gaussianas, resulta na mesma alocação de ativos 

utilizando o Índice de Sharpe. Assim, Ômega resulta em uma medida de desempenho 
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universal e abrangente para seleção de ativos em carteiras, independente da distribuição de 

probabilidades dos seus retornos. 

 1.2 Revisão da Literatura 

A teoria moderna de carteiras teve seu início com a publicação do seminal artigo de 

Markowitz (1952) que apresenta um modelo de alocação de ativos baseado nas seguintes 

hipóteses: (i) Hipótese do mercado eficiente, na qual toda informação disponível é 

rapidamente disseminada e refletida nos preços dos ativos, (ii) Hipótese do mercado em 

concorrência perfeita, na qual os preços dos ativos relacionam-se pela lei de oferta e demanda, 

(iii) Hipótese do mercado em equilíbrio, na qual a oferta é igual à demanda para todos os 

ativos, e na (iv) Hipótese do mercado sem fricções, na, não existem custos de transação nem 

impostos. 

Markowitz, demonstrou, como principal resultado do modelo de alocação de ativos, que as 

decisões de investimento devem ser tomadas com base no binômio de risco-retorno. Cabe 

sublinhar que na publicação original, Markowitz não faz nenhuma suposição em relação à 

distribuição dos retornos, mas, apenas, limita seu estudo às distribuições que são definidas 

completamente pelos dois primeiros momentos, como é o caso da distribuição Gaussiana, que 

pode ser considerada como a distribuição padrão do modelo. Entretanto, a dinâmica atual dos 

mercados globalizados gera períodos aleatórios de alta e baixa volatilidade e/ou saltos nos 

retornos dos ativos, provocando mudanças de regime ou quebras estruturais na série temporal 

dos retornos, tornando-os não Gaussianos. Consequentemente, as aplicações reais da teoria 

moderna de carteiras podem gerar soluções deficientes e/ou pouco intuitivas, devido à 

limitação de considerar na análise somente os dois primeiros momentos da distribuição dos 

retornos dos ativos. 

Existem alguns trabalhos na literatura que exploram a análise de carteiras levando em 

consideração outros momentos da distribuição dos retornos, além dos dois primeiros. Mhiri e 

Prigent (2010), analisaram o problema de otimização de carteiras aplicado a índices 

financeiros. Os autores acrescentaram, ao modelo clássico de otimização de média-variância, 

os momentos de assimetria e curtose. Os resultados obtidos indicam que ao incluir os 

momentos de assimetria e curtose, geram-se mudanças significativas nos pesos dos ativos das 

carteiras, concluindo que mais momentos são necessários para o caso dos índices financeiros. 

Por sua vez  Usta e Kantar (2011), abordaram o problema de alocação de ativos propondo um 

modelo híbrido baseado na média-variância-curtose e no conceito de entropia. Utilizando um 

conjunto de dados empíricos para teste, os resultados obtidos mostraram que o modelo híbrido 

tem um bom desempenho em relação ao modelo clássico, demonstrando que a curtose e a 

entropia são informações relevantes que melhoram os resultados do modelo padrão. 

Ñíguez et al.(2013), examinam o papel dos momentos de ordem superior na estrutura teórica 

da seleção de carteiras e a utilidade esperada pelo investidor. Os autores derivaram as 

condições exatas sob as quais todos os investidores teriam comportamentos imprudentes em 

vez de um comportamento diversificador. Para isto, construíram diversos modelos de seleção 

de carteiras considerando dois, três, quatro e cinco momentos das distribuições dos retornos. 

Estimativas empíricas com o índice S&P500 fornecem evidências para a importância dos 

momentos superiores da distribuição dos retornos na avaliação do risco das carteiras 

minimizando as atitudes de imprudência do investidor. 

Saranya e Prasanna (2014), fizeram testes empíricos de alocação de ativos na bolsa de ações 

da Índia e constataram que os retornos das ações possuem distribuições não Gaussianas, 

obtendo-se alocações sub ótimas se considerar só os dois primeiros momentos da distribuição. 

Para resolver este problema, propuseram a utilização do terceiro (assimetria) e quarto 
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(curtose) momentos da distribuição dos retornos mostrando que o impacto da adição de mais 

momentos gera carteiras com maior retorno para o mesmo nível de risco. 

Naqvi et al.(2017), demonstraram que, para avaliar corretamente o risco de carteiras com 

retornos assimétricos e/ou retornos com caudas pesadas, é necessário incluir os momentos de 

assimetria e curtose na análise padrão de média-variância.  

Castro et al.(2020), analisaram diversas carteiras formadas por dois pares de ativos: um deles 

o Bitcoin e o segundo podendo ser o S&P500, NASDAQ, Ethereum ou Ripple. Os autores 

analisaram as carteiras utilizando um modelo de alocação de ativos baseado na medida 

Ômega, porque as criptomoedas possuem retornos não-Gaussianos o que não permite utilizar 

o modelo padrão de média-variância. Os resultados do modelo indicam que se deve investir 

uma maior proporção nos ativos S&P500 ou NASDAQ, mesmo que o Bitcoin apresente um 

retorno maior expressivo. No entanto, quando são avaliadas carteiras de pares de criptoativos, 

não se observa uma clara preferência por algum em especial. 

Ahmed & Al Mafrachi (2021), utilizaram dados de preços intradiários do Bitcoin, Ethereum e 

Ripple para pesquisar a sensibilidade dos retornos das criptomoedas em relação aos 

momentos de ordem superior como a variância, a assimetria, a curtose, a hiper-assimetria 

(quinto momento) e a hiper-curtose (sexto momento). Os resultados mostram que os cinco 

primeiros momentos são relevantes para explicar os retornos das criptomoedas, sendo que o 

terceiro e o quinto momento foram os que mostraram maior capacidade preditiva, tanto dentro 

da amostra como fora da amostra, evidenciando, de forma prática, o bom desempenho na 

precificação de ativos, nas tomadas de decisão e na gestão de risco. 

O presente artigo contribui com a literatura ao demostrar analiticamente que a otimização de 

carteiras usando a medida Ômega, em um contexto de retornos gaussianos, fornece os 

mesmos resultados de alocação de ativos que se utilizar o índice de Sharpe, sendo, portanto, 

mais genérico, já que Ômega, pela sua definição, não se restringe a um tipo específico de 

distribuição. Este resultado permite concluir que a metodologia de seleção de carteiras 

baseada na medida Ômega é uma metodologia universal de alocação de ativos de qualquer 

natureza probabilística. 

 

2. Métodos 

 2.1 Modelo Clássico de Alocação de Ativos 

O modelo clássico de alocação de ativos, assume como premissa a existência de um mercado 

financeiro formado por “𝑛 + 1” ativos de investimento, sendo um ativo de renda fixa – 

denotado por 𝑟𝑓 – e “𝑛” ativos de renda variável denotados por {𝑟1, 𝑟2,⋯ , 𝑟𝑛}, sendo 𝑟𝑖, 

𝑖 = {1,2,⋯ , 𝑛} uma variável aleatória que representa o retorno do i-ésimo ativo da carteira. O 

ativo de renda fixa tem como característica fundamental oferecer uma rentabilidade constante 

e livre de risco. Por outro lado, os ativos de renda variável têm como característica 

fundamental, oferecer rentabilidades potencialmente superiores ao ativo de renda fixa, mas 

que correm o risco de sofrer variações devido às incertezas do mercado, estas variações de 

rentabilidade são tipicamente modeladas por uma distribuição Gaussiana, ou seja, 

𝑟𝑖~𝑁(𝜇𝑖, 𝜎𝑖
2).  

Neste contexto, os investidores deste mercado defrontam-se com a seguinte sequência de 

decisões: (i) A decisão do horizonte de investimento, (ii) A decisão da seleção dos ativos de 

investimento, e (iii) A decisão das frações de investimentos em cada ativo. Em relação à 

decisão do horizonte de investimento, esta decisão consiste em definir um período de 

investimento, denotado pelo intervalo [𝑡, 𝑇], sendo “𝑡” o tempo em que é realizado o 
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investimento de capital e “𝑇” o tempo em que é realizado o desinvestimento de capital. O 

modelo de alocação de ativos assume que os momentos 𝜇𝑖 e 𝜎𝑖 da distribuição dos retornos 

são parâmetros constantes e invariantes no tempo, inclusive no intervalo futuro de tempo 

[𝑡, 𝑇]. Em relação à decisão da seleção dos ativos de investimento, esta consiste na seleção de 

uma carteira com base nos 𝑛 + 1 ativos disponíveis no mercado. Em relação à decisão das 

frações de investimento em cada ativo, esta decisão consiste em definir a fração ótima para 

cada ativo de forma que a carteira tenha o melhor desempenho em termos do binômio de 

risco-retorno, para isto, é utilizado um algoritmo de otimização que tem como função objetivo 

uma medida de risco-retorno. Para o modelo clássico de alocação de ativos, a função de risco-

retorno padrão é o índice de Sharpe. No Apêndice é apresentado o desenvolvimento 

matemático do modelo clássico de alocação de ativos, usando notação vetorial. 

Segundo Markowitz (1952), todas as carteiras localizadas na fronteira eficiente são eficientes 

em termos de risco-retorno e somente estas carteiras devem ser consideradas como 

alternativas para a alocação de capital. As demais carteiras, posicionadas no interior da 

fronteira eficiente, devem ser descartadas uma vez que para qualquer carteira no interior 

haverá pelo menos uma carteira na fronteira que terá risco menor e/ou retorno projetado 

maior. Finalmente, para selecionar uma carteira em particular posicionada na fronteira 

eficiente, é necessário mensurar seu desempenho em termos de risco-retorno. Apesar de 

existir na literatura diversas outras propostas, a medida de desempenho proposta por Sharpe 

(1966), conhecida como índice de Sharpe, tornou-se a medida de desempenho padrão da 

metodologia tradicional de análise de carteiras. Este índice pode ser descrito conforme a 

equação (1): 

𝑆𝑝 =
𝜇𝑝 − 𝑟𝑓

𝜎𝑝
 (1) 

Logo, para selecionar uma carteira em particular pelo critério de Sharpe é necessário 

maximizar o índice de Sharpe, assim: 

max
𝜇𝑝
{𝑆𝑝} = max

𝜇𝑝
{
𝜇𝑝 − 𝑟𝑓

𝜎𝑝
} (2) 

Este problema de maximização tem a vantagem de ser irrestrito (sem restrições) e a solução 

encontra-se derivando a função objetivo e igualando a zero, conforme a equação (3). 

max
𝜇𝑝
{𝑆𝑝} =

𝜕

𝜕𝜇𝑝
(
𝜇𝑝 − 𝑟𝑓

𝜎𝑝
) = 0 (3) 

A interpretação financeira do índice de Sharpe é que esta medida mede o excesso de retorno 

da carteira em relação ao retorno do ativo livre de risco (𝜇𝑝 − 𝑟𝑓) por unidade de risco, 

representado pelo desvio padrão da carteira 𝜎𝑝. Da mesma forma, a interpretação geométrica 

do índice de Sharpe é que este mede o coeficiente angular da linha formada pelos pontos 

(𝑟𝑓 , 0) e (𝜇𝑝, 𝜎𝑝), ambas localizadas no plano (𝜇 × 𝜎), sendo que o primeiro ponto está 

posicionado no eixo das ordenadas e o segundo ponto está posicionada na fronteira eficiente. 

 2.1 Modelo Universal para Alocação de Ativos 

Na seção anterior foi apresentada a metodologia clássica de alocação de ativos, cuja premissa 

fundamental é a normalidade na distribuição dos retornos. A seguir, apresenta-se uma 

metodologia universal que flexibiliza esta premissa, permitindo modelar retornos de qualquer 

natureza probabilística (gaussianos e não gaussianos). Para isso, propõe-se a substituição da 

utilização da medida de desempenho do índice de Sharpe, pela medida de desempenho 

Ômega. 
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A medida Ômega, proposta por Keating e Shadwick (2002), tem como característica levar em 

consideração todos os momentos da distribuição dos retornos e não somente a média e 

variância, como ocorre com o índice de Sharpe. Por esta razão a medida Ômega é uma 

medida de desempenho universal que pode ser aplicada a qualquer carteira, 

independentemente da premissa adotada na modelagem dos retornos dos ativos. A medida 

Ômega pode ser descrita pela equação (4): 

Ω(𝐿) =
∫ [1 − 𝐹(𝑟𝑝)]𝑑𝑥
𝑏

𝐿

∫ 𝐹(𝑟𝑝)𝑑𝑥
𝐿

𝑎

 (4) 

Onde: 

Ω(𝐿): é a medida Ômega de desempenho da carteira. 

𝐿: é o retorno mínimo requerido da carteira (parâmetro definido pelo investidor). 

𝐹(𝑟𝑝): é a função de distribuição acumulada dos retornos 𝑟𝑝 da carteira. 

(𝑎, 𝑏): é o domínio dos retornos 𝑟𝑝 da carteira, no caso mais geral, 𝑎 = −∞ e 𝑏 = ∞. 

Kazemi et al. (2004) desenvolveram uma fórmula alternativa da medida de desempenho 

Ômega, expressa pela equação (5): 

Ω(𝐿) =
𝐸[𝑚𝑎𝑥(𝑟𝑝 − 𝐿; 0)]

𝐸[𝑚𝑎𝑥(𝐿 − 𝑟𝑝; 0)]
 (5) 

Onde: 

𝐸[ ∙ ]: é o operador de valor esperado 

𝑚𝑎𝑥( ∙ ): é o operador máximo 

Na equação (5), o numerador é o valor esperado do excesso de ganho (rp – L) condicional a 

resultados positivos, ou seja, é o ganho esperado da carteira. E o denominador é o valor 

esperado da perda (L – rp) condicional a resultados negativos, isto é, a perda esperada. 

Portanto, funciona como uma medida de desempenho, ao relacionar um retorno ou ganho 

esperado, com o seu respectivo risco ou perda esperada. As equações (4) e (5) são 

equivalentes. 

A medida Ômega, por definição, considera todos os momentos da distribuição dos retornos, 

entretanto, ao aplicar a medida Ômega em carteiras com retornos gaussianos, demonstra-se 

analiticamente, que a medida Ômega converge ao índice de Sharpe, obtendo como resultado a 

mesma carteira tangente. Esta demonstração permite generalizar a teoria moderna de carteiras 

considerando ativos com retornos de qualquer natureza probabilística. A seguir detalha-se esta 

demonstração matemática. 

Seja 𝑧~𝑁(0,1) uma variável aleatória com distribuição Normal padrão. Seja 𝜑(𝑧) e Φ(𝑧) a 

função de densidade e a função de distribuição de z, logo: 

𝜑(𝑧) =
1

√2𝜋
𝑒−
1
2
𝑧2

 (6) 

Φ(z) = ∫ 𝜑(𝑧)𝑑𝑧
𝑧

−∞

 (7) 
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Suponha uma carteira com retorno gaussiano 𝑟𝑝~𝑁(𝜇𝑝, 𝜎𝑝). A medida Ômega, para um 

retorno mínimo 𝐿, é expresso conforme a equação (5). Utilizando uma nomenclatura 

alternativa, define-se Ômega segundo a equação (8): 

Ω(𝐿) =
𝐼1(𝐿)

𝐼2(𝐿)
 (8) 

 

Normalizando a variável aleatória 𝑟𝑝, obtém-se a variável z: 

𝑧 =
𝑟𝑝 − 𝜇𝑝

𝜎𝑝
 (9) 

Desenvolvendo o numerador da equação (8). 

𝐼1(𝐿) = 𝐸[𝑚𝑎𝑥(𝑟𝑝 − 𝐿; 0)] 

𝐼1(𝐿) = 𝐸[𝑚𝑎𝑥(𝑧𝜎𝑝 + 𝜇𝑝 − 𝐿; 0)] 

𝐼1(𝐿) = ∫ 𝑚𝑎𝑥(𝑧𝜎𝑝 + 𝜇𝑝 − 𝐿)𝜑(𝑧)𝑑𝑧
∞

−∞

 

𝐼1(𝐿) = ∫ (𝑧𝜎𝑝 + 𝜇𝑝 − 𝐿)𝜑(𝑧)𝑑𝑧
∞

𝐿−𝜇𝑝
𝜎𝑝

 

𝐼1(𝐿) = 𝜎𝑝∫ 𝑧𝜑(𝑧)𝑑𝑧
∞

𝐿−𝜇𝑝
𝜎𝑝

+ (𝜇𝑝 − 𝐿)∫ 𝜑(𝑧)𝑑𝑧
∞

𝐿−𝜇𝑝
𝜎𝑝

 

Utilizando a propriedade 𝜑′(𝑧) = −𝑧𝜑(𝑧), temos. 

𝐼1(𝐿) = −𝜎𝑝∫ 𝜑′(𝑧)𝑑𝑧
∞

𝐿−𝜇𝑝
𝜎𝑝

+ (𝜇𝑝 − 𝐿)∫ 𝜑(𝑧)𝑑𝑧
∞

𝐿−𝜇𝑝
𝜎𝑝

 

𝐼1(𝐿) = −𝜎𝑝 [𝜑(∞) − 𝜑(
𝐿 − 𝜇𝑝

𝜎𝑝
)] + (𝜇𝑝 − 𝐿) [Φ(∞) − Φ(

𝐿 − 𝜇𝑝

𝜎𝑝
)] 

𝐼1(𝐿) = 𝜎𝑝𝜑(
𝐿 − 𝜇𝑝

𝜎𝑝
) + (𝜇𝑝 − 𝐿) [1 − Φ(

𝐿 − 𝜇𝑝

𝜎𝑝
)] 

Utilizando a propriedade 𝜑(−𝑧) = 𝜑(𝑧) e Φ(−z) = 1 − Φ(z), temos. 

𝐼1(𝐿) = 𝜎𝑝𝜑(
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) + (𝜇𝑝 − 𝐿)Φ(

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) (10) 

Desenvolvendo, de forma análoga, o denominador da equação (8). 

𝐼2(𝐿) = 𝐸[𝑚𝑎𝑥(𝐿 − 𝑟𝑝; 0)] 

𝐼2(𝐿) = 𝐸[𝑚𝑎𝑥(𝐿 − 𝑧𝜎𝑝 − 𝜇𝑝; 0)] 

𝐼2(𝐿) = ∫ 𝑚𝑎𝑥(𝐿 − 𝑧𝜎𝑝 − 𝜇𝑝)𝜑(𝑧)𝑑𝑧
∞

−∞

 

𝐼2(𝐿) = ∫ (𝐿 − 𝑧𝜎𝑝 − 𝜇𝑝)𝜑(𝑧)𝑑𝑧

𝐿−𝜇𝑝
𝜎𝑝

−∞
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𝐼2(𝐿) = −𝜎𝑝∫ 𝑧𝜑(𝑧)𝑑𝑧

𝐿−𝜇𝑝
𝜎𝑝

−∞

+ (𝐿 − 𝜇𝑝)∫ 𝜑(𝑧)𝑑𝑧

𝐿−𝜇𝑝
𝜎𝑝

−∞

 

Utilizando a propriedade 𝜑′(𝑧) = −𝑧𝜑(𝑧), temos. 

𝐼2(𝐿) = 𝜎𝑝∫ 𝜑′(𝑧)𝑑𝑧

𝐿−𝜇𝑝
𝜎𝑝

−∞

+ (𝐿 − 𝜇𝑝)∫ 𝜑(𝑧)𝑑𝑧

𝐿−𝜇𝑝
𝜎𝑝

−∞

 

𝐼2(𝐿) = 𝜎𝑝 [𝜑 (
𝐿 − 𝜇𝑝

𝜎𝑝
) − 𝜑(−∞)] + (𝐿 − 𝜇𝑝) [Φ(

𝐿 − 𝜇𝑝

𝜎𝑝
) − Φ(−∞)] 

𝐼2(𝐿) = 𝜎𝑝𝜑(
𝐿 − 𝜇𝑝

𝜎𝑝
) + (𝐿 − 𝜇𝑝)Φ(

𝐿 − 𝜇𝑝

𝜎𝑝
) 

Utilizando a propriedade 𝜑(−𝑧) = 𝜑(𝑧) e Φ(−z) = 1 − Φ(z), temos. 

𝐼2(𝐿) = 𝜎𝑝𝜑(
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) + (𝜇𝑝 − 𝐿) [Φ(

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) − 1] (11) 

Substituindo a equação (10) e (11) em (8), obtém-se: 

Ω(𝐿) =
𝐼1(𝐿)

𝐼2(𝐿)
=

𝜎𝑝𝜑 (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) + (𝜇𝑝 − 𝐿)Φ(
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

)

𝜎𝑝𝜑 (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) + (𝜇𝑝 − 𝐿) [Φ(
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) − 1]

 (12) 

Dividindo numerador e denominador por 𝜎𝑝, obtém-se: 

Ω(𝐿) =
𝐼1(𝐿)

𝐼2(𝐿)
=

𝜑 (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) + (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

)Φ(
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

)

𝜑 (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) + (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) [Φ(
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) − 1]

 (13) 

A equação (13), permite avaliar o desempenho de qualquer carteira localizada no plano 

(𝜇 × 𝜎), entretanto, para encontrar a carteira ótima em termos de risco-retorno, é preciso 

maximizar Ω(𝐿) em função de 𝜇𝑝, conforme equação (14): 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} =

𝜕

𝜕𝜇𝑝
(

 
𝜑 (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) + (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

)Φ(
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

)

𝜑 (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) + (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) [Φ(
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

) − 1]
)

 = 0 (14) 

Seja a seguinte troca de variável: 

𝑥 = 𝜑 (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) + (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)Φ(

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) (15) 

Substituindo a equação (15) na equação (14), obtém-se: 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} =

𝜕

𝜕𝜇𝑝
(

 
𝑥

𝑥 − (
𝜇𝑝 − 𝐿
𝜎𝑝

)
)

 = 0 (16) 
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A fim de simplificar a notação, a derivada parcial 𝜕(∙)/𝜕𝜇𝑝 será substituído pela notação com 

apostrofo (∙)′. Note-se que a equação anterior é a derivada de um cociente, ou seja (𝑢/𝑣)′ =
(𝑢′𝑣 − 𝑢𝑣′)/𝑣2. Entretanto, como a equação (16) é uma igualdade a zero, o termo do 

denominador pode ser eliminado da derivada ficando apenas (𝑢/𝑣)′ = (𝑢′𝑣 − 𝑢𝑣′). Logo: 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} = 𝑥′ [𝑥 − (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)] − 𝑥 [𝑥 − (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)]

′

= 0 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} = 𝑥′ [𝑥 − (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)] − 𝑥 [𝑥′ − (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

] = 0 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} = 𝑥′𝑥 − 𝑥′ (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) − 𝑥𝑥′ + 𝑥 (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

= 0 

Simplificando termos na equação anterior, obtém-se: 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} = −𝑥′ (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) + 𝑥 (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

= 0 (17) 

Derivando a equação (15). 

𝑥′ = [𝜑 (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) + (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)Φ(

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)]

′

 

𝑥′ = [𝜑 (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)]

′

+ [(
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)Φ(

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)]

′

 

𝑥′ = 𝜑′ (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)(
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

+ [(
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)Φ(

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)]

′

 

Utilizando a regra da derivada de um produto (𝑢𝑣)′ = 𝑢′𝑣 + 𝑢𝑣′, tem-se: 

𝑥′ = 𝜑′ (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)(
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

+ (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

Φ(
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) + (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)Φ′ (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)(
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

 

Evidenciando o termo comum, tem-se: 

𝑥′ = (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

[𝜑′ (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) +Φ(

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) + (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)Φ′ (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)] (18) 

Seja a seguinte troca de variável: 

𝑦 = 𝜑′ (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) + Φ(

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) + (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)Φ′ (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) (19) 

Substituindo a equação (19) na equação (18), obtém-se: 

𝑥′ = (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

𝑦 (20) 

Substituindo a equação (20) na equação (17). 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} = −(

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

𝑦 (
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) + 𝑥 (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

= 0 (21) 
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Evidenciando o termo comum, tem-se: 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} = (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

[𝑥 − 𝑦] = 0 (22) 

A equação anterior está formando por dois termos iguais a zero, isso significa que um ou 

ambos termos são iguais a zero, logo: 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} = (

𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
)

′

= 0 (23) 

Revertendo a notação. 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} =

𝜕

𝜕𝜇𝑝
(
𝜇𝑝 − 𝐿

𝜎𝑝
) = 0 (24) 

Por compatibilidade com a teoria moderna de carteiras, o parâmetro do retorno mínimo da 

carteira 𝐿 da medida Ômega, deve ser igual ao retorno do ativo livre de risco 𝑟𝑓, ou seja, 

𝐿 = 𝑟𝑓, logo, a equação (24) pode ser reescrita como a equação (25):  

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} =

𝜕

𝜕𝜇𝑝
(
𝜇𝑝 − 𝑟𝑓

𝜎𝑝
) = 0 (25) 

A expressão da equação (25) é idêntica a expressão da equação (3), ou seja: 

max
𝜇𝑝
{Ω(𝐿)} = max

𝜇𝑝
{𝑆𝑝} (26) 

 

3. Resultados  

Baseado no resultado da equação (26), conclui-se, portanto, que em ambientes com retornos 

gaussianos e com 𝐿 = 𝑟𝑓, a carteira ótima (𝜇𝑝
∗ , 𝜎𝑝

∗) selecionada pela medida de desempenho 

Ômega resulta na mesma carteira selecionada pela medida de desempenho do índice de 

Sharpe. Portanto, ao substituir o índice de Sharpe pela medida Ômega, a teoria moderna de 

carteiras pode ser generalizada para otimizar carteiras com retornos de qualquer natureza 

probabilística, não restringindo sua análise aos dois primeiros momentos da distribuição de 

retornos (média e variância). E, mesmo assumindo retornos gaussianos, isso também é 

contemplado pela medida Ômega, fornecendo resultados iguais que se utilizar o índice de 

Sharpe. 

 

4. Considerações Finais 

A teoria moderna de carteiras conclui que as decisões de investimento devem ser tomadas 

com base no binômio de risco-retorno. Esta teoria parte da premissa que a alocação de ativos 

é uma função dos primeiros momentos (média-variância) da distribuição dos retornos, sendo a 

distribuição gaussiana, o modelo probabilístico de retornos mais utilizado. Entretanto, 

evidencias empíricas, apontam que os retornos dos ativos, como por exemplo as ações e 

principalmente as criptomoedas, possuem distribuições não-gaussianas e, para estes casos, o 

índice de Sharpe não identificaria de forma apropriada a carteira ótima de risco-retorno, e 

além disso, o risco da carteira poderia ser subestimado devido a que em uma distribuição não 

gaussiana de retornos da carteira de ativos, as caudas da distribuição seriam mais pesadas em 

relação a uma distribuição gaussiana, ou seja, o investidor estaria correndo um risco maior 

que o risco calculado pela metodologia de Markowitz. Neste artigo demonstrou-se 
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analiticamente, que em condições de retornos gaussianos, a alocação ótima de ativos, 

calculada, tanto pelo índice de Sharpe, quanto pela medida Ômega são idênticas. Entretanto, a 

medida Ômega por considerar todos os momentos da distribuição dos retornos, captura de 

maneira mais apropriada a relação risco-retorno da carteira, independente do seu formato 

probabilístico de retornos, resolvendo assim a limitação do índice de Sharpe (restringido aos 

dois primeiros momentos da distribuição). 

Por tanto, conclui-se que ao substituir o índice de Sharpe pela medida Ômega, permite-se 

estender a teoria moderna de carteiras para alocar ativos de qualquer natureza probabilística, 

tornando-o um método universal de seleção de carteiras. 
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6. Apêndice 

O desenvolvimento matemático do modelo clássico de alocação de ativos, usando notação 

vetorial, é apresentado a seguir: 

Seja 𝑟𝑓 o retorno de um ativo livre de risco, em outras palavras, um ativo com rentabilidade 

fixa e constante ao longo do tempo. 

Seja  {𝑟1, 𝑟2, ⋯ , 𝑟𝑛} os retornos de “𝑛” ativos com risco, onde 𝑟𝑖, 𝑖 = {1,2,⋯ , 𝑛}, representa o 

i-ésimo retorno modelado por uma variável aleatória com distribuição gaussiana 𝑁(𝜇𝑖, 𝜎𝑖
2). 

Seja  {𝑤1, 𝑤2, ⋯ ,𝑤𝑛} as frações de investimentos dos “𝑛” ativos com risco, onde 𝑤𝑖 
representa a fração de investimento no ativo 𝑟𝑖. Por restrição orçamentária do investidor, 

temos que:  

𝑤1 + 𝑤2 +⋯+𝑤𝑛 = 1 (27) 

Logo, o retorno da carteira 𝑟𝑝, formado pelos “𝑛” ativos de investimento, pode ser calculado 

como: 

𝑟𝑝 = 𝑤1𝑟1 + 𝑤2𝑟2 +⋯+𝑤𝑛𝑟𝑛 (28) 

Pelo fato de que todos os ativos da carteira possuem uma distribuição Gaussiana 

𝑟𝑖~𝑁(𝜇𝑖, 𝜎𝑖
2), então, o retorno da carteira também terá uma distribuição Gaussiana, 

𝑟𝑝~𝑁(𝜇𝑝, 𝜎𝑝
2). Isto porque a somatória de distribuições Gaussianas resulta em outra 

distribuição Gaussiana (Soury e Alouini, 2015). Os momentos 𝜇𝑝 e 𝜎𝑝 da distribuição dos 

retornos da carteira são calculados pelas equações (29) e (30):  

𝜇𝑝 = 𝐸[𝑟𝑝] =∑𝑤𝑖𝜇𝑖

𝑛

𝑖=1

 (29) 

𝜎𝑝
2 = 𝑉𝑎𝑟[𝑟𝑝] =∑∑𝑤𝑖𝑤𝑖𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 (30) 

A fim de facilitar o desenvolvimento analítico, é conveniente utilizar a notação matricial. 

Desta forma, os vetores e matrizes serão escritos com fonte em negrito e os valores escalares 

com fonte normal. A equação (27), pode ser reescrita como um produto vetorial de dos 

vetores, ou seja: 

[𝑤1 𝑤2 ⋯ 𝑤𝑛] [

1
1
⋮
1

] = 1 (31) 

Utilizando a notação vetorial, a equação (31), pode ser rescrita como: 

𝐰𝐓𝟏 = 𝟏 (32) 
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Onde 𝒘𝑇 = [𝑤1 𝑤2 ⋯ 𝑤𝑛] , representa o vetor transposto do vetor 𝒘, e  𝟏 representa o 

vetor coluna formado somente por números 1. Pela propriedade comutativa do produto 

interno, temos que 𝒘𝑇𝟏 = 𝟏𝑇𝒘, logo: 

𝒘𝑇𝟏 = 𝟏𝑇𝒘 = 1 (33) 

Analogamente, a equação (29), pode ser reescrita como um produto escalar de dois vetores, 

ou seja: 

𝜇𝑝 = [𝑤1 𝑤2 ⋯ 𝑤𝑛] [

𝜇1
𝜇2
⋮
𝜇𝑛

]  (34) 

Utilizando a notação vetorial, a equação (34), pode ser reescrita como: 

𝜇𝑝 = 𝒘
𝑇𝝁  (35) 

Onde 𝝁 = [𝜇1 𝜇2 ⋯ 𝜇𝑛]𝑇. Pela propriedade comutativa do produto interno, temos que  

𝒘𝑇𝝁 = 𝝁𝑇𝒘, logo: 

𝜇𝑝 = 𝒘
𝑇𝝁 = 𝝁𝑇𝒘  (36) 

Finalmente, a equação (30) pode ser reescrita matricialmente como: 

𝜎𝑝
2 = 𝒘𝑇𝚺𝒘  (37) 

Onde: 

𝚺 = [

𝜎11 𝜎12 ⋯ 𝜎1𝑛
𝜎21 𝜎22 ⋯ 𝜎21
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝑛1 𝜎𝑛1 ⋯ 𝜎𝑛𝑛

]  (38) 

 

A determinação das frações ótimas dos ativos da carteira, dá-se através da minimização da 

equação (37), sujeito às restrições das equações (32) e (35), ou seja: 

min
𝒘
{𝜎𝑝
2} = min

𝒘
{𝒘𝑇𝚺𝒘} (39) 

Sujeito a: 

{
𝒘𝑇𝟏 = 1
𝒘𝑇𝝁 = 𝜇𝑝

  (40) 

Cabe sublinhar que o problema de alocação de ativos, também pode ser formulado como a 

maximização da equação (35) sujeito às restrições das equações (32) e (37).  Em ambos os 

casos a solução será a mesma.  

Merton (1972), obteve uma solução analítica fechada deste problema utilizando a 

metodologia dos multiplicadores de Lagrange. Posteriormente, Bertsekas (1996) e Cruz, 

Medina e Salazar (2013), obtiveram a mesma solução seguindo outros desenvolvimentos 

analíticos.  
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A seguir expõe-se a solução do problema de alocação de ativos pela formulação de 

minimização e pela metodologia dos multiplicadores de Lagrange. Para isto, combina-se a 

função de minimização da equação (39) e as restrições da equação (40) em uma única 

função objetivo 𝐿, exposta na equação (41). 

𝐿 = 𝒘𝑇𝚺𝒘+ 𝜆1(𝜇𝑝 −𝒘
𝑇𝝁) + 𝜆2(1 −𝒘

𝑇𝟏) (41) 

onde 𝜆1 e 𝜆2 representam valores escalares conhecidos como os multiplicadores de Lagrange.  

Suárez (1999) e Cruz et al. (2013), brindam maiores detalhes desta metodologia. Calculando 

as condições de primeira ordem da função objetivo 𝐿 obtém-se as equações (42), (43) e 

(44). 

𝜕𝐿

𝜕𝒘
= 2𝚺𝒘 − 𝜆1𝝁 + 𝜆2𝟏 = 0 (42) 

𝜕𝐿

𝜕𝜆1
= 𝒘𝑇𝝁 − 𝜇𝑝 = 0 (43) 

𝜕𝐿

𝜕𝜆2
= 𝒘𝑇𝟏 − 1 = 0 (44) 

Note-se que na derivação matemática da equação (42), foi utilizada a regra do gradiente de 

um vetor 𝒙 e uma matriz constante 𝑨, exposta na equação (45). 

𝜕

𝜕𝒙
(𝒙𝑇𝑨𝒙) = (𝑨 + 𝑨)𝑇𝒙 = 2𝑨𝑇𝒙 (45) 

Manipulando-se a equação (42), pode ser colocada a variável 𝒘 em evidência, obtendo-se: 

𝒘 =
𝜆1
2
𝚺−1𝝁 +

𝜆2
2
𝚺−1𝟏 (46) 

Calculando-se 𝒘𝑇 a partir da equação (46), obtém-se: 

𝒘𝑇 =
𝜆1
2
(𝚺−1𝝁)𝑇 +

𝜆2
2
(𝚺−1𝟏)𝑇 (47) 

Substituindo-se a equação (47) na equação (43) e (44), obtém-se que: 

(
𝜆1
2
(𝚺−1𝝁)𝑇 +

𝜆2
2
(𝚺−1𝟏)𝑇)𝝁 = 𝜇𝑝 (48) 

(
𝜆1
2
(𝚺−1𝝁)𝑇 +

𝜆2
2
(𝚺−1𝟏)𝑇)𝟏 = 1 

(49) 

Rescrevendo-se matricialmente as equações (48) e (49) obtém-se: 

1

2
[
𝝁𝑇𝚺−1𝝁 𝟏𝑇𝚺−1𝝁

𝝁𝑇𝚺−1𝟏 𝟏𝑇𝚺−1𝟏
] [
𝜆1
𝜆2
] = [

𝜇𝑝
1
] (50) 

No desenvolvimento da Equação anterior, a partir das equações (48) e (49), foram utilizadas 

as seguintes propriedades matriciais. 

(𝑨𝑩)𝑇 = 𝑩𝑇𝑨𝑇 (51) 
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(𝑨𝑇)−1 = (𝑨−1)𝑇 (52) 

(𝑨 + 𝑩)𝑇 = 𝑨𝑇 +𝑩𝑇 (53) 

Como a matriz de covariância 𝚺 é uma matriz simétrica positiva e definida, então o termo 

𝟏𝑇𝚺−1𝝁 da equação (50), é equivalente ao termo 𝝁𝑇𝚺−1𝟏, logo, a equação (50) pode ser 

expressa como: 

1

2
[
𝝁𝑇𝚺−1𝝁 𝝁𝑇𝚺−1𝟏

𝝁𝑇𝚺−1𝟏 𝟏𝑇𝚺−1𝟏
] [
𝜆1
𝜆2
] = [

𝜇𝑝
1
] (54) 

Fazendo-se uma troca de variáveis, a equação (54), pode ser expressa como a equação (55). 

1

2
[
𝑏 𝑎
𝑎 𝑐

] [
𝜆1
𝜆2
] = [

𝜇𝑝
1
] (55) 

Onde a, b, e c são constantes numéricas. Resolvendo-se a equação (55), obtém-se: 

[
𝜆1
𝜆2
] =

2

𝑑
[
𝑐 −𝑎
−𝑎 𝑏

] [
𝜇𝑝
1
] (56) 

Onde 𝑑 é o determinante, assim: 

𝑑 = 𝑑𝑒𝑡 (
𝑏 𝑎
𝑎 𝑐

) = 𝑏𝑐 − 𝑎2 (57) 

Manipulando-se a equação (56) obtém-se as soluções de 𝜆1 e 𝜆2. 

𝜆1 =
2

𝑑
(𝑐𝜇𝑝 − 𝑎) (58) 

𝜆2 =
2

𝑑
(𝑏 − 𝑎𝜇𝑝) 

(59) 

Substituindo-se as soluções de 𝜆1 e 𝜆2 da equação (58) e (59) na equação (46), obtém-se: 

𝒘 =
1

𝑑
(𝑐𝜇𝑝 − 𝑎)𝚺

−1𝝁+
1

𝑑
(𝑏 − 𝑎𝜇𝑝)𝚺

−1𝟏  (60) 

Reagrupando-se o termo 𝜇𝑝. 

𝒘 =
1

𝑑
(𝑏𝚺−1𝟏 − 𝑎𝚺−1𝝁) +

1

𝑑
(𝑐𝚺−1𝝁− 𝑎𝚺−1𝟏)𝜇𝑝  (61) 

A equação (61), pode ser reescrita como: 

𝒘 = 𝒈+ 𝒉𝜇𝑝  (62) 

𝒈 =
1

𝑑
(𝑏𝚺−1𝟏 − 𝑎𝚺−1𝝁) 

 (63) 

𝒉 =
1

𝑑
(𝑐𝚺−1𝝁− 𝑎𝚺−1𝟏) 

 (64) 

Substituindo-se a equação (62) na equação (37) da variância 𝜎𝑝
2 = 𝒘𝑇𝚺𝒘 , obtém-se: 

𝜎𝑝
2 = (𝒈 + 𝒉𝜇𝑝)

𝑇
𝚺(𝒈 + 𝒉𝜇𝑝)  (65) 
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𝜎𝑝
2 = (𝒈𝑇 + 𝒉𝑇𝜇𝑝) 𝚺(𝒈 + 𝒉𝜇𝑝)  (66) 

𝜎𝑝
2 = 𝒉𝑇𝚺𝒉𝜇𝑝

2 + 2𝒈𝑇𝚺𝒉𝜇𝑝 + 𝒈
𝑇𝚺𝒈  (67) 

Pode ser mostrado facilmente que os termos da equação (67) se simplificam para: 

𝒉𝑇𝚺𝒉 =
𝑐

𝑑
  (68) 

𝒈𝑇𝚺𝒉 = −
𝑎

𝑑
  (69) 

𝒈𝑇𝚺𝒈 =
𝑏

𝑑
  (70) 

Substituindo-se todos os resultados anteriores na equação (67) obtém-se que: 

𝜎𝑝
2 =

𝑐

𝑑
𝜇𝑝
2 +−

2𝑎

𝑑
𝜇𝑝 +

𝑏

𝑑
  (71) 

No plano (𝜇𝑝 × 𝜎𝑝
2), a equação (72), representa o lugar geométrico de uma parábola, 

entretanto, no plano (𝜇 × 𝜎) a equação (72), representa o lugar geométrico de uma hipérbole. 

Para demonstrar isto, a equação (72), pode-se reescrever como: 

𝜎𝑝
2

1
𝑐

−
(𝜇𝑝 −

𝑎
𝑐)
2

𝑑
𝑐2

= 1 (72) 

Para facilitar a visualização dos parâmetros da hipérbole, mostra-se, a seguir, a equação da 

hipérbole canônica, utilizando a notação padrão da geometria analítica. 

(𝑥 − ℎ)2

𝑝2
−
(𝑥 − 𝑘)2

𝑞2
= 1 (73) 

Onde os parâmetros 𝑝 e 𝑞 representam os semieixos da hipérbole, tendo como centro o ponto 

(ℎ, 𝑘).  

Fazendo-se um contraste de parâmetros entre a equação (72) e (73), obtém-se que: 

𝑝 =
1

√𝑐
  (74) 

𝑞 =
√𝑑

𝑐
  (75) 

ℎ = 0  (76) 

𝑘 = −
𝑎

𝑐
  (77) 

Na teoria de finanças, somente o ramo direito da hipérbole tem sentido, e, em particular, o 

sub-ramo superior que começa no vértice (ℎ∗, 𝑘∗). Este sub-ramo é conhecido como fronteira 

eficiente, devido ao fato de que nesta curva encontram-se localizadas as carteiras eficientes ou 

carteiras ótimas em termos do binômio de risco-retorno. Somente as carteiras localizadas na 

fronteira eficiente devem ser consideradas como solução do problema de alocação de ativos. 

As demais carteiras localizadas no interior da fronteira eficiente, devem ser descartadas. 
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O vértice (ℎ∗, 𝑘∗) do ramo direito da hipérbole tem um significado especial, pois, representa, 

além do início da fronteira eficiente, a carteira de variância mínima. Utilizando os 

conhecimentos de geometria analítica, verifica-se que este ponto é definido pela equação 

(78). 

(ℎ∗, 𝑘∗) = (
1

√𝑐
,
𝑎

𝑐
) (78) 

Isto significa que a carteira de variância mínima tem uma distribuição Gaussiana 𝑁(𝜇𝑝
∗ , 𝜎𝑝

∗2) , 
definida pelos seguintes momentos: 

𝜇𝑝
∗ =

𝑎

𝑐
 (79) 

𝜎𝑝
∗ =

1

√𝑐
 

(80) 

 

Analiticamente, estes momentos são calculados minimizando a equação (71). Ou seja: 

min
𝜇𝑝
{𝜎𝑝
2} = min

𝜇𝑝
{
𝑐

𝑑
𝜇𝑝
2 + −

2𝑎

𝑑
𝜇𝑝 +

𝑏

𝑑
} (81) 

Esta minimização tem a vantagem de não possuir restrições, e a solução encontra-se 

derivando a função objetivo e igualando a zero. 

2𝑐

𝑑
𝜇𝑝 −

2𝑎

𝑑
= 0 (82) 

Resolvendo-se 𝜇𝑝
∗  da equação (82) e, na sequência calculando-se 𝜎𝑝

∗ através da equação (71), 

obtém-se as equações (83) e (84). 

𝜇𝑝
∗ =

𝑎

𝑐
 (83) 

𝜎𝑝
∗ =

1

√𝑐
 

(84) 

Contrastando-se a solução obtida pela metodologia de minimização com a solução obtida pela 

metodologia de geometria analítica das equações (79) e (80), obtém-se os mesmos resultados 

como já era esperado, entretanto, recomenda-se utilizar a metodologia de minimização, pois, 

trata-se de uma metodologia geral que funciona inclusive quando se acrescentam novas 

condições de contorno (restrições) ao problema de alocação de ativos. 

Adicionalmente, resolvendo a equação (3), que maximiza o índice de Sharpe, determina-se o 

parâmetro 𝜇𝑝
∗ , e na sequencia se calcula 𝜎𝑝

∗ através da equação (71). Assim, obtêm-se as 

equações (85) e (86). 

𝜇𝑝
∗ =

𝑎𝑟𝑓 − 𝑏

𝑐𝑟𝑓 − 𝑎
 (85) 

𝜎𝑝
∗ = √

𝑐

𝑑
(𝜇𝑝
∗ )2 −

2𝑎

𝑑
𝜇𝑝
∗ +

𝑏

𝑑
 (86) 

  



 

 

 


